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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini ada beberapa tahapan proses yang dilakukan, 

berikut ini diagram alir penelitian dapat dilihat pada gambar 3-1. 

 

 

Gambar 3-1 Diagram Alur Penelitian 
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3.2 Alat dan Bahan 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat dan bahan untuk 

memudahkan proses penelitian. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3-1. 

 

Tabel 3-1 Peralatan Perancangan 

No. Nama Alat Fungsi Alat 

1. Laptop 

Untuk mengolah data lapangan, 

mencari referensi, dan mendesain 

mesin menggunakan software 

Solidworks 2016. 

2. Kamera Digital 
Untuk mengumpulkan data hasil 

observasi di lapangan. 

3. Meteran dan Mistar 
Untuk mengukur dimensi kabinet dan 

layout di lapangan. 

3.3 Observasi Lapangan dan Pengambilan Data 

Observasi lapangan bertujuan mengumpulkan data yang dapat menunjang 

pembuatan alat bantu angkat kabinet dengan mekanisme vacuum (grip). Observasi 

dilakukan dengan cara merekam video proses kerja maupun wawancara dengan 

kepala kelompok dan operator. Adapun data lain berupa ukuran/dimensi, 

dokumentasi, dan alat-alat yang digunakan. Data yang diambil penelitian ini 

berasal dari kelompok kerja GP Sanding Buffing Side pada mesin vertical sander, 

kabinet yang diproses yaitu side board dan keybed Grand Piano. Side board dan 

keybed dari grand piano dapat dilihat pada gambar 3-2. 
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Gambar 3-2 Bagian Grand Piano 

(Sumber: Data Umum Process Control, PT Yamaha Indonesia) 

3.3.1 Proses Kerja 

Proses kerja pada kelompok kerja GP Sanding Buffing Side untuk 

kabinet keybed GP terdiri dari 4 tahap. Tahapan yang dilewati kabinet 

keybed GP pada kelompok kerja GP Sanding Buffing Side dapat dilihat 

pada gambar 3-3. 

 

 

Gambar 3-3 Alur Proses Keybed di Kelompok Kerja GP Sanding Buffing 

Side 

 

Kabinet keybed GP yang telah melewati tahap pengecatan di bagian 

Painting kemudian akan diproses di kelompok kerja GP Sanding Buffing 

Side, terdapat 4 tahap yaitu : 

1. Sanding mesin (Vertical Sander) : pada tahap ini kabinet keybed GP yang 

telah dicat, kemudian sisinya dihaluskan dengan mesin vertical sander 

untuk menghilangkan permukaan yang kasar hasil dari pengecatan. 

Side board Grand Piano 

Keybed Grand Piano 
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2. Sanding manual : setelah diproses di mesin vertical sander kemudian 

kabinet keybed GP dihaluskan lagi sisinya secara manual dengan abrasive 

menggunakan tangan untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat. 

3. Sanding mesin (Edge Sander) : pada tahap ini kabinet keybed GP 

dihaluskan setiap tepi menggunakan mesin edge sander. 

4. Buffing (Arm Buff) : pada tahap ini kabinet melewati proses buffing 

menggunakan arm buff yang ditambahkan wax supaya kabinet halus dan 

mengkilap. 

Proses sanding kabinet keybed GP pada mesin vertical sander 

secara ringkas dapat dilihat pada tabel 3-2. 

 

Tabel 3-2 Proses Kerja (Sanding) pada Mesin Vertical Sander 

No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Operator memindahkan 

(handling) kabinet keybed GP dari 

bantalan 1 ke meja kerja mesin 

vertical sander. 

2. 

 

Operator melakukan proses 

sanding sisi pendek pada kabinet 

keybed GP. Operator bantu 

mendorong meja kerja dan 

operator 1 menekan abrasive. 

3. 

 

Operator melakukan proses 

sanding sisi panjang pada kabinet 

keybed GP. Operator bantu 

mendorong meja kerja dan 

operator 1 menekan abrasive. 
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4. 

 

Operator memindahkan 

(handling) kabinet keybed GP 

yang telah diproses, dari meja 

kerja mesin vertical sander ke 

bantalan 2. 

3.3.2 Waktu Proses 

Waktu proses kabinet keybed GP pada mesin vertical sander 

dihitung dari saat operator memegang kabinet dari bantalan 1 sampai 

meletakan kabinet pada bantalan 2. Waktu proses kabinet keybed GP pada 

mesin vertical sander dapat dilihat pada tabel 3-3. 

 

Tabel 3-3 Waktu Proses Sanding Keybed GP 

No. 
Proses Sanding 

(Vertical Sander) 

Jumlah 

Operator 

Waktu Proses 

(menit) 

Produksi 

/ Hari 

(kabinet) 

Waktu 

Proses 1 

Hari (menit) 

1. 

Ambil dan 

simpan kabinet 

(Handling) 

2 0.29 19 11.13 

2. 

Proses 

penghalusan 

(sanding) 

2 1.47 19 55.95 

Total waktu proses sanding 1 hari 67.08 

3.3.3 Kabinet 

Kabinet yang diproses pada mesin vertical sander kelompok kerja 

GP Sanding Buffing Side yaitu side board dan keybed. Dimensi untuk 

kabinet keybed GP bisa dilihat pada tabel 3-5 dan gambar 3-4. Jumlah plan 

produksi untuk kabinet keybed GP bisa dilihat pada tabel 3-4. 

 



 

20 

 

Gambar 3-4 Kabinet Keybed GP 

(Sumber: Dokumentasi PT. Yamaha Indonesia, 2018) 

 

Tabel 3-4 Plan Produksi Keybed GP 

No. Model Bulan Hari 

1 Key Bed 

GB PE 397 18.05 

GB PWH 22 1.00 

GB PM / PAW 11 0.50 

2 Side Board 

GB PE 397 18.05 

GB PWH 22 1.00 

GB PM / PAW 11 0.50 

GB FP / G 3 0.14 

 

Tabel 3-5 Dimensi Kabinet Keybed GP 

No. Model 
Ukuran (mm) 

Panjang (p) Lebar (l) Tebal (t) 

1 Key Bed GB 1430  623 45 

2 Key Bed DGB Entry 1430 623 45 

 

Dengan dimensi yang telah diketahui maka dapat dicari beban yang 

dihasikan oleh kabinet keybed GP. Sebelumnya perlu dihitung volume (V) kabinet 

keybed GP sebesar : 

 

𝑉 = 𝑝 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡      (3.1) 
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𝑉 = 1430 𝑚𝑚 ∙ 623 𝑚𝑚 ∙ 45 𝑚𝑚 

𝑉 = 0.04 𝑚3 

 

Dari volume tersebut dapat diketahui beban yang dihasilkan oleh kabinet 

keybed GP sebesar : 

 

𝑊 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑔      (3.2) 

𝑊 = 500
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∙ 0.04 𝑚3 ∙ 9.81 𝑚
𝑠2⁄  

𝑊 = 196.2 𝑁 

Keterangan: 

W = Gaya berat yang dihasilkan beban (N) 

𝜌 = massa jenis (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) 

g = gaya gravitasi (𝑚
𝑠2⁄ ) 

3.3.4 Layout GP Sanding Buffing Side 

Layout dari kelompok kerja GP Sanding Buffing Side terdiri dari 

beberapa bagian. Untuk proses sanding terdapat 2 mesin vertical sander, 1 

mesin edge sander dan 1 sanding room yang memproses secara manual 

menggunakan alat arm sanding. Kemudian pada proses buffing terdapat 4 

alat arm buff. Layout dari kelompok kerja GP Sanding Buffing Side dapat 

dilihat pada gambar 3-5. 
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Gambar 3-5 Layout Kelompok Kerja GP Sanding Buffing Side 

(Sumber: Data VSM PT. Yamaha Indonesia, 2018) 

 

Garis berwarna biru menunjukkan alur untuk proses kabinet keybed 

GP dan garis putus-putus berwarna merah menunjukkan alur untuk proses 

kabinet side board GP. 

3.4 Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan pengamatan secara langsung di lapangan maupun 

secara tidak langsung melalui wawancara dan video penulis mendapatkan beberapa 

masalah yang terdapat pada kelompok kerja GP Sanding Buffing Side. Proses 

sanding pada mesin vertical sander tidak efisien karena masih dilakukan oleh 2 

operator. 

Dua operator yang bekerja di mesin vertical sander terdiri dari operator 

utama dan operator bantu. Operator utama bertugas men-sanding kabinet keybed 

GP & sideboard GP. Operator bantu hanya membantu pada proses sanding kabinet 

keybed GP sedangkan tugas utamanya yaitu pada proses sanding manual, edge 



 

23 

sanding, dan buffing kabinet keybed GP. Oleh karena itu proses sanding tidak bisa 

dilakukan jika operator bantu belum selesai mengerjakan tugas utamanya. 

Proses sanding kabinet keybed GP pada mesin vertical sander masih 

dilakukan oleh 2 operator karena pada proses handling terkendala pada ukuran 

kabinet yang besar serta bobotnya yang mencapai 196.2 N sehingga proses 

handling menyulitkan untuk dilakukan oleh 1 operator. Pada proses sanding 

terkendala pada meja kerja dimana tidak terdapat handle sehingga sulit untuk 

digerakan. 

3.5 Kriteria Desain 

Setelah melakukan observasi lapangan dan diskusi dengan manajemen 

didapatkan beberapa point untuk perancangan alat dari permasalahan yang ada 

pada kelompok kerja GP Sanding Buffing Side pada mesin vertical sander. Kriteria 

desain dari alat yang akan dirancang diataranya sebagai berikut : 

1. Alat yang dapat mengurangi 1 operator bantu. 

2. Alat yang dapat mengurangi waktu proses kerja sanding kabinet keybed GP 

pada mesin vertical sander. 

3. Alat yang dapat meringankan beban operator pada proses sanding kabinet 

keybed GP. 

4. Alat yang dibuat tidak boleh mengganggu line dari layout kelompok kerja 

GP Sanding Buffing Side. 

5. Alat yang dapat memudahkan operator untuk mendorong meja kerja mesin 

vertical sander pada proses sanding kabinet keybed GP. 

 


