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ABSTRAK
Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) melaksanakan proses drilling untuk melubangi
part rangka sandaran menggunakan alat press drill yang memerlukan alat bantu. Keluhan yang dirasakan
operator ketika melakukan proses drilling adalah hasil yang tidak presisi karena mata bor tidak diarahkan
dengan bushing dan lamanya proses drilling karena tidak adanya alat bantu pengukuran pada alat bantu
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain drilling jig untuk proses drilling rangka sandaran
supaya lebih cepat dan presisi dengan metode NIDA (Need, Idea, Decision, Action). Berdasarkan hasil
penelitian, didapatkan 1 alternatif terpilih dari 3 alternatif yang dibuat untuk mengembangkan alat bantu
berupa drilling jig yang digunakan dalam proses pembuatan lubang bulat part rangka sandaran Praktikum
Perancangan Teknik Industri II di laboratorium P3 menggunakan twist drill dengan kelebihan waktu set
up cepat, kepresisian tinggi, terdapat bushing, dan bahan kuat.
Kata kunci: alat bantu bor, drilling jig, metode NIDA

1.

Pendahuluan
Proses drilling atau sering disebut dengan proses drill merupakan proses pemesinan yang
paling sederhana di antara proses pemesinan yang lain (Nugroho, 2011). Proses drilling menjadi
salah satu proses yang dilakukan pada part rangka sandaran dalam Praktikum Teknik Industri II
di Teknik Industri UNS tepatnya di Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk P3.
Proses drill dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan twist
drill (Askhuri et al., 2020).
Kendala dalam pelaksanaan proses drilling pada benda silindris adalah sulit melakukannya
dengan cepat dan aman karena diperlukan ketelitian agar didapatkan kepresisian ukuran serta
akan berpengaruh juga pada aspek kenyamanan kerja (Hamdani et al., 2021). Pengukuran
memiliki dampak yang penting dalam peningkatan efisiensi terutama dalam kegiatan produksi.
Dalam melakukan pengukuran sering terjadi ketidaktepatan hasil pengukuran. Akurasi dalam
pengukuran merupakan tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya,
sedangkan kepresisian pengukuran diartikan sejauh mana pengulangan pengukuran dalam
kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil yang sama (Fitrya et al., 2017). Hal ini
menyebabkan akurasi serta kepresisian dalam pengukuran sangatlah penting.
Ketika proses drilling dapat terjadi getaran dari mesin drill sehingga dapat merubah posisi
benda kerja khususnya objek pipa besi, sehingga membuat kinerja dari mesin drill menjadi
kurang optimal seperti ketegak-lurusan pengeboran dan diameter lubang yang dapat
menyimpang (Hasibuan et al., 2021). Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut diperlukan
jig untuk membantu proses drilling. Jig merupakan suatu alat bantu proses produksi yang
digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari suatu mesin (Nur et al., 2020). Adanya
kekurangan yang dimiliki pada mesin drilling serta untuk mempermudah dan mempercepat
waktu produksi, maka perlu dibuat drilling jig untuk mempermudah proses pengeboran
dan mengoptimalkan kinerja dan hasil produksi agar dapat berlangsung efektif dan efisien (M.
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A. A. Nugroho et al., 2019). Drilling jig merupakan suatu perkakas bantu yang dibutuhkan di
bengkel pemesinan, guna mendukung sistem produksi pada proses drilling (Hendrawan &
Purboputro, 2016). Drilling jig membantu proses drilling untuk mengarahkan mata bor ke
tempat yang diinginkan pada benda kerja yang telah dicekam dengan rigid (Akmal & Yuhas,
2021). Salah satu aspek utama perancangan suatu komponen adalah untuk memastikan
komponen dapat berfungsi dengan baik (Shrivastava & Shyam, 2020). Dengan adanya drilling
jig suatu produk dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dengan ukuran yang presisi
(Hamdani et al., 2021).
Proses drilling di laboratorium Perencanaan dan Perancangan Produk (P3) dilakukan
dengan menggunakan alat cekam. Keluhan yang muncul pada operator drilling adalah ketidakpresisian posisi hasil pengedrillan dan belum adanya template pada jig yang menyebabkan
operator harus mengukur sebelum melakukan drilling. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan desain drilling jig untuk proses drilling rangka sandaran supaya lebih cepat
dan presisi dalam melakukan proses drilling.
2.

Metode
Perancangan produk merupakan kegiatan perancangan suatu kreasi produk
menyangkut deskripsi spesifikasi ataupun gambaran suatu produk secara lengkap sesuai
keinginan dari pelanggan atau pelaku usaha (Sarkar & Sormaz, 2019). Proses perancangan yang
merupakan tahapan umum teknik perancangan dikenal dengan sebutan NIDA, yang merupakan
kepanjangan dari need (kebutuhan), idea (alternatif), decision (keputusan) dan action (tindakan)
(Andriani et al., 2017). NIDA dipergunakan untuk merancang produk yang memberikan
kemudahan dan kenyamanan bagi pemakai (Hanifah et al., 2019).
Metode NIDA terdiri dari 4 tahap, yang pertama yaitu seorang perancang menetapkan dan
mengidentifikasi kebutuhan (Need), kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide yang akan
melahirkan alternatif untuk memenuhi kebutuhan (Idea), lalu dilakukan suatu penilaian dan
penganalisaan terhadap berbagai alternatif yang ada, sehingga perancang dapat memutuskan
suatu alternatif yang terbaik (Decision), dan pada akhirnya dilakukan suatu proses pembuatan
(Action) (Lakshita et al., 2019).
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Tahap Need
Pada tahap need, dilakukan identifikasi kebutuhan untuk merancang desain alat bantu
berupa drilling jig yang digunakan dalam proses drilling part rangka sandaran menggunakan
alat press drill. Proses drilling dilakukan di Laboratorium P3 (Perencanaan dan Perancangan
Produk) Universitas Sebelas Maret ketika memproduksi kursi kuliah pada Praktikum
Perancangan Teknik Industri II. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan menganalisis alat
bantu cekam yang selama ini digunakan di Laboratorium P3 untuk menahan benda kerja supaya
tidak bergerak selama proses pelubangan part rangka sandaran.
Gambar 1 menunjukkan alat cekam yang selama ini digunakan oleh Laboratorium P3
dalam membantu proses drilling. Alat yang digunakan untuk melakukan proses drilling di
Laboratorium P3 ditunjukkan pada gambar 2.
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Gambar 1. Alat Cekam

Gambar 2. Press Drill

Operator drilling yang bertanggung jawab dalam proses drilling memberikan beberapa
keluhan yang dirasakan selama melakukan proses drilling. Alat cekam yang selama ini
digunakan memiliki kekurangan berupa hasil yang kurang presisi karena alat cekam tidak
bersentuhan langsung dengan mata bor press drill¸ sehingga alat cekam tidak dapat
mengarahkan mata bor. Selain itu, pada alat bantu cekam tidak terdapat template ukuran yang
dapat membantu operator untuk melakukan proses drilling tanpa harus menentukan titik drilling
terlebih dahulu dengan alat bantu ukur seperti penggaris.
Berdasarkan keluhan yang ditemukan pada operator, maka dapat disusun kebutuhan yang
harus dipenuhi pada drilling jig yang akan dirancang adalah merancang jig yang dilengkapi
bushing dan template atau media yang dapat digunakan untuk mengukur part ketika akan
melakukan proses drilling.
3.2. Tahap Idea
Berdasarkan hasil analisis pada tahap need, ditemukan beberapa alternatif, yaitu:
1. Alternatif pertama (drilling jig dengan bahan yang tembus pandang (transparan) pada
bagian plat drill bush atas untuk menempelkan penggaris di bagian atas): membantu
proses drilling dengan mengarahkan mata bor menggunakan bushing dan bagian atas
yang transparan untuk menempelkan penggaris pada bagian atas. Gambar 3
menunjukkan alternatif pertama yang dibangkitkan.
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Gambar 3. Alternatif Pertama

2.

Alternatif kedua (drilling jig disertai ukuran dalam mm): membantu proses drilling
dengan mengarahkan mata bor menggunakan bushing dan terdapat ukuran dalam mm.
Gambar 4 menunjukkan alternatif kedua yang dibangkitkan.

Gambar 4. Alternatif Kedua

3.

Alternatif ketiga (drilling jig dengan dua lubang berjarak 5 cm): membantu proses
drilling dengan adanya dua lubang berjarak 5 cm. Gambar 5 menunjukkan alternatif
ketiga yang dibangkitkan.

Gambar 5. Alternatif Ketiga

3.3. Tahap Decision
Pada tahap decision, dilakukan analisis untuk setiap alternatif dan dilanjutkan dengan
memilih satu alternatif terbaik. Pemilihan alternatif terbaik ini dilakukan dengan memilih nilai
yang paling tinggi berdasarkan penilaian pada beberapa kategori, yaitu waktu set up,
kepresisian, ketersediaan bushing, dan bahan yang digunakan. Berikut Tabel 1 menunjukkan
penilaian ketiga alternatif drilling jig dimana skor 1 untuk Ya dan skor 0 untuk Tidak.
Tabel 1. Penilaian Alternatif Rancangan Drilling jig

Kategori
Waktu Set Up cepat
Kepresisian Tinggi

Alternatif 1
Tidak
Ya

Alternatif 2
Ya
Ya
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Terdapat Bushing
Ya
Ya
Tidak
Bahan Kuat
Tidak
Ya
Ya
Total Skor
2
4
2
Berdasarkan penilaian yang dilakukan, dipilih alternatif 2 sebagai drilling jig terbaik
karena memiliki skor paling tinggi yaitu 4. Alternatif 2 merupakan drilling jig yang dilengkapi
dengan ukuran dalam mm. Gambar 6 menunjukkan alternatif yang terpilih.

Gambar 6. Alternatif Terpilih

3.4. Tahap Action
Pada tahap ini akan dirancang desain drilling jig yang diinginkan sesuai dengan alternatif
yang terbaik. Gambar 7 menunjukkan drawing alternatif yang terpilih.
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Gambar 7. Drawing Alternatif Kedua

Tabel 3 menunjukkan bahan yang digunakan pada desain drilling jig yang dipilih
Tabel 3. Material Drilling Jig

Item Number

Part Number

Material

Quantity

1

Plat Drill Bush

St-37

1

2

Clamp

St-37

2

3

Landasan

St-37

1

4

Plat samping

St-37

1

5

Bush

Amutit

1

Berdasarkan rancangan drilling jig yang dipilih, dapat ditentukan prosedur pengoperasian
drilling jig. Berikut merupakan langkah-langkah pengoperasian drilling jig:
1. Persiapkan jig.
2. Letakkan benda kerja di atas blok V pada jig.
3. Atur posisi lubang pada benda kerja sesuai yang diinginkan dengan bantuan penggaris
pada jig.
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4. Kencangkan kedua baut pengikat benda kerja pada clamp.
5. Lakukan proses drilling pada lubang yang tersedia.
4.

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode NIDA,
didapatkan 1 alternatif terpilih dari 3 alternatif yang dibuat untuk mengembangkan alat bantu
berupa drilling jig yang digunakan dalam proses pembuatan lubang bulat part rangka sandaran
Praktikum Perancangan Teknik Industri II di Laboratorium P3 menggunakan twist drill dengan
kelebihan waktu set up cepat, kepresisian tinggi, terdapat bushing, dan bahan kuat.
Hasil drilling jig penelitian ini masih berupa CAD yang masih belum direalisasikan dalam
bentuk nyata, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut guna melengkapi dan menyelesaikan
temuan yang ada pada penelitian ini.
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