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Abstrack 

 

 

  Manufacturing Produ is a combination of several functions in one 

product- product which is often used as the main focus for managers  in the 

research and product development department to produce product design concepts 

in the present. The success of a product can be measured by how much the 

existence of the product can  be accepted by consumers,  and will directly increase 

profits for companies or producers and vice versa. The development of technology 

in the world, especially in this mini lathe, has been competing to improve quality, 

manually, or by automatic method based on the above probles, this tool is very 

important and is expected to be a solution that is raised with the title : Making 

Mini Lathe Machine Tools “. With this work will be easier and more effective. 

And in line with  market demand on the results of the productivity of the nation 

working on mini lathes using the renewability of mini lathes can make time 

efficiency up to 50 %. Cost of production of mini lathe machinescosts Rp. 

615.700 
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Abstrak 

 

  Produk manufaktur merupakan pengabungan beberapa fungsi 

dalam satu produk barang merupakan hal yang ssering dijadikan focus utama bagi 

para manajer di department penelitian dan pengembangan  produk untuk 

menghasilkan konsep desain produk dimasa sekaarang  ini. Kesuksesan sebuah 

produk bisa diukur dari seberapa besar keberadaan produk tersebut dapat diterima  

oleh konsumen, dan secara langsung  akan meningkatkan profit bagi perusahaan  

atau produsen dan  sebaliknya. Perkembangan teknologi didunia khususnya pada 

mesin bubut mini ini. Telah berlombah-lombah untuk meningkatkan kualitas, 

Dengan dkerjakan secara manual, atau dengan cara otomatis berdasarkan 

permasalahan duatas maka alat ini begitu penting dan diharapkan menjadi solusi 

yang diangkat dengan judul  “ Pembuatan Alat Mesin Bubut Mini” dengan ini 

pekerjaan akan lebih mudah dan lebih efektif dan sering dengan permintaan Pasar 

pada hasil kreatifitas anak  bangsa pengerjaan Mesin Bubut Mini dengan 

menggunakan keterbaharuan alat mesin bubut mini menghabiskan biaya sebesar 

Rp. 615.700,- 

 

Kata kunci : Produk, efisien waktu, Hpp 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Mesin bubut mini merupakan alat bantu dalam masyarakat untuk 

melakukan pekerjaan  yang ringan  seperti membuat kerajianan tangan alat rumah 

tangga souvenir atau oleh oleh cindera mata ,yang mana pada  daerah pariwisata 

seperti Bali , Yogyakarta bandung dan lain lainnya banyak yang membutuhkan 

alat ini maka dari itu saya mempunyai hasrat untukamengembangkan kegunaan 

alat ini supaya lebih dikenal dimasyarakat..  

Didalam dunia Industri, semakin banyak hal yang dapat dipelajari dan 

dikaji untuk sumber pengetahuan. ada banyak hal yang harus dipelajari, tetapi ada 

juga masalah yang harus diselesaikan, untuk itulah dibuat berbagai macam solusi 

untuk meminimalkan masalah tersebut. Pola pikir manusia berubah seiring dengan 

berkembangnya teknologi, trend dan kebutuhan akan produk yang ber-kualitas 

semakin menuntut berkembangnya fungsi-fungsi produk yang lebih kompleks 

untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna produk. Hal ini jika ditanggapi 

dengan positif dan serius, akan me-munculkan ide-ide baru terhadap desain 

produk yang lebih baik dari segi fungsi maupun nilai tambah yang bisa diberikan 

oleh produk tersebut terhadap pemenuham kebutuhan pengguna atas konsumen. 

Sepuluh tahun lebih semenjak manusia memasuki abad 21, timbul banyak pola 



pikir baru terutama terkait dengan efektivitas dan maksimalisasi fungsi 

penggunaan dari setiap produk baik produk jasa maupun 

produk-produk manufaktur. Penggabungan beberapa fungsi dalam satu 

produk barang merupakan hal yang sering dijadikan fokus utama bagi para 

manajer di department penelitian dan pengembangan produk untuk menghasilkan 

konsep desain produk di masa sekarang ini. Kesuksesan sebuah produk bisa 

diukur dari seberapa besar keberadaan produk tersebut dapat diterima oleh 

konsumen, dan secara langsung akan meningkatkan profit bagi perusahaan atau 

produsen dan sebaliknya. 

Perkembangan teknologi didunia  khususnya pada mesin bubut mini ini, 

telah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas, Dengan dikerjakan secara 

manual, Atau dengan cara otomatisasai Berdasarkan permasalahan di atas maka 

alat ini begitu penting dan diharapkan menjadi solusi yang diangkat dengan judul : 

“Pembuatan Alat Mesin Bubut Mini  ”. Dengan ini pekerjaan akan lebih mudah 

dan lebih efektif.dan seiring dengan permintaan Pasar pada hasil kereatifitas anak 

bangsa 

Perkembangan Mesin Bubut Mini Indonesia mengalami perkembangan 

yang begitu pesat, ini seiring dengan meningkatnyan jumlah penduduk dan 

pendapatan perkapita sehinggan meningkatkan daya beli masyarakat.Dengan 

ketatnya persaingan usaha dibidang cindera mata atau buah tangan membuat para 

pengembang semakin memutar otak dalam mempromosikan berbagai produk 

yang memiliki harga dan kualitas yang berdaya saing. Penentuan harga dan 

kualitas salah satunya dipengaruhi oleh biaya pengerjaan, untuk menekan biaya 



pengerjaan perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan kinerja para pekerja 

salah satunya dengan membuat produk produk yang bermanfaat Berdasarkan 

manfaat dan permasalahan di atas maka alat ini  penulisambilsebagai bahan untuk 

tugas akhir sehingga menjadi salah satu bentuk solusi dan informasi yang penulis 

berikan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari hasil pantauan dilapangan dapat diidentifikasi permasalahnya sebagai 

berikut : 

1. Mesin bubut yang digunakan saat ini mesin bubut yang memakai listrik 

yang sangan besar dan mahal 

2. Dibutuhkannya alat bantu untuk membuat cindera mata yang ringan 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang ada, perencanaan ini ditekankan pada 

Seberapa besar manfaat alat Mesin Bubut Mini dalam membantu proses   

pengerjaan Cindera mata, Bagaimana merancang alat yang dapat menghemat 

tenaga dan hemat biaya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tugas Akhir  ini bertujuan untuk merancang dan membuat alat bantu 

dalam proses mempermudah pekerjaannya agar lebih cepat dan efisien. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang perancangan 

dan proses pembuatan alat . 

2. Bagi pemilik usaha, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dan pilihan utuk menunjang produktifitas usahanya. 

3. Bagi mahasiswa lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

penelitian yang sejenis. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :. 

1. Perancangan alat ini dibuat dengan mempertimbangkan biaya komponen 

dan kebutuhan dari pada objek penelitian ini sendiri. 

2. Perancangan alat ini disesuaikan dengan sasaran konsumen yang telah 

dipilih  

3. Alat ini dirancang hanya digunakan untuk proses pembuatan cindera mata 

 

 

  

 

 

 



 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan  Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I: LATAR BELAKANG 

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas teori yang mendukung dalam perencanaan dan 

pembuatan alat. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Membahas tentang metode yang digunakan dalam penyusunan tugas 

akhir ini. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis dan perealisasian sistem yang meliputi 

spesifikasi, perencanaan blok diagram, prinsip kerja, dan realisasi 

sistem 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan lebih 

lanjut dari sistem yang telah dibuat. 
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