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BAB III 

METODOLOGI PERANCANGAN 

3.1. Prosedur perancangan 

Untuk masalah perancangan, secara umum akan mengikuti prosedur 

yang disarankan oleh Pahl and Beitz. Prosedur tersebut dapat diikhtisarjan 

seperti gambar 3.1. proses dititik-beratkan pada desain dalam bentuk 

gambar. 

Perancangan dilakukan oleh beberapa sebab, diantaranya adalah 

kebutuhan pasar, eksappansi perusahaan atau keadaan ekonomi yang secara 

umum baik, sehinngga tingkat belanja konsumen tinggi. Implementasi dari 

situasi ini berupa tahap kedua perancangan yaitu : 

• Merencanakan dan menjalankan tugas

• Mengalisis pasar dan situasi perusahaan

• Menemukan dan memilih ide-ide produk

• Menjelaskan tugas

• Mengelaborasi daftar persyaratan

Output atau luaran tahap ini adalah daftar persyaratan( requirement 

list) atau spesifikasi desain (design specification). Luaran ini merupakan 

batasan sekaligus sebagai arah perancang untuk melakukan tahap 

berikutnya yaitu desain konseptual. 

Tahap konseptual desain terdiri dari beberapa langkah yaitu : 

• Mengembangkan solusi prinsip

• Mengidentifikasi masalah-masalah penting

• Menentukan struktur penting

• Mencari prinsip kerja dan struktur kerja

• Mengombinasikan dan menyusun menjadi berbagai konsep
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3.2 Diagram Alir Pembuatan Perancangan Turbin Angin 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan Turbin Angin 
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3.3 Daftar Persyaratan 

Dalam merancang suatu produk hendaknya dikumpulkan semua informasi 

tentang persyaratan atau requirement yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. 

Maka, dapat dibuat suatu daftar persyaratan untuk menjelaskan spesifikasi produk, 

detail sebelum produk tersebut dikembangkan lebih lanjut 

Tabel 3.1. Spesifikasi desain 

No. Persyaratan Sifat 

1. Alat dioperasikan dengan menggunkan 

tenaga angina 

W 

2. Alat dipasang pada tiang lampu LED pada 

ketinggian maksimum 20 m 

S 

3. Alat menggunakan 1 rotor horizontal W 

4. Jumlah blade pada rotor 6 S 

5. Menggunakan generator AC sebagai 

penghasil eneri listrik 

S 

6. Menggunakan rectifier sebagai penyearah 

arus AC ke DC 

S 

7. Menggunakan aki sebagai penyimpan 

eenergi listrik 

W 

8. Menggunakan battery charge controller 

sebagai control pengisian arus DC ke aki 

W 

9. Menggunakan inverter sebagai pengubah 

arus DC ke AC 

W 

10. Mudah dalam pengoprasian W 

11. Komponen alat tersedia di pasar lokal S 

Dari table 3.1 perancang tidaklah bebas dalam merancang alat. 

Kebabasan dibatasi oleh kebutuhan customer yang bersifat wajib (W) atau 
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disarankan (S) dipenuhi. Pembatasan ini sekaligus merupakan paduan 

(guidance) bagi perancang untuk merancana alat. 

3.4 Tahapan Proses Pembuatan Turbin Angin 

     Proses dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melalui beberapa tahap 

sebagai berikut: 

3.4.1. Observasi  

 Observasi atau studi lapangan ini dilakukan dengan survei langsung. 

Hal ini dilakukan untuk menunjang penyelesaian Tugas Akhir.  

3.4.2. Studi literature 

Pada studi literatur meliputi proses mencari dan mempelajari bahan 

pustaka yang berkaitan dengan segala permasalahan mengenai 

perancangan turbin angin. Studi literatur ini diperoleh dari berbagai 

sumber antara lain text book, tugas akhir yang berkaitan, juga dari 

media internet. 

3.4.3. Data lapangan 

 Dari lapangan didapat data bahwa turbin angin masih belum banyak 

dipergunakan sebagai sumber energi listrik untuk penerangan kamar 

kecil di area perkemahan Ranukumbolo. Karena kecepatan rata-rata 4-

5 m/s. namun dengan kecepatan angin tersebut angin masih bisa 

bekerja. 

3.4.4. Perencanaan dan perhitungan  

Perencanaan dan perhitungan ini bertujuan untuk mendapatkan 

desain dan dimensi yang optimal dengan memperhatikan data yang 

telah didapat dari studi literatur. 

3.4.5. Gambar 

Tahap ini merupakan ujung dari perancangan turbin angin kapasitas 

40 watt buat penerangan kamar kecil di area Ranukumbolo, dari hasil 

perencanaan dan perhitungan didapatkan desain dan dimensi dari turbin 

angin kapasitas 40 watt buat penerangan kamar kecil di area 

Ranukumbolo. 


