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BAB I 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim yang dimana sebagian besar wilayah 

Indonesia terdiri dari perairan. Karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri 

dari perairan, maka banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai mata 

pencaharian sebagai nelayan. Hasil kekayaan laut di Indonesia diantaranya ikan. 

Namun tidak semua ikan bisa dikonsumsi secara langsung, banyak yang 

mengolah ikan menjadi makanan ringan untuk dikonsumsi sendiri maupun 

diproduksi untuk dijual. Salah satu produk ikan yang digemari oleh masyarakat 

Indonesia adalah kerupuk dengan bahan dasar ikan. Kerupuk ikan merupakan 

salah satu makanan ringan yang banyak digemari oleh berbagai lapisan dan segala 

usia. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dapat membuat 

kegiatan produksi semakin cepat dan efisien. Maka dari itu dapat dibuat alat yang 

dapat memudahkan produsen kerupuk untuk memproduksi dengan sedikit tenaga 

yang dikeluarkan dan semakin meningkatnya kuantitas serta kualitas produksi. 

Salah satu alat yang dapat membantu produsen memproduksi kerupuk ikan adalah 

mesin pemotong kerupuk ikan. Tetapi masih banyaknya usaha mikro, kecil, 

menengah (UMKM) yang tidak menggunakan mesin tersebut dikarenakan harga 

mesin tersebut yang terbilang mahal. Hal ini dihindari dengan menggunakan 

metode Design for Manufacture and Assembly (DFMA). 

Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) merupakan metode desian 

pada proses manufaktur dan proses perakitan yang bertujuan untuk mengurangi 

waktu dan biaya pembuatan suatu benda atau alat. Dengan DFMA kita dapat 

membandingkan bahan yang akan diproduksi, lama waktu pembuatan alat 

tersebut, dan menemukan desian yang paling efisien.  Hal hal tersebut dapat 

mengurangi biaya produksi yang menyebabkan penurunan harga jual alat tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tugas akhir ini penulis mengambil 

tema “Rancang Bangun Mesin Pemotong Kerupuk Ikan“ skala produsen UMKM 
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dan mengambil judul “Analisis Proses Manufaktur Mesin Pemotong Kerupuk 

Ikan dengan Metode Design for Manufacture and Assembly (DFMA)”. 

Penulisan tugas akhir ini penulis memiliki tujuan untuk membantu produsen 

kerupuk ikan skala UMKM untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pada saat 

proses pembuatan kerupuk ikan dengan mengoptimalkan proses pembuatan dan 

perakitan mesin pemotong kerupuk ikan yang dapat memenuhi kebutuhan para 

konsumen sehingga para produsen kerupuk ikan skala UMKM dapat bekerja 

secara optimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diteliti antara lain sebagai berikut : 

(1) Bagaimana pengaruh pengembangan mesin pemotong kerupuk ikan dengan 

menggunakan metode DFMA terhadap proses perakitan? 

(2) Bagaimana pengaruh desain produk untuk memangkas biaya produksi serta 

meningkatkan efisiensi produksi tanpa menghilangkan fungsi dari produk 

tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan penulis pada tugas akhir ini adalah : 

(1) Desain memiliki dimensi dan komponen sesuai kebutuhan perancang. 

(2) Tidak melakukan stress analysis. 

(3) Perancangan menggunakan software Computer Aided Design (CAD). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini mempunyai 

tujuan: 

(1) Dihasilkannya mesin pemotong kerupuk ikan dengan penerapan metode 

DFMA guna mengurangi biaya serta waktu pembuatan dan perakitan mesin 

pemotong kerupuk ikan. 

(2) Memperbarui desain yang telah ada sehingga mempunyai waktu produksi 

yang lebih efisien tanpa mengurangi fungsi dan kualitas produk sebelumnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Terdapat latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan studi literatur secara umum dan khusus mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan diagram alir  penelitian, alat  dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian, dan prosedur penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan prosedur yang 

tertera di bab sebelumnya. Dalam bab ini terdapat analisa dan pembahasan dari 

hasil penelitian yang telah diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN 

Merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan, yang mengacu 

pada hasil yang telah didapat. Bab ini merupakan jawaban dari tujuan penelitian. 

  


