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BAB IV  

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

 

Pada bab ini akan diuraikan proses pengumpulan dan pengolahan data dalam 

penelitian. Proses pengumpulan dan pengolahan data meliputi: perhitungan beban 

agar pipa dapat bengkok, menghitung momen puntir pada poros, menghitung 

tegangan geser pada baut, menghitung kekuatan pada kerangka, perancangan meja 

penekuk pipa dan data anthropometri. 

4.1 Pengumpulan Data 

 Tahap pengumpulan data diperoleh dari pengamatan yang dilakukan pada 

salah satu industri las, mengenai penggunaan alat atau mesin yang digunakan pada 

proses penekukan pipa. Kemudian data tersebut nantinya akan dikumpulkan dan 

dianalisa sehingga memperoleh penyelesaian pada permasalahan ini yaitu 

merancang sebuah alat penekuk pipa. Data tersebut adalah: 

a. Dokumentasi 

Alat penekuk pipa terdiri dari ragum yang digunakan sebagai meja dan alat 

penjepit yang merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk aktifitas 

penekukan. Untuk mengetahui aktifitas penekukan dapat dijelaskan dalam 

gambar 4.1. 

No Dokumentasi Keterangan 
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1 

Yang pertama yaitu memasang pipa pada 

ragum, kemudian ragum dikencangkan, 

ragum berfungsi untuk menjepit pipa agar 

pipa tidak bergerak saat di tekuk, kemudian 

pipa yang akan di tekuk di masuki pipa 

penekuk yang berfungsi sebagai penekuk dan 

dilakukan dengan jongkok. 

2 

 

Kemudian pipa di panaskan menggunakan las 

asetilin untuk mempermudah penekukan pipa, 

pemanasan dilakukan sepanjang pipa yang 

akan di tekuk posisi tangan kiri memegangi 

pipa yang digunakan untuk menekuk pipa dan 

tangan kanan memegang hendel las. 

3 

 

Langkah selanjutnya yaitu proses penekukan, 

tangan kiri menarik pipa kebelakang 

dilakukan dengan perlahan-lahan dan tangan 

kanan mengarahkan las ke seluruh pipa yang 

akan ditekuk hingga menghasilkan tekukan 

yang di inginkan proses ini dilakukan dengan 

cara jongkok hingga prose penekukan pipa 

selesai. 

Gambar 4.1 Sikap Kerja Operator  

Sumber : Dokumentasi di industri las, 2008 

 
Pada gambar di atas seorang pekerja yang bekerja dengan cara jongkok 

akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri pekerja. Kondisi kerja ini di 

perbolehkan asal tidak melebihi 2 jam per harinya.  

b.Penyebaran kuesioner 

 Penyebaran kuesioner yaitu: 

a. Kuesioner yang diberikan kepada para pekerja pengguna alat penekuk pipa 

bertujuan untuk mengetahui keluhan yang dialami pekerja dalam 
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menggunakan fasilitas tersebut. Kuesioner ini ditunjukkan dalam lampiran 

1 (L.1.2), dengan hasil kuesioner yang digrafikkan pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik kelelahan Operator saat Penekukan Pipa  
                Sumber: Data dikumpulkan, 2008                        

  
Pada gambar 4.2 memperlihatkan delapan tingkat kelelahan dominan yang 

dialami oleh pekerja pengecapan yaitu pergelangan kaki kiri dan kanan 100% 

pinggang 80%, lutut kiri dan kanan 80%, betis kiri dan kanan 70% kelelahan 

dibagian punggung 60%, dan Tingkat kelelahan yang terbesar adalah kelelahan di 

bagian pergelangan kaki kiri dan kanan 100%, dan pinggang, lutut kiri dan kanan 

80%. Berdasarkan gambar 4.2 menggambarkan bahwa kondisi kerja pada proses 

penekukan belum sepenuhnya nyaman untuk digunakan karena terdapat beberapa 

faktor yang berpengaruh pada fasilitas kerja tersebut. Faktor tersebut digunakan 

untuk menentukan variabel apa yang dipakai dalam perancangan ulang fasilitas 

kerja alat penekuk pipa. 

 

4.1.2 Data Antropometri  

Perancangan dimensi rangka dihitung dengan menggunakan data 

antropometri tinggi siku berdiri tegak (TSB), data tersebut digunakan untuk 

menentukan dimesi panjang, lebar dan tinggi rangka alat penekuk pipa. Data 

antropometri yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu data anthropometri 

pekerja industri las dan warga sekitar sebanyak 24 orang. 
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Dari hasil observasi dilapangan berikut beberapa data anthropometri dapat 

dilihat pada table 4.1dibawah ini. 

 

Tabel 4.1 Data Tinggi Siku Berdiri (TSB) 
Data 
ke- TSB 

Data 
ke- TSB 

1 95.2 13 103.5 
2 104 14 95.8 
3 102 15 100 
4 96 16 103 
5 100 17 98.1 
6 97 18 97 
7 101 19 95.9 
8 96.5 20 103.4 
9 103 21 99.3 
10 99.7 22 95.2 
11 100 23 104 
12 97.4 24 99 

           Sumber: Observasi Lapangan 2008 

4.4.3 Pengumpulan Data yang diperlukan Untuk Perancangan Alat 

Pada tahap ini dilakukan Perhitungan beban minimal agar pipa dapat 

bengkok, menghitung tegangan geser pada baut, menghitung momen puntir dan 

menghitung kekuatan kerangka di samping itu dilakukan pengujian data 

antropometri. Pengujian data antropometri meliputi uji keseragaman, setelah data 

tersebut diuji kemudian dilanjutkan dengan penentuan nilai persentil untuk 

penentuan ukuran rancangan. 

1. Diameter pipa yang akan di tekuk ( D= 25 mm) 

2. Diameter poros yang digunakan. ( D= 30 mm) 

3. Panjang pipa yang digunakan untuk menekuk pipa.(1 m) 

4. Diameter baut yang digunakan untuk mengunci alat dengan kerangka 

(8mm) 

 

4.2 Pengolahan Data  

 Penelitian mengenai perancangan alat penekuk pipa didasarkan pada 

perubahan hasil rancangan. Pada proses penentuan sikap kerja sangat ditentukan 

oleh jenis dan sifat pekerjaan, baik sikap duduk maupun berdiri, dengan demikian 

pemilihan posisi kerja harus disesuaikan menurut jenis pekerjaan yang dilakukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



IV-5 

dan pekerjaan yang memerlukan ketelitian baik untuk dilakukan dengan sikap 

berdiri (Halender, 1995). 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data kelelahan pada operator, 

pengujian data antropometri. Pengujian data antropometri meliputi uji 

keseragaman, setelah data tersebut diuji kemudian dilanjutkan dengan penentuan 

nilai persentil untuk penentuan ukuran rancangan kemudian dilakukan 

Perhitungan beban minimal agar pipa dapat bengkok, menghitung tegangan geser 

pada baut, menghitung momen puntir dan menghitung kekuatan kerangka. 

 
4.2.1 Pengolahan Data Kelelahan Pada Operator 

Tabel 4.2 Kelelahan Operator dan Usulan Perbaikan 

 Kelelahan terbesar Usulan perbaikan sikap kerja 

1. Pergelangan kaki kiri dan 

kanan 100% posisi kerja 

jongkok 

2. Lutut kiri dan kanan 80% 

posisi kerja jongkok 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

Pinggang 80% posisi kerja 

membungkuk kedepan 

Betis kiri dan kanan 70% 

posisi kerja jongkok. 

Paha kiri dan kanan 40% 

posisi kerja jongkok. 

Punggung 60% posisi kerja 

meneunduk. 

Bahu kanan dan kiri 30% 

posisi kerja memegang 

hendel las, 

Leher 40% posisi kerja 

melihat pipa yang di las. 

Penekukan pipa dilakukan dengan cara 

berdiri tegak dan tanpa pemanasan las agar 

dapat mengurangi kelelahan pada operator 

saat melakukan penekukan pipa.  

 

Posisi kerja dilakukan dengan cara tidak 

membungkuk. 

Posisi kerja dilakukan dengan sikap berdiri. 

 

Posisi kerja dilakukan dengan sikap berdiri. 

 

Posisi kerja punggung di tegakkan. 

 

Posisi kerja tidak menggunakan hendel las 

lagi untuk memanaskan pipa yang akan di 

tekuk. 

Posisi kerja leher tegak dan tidak melihat 

pipa yang di las. 

Berdasarkan data di atas maka perlu dilakukan perbaikan cara kerja alat 

penekuk pipa yang semula dengan cara jongkok diganti dengan berdiri tegak dan 

tanpa menggunakan pemanasan las, agar mengurangi kelelahan kerja saat 
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penekukan pipa. Selain itu pemanasan las yang dilakukan dapat menimbulkan 

kelelahan pada operator karena suhu panas yang berlebihan.  

4.2.2 Pengujian Data Antropometri 

Dalam perancangan Alat penekuk pipa dilakukan pengujian data 

antropometri berupa uji keseragaman data, uji kecukupan data, uji kenormalan 

data. 

1. Uji Keseragaman Data 

Uji keseragaman data adalah perhitungan mean dan standar deviasi dengan 

menggunakan  persamaan 2.1 dan 2.2, sedangkan untuk mengetahui batas kendali 

atas dan batas kendali bawah untuk masing-masing data dihitung dengan 

menggunakan persamaan 2.3 dan 2.4. 

1).  Uji Keseragaman Tinggi Siku Berdiri (TSB) 

a) Perhitungan mean 

N
x

x iå
=  

24
0,99...1022,95 +++

=x  

=x 99.35 cm 
 

b) Perhitungan standar deviasi 

 xs =
( )

1

2

-
-å

N
xxi  

222 )35,990,99(...)35,99102()35,992,95( -++-+-=SD  

 =SD  2,92 cm 

c) Perhitungan BKA dan BKB 

xxBKA s2+=  

          = 99,35 + 2*2,92 = 105,19 cm 

xxBKB s2-=  

           = 99,35 - 2*2,92 = 93,50 cm 

Berikut grafik uji keseragaman tinggi siku berdiri (tsb): 
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Uji Keseragaman Tinggi Siku Berdiri
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Gambar 4.3 Grafik Uji Keseragaman Tinggi Siku Berdiri (TSB) 

     Dari hasil perhitungan uji keseragaman data, semua data sudah memenuhi 

syarat keseragaman dan dianggap seragam, maka tidak perlu dilakukan pengujian 

keseragaman data lagi.  

 

2. Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data berfungsi untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

sudah mencukupi atau belum. Sebelum dilakukan uji kecukupan data terlebih 

dahulu menentukan derajat kebebasan s = 0,05 yang menunjukkan penyimpangan 

maksimum hasil penelitian. Selain itu juga ditentukan tingkat kepercayaan 95% 

dengan k = 2 yang menunjukkan besarnya keyakinan pengukur akan ketelitian 

data anthropometri, artinya bahwa rata-rata data hasil pengukuran diperbolehkan 

menyimpang sebesar 5% dari rata-rata sebenarnya (Barnes, 1980). Untuk 

menghitung uji kecukupan data digunakan persamaan 2.1 

1. Uji Kecukupan Tinggi Siku Berdiri (TSB) 

Berdasarkan hasil uji kecukupan data tinggi siku berdiri (tsb) diperoleh 

data sebanyak 24. Sehingga banyaknya data teoritis dapat dihitung sebagai 

berikut  

( ) ( )
2

22
' /

ú
ú

û

ù

ê
ê

ë

é -
=

å
å å

xi

xixiN
skN  
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2

'

00.2386
00.569299654.237417*24

005.0/2 ú
û

ù
ê
ë

é -
=N  

47.1' =N  

Data pengamatan sudah cukup karena memenuhi syarat N’ < N, maka tidak 

dibutuhkan pengambilan data lagi. 

 

3. Uji Kenormalan Data 

Pengujian normalitas data dengan rumus chi-kuadrat dapat dilakukan oleh 

siapa saja karena tidak memerlukan sarana. Uji normalitas berfungsi untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan sudah normal atau belum. Untuk 

menghitung uji kecukupan data digunakan persamaan 2.1. 

1. Uji kenormalan data tinggi siku berdiri (tsb) 

Σ (xi -  x )2  = 17.19+ 8.73+ … + 0.12 = 196.56 

x  = 99.35 

( )
x

xx
cX iå -
=

2

2  

1.98
35,99
56.1962 ==cX  

4.2.3 Perhitungan Persentil 

Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan prosentase tertentu dari 

orang yang memiliki ukuran pada atau di bawah nilai tersebut. Pada tahap ini 

digunakan preentil 5 untuk tinggi siku berdiri. Perhitungan persentil digunakan 

untuk perancangan produk dapat dilihat pada tabel 2.1 

Perhitungan persentil didapat dari data anthropometri operator. 

Perhitungan persentil dapat dilihat sebagai berikut : 

 

1. Tinggi siku berdiri (tsb) 

=x  99,42 cm 

=SD 3,02 cm 
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Perhitungan persentil 

P5 = x  - 1,645 σ 

 = 99,42 – ( 1,645 x  3,02 ) 

            = 94,45 cm 

 
4.2.4 Pengolahan Data Untuk Perancangan Alat 

Dalam tahap pengolahan data ini dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

 
1. Perhitungan Beban Minimal Agar Pipa Dapat Bengkok 

Pada saat proses pembengkokan pipa yang di bengkokkan adalah pipa 

yang diameternya D ( 25 mm ) dan d ( 20 mm ) dan panjang stang yang digunakan 

adalah X = 1 m. Untuk membengkokkan pipa di berlakukan rumus sebagai 

berikut: 

Langkah-lanhkah perhitungan sebagai berikut:  

M = s . c .A 

P = 
c
M

 

Keterangan :  

 D = Diameter besar pipa 

 d  = diameter kecil pipa 

 M = Momen 

s  = Tegangan 

c  = Jarak 

 A = Luasan 

Diketahui : 

D = 25 mm = 25 . 10 3-  

d = 20 mm = 20 . 10 3-  

s  = 3700 .10 2
4

m
kg  

X = 1 m 
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Analisa : 

 

 

 

 

X= 1 m 

D1 = 25 mm 25 . 10 3- m 

D 2 = 20 mm 20 . 10 3- m 

M = s . c .A 

A = 
4
p

 ( 25 . 10 3- - 20 . 10 3-  ) 2  

    = 1,9635 . 10 7- m 2  

s  = 3700 . 10 4
2m

kg  

M = s  . c . A 

     = 3700 . 10 4
2m

kg  . 1m . 1,9635 . 10 7- m 2  

     = 7,26495 kg m 

M = P . c   

P = 
c
M

= 
m

mkg
1

.26495,7
 

P ñ  7,26495 kg . 9,8 2s
m  = 71,54 N 

Jadi tenaga yang dibutuhkan untuk membengkokkan pipa adalah: 71,54 N 

 
2. Menghitung Momen Puntir pada Poros 

Pada proses pembengkokan pipa maka poros akan mengalami beban lengkung 

pada saat pembengkokan dilakukan, maka momen yang terjadi harus di 

perhitungkan dengan matang agar poros dapat menahan beban yang terjadi 

diameter poros yang digunakan 30 mm dan tegangan poros 80 mpa, Untuk 

mengetahui kekuatan tersebut diberlakukan rumus sebagai berikut: 

I
M

 = 
Y
s

 

P 

X 
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M = 
Y

I.s
 

Keterangan : 

M = momen 

I = momen inersia 

s  = tegangan 

Y = titik tinjau 

Diketahui : 

D = 30 mm 

s = 80 mpa 

Analisa : 

I
M

 = 
Y
s

 

M = 
Y

I.s
 

Y = 
2
D

 = 
2

30mm
 = 15mm = 15 . 10 3- m 

I = 
64
p

 . D 4  = 
64
p

 . ( 30 . 10 3- ) 4  

    = 4 . 10 8-  m 4  

s  = 80 Mpa = 15 . 10 6  2m
N         

M = 
33

482
6

10.15
10.4.

10.80

m
mm

N

-

-
 = 213,3 N.m 

     = 213,3 N.m            ( aman ) 

Jadi momen yang terjadi pada poros adalah 213,3 N.m 

 
3. Menghitung Tegangan Geser pada Baut. 

Baut digunakan untuk menyatukann antara alat dan kerangka, baut yang 

digunakan adalah baut 12san dan diameternya 8 mm tegangan geser yang terjadi 

pada baut harus diketahui agar dalam perancangan alat dapat sesuai dengan 

keinginan kita. Di gunakan rumus sebagai berikut: 

P = A . s  . n 
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s  = 
nA

P
.

 

Keterangan : 

P = Gaya 2840 ( ketentuan ) 

A = luasan diameter baut 

s = tegangan baut 

n = jumlah baut 

Diketahui : 

P = 2840 

A = 8 

 n = 4 

Analisa :   

P = A . s  . n 

s  = 
nA

P
.

 

P = 2840 . 6 .8 . 10 3-  

   = 22,72 N 

s  = 
nA

P
.

 = 
4.)10.466,6(

4

72,22

23-p
 = 528 , 5 2m

N     ( perbaut ) 

Tegangan geser yang terjadi pada baut sebesar : 528, 5 2m
N  pada setiap baut. 

Jadi dengan menggunakan baut 12san dianggap sudah cukup dan mampu 

menahan beban.  

 

4.2.5 Perancangan Rangka ( meja ) Penekuk Pipa. 

 Rangka merupakan salah satu bagian terpenting dan berfungsi sebagai 

penyangga, hampir semua mesin menerima beban khususnya rangka. rangkai bisa 

menerima beban lenturan, tarikan, tekan atau puntiran, yang bekerja sendiri-

sendiri atau berupa gabungan antara yang satu dengan yang lainnya. Rangka 

tersebut terbuat dari besi siku dengan tebal plat 5 mm dan lebar plat 30,5 mm 

panjang plat 1 m. Plat tersebut dirakit dengan cara menggunakan las listrik untuk 

menggabungkan plat tersebut. 
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4.2.5.1 Menghitung Kekuatan Kerangka 

 Rangka yang digunakan untuk tempat atau dudukan yang diatasnya 

terdapat alat adalah rangka yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar 30,5 mm 

dan tebal 5 mm. Pengaruh beban torsi yang terjadi pada saat pembengkokan pipa 

terhadap kerangka dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

rI
T t
=  

nI
rT

.
.

=t  

Keterangan :  

Beban total atas = 16,5 kg ( gaya vertikal ) 

gaya horisontal = 71,54 N 

T = torsi 

I = momen inersia 

r = 2
4h  

n = jumlah kaki 

Diketahui : 

T = 71,54 N.m 

I = 44 bh -   

N = 4 

 

Analisa : 

 

       h 4  

 

b 4  

 

 

I = 44 bh -   

r = 2
5,30 = 15,25 mm = 15,25 . 10 3- m 

5mm 

30,5 mm 

30, 5mm 
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I = (30,5 mm .10 3- m) 4 - (25,5 .10 3- m) 4  

  = 4,4254.10 7- m 4  

 

 

 

 

 

T = 71,54 N.m 

rI
T t
=  

nI
rT

.
.

=t  

 

nI
T

.
.tt =  

4.10.4254,4
10.25,15..5,71

47

3

m
mmN

-

-

 

= 615975,3921 2m
N  

Jadi dengan menggunakan besi leter L dengan lebar 30,5 mm dan tebal 5 

mm sudah kuat untuk menahan beban yang terjadi. Dan tidak menggunakan plat 

yang lebih tebal karena untuk menghemat biaya. 

4.3 PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT PENEKUK PIPA 

Pada tahap ini dilakukan perancangan alat penekuk pipa dari data 

perancangan dan data antropometri di atas di dapatkan data dan komponen untuk 

merancang alat penekuk pipa yang sesuai dengan antropometri pekerja.  

 
4.3.1 Perancangan Alat Penekuk Pipa 

Komponen dari perancangan alat penekuk pipa terdiri dari : 
 

1. Puli Penekuk Utama. 

Puli merupakan salah satu elemen dalam alat penekuk pipa yang 

berfungsi sebagai alat yang meneruskan gaya dari satu poros ke poros 

yang lain. Puli terseut terbuat dari besi cor, baja cor, baja pres alumunium. 

 X=1 m 

T 
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Dalam perancangan alat penekuk pipa menggunakan puli yang terbuat dari 

besi baja dengan ukuran tinggi 41 mm dan diameter D 137 mm d 114 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Puli Penekuk Utama tampak depan 

2. Puli Penahan Pipa. 

Puli penahan pipa di gunakan untuk menahan pipa yang akan di 

tekuk, agar pipa tersebut tidak berubah posisiya dan mempermudah 

jalanya penekukan pipa tersebut. Dalam perancangan ini menggunakan 

dua puli sebagai penahan pipa agar tidak bergeser sewaktu penekukan 

dilakukan, puli tersebut berdiamet D 55 dan d 37 tinggi 41 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Puli Penahan Pipa tampak depan 

3. Lempengan Besi. 

Lempengan besi digunakan untuk merakit alat penekuk pipa yang 

di atasnya terdapat komponen-komponen antaralain: puli, poros, klem 

pencekam pipa, mur baut, siku penahan puli, besi leter L untuk pemutar 

puli. Dan terdapat lubang untuk puli tersebut. 

137 mm 

10 mm 

 

20 mm 41 mm 

60 mm 

10 mm 

10 mm 

20 mm 

114 
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Gambar 4.6 Lempengan Besi tampak atas dan samping. 

4. Besi leter U. 

Besi siku digunakan untuk mengunci kedua puli pada puli penahan 

pipa agar puli dapat bergerak maju mundur dan berjalan sejajar sesuai 

yang di inginkan. 

 

 

Gambar 4.7 Besi Siku tampak samping, atas, depan 

5. Klem Pencekam Pipa. 

Klem di gunakan untuk mencekam pipa agar pipa sewaktu di tekuk 

tidak terlepas atau bergeser, Sehingga pipa dapat di tekuk dengan 

sempurna. 
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Gambar 4.8 Klem pencekam Pipa tampak samping, depan, atas 

6. Besi dengan Leter L dan D 25mm. 

Besi ini di pasang pada puli utama dengan cara di las pada puli 

utama dan di gunakan untuk menggerakkan  puli untuk menekuk pipa.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Besi dengan Leter L tampak depan 

7. Poros 

Poros digunakan untuk menahan puli dan lempengan besi agar 

tetap menyatu. 

 

Gambar 4.10 Poros tampak depan dan atas 

 

20,5 mm 

170 mm 
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8. Baut 

Baut digunakan untuk menyatukan lempegan besi alat dan 

kerangka agar tidak terlepas dari komponenya. 

 

Gambar 4.11 Baut Diameter 8 tampak depan 

 

9. Kerangka 

Kerangka berfungsi sebagai penyangga berdirinya alat penekuk 

pipa. Kerangka dipilih dari besi plat karena mudah didapat dan harganya 

pun tidak begitu mahal.  

 

Gambar 4.12 Kerangka tampak depan 

 
 
 
 

 

81,1cm 
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4.3.2 PEMBUATAN ALAT PENEKUK PIPA 

 

Gambar 4.13 Alat penekuk pipa tampak samping 

 

Gambar 4.14 Alat penekuk pipa tampak atas 

81,1 cm 

15,5 cm 

23,5 cm 

100 cm 

10 cm 
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Gambar 4.15 Alat penekuk pipa tampak samping 

 

 

Gambar 4.16 Pembuatan alat 3D alat penekuk pipa 
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Keterangan gambar : 

1. Besi leter L untuk menekuk 

2. Puli penekuk 

3. Puli penahan pipa 

4. Klem pencekam pipa 

5. kerangka 

6. Besi siku 

7. Baut pendorong 

8. Tuas pendorong 

9. Lempengan besi 

10. Baut ukuran 12 

 

4.3.3 PERHITUNGAN BIAYA 

Biaya pembuatan alat penekuk pipa terdiri dari biaya pembuatan bahan baku, 

dan biaya hak paten alat penekuk pipa. Rincian biaya proses produksi alat 

penekuk pipa adalah sebagai berikut. 

 
4.3.3.1 Perhitungan Biaya Alat Penekuk Pipa 

 Perancangan menggunakan Bill of Material (BOM) adalah untuk 

mengetahui kebutuhan material yang menyusun terbentuknya suatu produk. 

Berikut ini dijelaskan gambar Bill of Material dari perancangan alat penekuk pipa, 

yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 4.17 BOM Alat Penekuk Pipa  
                          Sumber Pegolahan Data, 2008 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



IV-22 

1. Bagian Rangka 

 Rangka yang dibuat mampu menahan beban sebesar 16,5 kg. Material yang 

digunakan untuk membuat rangka adalah baja ST 37 profil ”L” panjang kerangka 

26 cm, lebar kerangka 23,1, tingi kerangka 81,1 cm dan tebal plat 5mm. 

2. Komponen Pembuatan Alat 

a. Puli penekuk utama, 

Puli merupakan salah satu elemen dalam alat penekuk pipa yang 

berfungsi sebagai alat yang meneruskan gaya dari satu poros ke poros 

yang lain. Puli terseut terbuat dari besi cor, baja cor, baja pres alumunium. 

Dalam perancangan alat penekuk pipa saya menggunakan puli yang 

terbuat dari besi baja dengan ukuran tinggi 41 mm dan diameter D 140 

mm d 114 mm. 

b. Puli penahan pipa, 

Puli penahan pipa di gunakan untuk menahan pipa yang akan di tekuk, 

agar pipa tersebut tidak berubah posisiya dan mempermudah jalanya 

penekukan pipa tersebut. Saya menggunakan dua puli sebagai penahan 

pipa agar tidak bergeser sewaktu penekukan dilakukan, puli tersebut 

berdiamet D 55 dan d 37 tinggi 41 mm. 

c. Lempengan besi, 

Lempengan besi digunakan untuk merakit alat penekuk pipa yang di 

atasnya terdapat komponen-komponen antaralain: puli, poros, klem 

pencekam pipa, mur baut, siku penahan puli, besi leter L untuk pemutar 

puli. Dan terdapat lubang untuk puli tersebut. 

d. Besi leter U, 

Besi siku digunakan untuk mengunci kedua puli pada puli penahan 

pipa agar puli dapat bergerak maju mundur dan berjalan sejajar sesuai 

yang di inginkan. 

e. Klem pencekam pipa, 

Klem di gunakan untuk mencekam pipa agar pipa sewaktu di tekuk 

tidak terlepas atau bergeser, Sehingga pipa dapat di tekuk dengan 

sempurna. 

f. Besi dengan profil L dan D 25mm, 
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Besi ini di pasang pada puli utama dengan cara di las pada puli utama 

dan di gunakan untuk menggerakkan  puli untuk menekuk pipa.  

g. Poros, 

Poros digunakan untuk menahan puli dan lempengan besi agar tetap 

menyatu. 

h. Baut, 

Baut digunakan untuk menyatukan lempegan besi alat dan kerangka 

agar tidak terlepas dari komponenya. 

Perhitungan biaya perancangan alat penekuk pipa dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

1. Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku adalah biaya pembelian komponen – komponen yang 

dibutuhkan alat penekuk pipa. Sumber harga bahan baku yang didapat dari pasar 

wesi balapan. Adapun rincian dari  biaya bahan baku dijelaskan pada tabel 4.8 

dibawah ini  

Tabel 4.3 Biaya Bahan Baku 

No  Komponen  Jumlah  Harga  Total  

1 Puli Penekuk Utama 1 Rp :50000 Rp :50000 

2 Puli Penahan Pipa 2 Rp :40000 Rp :80000 

3 Lempengan Besi 1 Rp :150000 Rp :150000 

4 Besi leter U 1 Rp :10000 Rp :10000 

5 Klem Pencekam Pipa 1 Rp :5000 Rp :5000 

7 Poros 3 Rp :15000 Rp :45000 

8 Baut 4 Rp :2000 Rp :8000 

9 Plat L siku 5 Rp :13000 Rp :65000 

TOTAL Rp :413000 

      Sumber: Data diolah, 2008 
  Biaya total pembelian bahan baku alat penekuk pipa sebesar Rp 413000 

2. Biaya Pembuatan 

Biaya pembuatan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa 

pembuatan dibengkel. Adapun rincian dari  biaya pembuatan dijelaskan pada 

tabel 4.3 dibawah ini  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



IV-24 

Tabel 4.4 Biaya Pembuatan Alat 

NO Pembuatan  Jenis mesin Biaya operator Total biaya 

1 3 puli Mesin bubut RP :25000 RP :25000 

2 Pengelasan 

kerangka 

las RP :10000 RP :10000 

3 Pengeburan 3 

puli 

Mesin bor RP :15000 RP :15000 

4 Frais Mesin frais RP :25000 RP :25000 

TOTAL Rp: 75000 

  Sumber: Data diolah, 2008 
  Biaya total pembuatan alat penekuk pipa sebesar Rp 75000   

3. Biaya Total Perancangan 

Sehingga biaya yang diperlukan dalam pembuatan adalah : 

Biaya total = Biaya bahan baku + Biaya pembutan + Biaya ide 

      = Rp 413000+ Rp 75000 +  Rp 300000 

             = Rp 788000.  

 
4.3.3.2 Cara Pengoperasian Alat Penekuk Pipa 

Pipa yang akan di tekuk dipotong sesuai ukuran yang di inginkan. 

Pengoperasian alat penekuk pipa melalui beberapa tahap yaitu : 

1. Lihat pada gambar, masukkan pipa melalui samping kiri hingga masuk ke 

klem pencekam pipa. 

2. Putar tuas pendorong puli penahan pipa hingga puli tersebut menempel 

pada pipa yang akan di tekuk. 

3. Kencangkan klem pencekam pipa agar pipa tidak bergerak saat di tekuk 

4. Pasang stang tambahan yang digunakan untuk bantuan menekuk pipa. 

5. Setelah semuanya siap putar stang dengan perlahan dan putarannya searah 

jarum jam. 
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Gambar 4.18 Operator memasukkan pipa 

 

Gambar 4.19 Operator memutar tuas pendorong puli penahan pipa 
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Gambar 4.20 Operator mengencangkan klem pencekam pipa 

 

Gambar 4.21 Operator memasang pipa ( stang penekuk) 
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Gambar 4.22 Operator menekuk pipa 

 

 

Gambar 4.23 Operator menekuk pipa tampak atas 

 
4.3.3.3 Spesifikasi Alat Penekuk Pipa 

1. Spesifikasi alat: 

· Alat penekuk pipa ini hanya dapat digunakan untuk menekuk pipa 

yang berdiameter 25mm. 

· Alat penekuk pipa ini digunakan untuk menekuk pipa yang terbuat 

dari pipa ST37. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



IV-28 

2. Batasan penekukan pipa 

· Penekukan tidak bisa dilakukan bila sudutnya mencapai 360 O  atau 

melebihi sudut 360 O  Penekukan pipa dapat dilakukan bila sudutnya 

di bawah sudut 360 O  
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