
 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perancangan Ergonomi 

1. Ergonomi 

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat kerja, manusia harus 

diberikan alat kerja/mesin dan atau lingkungan kerja yang berada dalam 

batas kemampuan, kebolehan dan keterbatasannya (Wignjosoebroto, 2000) 

Sehingga nantinya diharapkan akan terjadi proses kerja yang efektif, 

nyaman, aman, sehat dan efisien (ENASE). 

 

Istilah ergonomi pertama kali digunakan oleh sekelompok ilmuwan 

Inggris di tahun 1950 yang berasal dari kata Yunani, yaitu ergos yang 

berarti kerja dan nomos yang berarti norma, aturan (Kroemer, 1998). 

Ergonomi adalah pendekatan multidisiplin ilmu pengetahuan guna 

mengserasikan alat, sistem kerja (meliputi organisasi dan lingkungan 

kerja) terhadap kemampuan kebolehan dan keterbatasan manusia sebagai 

pekerja, sehingga tercapai kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, 

selamat (Budnick, 1993) dan manusiawi (Lauring, 1998) untuk 

menghasilkan produktivitas setinggi-tingginya (Kroemer, 1998). 
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Tujuan Ergonomi adalah: 

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan. 

2. Mempernyaman penggunaan dan mengurangi kesalahan pekerjaan. 

3. Meningkatkan produktifitas kerja. 

 

2. Cara penerapan ergonomi ditempat kerja diantaranya adalah: 

a. Posisi Kerja: Posisi duduk dan posisi berdiri 

1. Posisi kerja duduk yang benar adalah kaki tidak dibebani dengan 

berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. 

2. Posisi kerja berdiri yang benar adalah posisi tulang belakang 

vertikal, dan berat badan tertumpu secara berimbang. Posisi kerja 

berdiri ini cocok untuk kondisi tidak memiliki ruang untuk 

membengkokkan lutut, pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar 

(>4,5 kg), banyak memerlukan aktifitas yang berpindah tempat, 

banyak aktifitas membungkukkan badan, seringkali memerlukan 

jangkauan yang tinggi dan rendah atau jauh dari permukaan tubuh. 

 

b. Proses Kerja (Dimensi dari tempat kerja). 

Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi 

bekerja sesuai dengan antropometrinya (antropometri adalah ilmu yang 

berhubungan dengan pengukuran dimensi dan karakteristik tubuh 

manusia, bergantung pada umur, jenis kelamin, ras dan pekerjaan). 

 

c. Display tempat kerja. 

Erat hubunganya dengan suasana waktu bekerja. 
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d. Ketentuan menjinjing beban, organisasi kerja dan metode mengangkat 

beban, adalah diuraikan sebagai berikut: 

1. Menjinjing beban: beban yang diangkat tidak boleh melebihi : 

Laki-laki dewasa 40 kg, wanita dewasa 15-20 kg, laki-laki (16-28 

tahun) 15-20 kg, wanita (16-18 tahun) 12-15 kg. 

2. Organisasi kerja: Pekerjaan harus diatur dengan berbagai cara: alat 

bantu mekanik diperlukan kapan pun, frekuensi pergerakan 

diminimalisasi, jarak mengangkat beban dikurangi, dalam 

membawa beban diingat bidangnya tidak licin dan mengangkat 

tidak terlalu tinggi. 

3. Metode mengangkat beban yang benar (otot lengan lebih banyak 

digunakan daripada otot punggung) adalah posisi kaki yang benar, 

punggung kuat dan kekar, posisi lengan dekat dengan tubuh, 

mengangkat dengan benar, menggunakan berat beban, mengangkat 

beban dengan cara diistirahatkan sementara diatas paha sebelum 

diangkat keatas. 

 

Sampai saat ini, metode pengukuran kerja fisik dilakukan dengan 

menggunakan standar sebagai berikut: 

a. Konsep Horse Power (foot-pounds of work per minute) oleh Taylor, 

tapi tidak memuaskan.  

b. Tingkat konsumsi energi untuk mengukur pengeluaran energy. 

c. Perubahan tingkat kerja jantung dan konsumsi oksigen (metode baru). 

3. Konsumsi Energi  
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Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan 

sehari-hari, dengan bekerja berarti tubuh akan menerima beban baik fisik 

maupun mental dari luar tubuhnya. Dari sudut pandangn ergonomi, setiap 

beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik 

terhadap kemampuan fisik maupun keterbatasan manusia yang menerima 

beban tersebut. Menurut (Suma’mur 1984) bahwa kemampuan kerja 

seseorang akan berbeda dengan lainnya dan sangat tergantung pada tingkat 

ketrampilan, kesegaran jasmani, keadaan gizi, jenis kelamin, usia dan 

ukuran tubuh pekerja yang bersangkutan.  

 

Kepekaan denyut nadi terhadap perubahan pembebanan yang diterima 

tubuh cukup tinggi. Denyut nadi akan segera berubah seirama dengan 

perubahan pembebanan, baik yang berasal dari pembebanan mekanik, fisik 

maupun kimiawi (Kurniawan, 2000). Menurut (Grandjean, 1993) bahwa 

konsumsi energi sendiri tidak cukup untuk mengestimasi beban kerja fisik. 

Beban kerja fisik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kJ yang dikonsumsi, 

tetapi ditentukan oleh jumlah otot yang terlibat dan beban statis yang 

diterima serta tekanan panas dari lingkungan kerjanya yang dapat 

meningkatkan denyut nadi. Berdasarkan hal tersebut maka denyut nadi 

lebih mudah dan dapat untuk menghitung indek beban kerja.  

 

Denyut nadi mempunyai hubungan linier yang tinggi dengan asupan 

oksigen pada waktu kerja. Salah satu cara yang sederhana untuk 

menghitung denyut nadi adalah dengan merasakan denyutan pada arteri 
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radialis di pergelangan tangan. Denyut nadi untuk mengestimasi indek 

beban kerja fisik terdiri dari beberapa jenis yang didefinisikan oleh 

(Grandjean, 1993) :  

1. Denyut nadi istirahat adalah rerata denyut nadi sebelum pekerjaan 

dimulai. 

2. Denyut nadi kerja adalah rerata denyut nadi selama bekerja. 

3. Nadi kerja adalah selisih antara denyut nadi istirahat dan denyut nadi 

kerja.  

 

 

B. Material 

1. Sifat – Sifat Material 

Dalam sebuah pemilihan material, maka diperlukan pengetahuan akan 

sifat dari material tersebut. Walaupun memang sudah ada standar baku 

yang mengatur akan kandungan bahan-bahan pembentuk yang akan 

membangun sifat material, namun keahlian untuk menentukan berdasarkan 

metode-metode pengujian material sangatlah penting bagi seorang 

material engineer. Kekuatan adalah kemampuan suatu material dalam 

menerima beban, semakin besar beban yang mampu diterima oleh material 

maka benda tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan yang tinggi. 

Dalam kurva stress-strain kekuatan (strength) dapat dilihat dari sumbu-y 

(stress), semakin tinggi nilai stress-nya maka material tersebut lebih kuat 

(Dieter, 1998) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strength_of_materials


11 
 

   
  

 

Gambar 2. Kurva stress vs strain (http://nayhan.wordpress.com) 

 

Kurva yang diberi label strongest (terkuat) digambarkan sebagai kurva 

yang memiliki nilai sb-y tertinggi. Kemudian kurva yang diberi label 

Toughest adalah kurva yang memiliki nilai ketangguhan tertinggi. 

Ketangguhan suatu material dapat dilihat dari luas daerah sibawah kurva 

stress-strain nya. Ada beberapa lagi sifat mekanik material diantaranya 

kekerasan dan getas. Kekerasan dapat diartikan ketahan suatu material 

terhadap deformasi lokal, misalkan ketahanan terhadap goresan. Bila suatu 

material digores maka yang akan menerima beban adalah bagian 

permukaannya saja bukan keseluruhannya, itulah mengapa goresan 

dikatakan hanya menghasilkan deformasi lokal. Selanjutnya sifat getas 

dari suatu material dapat diartikan ketidakmapuan suatu material untuk 

http://www.shodor.org/~jingersoll/weave/tutorial/node4.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Strength_of_materials
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Mechanical/Toughness.htm
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berdeformasi plastis. Material yang getas berarti bila diberi suatu beban 

hanya akan berdeformasi elastis, dan selanjutnya akan mengalami patah. 

Secara garis besar material mempunyai sifat-sifat yang mencirikannya, 

pada bidang teknik mesin (Smallman R.E. dan R.J. Bishop,1999). 

Umumnya sifat tersebut dibagi menjadi tiga sifat yang akan mendasari 

dalam pemilihan material, sifat tersebut adalah:  

a. Sifat Mekanik 

Sifat mekanik material, merupakan salah satu faktor terpenting yang 

mendasari pemilihan bahan dalam suatu perancangan. Sifat mekanik 

dapat diartikan sebagai respon atau perilaku material terhadap 

pembebanan yang diberikan, dapat berupa gaya, torsi atau gabungan 

keduanya. Dalam prakteknya pembebanan pada material terbagi dua 

yaitu beban statik dan beban dinamik. Perbedaan antara keduanya 

hanya pada fungsi waktu dimana beban statik tidak dipengaruhi oleh 

fungsi waktu sedangkan beban dinamik dipengaruhi oleh  fungsi 

waktu. Untuk mendapatkan sifat mekanik material, biasanya dilakukan 

pengujian mekanik. Pengujian mekanik pada dasarnya bersifat 

merusak  (destructive test), dari pengujian tersebut akan dihasilkan 

kurva atau data yang mencirikan keadaan dari material tersebut.  

 

Sifar-sifat mekanik material yang perlu diperhatikan: 

1) Tegangan yaitu gaya diserap oleh material selama berdeformasi  

persatuan luas. 

2) Regangan yaitu besar deformasi persatuan luas. 

http://scienceworld.wolfram.com/physics/PlasticDeformation.html
http://composite.about.com/library/glossary/e/bldef-e1887.htm
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3) Modulus elastisitas yang menunjukkan ukuran kekuatan material. 

4) Kekuatan yaitu besarnya tegangan untuk mendeformasi material 

atau kemampuan material untuk menahan deformasi. 

5) Kekuatan luluh yaitu besarnya tegangan yang dibutuhkan untuk 

mendeformasi plastis. 

6) Kekuatan tarik adalah kekuatan maksimum yang berdasarkan pada 

ukuran mula. 

7) Keuletan yaitu besar deformasi plastis sampai terjadi patah. 

8) Ketangguhan yaitu besar energi yang diperlukan sampai terjadi 

perpatahan. 

9) Kekerasan yaitu kemampuan material menahan deformasi plastis 

lokal akibat penetrasi pada permukaan. 

 

b. Sifat Fisik 

Sifat penting yang kedua dalam pemilihan material adalah sifat fisik. 

Sifat fisik adalah kelakuan atau sifat-sifat material yang bukan 

disebabkan oleh pembebanan seperti pengaruh pemanasan, 

pendinginan dan pengaruh arus listrik yang lebih mengarah pada 

struktur material. Sifat fisik material antara lain : temperatur cair, 

konduktivitas panas dan panas spesifik. Struktur material sangat erat 

hubungannya dengan sifat mekanik. Sifat mekanik dapat diatur dengan 

serangkaian proses perlakukan fisik. Dengan adanya perlakuan fisik 

akan membawa penyempurnaan dan pengembangan material bahkan 

penemuan material baru. 
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c. Sifat Teknologi     

Selanjutnya sifat yang sangat berperan dalam pemilihan material 

adalah sifat teknologi yaitu kemampuan material untuk dibentuk atau 

diproses. Produk dengan kekuatan tinggi dapat dibuat dibuat dengan 

proses pembentukan, misalnya dengan pengerolan atau  penempaan. 

Produk dengan bentuk yang rumit dapat dibuat dengan proses 

pengecoran. Sifat-sifat teknologi diantaranya sifat mampu las, sifat 

mampu cor, sifat mampu mesin dan sifat mampu bentuk. Sifat material 

terdiri dari sifat mekanik yang merupakan sifat material terhadap 

pengaruh yang berasal dari luar serta sifat-sifat fisik yang ditentukan 

oleh komposisi yang dikandung oleh material itu sendiri (LA Van 

Vlack, Sriati Djafrie, 1992). 

 

2. Baja 

Menurut komposisi kimianya baja dapat dibagi dua kelompok besar yaitu:  

Baja karbon dan baja paduaan. Baja karbon bukan berarti baja yang sama 

sekali tidak mengandung unsur lain, selain besi dan karbon. Baja karbon 

mengandung sejumlah unsur lain tetapi masih dalam batas–batas tertentu 

yang tidak berpengaruh terhadap sifatnya. Unsur–unsur ini biasanya 

merupakan ikatan yang berasal dari proses pembuatan besi atau baja 

seperti mangan. Silicon, dan beberapa unsur pengotoran seperti belerang, 

oksigen, nitrogen dan lain-lain yang biasanya ditekan sampai kadar yang 

sangat kecil. ( Surdia Tata,1989). 



15 
 

   
  

 

Gambar 3. Bahan-bahan teknik (http://kompetensi-pengelasan.com) 

 

Baja karbon adalah paduan antara besi dan karbon dengan sedikit Si, Mn, 

P, S, dan Cu. Sifat baja karon sangat tergantung pada kadar karbon, bila 

kadar karbon naik maka kekuatan dan kekerasan juga akan bertambah 

tinggi. Karena itu baja karbon dikelompokkan berdasarkan kadar 

karbonnya (Wiryosumarto, 2004). American Iron And Steel Institute 

(AISI) memakai sistem penomoran baja dengan empat digit angka: 10xx, 

10 mengindikasikan bahwa baja tersebut adalah baja karbon, dua angka 

terakhir mengindikasikan persentase karbon. Sebagai contoh, angka 1020 

mengindikasikan bahwa baja tersebut adalah baja karbon dengan kadar 

karbon 0,20% (Groover, 1996). 

 

Pengaruh utama dari kandungan karbon dalam baja adalah pada kekuatan, 

kekerasan dan sifat mudah dibentuk. Kandungan karbon yang besar dalam 

baja mengakibatkan meningkatnya kekerasan tetapi baja tersebut akan 
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rapuh dan tidak mudah dibentuk. Baja dengan kadar mangan kurang dari 

0,8 % silicon kurang dari 0.5 % dan unsur lain sangat sedikit, dapat 

dianggap sebagai baja karbon. Mangan dan silicon ditambahkan dalam 

proses pembuatan baja yang berfungsi untuk mengurangi pengaruh buruk 

dari beberapa unsur pengotoran.  

 

Baja karbon dapat digolongkan menjadi tiga bagian berdasarkan jumlah 

kandungan karbon didalam baja tersebut yaitu sebagai berikut :  

a. Baja karbon rendah  

Baja karbon rendah yang mengandung 0,022 – 0,3 % C yang dibagi 

menjadi empat bagian menurut kandungannya yaitu :  

1. Baja karbon rendah mengandung 0,04 % C digunakan untuk plat-

plat strip. 

2. Baja karbon rendah mengandung 0,05 % C digunakan untuk badan 

kenderaan. 

3. Baja karbon rendah mengandung 0,05 – 0,25 % C digunakan untuk 

konstruksi jembatan dan bangunan. 

4. Baja karbon rendah mengandung 0,05 – 0,3 % digunakan untuk 

baut paku keling, karena kepalanya harus di bentuk.  

 

b. Baja karbon menengah. 

Baja karbon ini memiliki sifat –sifat mekanik yang lebih baik dari pada 

baja karbon rendah. Baja karbon menengah mengandung 0,3 – 0,6 % C 

dan memiliki ciri khas sebagai berikut :  
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1. Lebih kuat dan keras dari pada baja karbon rendah. 

2. Tidak mudah di bentuk dengan mesin.  

3. Lebih sulit di lakukan untuk pengelasan. 

4. Dapat dikeraskan (quenching) dengan baik.  

 

Baja karbon menengah ini digunakan untuk material bahan berdasarkan 

kandungan karbonnya yaitu : 

1. Baja karbon menengah mengandung 0,35 – 0,40 % C digunakan 

untuk roda gigi dan poros. 

2. Baja karbon menengah mengandung 0,4 % C digunakan untuk 

keperlukan industri kenderaan seperti baut dan mur, poros engkol 

dan batang torak.  

3. Baja karbon menengah mengandung 0,5 % C digunakan untuk gigi. 

4. Baja karbon menengah mengandung 0,5 – 0,6 % C digunakan untuk 

pegas.  

 

c. Baja karbon tinggi.  

Baja karbon tinggi memeiliki kandungan antara karbon antara 0,6 – 1,7 

% karbon memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Kuat sekali. 

2. Sangat keras dan getas/rapuh. 

3. Sulit dibentuk mesin.  

4. Mengandung unsur sulfur ( S ) dan posfor ( P ). 

5. Dapat dilakukan proses heat treatment dengan baik.  
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C. Identifikasi Analisis Teknik Yang Digunakan Dalam Perancangan 

Adapun beberapa komponen mesin pengupas kulit biji kopi basah, secara 

mekanis adalah sebagai berikut: 

1. Poros 

Poros merupakan bagian dari mesin yang penting karena hampir semua 

mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran, oleh karenanya 

poros memegang peranan utama dalam transmisi. Poros dibedakan 

menjadi tiga berdasarkan penerusan dayanya (Sularso, 1997), yaitu: 

a. Poros transmisi 

Mendapatkan beban puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada 

poros melalui kopling, roda gigi, puli sabuk atau sprocket rantai dll. 

b. Spindel 

Poros transmisi yang relative pendek, seperti poros utama mesin 

perkakas, dimana beban utamanya berupa puntiran yang disebut 

spindel. Syarat utama yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasi 

harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. 

c. Gandar 

Poros seperti yang dipasang diantara roda-roda kereta barang dimana 

tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh 

berputar, disebut gandar. Gandar hanya memperoleh beban lentur 

kecuali digerakkan oleh penggerak akan mengalami beban puntir juga. 

 

2. Bantalan  

Bantalan (pillow block/bearing) merupakan elemen mesin yang mampu 

menumpu poros  berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya 
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dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur (Sularso, 

1997:103). Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta 

elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Pemasangan bantalan poros 

diantara poros dan dudukan bertujuan untuk memperlancar putaran poros, 

mengurangi gesekan dan mengurangi panas serta menambah ketahanan 

poros. Syarat bantalan poros harus presisi ukuran sehingga tidak kocak 

dalam bekerja. 

 

Gambar 4. Pillow block (http://www.vxb.com) 

  

3. Rol karet 

a. Karet alam (natural rubber, NR) dapat digunakan sebagai bahan baku 

berbagai jenis dan tipe barang jadi karet. Penggunaannya sebagai 

bahan baku barang jadi karet sangat disukai dikarenakan keunggulan 

sifat-sifatnya seperti daya pantul, elastisitas, daya lengket, dan daya 

cengkeram yang baik. Selain itu karet alam juga memiliki sifat 

mekanik yang baik antara lain memiliki tegangan putus, ketahanan 

sobek, dan kikis yang baik sehingga karet alam merupakan pilihan 

(Arizal, 1989). 

 

Umumnya alat-alat yang dibuat dari karet alam sangat berguna bagi 

kehidupan sehari-hari maupun dalam usaha industri seperti mesin 

http://www.vxb.com/
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penggerak. Barang yang dapat dibuat dari karet alam antara lain aneka 

ban kendaraan (dari sepeda, motor, mobil, traktor hingga pesawat 

terbang), sepatu karet, sabuk penggerak mesin besar dan mesin kecil, 

pipa karet, kabel, isolator dan bahan-bahan pembungkus logam seperti 

rol karet (Nazaruddin dan Paimin, 1999). Penggunaan karet alam 

karena dengan melihat mesin perkakas yang akan dibuat. Apabila 

mesin perkakas tersebut tidak melibatkan suhu yang tinggi, maka karet 

alam sudah cukup baik dalam penggunaan. 

 

 

      Gambar 5. Rol karet (http://www.trade2cn.com) 

 

b. Karet sintetis sebagian besar dibuat dengan mengandalkan bahan baku 

minyak bumi. Sifat yang sekaligus kelebihan karet sintetis adalah 

tahan terhadap minyak, oksidasi, panas atau suhu tinggi serta kedap 

terhadap gas. Jenis karet sintetis diantaranya styrena butadiena rubber 

(SBR), butadiene rubber (BR) dan isoprena rubber (IR), isobutene 

isoprene rubber (IIR), nytrile butadiene rubber (NBR), cloroprene 

rubber (CR) dan ethylene propylene rubber (Nazaruddin, 1999). Jenis 

SBR merupakan karet sintetis yang paling banyak diproduksi  dan 

digunakan. SBR merupakan kopolimer dari stiren dan butadiene 



21 
 

   
  

dengan reaksi kopolimerisasi radikal pada suhu tinggi 50
0
C atau suhu 

rendah 5
0
C (Brydson, 1981). 

 

Tabel 1. Sifat-sifat mekanik karet  

 

Sumber : http://www.industrikaret.com 

 

4. Gigi  reduksi 

Gigi  reduksi berfungsi sebagai mereduksi putaran yang akan terjadi pada 

silinder. Gigi reduksi ini memakai oli sebagai pelumas. Peran gigi reduksi 

adalah menggantikan pulley. 

 

 

Gambar 6. Gigi  reduksi  
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5. Motor listrik 

Motor listrik adalah adalah motor berarus bolak-balik (ac) yang putaran 

rotornya tidak sama dengan putaran medan stator, dengan kata lain putaran 

rotor dengan putaran medan stator terdapat selisih putaran yang disebut 

slip. Pada umumnya motor induksi dikenal ada dua macam berdasarkan 

jumlah phase yang digunakan, yaitu: motor induksi satu phase dan motor 

induksi tiga phase. Sesuai dengan namanya motor induksi satu phase 

dirancang untuk beroperasi menggunakan suplai tegangan satu phase. 

 

Motor listrik satu phase sering digunakan sebagai penggerak pada peralatan 

yang memerlukan daya rendah dan kecepatan yang relatif konstan. Hal ini 

disebabkan karena motor induksi satu phase memiliki beberapa kelebihan 

yaitu konstruksi yang cukup sederhana, kecepatan putar yang hampir konstan 

terhadap perubahan beban dan umumnya digunakan pada sumber satu phase 

yang banyak terdapat pada peralatan domestic (Zuhal, 1977). 

 

 

Gambar 7. Elektro motor 1 phase (http://www.lulusoso.com) 

 

6. Pulley 

Pulley V-belt merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk 

mentransmisikan daya seperti halnya sproket rantai dan roda gigi. Bentuk 
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pulley adalah bulat dengan ketebalan tertentu, di tengah-tengah pulley 

terdapat lubang poros. Pulley pada umumnya dibuat dari besi cor kelabu 

FC 20 atau FC 30, dan ada pula yang terbuat dari baja (Sularso, 1997): 

 

 

Gambar 8. Pulley (http://www.four-h.purdue.com) 

  

7. V – Belt 

Jarak yang cukup jauh yang memisahkan antara dua buah poros mengakibatkan 

tidak memungkinkannya menggunakan transmisi langsung dengan roda gigi.. 

V-belt merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan. V-belt adalah salah satu 

transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang 

trapesium. Dalam penggunaannya V-belt dibelitkan mengelilingi alur 

pulley yang berbentuk V pula.Bagian belt yang membelit pada  akan 

mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah 

besar (Sularso, 1997).  

 

V-belt  memiliki keunggulan lain dimana V-belt  akan menghasilkan transmisi 

daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah serta jika dibandingkan 

dengan transmisi roda gigi dan rantai, V-belt  bekerja lebih halus dan tak 

bersuara (Sularso, 1997). 

http://www.four-h.purdue.com/
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Gambar 9. V-belt (http://www.gasgoo.com) 

 

8. Sproket 

Sproket merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan 

daya dan putaran dari suatu poros ke poros yang lain dengan rasio kecepatan 

yang konstan dan memiliki efisiensi yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan 

ketelitian yang tinggi dalam pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan 

(Sularso, 1997). 

   

Gambar 10. Sproket (http://www.conbear.com) 

 

 

 

D. Analisis Ekonomi 

Analisis ekonomi merupakan salah satu bagian dari pertimbangan dalam 

perencanaan sebuah produk yang berupa mesin. Pertimbangan tersebut dipengaruhi 

oleh biaya-biaya yang dikeluarkan selama menghasilkan produk. 

 

http://www.gasgoo.com/
(http:/www.conbear.com
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1. Biaya 

Biaya merupakan manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang 

dan jasa. Selanjutnya dijelaskan bahwa biaya (cost) menjadi beban ketika 

itu telah memberi manfaat dan sekarang telah habis (Polimeni, 1991). Pada 

sebuah usaha manufaktur terdapat 3 elemen pokok biaya, ketiga elemen 

pokok itu adalah: 

a. Material cost ( biaya bahan baku) Biaya bahan baku terbagi menjadi 

dua elemen yaitu : 

1) Direct material cost yang mana merupakan biaya semua bahan secara 

fisik yang dapat diidentifikasi sebagai bagiandari produk jadi dan 

biasanya merupakan bagian terbesar dari material pembentuk harga 

pokok produksi. 

2) Indirect material cost adalah segala biaya yang merupakan biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam rangka sebagai biaya bahan penolong dalam 

pembentukan produk 

 

b. Labor cost (biaya tenaga kerja) 

Biaya tenaga kerja terbagi menjadi dua elemen yaitu : 

1) Direct labor cost adalah semua biaya yang menyangkut gaji dan upah dari 

seluruh pekerja yang secara praktis dapat diidentifikasikan dengan 

kegiatan dari pengolahan bahanbaku menjadi bahan produk jadi. 

2) Indirect labor cost adalah semua biaya dimana biaya ini 

dikeluarkan untuk upah dari para pekerja dimana pekerja itu tidak 

secara langsung berhubungan pada pengolahan produk secara 

langsung. 
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c. Indirect manufacturing expense (biaya overhead usaha) 

Indirect manufacturing expense adalah semua biaya produksi selain 

dari ongkos atau biaya utama (direct material cost  dan direct labor 

cost ) yang bersifat memperlancar dari proses produksi. Biaya yang 

termasuk dalam indirect manufacturing expense antara lain adalah 

biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya 

perawatan mesin, mesin, dan peralatan-peralatan lainnya. 

 

 

2. Titik Impas 

Break even point adalah suatu kondisi dimana pada periode tersebut 

perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita 

kerugian (Sutrisno, 2000). Analisis break even point digunakan untuk 

menentukan hal-hal sebagai berikut:  

a. Jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan 

tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga 

jumlah produksi minimum yang harus dibuat. 

b. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang 

telah direncanakan atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus 

ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. 

c. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak 

lebih kecil dari BEP. 

d. Menganalisis perubahan harga jual, harga pokok dan besarnya hasil 

penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP 

merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus 
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perencanaan tingkat produksi, agar perusahaan secara minimal tidak 

mengalami kerugian. Selanjutnya karena harus memperoleh 

keuntungan berarti perusahaan harus berproduksi di atas BEP-nya. 

 

Terdapat tiga komponen yang harus dipertimbangkan dalam analisis titik 

impas ini, yaitu : 

a. Biaya-biaya total (total cost). 

Biaya total terdiri dari biaya tetap (fixed cost) dan biaya variable 

(variable cost). Biaya tetap merupakan biaya yang penggunaannya 

tidak habis dalam satu masa produksi (Kotler dan Amstrong, 2001), 

atau biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya 

produksi (Mubyarto, 1979).. 

 

b. Biaya-biaya tetap (fixed cost ) 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung dari sistem pemakaian 

alat. Biaya ini tetap dihitung sebagai pengeluaran walaupun alat tidak 

dipergunakan. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan alat serta 

bunga bank.  

 

c. Biaya-biaya variabel (variabel cost ) 

Biaya tidak tetap (operasi) adalah biaya yang saling berhubungan erat 

dengan penggunaan mesin pasca panen. Dengan kata lain biaya tidak 

tetap adalah biaya operasi yang dikeluarkan untuk berbagai keperluan 

yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasi alat mesin pasca 

panen. Biaya operasi ini terdiri dari biaya listrik, biaya tenaga dan 

biaya pemeliharaan dan perbaikan alat. 


