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ABSTRAK 
 

Kecamatan Singosari  adalah  salah  satu  wilayah  di  Kabupaten  Malang  yang 

mempunyai  banyak industri kecil dibidang kerajinan. Pendapatan asli Daerah 

Kabupaten Malang dari  sektor ini tertinggi di Jawa Timur. Family Collection 

adalah salah satu usaha kecil dibidang kerajinan berbahan limbah  lampu neon 

yang   belum   mempergunakan   peralatan   teknologi   guna   menunjang   proses 

produksinya. Sistem perapian pada industri kecil ini masih sangat  sederhana 

dimana lebar perapian diatur dengan  cara manual. Hal ini menyebabkan waktu 

produksi untuk satu produk terlalu lama sehingga kapasitas produksi rendah dan 

akibatnya tidak semua permintaan terhadap produk kerajinan ini dapat dipenuhi 

(40 % yang mampu dipenuhi). 

Mesin Pengatur Perapian yang bekerja secara otomatis adalah solusi tepat untuk 

mengatasi   masalah   ini.   Untuk   menyempurnakan   unjuk   kerja   dari   mesin 

sesungguhnya diperlukan  prototipe mesin pengatur perapian. Desain prototipe 

mesin   yang   sederhana   dan   ringkas   memudahkan   pengusaha   mitra   untuk 

memahami dan mampu mengoperasikannya dengan  maksimal. Prototipe Mesin 

dilengkapi dengan Switch untuk memudahkan pekerja  mengoperasikan secara 

cepat dan aman. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah: 

a. Menghasilkan prototipe mesin pengatur perapian. 

b. Memperkenalkan  pada  masyarakat  pengrajin  unjuk  kerja  dari  prototipe 

mesin pengatur perapian sehingga mudah mengoperasionalkan mesin yang 

sesungguhnya. 

c. Menunjukkan pada masyarakat pengrajin bahwa dengan memahami unjuk 

kerja dari  prototipe mesin pengatur perapian   mitra menjadi yakin bahwa 

dengan mesin pengatur  perapian yang sesungguhnya dapat mempercepat 

produksi dan meningkatkan keselamatan kerja. 

Dari seluruh kegiatan yang sudah dilakukan dapat disimpulkansebagai berikut: 

a. Dihasilkan Prototipe Mesin Pengatur Perapian yang mampu mengatur lebar 

perapian dengan cepat dan aman 

b. Prototipe  mesin  pengatur  perapian  dapat  memberikan  gambaran  yang 

diperlukan untuk lebih memahami unjuk kerja dari mesin pengatur perapian 

yang sesungguhnya. 

c. Dengan Prototipe Mesin Pengatur Perapian masyarakat pengerajin yakin 

bahwa dengan mesin pengatur perapian yang sesungguhnya dapat 

mempercepat produksi, keselamatan terjamin dan kenyamanan kerja. 

 
Kata Kunci: Prototipe, mesin, pengatur, perapian 
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PENDAHULUAN 

Perumusan Masalah 

Kecamatan  Singosari  adalah  salah  satu  wilayah  di  Kabupaten  Malang 

dimana  terdapat  banyak  industri  kerajinan  yang  menghasilkan  produk-produk 

dengan kualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar Internasional. Hal ini tentu 

sangat  mendukung  program  peningkatan  potensi  pariwisata  yang  dicanangkan 

Pemerintah Kabupaten Malang untuk  wilayah  Singosari. Namun sebagian besar 

industri kecil yang ada belum memanfaatkan teknologi terutama pada 

peralatan/mesin  dalam  proses  produksi,  sehingga  mengalami  kesulitan  dalam 

peningkatan kapasitas produksi. “Family Collection”  adalah salah satu Industri 

Kerajinan  (UKM)  di  wilayah  Kecamatan  Singosari,  Kabupaten  Malang  yang 

memproduksi kerajinan dari bahan baku limbah gelas dari tabung bekas lampu TL 

(lampu neon). Produk yang dihasilkan banyak diminati oleh pasar, hal ini dilihat 

dari jumlah  permintaan yang terus   meningkat bahkan ada yang ditolak karena 

kapasitas produksi tidak memadai (hanya rata-rata 40 % dari jumlah permintaan). 

Hal ini disebabkan karena dalam proses produksi hanya menggunakan peralatan 

apa  adanya  seperti  tungku  perapian  yang sangat  sederhana  dengan  sistem 

pengaturan lebar perapian secara konvensional yaitu mengeser ke  kiri dan ke 

kanan dinding tungku yang kondisinya semakin lama semakin panas, .sehingga 

memerlukan waktu produksi yang lama dan ditinjau dari segi ekonomi tentu hal 

ini tidak menguntungkan. 

Untuk itu sangat perlu diadakan perbaikan terutama dengan  mesin pengatur 

perapian  dimana lebar tungku bisa dirubah secara cepat menggunakan panel 

elektrik. Sebelum  mesin yang sesungguhnya dapat direalisasi maka dilakukan 

kegiatan rancang bangun prototipe mesin pengatur perapian. Dengan prototipe ini 

dapat mempermudah untuk mewujudkan dan memahami mesin yang 

sesungguhnya. 

Dengan melihat langsung proses produksi pada industri kecil (pengrajin) 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain: 

1. Belum  maksimalnya  upaya  promosi  produk.  Hal  ini  disebabkan  karena 

pengrajin merasa belum mampu meningkatkan kapasitas produksi. 

2. Kondisi  Keselamatan  dan  Kenyamanan  Kerja  yang  masih rendah.  Ini 

disebabkan  karena  radiasi  panas  yang  cukup  tinggi  dari  sistem perapian 

lama. Kondisi ini juga menyebabkan pekerja cepat merasa lelah. 

3. Waktu rata-rata untuk mengerjakan satu produk relatif lama karena pekerja 

harus  merubah  lebar  perapian  berulang-ulang  sedangkan  kondisi  sistem 

perapian lama kelamaan bertambah panas. 

Berdasarkan pada permasalahan di atas dan atas kesepakatan tim pelaksana 

dengan  industri kecil, maka dilaksanakan program ini melalui rancang bangun 

prototype terlebih  dahulu  sebelum mesin pengatur perapian yang sesungguhnya 

direalisasi. 

 
Tujuan 

Program ini bertujuan untuk: 
a. Menghasilkan prototipe mesin pengatur perapian. 
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b. Memperkenalkan  pada  masyarakat  pengrajin  unjuk  kerja  dari  prototipe 

mesin  pengatur  perapian sehingga mudah mengoperasionalkan mesin yang 

sesungguhnya. 

c. Menunjukkan pada masyarakat pengrajin bahwa dengan memahami unjuk 

kerja dari  prototipe mesin pengatur perapian mitra menjadi yakin bahwa 

dengan  mesin  pengatur  perapian  yang  sesungguhnya  dapat  mempercepat 

produksi dan meningkatkan keselamatan kerja. 

 
Manfaat 

 

Potensi Ekonomi Produk 

Prototipe mesin pengatur perapian ini dirancang dengan konstruksi yang 

sederhana   sehingga  biaya  pembuatannya  relatif  murah  dan  mudah  dalam 

mengoperasiannya,  tetapi   tetap  memiliki  daya  guna  yang  maksimal  tanpa 

mengurangi nilai kualitas produk untuk dapat dibuat mesin yang sesungguhnya. 

 
Nilai Tambah Produk Dari Sisi Ipteks 

a. Memperoleh teknologi tepat guna prototipe mesin pengatur perapian yang 

efektif   dan   efisien   dalam  pengoperasiannya   dan   dapat   meningkatkan 

keterampilan sumber daya manusia dalam menggunakan alat teknologi. 

b. Penggunaan teknologi sesederhana mungkin, sehingga mudah untuk 

diaplikasikan dan dimasyarakatkan dikalangan pengrajin souvenir gelas yang 

lain. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan, mulai bulan Juli 

2005 sampai dengan November 2005 yang meliputi kegiatan observasi, persiapan 

dan pembuatan prototype, uji coba, sosialisasi, evaluasi dan penyusunan laporan. 
Tempat   kegiatan   di   laboratorium   proses   produksi   Jurusan   Teknik   Mesin 

Universitas Merdeka Malang dan di industri kecil Family Collection. 

Pada program kreativitas mahasiswa ini mempergunakan instrumen 

pelaksanaan yang meliputi peralatan laboratorium , bahan-bahan sebagai berikut: 

• Peralatan laboratorium 

Mencakup alat-alat laboratorium yang dipergunakan dalan kegiatan ini yang 

meliputi: Gergaji besi, Mesin Bubut, Peralatan Las, Gerinda , Bor , peralatan 

finishing dan lain-lain. 

• Bahan-bahan 

Bahan-bahan yang dipergunakan meliputi bahan utama untuk pembuatan 

prototipe  mesin  pengatur  perapian  maupun  bahan  -bahan  pendukung  / 

pelengkap. 
Bahan utama: 

• Plat Penutup 1,5 mm 1 lembar dipergunakan untuk menutup body mesin 
sehingga prototipe nampak rapi. 

• Plat  Geser  2  mm  1  lembar  dipergunakan  untuk  mengatur  lebar  celah 
perapian. 

• Plat strip 1 buah dipergunakan untuk kerangka dudukan mesin 

• Besi 0,8 mm dipergunakan untuk membuat poros berulir berlawanan. 

• Puley 7,5 cm dan puley 3 cm 
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• Bata tahan api dipergunakan pada kompor untuk memfokuskan nyala api dan 

juga  diletakkan  di  atas  plat  geser  untuk  mengatur  lebar  celah  perapian 
sehingga plat geser terlindung dari pengaruh panas. 

• Bantalan bola dipergunakan untuk memperhalus putaran 

• Belt dipergunakan untuk mentransmisi putaran. 

• Mur dan  baut dipergunakan untuk merangkai komponen. 

Bahan pendukung meliputi: 

• Cat,  meni,  Gemuk,  kertas  gosok  terutama  dipergunakan  untuk  proses 
finishing. 

• Kabel dan komponen elektrik untuk panel dipergunakan untuk mengatur 
putaran motor. 

Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah: 
1. Mengkaji Permasalahan yang ada di industri kecil 

2. Menganalisa  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  proses  produksi  yang 

belum mampu  memenuhi permintaan karena waktu produksi yang relatif 

lama. 

3. Merancang desain prototipe mesin, menyiapkan bahan dan merakit 

komponen-komponen  mesin.  Bagian-bagian  komponen  prototipe  mesin 

pengatur perapian: 

a. Motor dan panel elektrik 

Fungsi: untuk menghasilkan putaran bolak-balik sesuai dengan yang 

diinginkan pengusaha mitra. 

b. Puley 

Fungsi: untuk dudukan v-belt dan menstransmisikan putaran ke poros 

c. V-Belt 

Fungsi: untuk meneruskan putaran antar puley 

d. Poros berulir berlawanan 

Fungsi: untuk mentransmisikan putaran dari poros penggerak ke poros 

yang digerakkan dan menghasilkan gerakan plat yang berlawanan 

e. Plat geser 

Fungsi: untuk memperlebar dan mempersempit celah perapian 

f. Bantalan bola 

Fungsi: untuk menumpu poros yang terbeban, sehingga putaran atau 

gerakan bolak balik berlangsung secara halus, aman dan panjang umur 

g. Pasak benam 

Fungsi: untuk memperkuat dudukan puley pada poros 

h. Tungku 

Fungsi: untuk sumber api yang dibutuhkan untuk proses pemanasan 

i. Oven 

Fungsi: untuk memanaskan produk yang baru selesai dibentuk 

j. Dudukan mesin 

Fungsi: untuk tempat merakit semua komponen mesin 

k. Switch 

Fungsi: untuk memudahkan pekerja mengoperasikan mesin 
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Gambar 1.   Prototipe Mesin Pengatur Perapian. 

 
Keterangan Gambar 

1. Poros Berulir Berlawanan 7. Belt 

2. Bata tahan api 8. Motor 

3. Plat Geser 9. Panel Elektrik 

4. Bantalan 10. Switch 

5. Tempat kompor 11. Oven 

6. Puley  
 

4. Uji coba prototipe mesin pengatur perapian 
Cara kerja dari prototipe mesin pengatur perapian sebagai berikut: 

a. Panel  elektrik  (8)  dihubungkan  ke  sumber  arus  listrik  PLN  lalu 

di”on”kan 

b. Switch sebelah kiri (10) ditekan sehingga motor (8) berputar 

berlawanan arah jarum jam menyebabkan puley  1 berputar. Putaran 

diteruskan ke puley 2 oleh V-belt (7). Akibat putaran puley 2 maka 

poros  berulir berlawanan  (1)  berputar  berlawanan  arah  jarum  jam 

mengakibatkan plat geser (3) bergerak saling menjauh/membuka. 

c. Untuk mempersempit lebar perapian Switch kanan (10) yang ditekan 

sehingga putaran motor menjadi searah jarum jam. Urutan selanjutnya 

sama dengan cara kerja di no b) hanya arah putaran yang berbeda yaitu 
searah   jarum   jam.   Ini   mengakibatkan   gerakan   plat   geser   saling 

mendekat/menutup. 

d. Selanjutnya proses diulangi seperti langkah no b) atau no c) tergantung 

dari  kebutuhan  pekerja (rata-rata 4 sampai 5 kali pengaturan) sampai 

proses  pembentukan produk selesai. Ukuran berapa jauh bukaan plat 

geser tergantung dari lama waktu penekanan terhadap Switch. 

5. Menjelaskan secara detil unjuk kerja dari prototipe mesin pengatur perapian 

dan melatih tenaga dari perwakilan industri kecil mitra untuk mengoperasikan 

prototipe. 

6. Mengadakan evaluasi pada akhir kegiatan untuk pengembangan pemanfaatan 

prototipe mesin lebih lanjut. 
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7. penyusunan laporan hasil kegiatan. 

Pengolahan data  dan  analisis  dilakukan  secara  terpadu  pada  saat  uji  coba 

prototipe. Unjuk kerja prototype dievaluasi dan selanjutnya dilakukan langkah 

perbaikan untuk penyempurnaan. Analisis data berikutnya dilakukan pada data 

perbandingan waktu untuk  pengaturan lebar perapian pada sistem perapian 

lama dengan prototipe, untuk lebar celah 6cm, 8cm dan 10cm. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Rancang  bangun  prototipe  mesin  pengatur  perapian  ini  didesain  secara 

ringkas dan sederhana sehingga  mudah untuk dipahami dan dioperasikan. Bahan 

untuk penutup mesin (body)  dipergunakan plat besi 1,5 mm dan plat strip untuk 

memperkuat body sehingga tahan terhadap efek getaran pada saat membuka dan 

menutup perapian. Dengan menggunakan poros  berulir berlawanan (satu poros 

diberi 2 ulir yang masing-masing berlawanan arah) unjuk kerja  dari prototipe 

untuk mengatur lebar sempitnya perapian menjadi lebih efektif dan efesien. Jadi 

tidak lagi diperlukan adanya roda gigi untuk mentransmisi putaran. 

Kondisi saat  ini  di  industri  kecil  mitra  sumber  api  adalah  dari  kompor 

minyak  tanah  (bahan bakar di spray) yang biasa dipergunakan untuk pedagang 

nasi goreng. Pada prototipe ini dibuatkan semacam tempat untuk rumah kompor 

yang di atasnya diberi susunan  bata tahan api berbentuk silinder dengan lubang 

kecil pada sumbunya (kondisi sama seperti  sistem perapian sesungguhnya pada 

industri kecil mitra) untuk lebih memfokuskan nyala api  kompor. Penggunaan 

bata tahan api pada sistem perapian ini sesuai dengan sifatnya yang tahan terhadap 

api maupun  panas. 

Plat geser yang dipergunakan pada prototipe ini tidak hanya dari bahan besi 

(Plat 2 mm) tetapi dimodifikasi dengan memberikan bata tahan api dibagian atas 

agar plat tidak cepat rusak akibat pengaruh panas. Hal ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan ruang sirkulasi oksigen untuk proses pembakaran. 

Pada protoipe ini juga ditambahkan komponen oven atas usulan dari mitra 

yang berfungsi untuk memanaskan produk yang baru jadi agar tidak mudah retak.. 

Motor penggerak yang dipergunakan pada prototipe mesin pengatur perapian 

ini adalah motor DC dengan daya 30 watt. Agar bisa dihubungkan dengan sumber 

arus listrik PLN,  prototipe ini dilengkapi dengan panel elektrik. Pada panel ini 

juga  dilengkapi  rangkaian  untuk  merubah  putaran  motor  penggerak  agar  bisa 

diaktifkan secara bolak balik. Dengan menekan tombol sebelah kiri maka motor 

berputar  berlawanan  dengan putaran  jarum  jam  sedangkan  dengan  menekan 

tombol sebelah kanan maka putaran motor ke arah sebaliknya yaitu searah jarum 

jam.  Arah  putaran  motor  akan  mempengaruhi  arah  gerak  plat  geser  yaitu 

membuka  dan  menutup.  Lama  putaran  mempengaruhi  lebar  sempitnya  celah 

perapian. 

Pada  sistem   perapian   yang   lama   pekerja   pada   industri   kecil   mitra 

membutuhkan  waktu  lebih  lama  dibandingkan  dengan  pengaturan  lebar  celah 

perapian pada prototipe mesin pengatur perapian seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 1.  Perbandingan waktu untuk pengaturan lebar perapian 

 
No Kegiatan Sistem Perapian Lama Prototipe 
1 Membuka/menutup celah 6   

 cm 10 detik 7 detik 
2 Membuka/menutup celah 8   

 cm 17 detik 13 detik 
3 Membuka/menutup celah   

 10 cm 25 detik 17 detik 
 

Dari  data  ini  dapat  dilihat  bahwa  dengan  sistem  perapian  yang  baru 
menggunakan prototipe mesin pengatur perapian dapat mengurangi waktu untuk 

mengatur lebar perapian sebanyak 30 %. 

Pada sistem perapian yang lama rata-rata setelah satu jam dipergunakan 

pengatur celah perapian sudah membara. Kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi 

pekerja karena efek  panas yang sangat tinggi. Sedangkan pada prototipe mesin 

pengatur perapian hal ini bisa  dihindari karena pengatur lebar perapian hanya 

dengan menekan switch (tidak bersentuhan  dengan bahan yang panas). Hal ini 

berarti dapat meningkatkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja. 

Dari hasil diskusi dengan pengrajin mitra, disampaikan bahwa mitra sangat 

berharap dapat diwujudkan mesin yang sesungguhnya karena sangat menghemat 

waktu pengerjaan dan  lebih meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja 

sehingga  mampu  meningkatkan   kapasitas  produksi  untuk  memenuhi  semua 

jumlah  permintaan.  Diharapkan  ada  bantuan  dari  pihak  yang  terkait  melalui 

Perguruan Tinggi untuk mewujudkan hal ini. 

Realisasi mesin pengatur perapian yang sesungguhnya juga akan menambah 

kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga mampu mengurangi 

pengangguran dan merupakan solusi untuk penanganan limbah lampu neon (Neon 

Bekas). Pada akhirnya dampak pencemaran lingkungan juga dapat diatasi. 

 
KESIMPULAN 

 

Dari kegiatan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dihasilkan Prototipe Mesin Pengatur Perapian yang mampu mengatur lebar 

perapian dengan cepat dan aman 

b. Prototipe  mesin  pengatur  perapian  dapat  memberikan  gambaran  yang 

diperlukan untuk lebih memahami unjuk kerja dari mesin pengatur perapian 

yang sesungguhnya. 
c. Dengan  Prototipe  Mesin  Pengatur  Perapian  masyarakat  pengerajin  yakin 

bahwa dengan mesin pengatur perapian yang sesungguhnya dapat 

mempercepat produksi, keselamatan dan kenyamanan kerja 
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