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Abstrak. Persaingan tenaga kerja terampil di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan 

internasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Program Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, 

Maju, Adil dan Makmur merupakan peluang sekaligus ancaman bagi tenaga kerja Indonesia dalam bersaing 

untuk memperoleh lapangan perkerjaan di Negaranya sendiri. Salah satu bidang pekerjaan yang menjadi 

peluang adalah juru las. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tingkat ahli, maka 

diperlukan minimal kompetensi standar akan keterampilan las.  Tulisan ini, akan membahas tentang tahapan 

manufaktur dari alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW (Shielded Metal Arc Welding) dan 

perkiraan waktu serta biaya produksi, dimana alat ini berfungsi sebagai alat bantu pelatihan bagi juru las. 

Metode manufaktur yang digunakan dalam pembuatan alat ini adalah metode DFMA (Desain for 

manufacturing and assembly). Berdasarkan penerapan metode tersebut, dihasilkan estimasi waktu 

pengerjaan alat ± 278 menit dengan perkiraan biaya produksi sebesar ± Rp. 4.150.000. 

Kata kunci—manufaktur; alat bantu; juru las SMAW; DFMA. 

1. PENDAHULUAN 

SMAW adalah proses pengelasan dengan mencairkan material dasar yang menggunakan panas dari 

listrik melalui ujung elektroda dengan pelindung berupa flux atau slag yang ikut mencair ketika pengelasan. 

Sertifikat untuk pengelasan SMAW terdiri dari 3 (tiga), yaitu sertifikat satu, sertifikat dua, dan sertifikat tiga. 

Kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memperoleh keseluruhan sertifikat tersebut secara garis besar adalah 

kemampuan untuk: membaca  sketsa dan atau gambar kerja; mempergunakan peralatan tangan dan mesin-

mesin ringan; melakukan pemotongan mekanik; mengelas pelat dan/atau pipa dalam posisi di bawah 

tangan/flat, secara tegak/vertikal, di atas kepala/overhead, di sumbu tegak dapat diputar, di sumbu mendatar 

dapat diputar, di sumbu mendatar tidak dapat diputar, serta  di sumbu miring tidak dapat diputar; mengelas 

pelat dan/atau pipa segala posisi dengan kombinasi Las TIG (Tungsten Inert Gas) atau  Gas Tungsten Arc 

Welding (GTAW) dan SMAW. Kualifikasi seorang juru las terlihat bergantung kepada kombinasi 

pengalaman dan keterampilan juru las atas bentuk benda kerja, jenis material, jenis proses pengelasan, dan 

posisi pengelasan.  

Perkembangan keilmuan dan teknologi tentang pengelasan telah banyak dilakukan oleh para peneliti 

diantaranya adalah: pemodelan perilaku juru las dengan menggunakan simulasi sensor untuk GTAW  [1]; 

perbandingan studi eksperimental dengan simulasi CFD (Computational Fluid Dynamics) untuk Gas Metal 

Arc Welding (GMAW) berdasarkan dimensi tetesan elekroda cair dan komponen dasar pengelasan dalam 

pengelasan sambungan fillet dengan variasi kecepatan las dan wire feed rate  [2]; pemodelan kemampuan 

juru las GTAW berdasarkan kemampuan penetrasi obor dalam mengisi alur pengelasan berdasarkan arus, 

kecepatan pengelasan, dimensi alur pengelasan dan orientasi dari obor  [3]; pemodelan melalui studi 

eksperimental untuk melihat hubungan antara kemampuan juru las GTAW dengan kualitas hasil pengelasan 

dalam menjaga konsistensi penetrasi obor dengan sumbu alur pengelasan  [4]; perbandingan Friction Stir 

Welding (FSW) menggunakan robot dan mesin konvensional  [5];  studi eksperimental pengalaman 

penggunaan alat pengelasan pada SMAW dengan bantuan teknologi bantu Augmented Reality berbasis aspek 

emosi dan presepsi dari juru las  [6];  simulasi pengelasan untuk sistem pelatihan Metal Inert Gas Welding 

(MIG) atau Gas Metal Arc Welding (GMAW) dalam menentukan dimensi sambungan pengelasan, 

kedalaman penetrasi obor, distribusi temperatur berdasarkan variasi perpindahan posisi obor sesuai fungsi 

waktu  [7]; sistem pelatihan SMAW dasar berbasis komputer dikembangkan dengan memasang sensor pada 
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obor pengelasan untuk memperoleh sudut jalan, sudut pengelasan, panjang alur pengelasan, dan kecepatan 

pengelasan  [8]; pemodelan kendali pergerakan tangan manusia dalam GTAW dengan model ANFIS  

(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) [9]. Keseluruhan perkembangan keilmuan dan teknologi berfokus 

kepada pemodelan hubungan antara interaksi juru las terhadap kualitas hasil pengelasan, membobotkan 

komponen pengelasan, perbandingan hasil pengelasan antara juru las dengan robot, teknologi bantu untuk 

memperoleh komponen pengalaman dan persepsi dari juru las secara virtual, dan sistem pelatihan berbasis 

komputer dengan sensor suara pada peralatan las. Akan tetapi belum mengarah kepada teknologi bantu untuk 

menjaga konsistensi kesejajaran pergerakan tangan juru las pemegang laras tembak dengan sumbu alur 

pengelasan.      

Hubungan antara kebutuhan konsumen, kebijakan pemerintah, perkembangan keilmuan dan 

teknologi tentang pengelasan menunjukkan dibutuhkannya penelitian tentang peningkatan keterampilan juru 

las melalui teknologi bantu. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses manufaktur hingga perkiraan 

biaya produksi dari alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW. 

2. METODE PENELITIAN 

Secara umum metode penelitian atau metode manufaktur yang digunakan menggunakan metode 

DFMA. Pada metode ini, memaparkan tahapan-tahapan pada setiap proses pembuatan dan proses perakitan. 

Berikut tahapan manufaktur yang dilakukan dalam penelitian ini seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Tahapan manufaktur 

 

Proses manufaktur alat bantu ini, sebagian besar merupakan proses penyambungan (pengelasan dan 

baut & mur) dengan tambahan beberapa proses tekuk. Dengan menerapkan metode DFMA, maka kegiatan 

manufaktur dapat di monitor dan dioptimalkan  [10]. Pada pembuatan alat bantu penangkapan ikan dengan 

metode DFMA, terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan diantaranya, memahami desain yang telah di 

rencanakan dalam pengerjaan untuk membuat alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW. 

Mempersiapkan alat dan bahan yang di butuhkan dalam proses pengerjaan. Dokumen Standard Operational 

Procedure (SOP) dibuat untuk dapat mempermudah dan juga menjelaskan bagaimana proses pembuatan 

untuk suatu komponen pada produk nanti dan pada SOP terdapat detail proses pengerjaan yang akan 

dilakukan mulai dari pengukuran, membuat pola pada material, pemotongan, penekukan hingga pengelasan. 
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Sedangkan OPC (Operational Process Chart) dibuat untuk mengetahui waktu proses manufaktur alat bantu 

tersebut. 

Perakitan komponen merupakan proses yang akan dilakukan pada alat bantu peningkat keterampilan 

juru las SMAW sebelum uji fungsional, metode perakitan menggunakan pengelasan listrik serta sambungan 

mur dan baut. Pada tahap ini dilakukan uji alat yang telah di rakit apakah sudah berfungsi dengan baik sesuai 

dengan fungsinya,  jika ada yang tidak sesuai dengan fungsinya maka akan dilakukan perbaikan dan akan 

dilakukan pengecekan secara keseluruhan. Namun jika tidak ada yang mengalami masalah pada fungsinya 

maka produk layak digunakan. 

3. HASIL 

a. Manufaktur alat bantu  

Setelah dilakukan proses perancangan (lihat gambar 2) tentang sebuah alat bantu peningkat keterampilan 

juru las SMAW yang sesuai, maka setelah itu akan dijadikan suatu produk yang akan melewati tahap lanjut 

untuk proses pembuatannya. Proses manufaktur terdiri dari proses pembuatan dan perakitan untuk tiap-tiap 

komponen. Proses pembuatan komponen alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW yang terdiri dari: 

base, tiang, meja, bagian rail, serta penopang lengan. Tahapan manufaktur yang dilakukan mengikuti tahapan 

dari SOP yang mengacu pada OPC dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 2. Rancangan alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW 

 

b. Manufaktur alat bantu  

Untuk dapat menentukan perkiraan harga jual dari alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW, 

maka diperlukan analisis perhitungan biaya produksi alat tersebut, yang terdiri dari biaya material, biaya 

proses produksi serta laba tanpa ada mesin las SMAW. Harga bahan baku material alat bantu peningkat 

keterampilan juru las SMAW, berdasarkan kebutuhan material disajikan dalam Tabel 1. Untuk perkiraan 

biaya bahan baku untuk 1 unit alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW disajikan pada Tabel 2. 

Perkiraan biaya produksi dapat ditentukan dengan perhitungan yang mencakup perkiraan biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead produksi yang disajikan pada Tabel 3. Sedangkan perencanaan laba produksi 

dapat dihitung dengan asumsi laba 10% dari biaya keseluruhan yang disajikan pada Tabel 4. 
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Operation Process Chart (OPC) 

Alat Bantu Peningkat Keterampilan Juru Las SMAW 

 

Gambar 3. OPC alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW 

 

Tabel 1. Harga bahan baku 

No Material Harga (Rp) Keterangan 

1 Plat SPHC tebal = 5 mm, 4’x 8’ 4.750.000 1 lembar 

2 Plat SPHC tebal = 4 mm, 4’x 8’ 3.250.000 1 lembar 

3 Plat Stainless tebal = 2 mm, 4’x 8’ 4.350.000 1 lembar 

4 Pipa 4 Inch 1.200.000 3 meter 

5 Plat SPHC tebal = 2 mm, 4’x 8’ 1.450.000 1 lembar 

6 Baut dan mur 500 1 pasang 

7 Elektroda nikko steel RD260 – 2,0 mm 150.000 1 pak 

8 Finishing (Cat dan Thiner) 150.000 1 kaleng 

9 Biaya listrik (mesin potong plat) 2.750 per jam 

10 Biaya listrik (mesin bor) 550 per jam 

11 Biaya listrik (mesin las SMAW) 2.347 per jam 

 

Tabel 2. Biaya bahan baku untuk 1 unit alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW 

No Material Biaya (Rp) 

1 Plat SPHC tebal = 5 mm, 4’x 8’  1/5 m2 950.000 

2 Plat SPHC tebal = 4 mm, 4’x 8’ 1/5 m2 650.000 

3 Plat Stainless tebal = 2 mm, 4’x 8’  1/10 m2 453.000 

4 Pipa 4 Inch  2 m 800.000 

5 Plat SPHC tebal = 2 mm, 4’x 8’ 1/10 m2 145.000 

6 Baut dan mur  10 pasang 5.000 

7 Elektroda nikko steel RD260 – 2,0 mm  1/2 pak 75.000 

8 Finishing (Cat dan Thiner)  1 kaleng 150.000 

9 Biaya listrik (mesin potong plat)  Rp. 2.750 x 2 jam 5.500 

10 Biaya listrik (mesin bor)  Rp. 550 x 2 jam 1.100 

11 Biaya listrik (mesin las SMAW) = Rp. 2.347 x 6 jam  14.082 

TOTAL 3.248.682 
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Tabel 3. Biaya produksi untuk 1 unit alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW 

No Komponen 
Biaya Tenaga Kerja 

Langsung (Rp) 

Biaya Overhead Pabrik 

(TKL x 25 %) (Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Base 75.000 18.750 93.750 

2 Dudukan Rail 200.000 50.000 250.000 

3 Meja 75.000 18.750 93.750 

4 Tiang 15.000 3.750 18.750 

5 Penopang Lengan 50.000 12.500 62.500 

TOTAL 518.750 

 

Tabel 4. Perkiraan harga alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW 

No Jenis Biaya Jumlah 

(Rp) 

1 Biaya bahan baku 3.248.682 

2 Biaya produksi 518.750 

3 Laba yang dihendaki 10 % dari biaya bahan baku + biaya produksi 376.743 

TOTAL 4.144.175 

 

Berdasarkan Tabel 4, maka perkiraan harga alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW yaitu: Rp. 

4.144.175 per unit atau dibulatkan menjadi ± Rp. 4.150.000 per unit (Empat Juta Seratus Lima Puluh 

Ribu Rupiah). 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan operation process chart jumlah proses operasi adalah 14, jumlah proses pengecekan 

adalah 9 (sembilan) proses dan jumlah proses perakitan adalah 2 (dua) proses. Total waktu untuk membuat 

alat bantu peningkat keterampilan juru las SMAW adalah ± 278 menit dengan perkiraan biaya produk alat 

bantu peningkat keterampilan juru las SMAW ± Rp. 4.150.000 per unit.  
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