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Pelipat Baju Otomatis 
Karya Mahasiswa UMY

YOGYAKARTA - K reativitas m ahasiswa UM Y terus bertambah 
karenakampus mendorong agar mereka tak hanya belaja'teori. Buktinya, 
salah satu mahasiswa, M  Iqbal N ur Fahmi dari Teknik M esin berhasil 
mendesain alat pelipat baju dengan pengontrol sistem elektro pneumatik 
dan Programmable Logic Controller (PLC), untuk industri konveksi. Alat 
tersebut'sekarang  digunakan oleh  salah satu perusahaan kaus di 
Yogyakarta.

Iqbal mengungkapkan pengajaan desain alat tersebut berlangsung 
sejak November 2015 lalu. Desain alatnya ia kerjakan sendiri, dengan 
bimbingan dua dosen Teknik M esin UMY yakni, Wahyudi ST M T dan 
Bambang Riyanta ST MT. ‘ ’ Pada awalnya saya melihat perusahaan kaus 
Inteeshirt mempunyai kendala dalam pelipatan baju setelah produksi,” 
jelasnya. Selama ini pelipatan baju dikeijakan secara manual mengguna
kan tenaga manusia, yakni dua orang karyawan saja.

Dalam satu hari, mereka hanya mampu melipat baju sebanyak750sela
ma delapan jam  kerja, dengan alat bantu kertas kartoa

"M esin pelipat baju sebenarnya sudah diproduksi di luar negeri, namun 
harga mesin dan biayaimpor sangat mahal. Aki batnyapelaku industri kon
feksi dalam negeri enggan untuk membeli mesin pelipat baju buatan luar 
negeri,” ujarnya.
Berinovasi

M elihat kondisi demikian, ia berinovasi membuat mesin dengan biaya 
yang jauh lebih murah tapi hasilnya juga tetap bagus. Dalam waktu yang 
sama, yakni sehari dengan delapan jam kerja mesin pelipat baju karyanya

si sebanyak 60%, dan menghemat biaya 
Proses pengerjaan alat pelipat baju dilakukan di tem pat workshop 

Inteeshirt. lqbal sebagai desainer dibantu dua orang karyawan Inteeshirt 
dalam pengerjaannya. Pembuatan alat tersebut menghabiskan dana sebe- 
,sar Rp 22.280.000, yang semuanya didanai perusahaan Inteeshirt. Alat

kan secara optimal pada akhir tahun 2016.”D ua orang yang semula tena
ga pelipat masih tetap dapat bekerja? satu karyawan akan menjadi operator

jelasnya.
Ia  berharap karyanya b isa m endapatkan sertifikasi HAK I (H ak 

KekayaanIntelektual)danbakal diproduksi secara massal. Banyak indus-

jakannya secara manual. (D19-49)
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U JI C O B A : lqbal dan mesin pelipat baju yang diujicobakan di 

perusahaan kaus. A lat karyanya itu akan bekerja secara opti
m al akhirtahun ini. (49)
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