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ABSTRAK
Di zaman yang modern dan canggih saat ini banyak Perkembangan industri manufaktur
baik industri jasa maupun yang menghasilkan produk, contohnya produk setrika dan kompor
listrik yang berkembang sangat pesat, perusahaan saling bersaing dari segi harga, keunggulan
produk, inovasi produk, dan kenyamanan produk guna untuk mencari pasar konsumen yang
tepat.
Dengan adanya persaingan perkembangan produk tersebut, maka dilakukan penelitian
perancangan produk pemanas multifungsi, dari kondisi ini penggunaan alat yang sendiri-sendiri
tersebut maka kami timbul ide untuk memadukan dua alat tersebut menjadi satu alat yang
memiliki fungsi ganda sebagai setrika dan kompor listrik .
Dengan dirancangnya produk ini maka konsumen tidak perlu beli alat dua , jadi cukup satu
alat yang berfungsi ganda untuk setrika dan kompor listrik yang dimana produk pemanas
multifungsi ini sangat aman, nyaman, dan hemat listrik dengan spesifikasi komponen
eksternalnya keamanannya di lengkapi dengan isolator atau penyekat panas pada pegangan dan
untuk komponen internalnya diberi pengaman sekring. Dengan menggunakan metode design for
manufacture and assembly (DFMA) . selain itu produk ini sangat efisien dan praktis.
Dari hasil analisa menunjukan bahwa desain perancangan alat inovasi mempunyai efisiensi
perakitan, yaitu sebagai berikut : telah diperoleh efisiensi perakitan desain alat awal (EA) =
0,024 . Artinya proses pembuatan alat pemanas multifungsi dengan jumlah komponen teoritis 22
dan waktu perakitan total 4620 detik,

Kata kunci : Design for Manufacturing and Assembly, Design produk, dan inovasi.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI ……………………………………………………………... iii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………….. vi
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………. vii

BAB I PENDAHULUAN
1.1.LatarBelakang ……………..………………………………….1
1.2.PerumusanMasalah …………..……………………………….2
1.3.PembatasanMasalah ..………….……………….……………..2
1.4.Asumsi…………..…………………………….……….……....3
1.5.TujuanPenelitian ….………………………………….…...…..3
1.6.ManfaatPenelitian ………………………………………...…..3
1.7.SistematikaPenulisan ……………………………………..…..4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. DefinisiInovasiProduk.. ………………………………….. 5
2.1.1. TipeInovasi……………………………….............………..8
2.1.2. SumberInovasi……………………………………………..9

iii

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2.1.3. Tujuan Inovasi…………………………… …………..……….9
2.1.4. Kegagalan Inovasi …………………………………….……..10
2.1.5. SiklusInovasi……………….. ………………………….…....11
2.2. Pengertian Design for Manufacture and Assembly (DFMA)....12
2.2.1. Rancangan untuk perakitan…………….……………….….....14
2.2.2. Langkah – langkah DFMA………………………..….…....... 15
2.2.3. Metoda rancangan perakitan manual (DFA) ……………..…..16
2.2.4. Analisis DFA ……………..……………………………..…....17
2.2.5 EfisiensiPerakitan ……………………………….…………....17
2.2.6. Klasifikasi system untuk pembawaan manual……………...…18
2.3

Panas yang ditimbulkanarus listrik……………………............19

2.4.

Produk elektronik …………………………………….………24

2.4.1 . Macam-macam produk pemanas elektronik …….……............25
2.4.2. KomponendanBahanbakuPemanas Multifungsi ……..……...26
2.4.3. Rancangan Pemanas Multifungsi………………………..…...28
2.4.4. Langkah-langkah teknik pembuatan pemanasmultifungsi.......30
2.4.4. Langkah-langkah teknik pembuatan pemanas multifungsi..…31
2.5

Penelitian Terdahulu..............................…………………...…32

BAB III METODE PENELITIAN
3.1.

LokasidanWaktuPenelitian…………………………….......34

3.2. IdentifikasiVariabel…………………………………………...35

iv

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3.3.

Langkah – Langkah Pemecahan Masalah……………...…....36

3.4

Metode Pengolahan Data……………………………….…...37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pengolahan Data...…..……………….………....…….…...........39
4.1.1. Analisa Design AlatInovasi.………………….………….…..39
4.1.1.1 Rancangan Alat Inovasi…. ………….……………….….…..39
4.1.1.2. Proses Pembuatan ………………....….….……..………….44
4.1.1.3. Jumlah Komponen Penyusun ……….…...…………………44
4.1.2. Desain Alat Inovasi …………………….…………................45
4.1.2.1. Pengisian dan Analisis Tabel DFA ........................................46
4.4.

Hasil Dan Pembahasan……………………………….………47

4.4.1

Hasil …...…………………………………………………......47

4.4.2

Pembahasan…………………………………………………...47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan ………………………………………………………48
5.2. Saran ……………………………………………………………..48
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

v

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Tabel DFA ……………………………………………………18

Tabel 3.1

Tabel DFA ……………………………………………………42

Tabel 4.1

TabelWaktuPerakitanTiap Part ……….……………………....48

Tabel 4.2

JumlahKompnenBahan Baku Alatinovasi...… ……………….49

Tabel 4.3

Tabel DFA ……………………………………,………………50

vi

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4

Gambar Produk strika ………………………………..………26

Gambar 2.5

Kompor Liastrik ……………………………………….……..26

Gambar 2.6

Pemanas Multifungsi... ……………………………….………30

Gambar2.7

Alas strika……...……………………………………….……..30

Gambar 3.0

Langkah-langkah Pemcahan Masalah ………………………..42

Gambar4.1

Tabung alumunium tampakAtas…………………...…………44

Gambar4.2

Tabung aluminium Tampak Samping……………...………....45

Gambar4.3

Tutup aluminium Tampak Samping……………….…..……...45

Gambar4.4

Tutup aluminium Tampak atas…………………….………..…45

Gambar 4.5 Pegangan / penyangga Tampak Atas………………….………..45
Gambar4.6

Pelat penjepit / clamp Tampak Atas……………………………46

Gambar4.7 Alat pemanas tampak bawah auto cad….………………………46
Gambar 4.8 Alat pemanas tampak atas auto cad……………………………..47
Gambar4.9 Alat pemanas tampak atas auto cad….…………………….........47
Gambar 4.10 Diagram Material Alat pemanas multifungsi..............................49

vii

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ABSTRACT
In the modern era, and today many sophisticated development of manufacturing industry
and the service industry both produce products, such as irons and electric stove products
growing, firms compete in terms of price, product excellence, innovative products, and
convenience products in order to find appropriate consumer market.
With the development of competitive products, the research design of multifunctional heating
products, or product description information is taken from sources strika products and electric
stoves that observed in the supermarkets and markets. With the execution of the study tersbut the
idea arose to develop the two products is a way to summarize and make these products into a
single product that has a function that for ironing clothes and cooking water by using a method
based on Design For Manufacture and Assembly (DFMA). Multifunctional heater is a product
designed for daily needs.
With products designed for the consumer does not need to be afraid, because for heating
multifunctional product specification is very safe, comfortable, and efficient electricity. for the
specification of external components keamananya equipped with insulators or heat insulation on
the handle and to its internal components are given a safety fuse. By using this multifunctional
heating products to provide comfort in its use, other than that these products are very efficient
and practical.
From the results of the analysis showed that the design of innovative design tools have an
efficiency of assembly, as follows: have obtained initial tool assembly design efficiency (EA) =
0.024. This means that the process of making a number of multifunctional heater theoretical
component 22 and 4620 seconds total assembly time.

Keywords : Design for Manufacturing and Assembly, Design products, and innovation.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Di zaman yang moderen dan canggih saat ini banyak Perkembangan

industri manufaktur baik industri jasa maupun yang menghasilkan produk,
contohnya produk setrika dan kompor listrik yang berkembang sangat pesat,
perusahaan saling bersaing dari segi harga, keunggulan produk, inovasi produk,
dan kenyamanan produk guna untuk mencari pasar konsumen yang tepat.
Dengan adanya persaingan perkembangan produk tersebut, maka dilakukan
penelitian perancangan produk pemanas multifungsi, dari kondisi ini penggunaan
alat yang sendiri-sendiri tersebut maka kami timbul ide untuk memadukan dua
alat tersebut menjadi satu alat yang memiliki fungsi ganda sebagai setrika dan
kompor listrik.
Dengan dirancangnya produk ini maka konsumen tidak perlu beli alat dua ,
jadi cukup satu alat yang berfungsi ganda untuk setrika dan kompor listrik yang
dimana produk pemanas multifungsi ini sangat aman, nyaman, dan hemat listrik
dengan spesifikasi komponen eksternalnya keamanannya di lengkapi dengan
isolator atau penyekat panas pada pegangan dan untuk komponen internalnya
diberi pengaman sekring. Dengan menggunakan metode design for manufacture
and assembly (DFMA) .
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1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang

dihadapi, yaitu :
“Bagaimana merancang produk pemanas multifungsi (Pemanas setrika dan
memasak) dengan metode Design For Manufacturing and Assembly (DFMA)?”

1.3

Batasan Masalah
Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1.

Perancangan tidak melakukan perbandingan kualitas produk.

2.

Perancangan hanya melakukan pada ukuran produk pemanas multifungsi.

3.

Pendekatan ergonomi sebatas kenyamanan pemakaian pada produk pemanas
multifungsi.

4.

Tidak dilakukanya perhitungan ekonomis.

5.

Penelitian dilakukan di Lab Sistem Manufaktur dan lab Perancangan Sistem
Kerja dan Ergonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa timur
2012

1.4

Asumsi
Asumsi yang dibahas adalah :

1. Komponen dan alat yang dibutuhkan dalam perakitan selalu tersedia di
pasaran.
2. Harga komponen material berdasarkan harga di pasaran saat ini.
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1.5

Tujuan
Mengetahui proses perakitan produk Pemanas multifungsi (Pemanas setrika

dan kompor) dengan menggunakan metode Design For Manufacture and
Assembly (DFMA).

1.6

Manfaat
Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti
Sebagai latihan untuk menerapkan teori yang diberikan dibangku kuliah
dalam permasalahan nyata diperusahaan.
b. Bagi Pengguna (penguna pemanas multifungsi)
-

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi perusahaan
tentang faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk merancang
sebuah produk.

-

Mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja yang dihasilkan dari kombinasi
beberapa faktor dominan tersebut.

-

Dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor
konsumen dalam pengembangan produk dengan pendekatan ergonomi.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan
Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah sejenis
dengan penulisan ini, khususnya tentang faktor-faktor yang dominan terhadap
perancangan dan pengembangan produk sehingga masih dapat dikembangkan
dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
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1.7

Sistematika Penulisan Laporan
Dalam hal ini sistematika penulisan laporan pada makalah skripsi yang

dibuat oleh penyusun adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, perumusan masalah,
batasan masalah, asumsi, tujuan, manfaat dan ruang lingkup sistematika
penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan teori-teori mengenai obyek produk yaitu, teori
mengenai desain pemanas multifungsi

dengan menggunakan metode

Design For Manufacture and Assembly (DFMA) .
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan lokasi penelitian ,metode pengumpulan data dan
langkah pemecahan masalah.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Menjelaskan pengumpulan data dan perancangan pemanas multifungsi
dengan menggunakan metode Design For Manufacture and Assembly
(DFMA)
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas
serta memberikan saran yang bermanfaat.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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