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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada proses kerja sebelum perbaikan proses handling maupun sanding 

kabinet keybed GP pada mesin vertical sander dilakukan oleh 2 orang operator. 

Hal tersebut dilakukan karena pada proses handling kabinet yang diangkat 

berukuran besar dan berat, dan pada proses sanding tidak terdapat handle pada 

meja kerja. Proses sanding kabinet keybed GP juga tidak bisa dilakukan jika 

operator bantu masih melaksanakan proses kerja utama. 

Pada perancangan alat bantu angkat kabinet dengan mekanisme vacuum 

(grip) dilakukan beberapa tahapan, dimulai dari pembuatan konsep sampai desain 

final yang didiskusikan dengan tim Production Engineering dan manajemen. Hal 

tersebut dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan permintaan 

operator maupun manajemen. 

4.1 Tahapan Pertama 

Pada tahapan pertama pada perancangan yaitu pembuatan konsep setelah 

melakukan observasi lapangan awal. Konsep yang dipilih pada awalnya yaitu 

menggunakan alat mobile vacuum lifter. Hal tersebut mempertimbangkan proses 

handling kabinet keybed GP pada proses sanding dan proses buffing masih 

dilakukan secara manual. Sehingga pada saat handling kabinet pada proses tersebut 

dapat dibantu dengan menggunakan alat mobile vacuum lifter yang dapat dengan 

mudah dipindahkan. Akan tetapi konsep ini terkendala karena mengganggu line 

dari mesin vertical sander dan mesin edge sander. Konsep awal mobile vacuum 

lifter dapat dilihat pada gambar 4-1 dan layout dari bagian mesin vertical sander 

dapat dilihat pada gambar 4-2. 
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Gambar 4-1 Konsep awal Mobile vacuum lifter 

 

 

Gambar 4-2 Layout kelompok kerja GP Sanding Buffing Side bagian mesin 

Vertical Sander 

 

Beberapa poin perbaikan setelah review dengan tim internal (PE) : 

1. Mengganti konsep mobile vacuum lifter dengan overhead vacuum lifter. 

2. Perancangan alat hanya fokus di mesin vertical sander kelompok kerja GP 

Sanding Buffing Side. 

4.2 Tahapan Kedua 

Pada tahapan ini konsep awal mobile vacuum lifter dirubah menjadi 

overhead vacuum lifter. Hal ini dikarenakan overhead vacuum lifter tidak 



 

26 

membutuhkan banyak ruang dan tidak mengganggu line dari mesin vertical 

sander. Kemudian perancangan ini lebih difokuskan pada proses sanding pada 

mesin vertical sander karena pada saat handling pada mesin vertical sander masih 

menggunakan 2 operator. Panjang dari monorail overhead vacuum lifter ditentukan 

dari jarak bantalan 1 ke bantalan 2 yaitu 5 m. Desain Overhead vacuum lifter dapat 

dilihat pada gambar 4-3. 

 

 

Gambar 4-3 Desain overhead vacuum lifter konsep ke-2 

 

Keterangan: 

1. Monorail berfungsi sebagai jalur dari roda monorel dan unit vacuum. 

2. Unit vacuum / suction pad berfungsi sebagai pencengkeram kabinet dan 

mengatur keluar masuk angin yang berasal dari pompa vacuum melalui 

pipa/tube vacuum. 

3. Lifting tube dari pompa vacuum berfungsi sebagai saluran angin dari pompa 

menuju unit vacuum. 

4. Handle dan push button on/off berfungsi sebagai pegangan operator dan 

mengatur aliran angin. 

5. Trolley monorail (roda monorel) berfungsi sebagai roda yang menempel 

pada monorail untuk menggerakkan unit vacuum sesuai jalur. 
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Spesifikasi desain : 

1. Panjang monorail dari overhead vacuum lifter sebesar 6 m. 

2. Kapasitas beban maksimal yang dapat diangkat sebesar 80 kg. 

3. Tinggi dari monorail ± 2.5 m. 

4. Lengan overhead vacuum lifter fleksibel dan maksimal jangkauan ± 2.5 m. 

5. Menggunakan pompa tambahan. 

 

Setelah melakukan diskusi review desain dengan manajemen didapatkan 

beberapa catatan perbaikan sebagai berikut : 

1. Menganalisis cluster bearing yang terdapat pada meja kerja mesin vertical 

sander supaya meja lebih mudah digerakan. 

2. Memodifikasi meja kerja mesin vertical sander dengan menambahkan 

handle untuk memudahkan operator menggerakkan meja kerja. 

3. Mencari alat bantu angkat mekanisme vacuum yang lebih murah karena 

keuntungan dari satu set overhead vacuum lifter terlalu lama dan baru 

dicapai setelah 8 tahun. 

4. Mengganti lengan vacuum dengan spring balancer. Vacuum digunakan 

untuk mencengkeram kabinet dan spring balancer digunakan untuk 

membantu mengangkat dan menyeimbangkan kabinet. 

5. Mencari alat untuk membantu mengangkat kabinet sideboard GP. 

4.3 Desain Akhir 

Setelah melakukan diskusi review desain dengan manajemen dan operator 

ada beberapa poin yang dapat direalisasikan namun terdapat poin yang tidak dapat 

direalisasikan karena keterbatasan waktu. Berikut beberapa poin yang dapat 

direalisasikan : 

1. Menambahkan spring balancer pada sistem overhead vacuum lifter. 

2. Memodifikasi meja kerja mesin vertical sander. 

3. Merevisi desain sehingga keuntungan dapat dicapai tidak lebih dari 3 tahun. 

 

Pada desain sebelumnya overhead vacuum lifter yang menggunakan pompa 

diganti dengan spring balancer yang bertujuan untuk membantu menyeimbangkan 
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kabinet. Pada vacuum gripper terdapat 4 buah suction pad aktif yang berfungsi 

untuk mencengkeram kabinet. Desain akhir alat vacuum (grip) dapat dilihat pada 

gambar 4-4, gambar 4-5, dan gambar 4-6. 

 

 

Gambar 4-4 Desain akhir alat vacuum (grip) 

 

 

Gambar 4-5 Desain akhir frame vacuum (Grip) tampak depan 
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Gambar 4-6 Desain akhir frame vacuum (grip) tampak atas 

 

Keterangan: 

1. Monorail berfungsi sebagai jalur dari roda monorel dan unit vacuum. 

Panjang monorail yang digunakan pada perancangan sebesar 5 m. 

2. Penyangga berfungsi sebagai penyangga atau penyokong keseluruhan unit 

vacuum dan kabinet yang akan diangkat. 

3. Spring balancer berfungsi sebagai penyeimbang atau alat bantu angkat 

dengan sedikit usaha/tenaga dari operator ketika mengangkat kabinet. 

4. Frame vacuum berfungsi sebagai rangka dan tempat untuk part – part dari 

unit vacuum seperti suction pad, handle, push button dll. 

5. Handle vacuum berfungsi sebagai pegangan operator untuk menggerakkan 

vacuum. 

6. On / Off push button berfungsi untuk menyalakan alat dan mengatur angin 

yang masuk dan keluar dari suction pad. 

7. Suction pad berfungsi sebagai pencengkeram kabinet. Pada perancangan 

ini digunakan suction pad sebanyak 4 buah. 

 

Ketika memproses sisi terpanjang dari kabinet keybed GP yang sebesar 1430 

mm operator mendapatkan kesulitan karena tidak terdapat handle untuk 

mendorong meja. Maka pada meja kerja mesin vertical sander ditambahkan handle 

dengan tujuan untuk membantu operator menggerakkan meja kerja. Handle yang 
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dibuat dengan pipa besi dengan panjang 1000 mm. Meja kerja mesin vertical 

sander sebelum modifikasi dapat dilihat pada gambar 4-7. Modifikasi pada meja 

kerja mesin vertical sander dapat dilihat pada gambar 4-8. 

 

 

Gambar 4-7 Meja kerja mesin vertical sander sebelum modifikasi 

(Sumber: Dokumentasi PT. Yamaha Indonesia, 2018) 

 

 

Gambar 4-8 Desain modifikasi meja kerja vertical sander 
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4.3.1 Mekanisme Alat (Vacuum) 

Mekanisme diagram ladder dari alat bantu angkat kabinet dengan 

mekanisme vacuum (grip) dapat dilihat pada gambar 4-9. 

 

Gambar 4-9 Diagram Ladder alat vacuum (grip) 

Keterangan gambar: 

PB1 = Push button on   Y1 = Selenoid 1 

PB2 = Push button off   Y2 = Selenoid 2 

K1 = Relay 1    Y3 = Selenoid 3 

K2 = Relay 2    Y4 = Selenoid 4 

K3 = Relay 3 

K4 = Relay 4 

Cara kerja diagram ladder pada gambar 4-9 yaitu, ketika push button 1 (on) 

ditekan maka akan mengaktifkan relay, kemudian relay yang sudah aktif akan 

mengaktifkan selenoid. Ketika selenoid sudah aktif maka pada selenoid valve 

katup akan terbuka dan mengalirkan udara terkompresi menuju ejector. Push 

button 2 (off) digunakan untuk mematikan rangkaian atau alat angkat bantu kabinet 

dengan mekanisme vacuum (grip). Skematika diagram instalasi alat bantu angkat 

kabinet dengan mekanisme vacuum (grip) dapat dilihat pada gambar 4-10. 
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Gambar 4-10 Diagram mekanisme alat vacuum (grip) 

 

Keterangan gambar: 

= Kompresor 

 

= Selenoid valve 

 

= Ejector 

 

= Air suction filter 

 

= Suction pad 

 

Udara dari kompresor akan mengalir menuju selenoid valve yang 

akan membuka katup atau aktif ketika menekan push button on dan 

mengaktifkan selenoid. Kemudian udara dari selenoid valve akan mengalir 

menuju ejector untuk mengubah tekanan menjadi tekanan vacuum. Udara 

dari ejector kemudian akan melewati filter yang berguna sebagai penyaring 
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udara sehingga udara tidak mengandung kotoran yang dapat mengganggu 

proses penempelan suction pad/cup pada permukaan benda. Kemudian 

udara bertekanan rendah dari ejector yang telah melewati air suction filter 

akan keluar dari suction pad untuk mencengkeram permukaan 

benda/kabinet keybed GP. 

4.3.2 Menentukan Kapasitas Spring Balancer 

Dari gaya yang dihasilkan oleh kabinet keybed GP maka dapat 

ditentukan kapasitas minimal spring balancer yang akan digunakan. Safety 

factor yang digunakan untuk menentukan tipe spring balancer adalah 2. 

Dengan asumsi frame mekanisme vacuum 5 kg. Uraian vektor gaya pada 

spring balacer dapat dilihat pada gambar 4-8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-11 Uraian vektor gaya pada spring balancer 

  

Dari uraian diatas maka dapat ditentukan tegangan pada tali dari 

spring balancer sebagai berikut: 

∑ 𝐹 = 0  

𝑇 = 𝑊 + 𝑊𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒  

𝑇 = 196.2 𝑁 + 50 𝑁  

𝑇 = 246.2 𝑁 

Keterangan: 

𝑇 = Tegangan tali (N) 

 W  = Lifting force / gaya berat kabinet (N) 

 Wframe = Gaya berat frame vacuum (N) 

 

T 

W + Wframe 
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Setelah mendapatkan nilai tegangan pada tali spring balancer, 

maka dapat dicari kapasitas minimal untuk spring balancer sebagai berikut: 

 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = 𝑇 ∙ 𝑡      (4.1) 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = 246.2 𝑁 ∙ 2 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = 492.4 𝑁 

𝑇𝑚𝑖𝑛 ≈ 500 𝑁 ≈ 50 𝑘𝑔  

Keterangan: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = Tegangan tali minimal / Kapasitas minimal spring balancer (N) 

𝑇 = Tegangan tali (N) 

𝑡 = Safety factor 

 

Dengan hasil di atas maka dapat ditentukan tipe spring balancer 

yang digunakan harus memiliki kapasitas minimal 500 N tahu 50 kg untuk 

dapat menahan/mengangkat beban dari kabinet keybed GP. 

4.3.3 Analisis beban yang bekerja pada 1 Suction Pad 

Untuk mencari beban yang diterima oleh 1 buah suction pad maka 

berat gaya kabinet dibagi dengan jumlah suction pad yang digunakan dan 

dikalikan dengan safety factor. Pada perancangan alat bantu angkat kabinet 

dengan mekanisme vacuum (grip) digunakan 4 buah suction pad yang 

dinotasikan dengan n. Berdasarkan pada lampiran 3 safety factor yang 

digunakan untuk pengangkatan horizontal yaitu sebesar 4 atau lebih. 

Dengan gaya yang dihasilkan tiap kabinet keybed GP sebesar 196.2 N dan 

safety factor 4, maka dapat diketahui gaya berat dari beban pada 1 buah 

suction pad sebesar: 

 

𝐹1 =
𝑊 ∙ 𝑡

𝑛
 

𝐹1 =
196.2 𝑁 ∙ 4

4
 

𝐹1 = 196.2 𝑁 

Keterangan: 

(4.2) 
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𝐹1 = Beban yang diterima oleh 1 buah suction pad (N) 

W = Beban yang diterima oleh 1 buah suction pad (N) 

t = Safety factor 

n = Jumlah suction pad yang digunakan 

4.3.4 Menentukan Diameter Suction Pad 

Tekanan yang digunakan disesuaikan dengan penggunaan ejector. 

Dengan tekanan kompresor di PT. Yamaha Indonesia sebesar 4 bar maka 

ejector yang digunakan bertipe S dengan tekanan sebesar -90 kPa. Dengan 

beban kabinet sebesar 196.2 N, tekanan ejector sebesar -90 kPa dan suction 

pad yang digunakan berjumlah 4 buah maka dapat dihitung besar diameter 

suction pad yang digunakan. Untuk mencari diameter suction pad dapat 

menggunakan turunan persamaan rumus dari katalog suction pad pada 

lampiran 3.  

 

𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑆 ∙ 0.1 ∙
1

𝑡
 

𝑑 = √
𝑊 ∙ 4 ∙ 𝑡

𝑃 ∙ 𝜋 ∙ 0.1 ∙ 𝑛
 

𝑑 = √
196.2 𝑁 ∙ 4 ∙ 4

90 𝑘𝑃𝑎 ∙ 𝜋 ∙ 0.1 ∙ 4
 

𝑑 = 5.26 𝑐𝑚 

𝑑 ≈ 53 𝑚𝑚 

 Keterangan: 

 S  = Luas penampang suction pad (cm2) 

 d  = diameter suction pad (mm) 

 W  = Lifting force / gaya berat kabinet (N) 

 𝑡 = Safety factor 

 P = Tekanan suction pad (kPa) 

 n = jumlah suction pad yang digunakan 

 

(4.3) 
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Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui diameter yang dapat 

digunakan yaitu suction pad dengan diameter 50 mm atau 63 mm. 

4.3.5 Analisis Kekuatan Dari Suction Pad 

Setelah mengetahui diameter suction pad yang dapat digunakan 

sebesar 50 mm dan 63 mm maka perlu diketahui kekuatan masing – masing 

diameter. Untuk menghitung kekuatan dari 1 buah suction pad dengan 

diameter 50 mm dan 60 mm, maka perlu mencari besar luas penampang. 

 

1. Luas penampang suction pad (lingkaran) diameter 50 mm. 

𝑆 =
𝜋

4
∙ (𝑑)2 

𝑆 =
𝜋

4
∙ (50𝑚𝑚)2 

𝑆 = 19.63 𝑐𝑚2 

 

2. Luas penampang suction pad (lingkaran) diameter 63 mm. 

𝑆 =
𝜋

4
∙ (𝑑)2 

𝑆 =
𝜋

4
∙ (63𝑚𝑚)2 

𝑆 = 31.16 𝑐𝑚2 

 

Setelah didapatkan luas penampang, maka dapat dilanjutkan 

dengan menghitung kekuatan dari 1 buah suction pad dengan persamaan 

rumus dari katalog suction pad pada lampiran 3 sebesar : 

 

1. Kekuatan suction pad diameter 50 mm. 

𝑇𝑙𝑓 = 𝑃 ∙ 𝑆 ∙ 0.1 

𝑇𝑙𝑓 = 90 𝑘𝑃𝑎 ∙ 19.63 𝑐𝑚2 ∙ 0.1 

𝑇𝑙𝑓 = 176.67 𝑁 

 

2. Kekuatan suction pad diameter 63 mm. 

𝑇𝑙𝑓 = 𝑃 ∙ 𝑆 ∙ 0.1 

(4.4) 

(4.5) 
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𝑇𝑙𝑓 = 90 𝑘𝑃𝑎 ∙ 31.16 𝑐𝑚2 ∙ 0.1 

𝑇𝑙𝑓 = 280.44 𝑁 

 

Keterangan: 

 Tlf = Theoritical lifting force / Kekuatan suction pad (N) 

 P = Tekanan vacuum (kPa) 

 S = Luas efektif penampang (cm2) 

 

Dari perhitungan di atas diketahui kekuatan dari 1 buah suction pad 

diameter 50 mm sebesar 176.67 N dan suction pad diameter 63 mm sebesar 

280.44 N sedangkan pada perhitungan beban diketahui beban yang bekerja 

pada 1 buah suction pad sebesar 196.2 N maka secara teori diameter suction 

pad yang mampu mengangkat/mencengkeram kabinet yaitu suction pad 

dengan diameter 63 mm. 

4.3.6 Perbandingan Waktu Proses 

Simulasi waktu dilakukan untuk melihat perbedaan sebelum dan 

sesudah adanya alat bantu angkat kabinet dengan mekanisme vacuum 

(grip) pada bagian mesin vertical sander kelompok kerja GP Sanding 

Buffing Side. Simulasi waktu proses sanding kabinet keybed GP dapat 

dilihat pada gambar 4-1. 

 

Tabel 4-1 Waktu proses sanding keybed GP setelah perbaikan 

No. 
Proses Sanding 

(Vertical Sander) 

Jumlah 

Operator 

Waktu Proses 

(menit) 

Produksi 

/ Hari 

(kabinet) 

Waktu 

Proses 1 

Hari (menit) 

1. 

Ambil dan 

simpan kabinet 

(Handling) 

1 0.29 19 5.56 
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2. 

Proses 

penghalusan 

(sanding) 

1 1.47 19 27.97 

Total waktu proses sanding 1 hari 33.54 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa proses sanding kabinet 

keybed GP menjadi lebih cepat. Waktu proses sanding kabinet keybed GP 

sebelum perbaikan yaitu 67.08 menit / hari kemudian waktu proses sanding 

kabinet keybed GP setelah perbaikan (simulasi) yaitu 33.54 menit / hari. 

Maka proses sanding kabinet keybed GP menjadi lebih cepat sebesar 33.54 

menit / hari. 

4.3.7 Penanggulangan kegagalan (fail-safe) 

Untuk menanggulangi kegagalan (fail-safe) pada saat pengangkatan 

oleh alat bantu angkat kabinet dengan mekanisme vacuum (grip) dapat 

digunakan beberapa alternatif sebagai berikut : 

1. Menambahkan clamp pada frame vacuum (grip). 

2. Mengganti pipa valve dan menerapkan ejector dengan spesifikasi Normally 

Open. Contoh rangkaian dapat dilihat pada gambar 4-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-12 Contoh pemasangan circuit / instalsi vacuum 

(Sumber: Katalog Ejector Vacuum SMC ZH Series) 
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4.3.8 Analisis Biaya Pengadaan Alat Vacuum (Grip) Dengan 

Break Event Point (BEP) 

Rumus yang ditulis pada analisis ini merupakan ketetapan yang 

dikeluarkan oleh PT. Yamaha Indonesia. Dalam menentukan BEP terdapat 

2 parameter, parameter pertama adalah berkurangnya operator kerja dan 

parameter kedua adalah berkurangnya waktu proses. 

Pada perancangan ini parameter yang digunakan yaitu parameter 

waktu. Parameter orang/operator tidak digunakan karena pengurangan 

orang hanya terjadi pada proses sanding kabinet keybed GP, sedangkan 

pada proses sanding kabinet sideboard GP masih memerlukan 2 operator 

pada saat pengangkatan. 

 

Cost saving bulan⁄  = (𝑇𝑏 − 𝑇𝑎) ∙ 50% ∙ 𝑥 ∙ 𝑧 

Cost saving bulan⁄  = (67.08 − 33.54) ∙ 50% ∙ 0.16112 ∙ 21 

Cost saving bulan⁄  = $ 56.73 

 

Harga total alat = $ 2,106.7 

 

Benefit dalam setahun = cost saving × 12 

Benefit dalam setahun = 56.73 × 12 

Benefit dalam setahun = $ 680.82  

 

BEP =
harga total − (harga total × 25 %)

benefit dalam setahun
 

BEP =
2,106.7 − (2,106.7 × 25 %)

680.82
 

BEP = 2.32 

 

Keterangan : 

𝑇𝑎 = waktu setelah perbaikan (simulasi) 

𝑇𝑏 = waktu sbelum perbaikan (aktual) 

𝑥 = gaji operator/menit 
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𝑦 = hari efektif kerja/bulan 

 

Dari hasil di atas maka dapat diketahui bahwa dengan adanya 

pengadaan alat bantu angkat kabinet dengan mekanisme vacuum (grip) 

mendapatkan keuntungan setelah 2 tahun lebih 3 bulan. Maka dengan hasil 

tersebut pengadaan alat dinilai berhasil karena sesuai standar yang 

ditetapkan PT. Yamaha Indonesia BEP maksimal 3 tahun. 

 

 

 


