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BAB III 

METODOLOGI PERANCANGAN 

 

3.1 Metodologi Perancangan 

Metodologi adalah suatu cara atau langkah yang ditempuh dalam 

memecahkan suatu persoalan dengan mempelajari, mengumpulkan, mencatat dan 

menganalisa semua data-data yang diperoleh. Metodologi merupakan langkah awal dari 

pembuatan suatu penulisan karya ilmiah yang menuntut penyusunannya secara 

sistematis. Metodologi penyusunan Tugas Akhir tentang perancangan Mesin Hidroulic 

Press Dengan Kapasitas 20 Ton secara umum dapat diuraikan menjadi : 

1. Pengembangan data fokus utama yang akan dijadikan acuan untuk perhitungan 

dalam perancangan. Data awal yang didapatkan adalah kapasitas alat (Kg) dan 

Tekanan Pengengepresan (Kg/cm2). 

2.  Metode perhitungan data berdasarkan data awal perancangan dengan referensi-

referensi yang telah terkumpul menghasilkan : 

➢ Perhitungan gaya, tegangan, defleksi 

➢ Dimensi alat 

3. Perencanaan gambar desain Mesin Hidroulic Press Dengan Kapasitas 20 Ton 

Gambar detail dari perhitungan yang telah dirancang menghasilkan : 

➢ Rangka  

➢ Hydraulic Jack 
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4. Gambar Desain 

Gambar 3.1 perancangan mesin hidrolik berdasarkan perhitungan yang dirancang. 

 

Gambar 3.1 : Mesin Hidroulic Press Dengan Kapasitas 20 Ton 

Keterangan Gambar : 

1. Pressure Gauge  

2. Hydraulic Jack  

3. Plat penyangga 

4. Rangka 

5. Pompa  
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3.2 Diagram Alir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Diagram Alir  Perancangan Mesin Hidroulic Press Dengan Kapasitas 20 Ton 
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3.3 Data Perancangan 

Dalam merancang suatu produk hendaknya dikumpulkan semua data 

informasi tentang persyaratan atau requirement yang harus dipenuhi oleh produk 

tersebut. Maka untuk itu dapat dibuat suatu daftar persyaratan untuk menjelaskan secara 

lebih detail spesifikasi produk, sebelum produk tersebut dikembangkan lebih lanjut. 

 

3.3.1 Syarat Pemililahan Bahan Rangka Mesin Hidraulic 

 

Tabel 3.1 Tabel Daftar Persyaratan Pemilihan Bahan 

 Persyaratan 

Keterangan 

D W 

Bahan  

Rangka 

Kuat, rigid, mampu dipindahkan, tahan lama.. 

Tahan lama dan tidak mudah karat. 

 

W 

W 

Pengukur 

Tekanan  

Mempunyai nilai ukur akurat 

D  

Hydraulic  

Jack 

Mudah di dapat dipasaran. 

Mampu menekan beban yang dibutuhkan 

 

D 

W 

 

 

Dimensi dan 

Berat 

Minimalisasi bahan atau material. 

Ketersediaan bahan-bahan dipasaran. 

 

D 

W 

 

(Sumber: data primer) 

Keterangan : 

D : Demand (permintaan) 

W : Wish (harapan) 
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3.3.2 Pemilihan Bahan 

Pemilihan bahan ditentukan agar didapatkan spepesifikasi perancangan 

yang telah ditentukan. Adapun bahan-bahan tersebut meliputi : 

Bahan rangka  : ST 37 

Dudukan Bearing : A36 Standart ASTM 

Hidraulic Jack : Kiet –KTI12T20 

3.4 Studi Lapangan 

Studi lapangan  dilakukan dengan survei langsung ke PT Unitet Tractor.Tbk 

untuk melihat cara kerja dan bentuk desain. Hal ini dilakukan dalam rangka pencarian 

data yang nantinya dapat menunjang penyelesaian tugas akhir ini. 

3.4.1 Studi literatur 

Pada studi literatur mencari dan mempelajari bahan pustaka yang berkaitan 

dengan segala permasalahan mengenai perencanaan mesin hidrolik. Studi literatur 

ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain text book, tugas akhir yang berkaitan, 

juga dari media internet mengenai komponen-komponen di pasaran. 

3.4.2 Perencanaan dan perhitungan 

Perencanaan dan perhitungan ini bertujuan untuk mendapatkan desain dan 

mekanisme  dengan memperhatikan data yang telah didapat dari studi literatur dan 

studi lapangan langsung. Rancangan mesin yang akan di rancang ini adalah mesin 

press hidrolik manual. 

3.4.3 Kesimpulan 

         Tahap ini merupakan ujung dari pembuatan desain Mesin Hidroulic Press Dengan 

Kapasitas 20 Ton, dengan menarik kesimpulan yang didapat dari hasil perancangan yang 

telah dilakukan. 


