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BAB III 

METODOLOGI 

3.1  Alat dan Bahan 

3.1.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk pembuatan alat uji viskositas yaitu motor kipas 

angin, mesin bubut, gergaji, palu, jangka sorong, tang, obeng, bor listrik, las 

listrik, spidol, dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk uji kinerja adalah 

pengatur kecepatan motor dan pengatur beban. 

3.1.2 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk membuat alat uji viskositas diataranya sebagai 

berikut: baja ST42, paku baja, besi dan lain-lain. 

3.2 Tahapan Perancangan Alat Uji Viskositas 

3.2.1 Proses Perancangan 

Perancangan alat uji bertujuan untuk membuat mekanisme gesekan pin-on-ring 

sebagai alat mengukur gaya gesek antara pin dan disc. Dengan gaya gesek dan 

beban pada pin koefisien gesek dapat diketahui, keausan akan dapat diketahui 

juga. Sesuai dengan aspek penelitian, manfaat alat secara umum adalah untuk 

memprediksi keausan yang terjadi sehingga usaha  pencegahan keausan dapat 

lebih efektif. Perawatan terhadap komponen pemesinan karena adanya kontak 

mekanis dapat lebih efisien. Performa sebuah mesin akan dapat berjalan dengan 

optimal (Eko armanto dkk, 2012). 

3.2.2 Kriteria Perancangan 

Membangun kriteria sangatlah dibutuhkan karena akan menentukan kebutuhan 

yang akan dipakai untuk merancang alat atau mesin. Tahap permulaan dalam 

perancangan yaitu menentukan kebutuhan secara umum, selanjutnya kriteria 

perancangan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan perancangan secara 

umum. Kriteria pembuatan mesin uji pin-on-ring  dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu:(Dieter,G.E.1991).
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Kriteria Musts, yaitu kriteria yang harus dipenuhi: 

a) Aman, meliputi: - Aman bagi operator 

   - Aman bagi lingkungan  

b) Berfungsi, meliputi: - Mampu mengukur gaya gesek yang terjadi. 

         - Mampu mengontrol kecepatan motor 

Kriteria Wants, yaitu kriteria yang diharapkan terpenuhi : 

a) Membuat mesin yang murah biaya pengoperasiannya. 

b) Membuat mesin yang murah harganya. 

Sehingga, diperlukan rancangan mengenai alat uji viskositas dan daya lekat 

minyak pelumas dengan menggunakan metode perancangan Pahl and Beitz. 

3.3 Diagram Alir Proses Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan metode 
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3.4 Metode Perancangan Pahl and Beitz 

Pada metode perancangan Pahl and Beitz terdapat 4 fase, yaitu : fase 

perancangan produk, fase perancangan konsep produk, fase perancangan bentuk 

produk, dan fase detail produk. 

3.4.1   Perencanaan Produk dan Penjelasan Produk 

Pada fase ini dikumpulkan informasi mengenai semua persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh produk alat uji viskositas, prediksi kendala yang akan dialami 

dalam pembuatan produk dan juga batasan fungsi dari alat uji. 

Hasil fase ini adalah spesifikasi produk alat uji viskositas yang secara 

detail teknis. Fase ini akan memberikan hasil-hasil yang baik jika 

memperhatikan kondisi pasar dan keadaan ekonomi suatu negara dimana 

produk tersebut dipasarkan. Pada perencanaan dan penjelasan produk ini 

terdiri dari: 

a. Perencanaan dan penjelasan mengenai alat uji viskositas. 

Tahap ini dijelaskan tentang perencanaan dan rancangan alat uji. 

b. Analisis pasar dan keadaan perusahaan. 

Menganalisa keadaan pasar jika produk alat uji viskositas dipasarkan. 

c. Memformulasi usulan produk alat uji viskositas. 

Menjelaskan mengenai rumusan atau susunan usulan produk alat uji. 

d. Penjelasan mengenai alat uji viskositas. 

Menjelaskan mengenai apa itu alat uji viskositas serta bagaimana cara 

kerja alat uji tersebut. 

e. Mengembangkan daftar persyaratan rancangan alat uji viskositas. 

Menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan dalam proses perancangan. 

3.4.2 Perancangan konsep produk 

Dalam fase ini ada beberapa alternatif konsep produk yang akan dikembangkan 

dan dievaluasi berdasarkan kriteria perancangan bentuk produk alat uji viskositas 

yang ditetapkan, misalnya kriteria teknis, ekonomis dan sebagainya. Konsep 

produk yang memenuhi kriteria akan diproses pada fase perancangan bentuk 

produk. Pada perencangan konsep produk ini terdiri dari : 
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a. Mengidentifikasi masalah-masalah mengenai alat uji viskositas.

Mengidentifikasi/mencari masalah-masalah atau kendala mengenai

rancangan alat uji viskositas.

b. Menentukan struktur fungsi produk alat uji viskositas.

Menjelaskan struktur fungsi berupa fungsi keseluruhan dan fungsi

utama yang didasarkan pada aliran energi dan material dengan

menggunakan diagram blok untuk fungsi keseluruhan dan fungsi

utama dari alat uji viskositas.

c. Mencari prinsip-prinsip kerja produk alat uji viskositas.

Menjelaskan prinsip-prinsip kerja dari alat uji viskositas.

d. Membentuk beberapa alternatif produk alat uji viskositas

Menjelaskan macam-macam alternatif produk alat uji viskositas

dengan berbagai model dengan sistem kerja yang sama.

e. Evaluasi terhadap kriteria teknis dan ekonomis dari produk alat uji

viskositas.

Mengevaluasi dari hasil teknis dan ekonomis rancangan alat uji

viskositas ini untuk memudahkan dalam perancangan.

3.4.3 Perancangan Bentuk Produk 

Selanjutnya fase perancangan bentuk produk alat uji viskositas, komponen-

komponen yang telah ditentukan dalam fase sebelumnya dan telah digambarkan 

dalam bentuk sketsa akan disusun agar membentuk gambaran desain produk yang 

dapat berfungsi sesuai dengan konsep perancangan bentuk ini adalah beberapa 

preliminary layout. Pada perancangan bentuk produk ini terdiri dari : 

a. Menentukan bentuk awal dan memilih material rancangan alat uji

viskositas.

Menjelaskan bentuk awal dan pemilihan material yang akan digunakan

dalam perancangan.

b. Memilih layout awal yang terbaik.

Menjelaskan tata letak penulisan serta penempatan gambar-gambar

yang terbaik di awal proses perancangan.

c. Memperbaiki layout.



23 
 

 
 

Memperbaiki tata letak penulisan serta penempatan gambar-gambar 

yang salah pada layout awal. 

d. Evaluasi terhadap kriteria teknis dan ekonomis pada rancangan alat uji 

viskositas. 

Mengevaluasi dari hasil teknis dan ekonomis rancangan alat uji 

viskositas untuk memudahkan dalam perancangan. 

Setelah memilih layout awal yang terbaik kemudian dilanjutkan dengan 

mengembangkan isi dari rancangan tersebut diantaranya seperti berikut: 

a. Menentukan struktur produk alat uji viskositas 

Pada tahap ini dijelaskan mengenai struktur rancangan mengenai 

produk alat uji viskositas. 

Menghilangkan kelemahan dan kekurangan pada rancangan. 

Menjelaskan kelemahan dan kekurangan pada rancangan produk alat 

uji viskositas kemudian mengevaluasi kelemahan dan kekurangan 

tersebut sehingga rancangan menjadi lebih baik. 

b. Persiapan daftar komponen awal dan dokumen rancangan. 

Menjelaskan persiapan daftar atau list komponen-komponen awal yang 

dibutuhkan serta dokumen rancangan. 

c. Pembuatan dan susunan produk alat uji viskositas. 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan serta penyusunan dokumen 

rancangan produk alat uji viskositas. 

Setelah tahap layout akhir selesai, kemudian dilanjutkan dengan perancangan 

detail dari produk alat uji viskositas. 

3.4.4 Perancangan Detail 

Pada fase terakhir yaitu perancangan detail, maka susunan komponen produk, 

bentuk, dimensi, kehalusan permukaan, material dari setiap komponen produk alat 

uji viskositas yang ditetapkan. Demikian juga kemungkinan cara pembuatan 

setiap produk sudah ujicoba dan perkiraan biaya sudah dihitung. Hasil akhir fase 

ini adalah gambar rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk pembuatan 

kedua hal tersebut dokumen untuk pembuatan produk alat uji viskositas. Pada 

proses perancangan detail terdiri dari: 



24 
 

 
 

a. Menyiapkan dokumen pembuatan produk. 

Pada tahap ini menyiapkan dokumen-dokumen dalam pembuatan 

produk. 

b. Mengembangkan gambar atau daftar detail dari produk alat uji 

viskositas. 

Mengembangkan gambar atau daftar detail yang sudah tersusun pada 

proses perancangan bentuk. 

c. Menyelesaikan intruksi-intruksi pembuatan susunan produk alat uji 

viskositas. 

Menyelesaikan intruksi-intruksi dari susunan pembuatan rancangan 

produk alat uji viskositas serta menyiapkan pengiriman produk jika 

dipasarkan. 

Setelah semua proses perancangan sudah terpenuhi, kemudian periksa kembali 

dokumen rancangan produk alat uji viskosias selanjutnya perbaiki kembali apabila 

terjadi suatu kesalahan. 

 


