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BAB III 

METODOLOGI 

 

A. Diagram Alir Proses Perancangan 

 Perancangan merupakan suatu kegiatan awal  dari suatu rangkaian 

kegiatan dalam proses pembuatan produk. Dalam pembuatan produk sangat 

diperlukan suatu gambaran yang digunakan untuk dasar-dasar dalam melangkah 

atau bekerja. Gambaran ini dapat disajikan dalam bentuk diagram-diagram alir 

sebagai metode dalam perancangan dan perencanaan. Metode perencanaan dan 

perancangan merujuk dari metode perencanaan menurut Pahl dan Beitz 

(Darmawan,2004) yang terbagi menjadi empat tahap. 

1. Perencanaan dan penjelasan tugas 

Tahap pertama ini meliputi pengumpulan informasi permasalahan dan 

kendala yang dihadapi serta dilanjutkan dengan persyaratan mengenai sifat 

dan performa tuntutan produk yang harus dimiliki untuk mendapatkan 

solusi. Pada mesin pengrajin bambu terdahulu masih menggunakan proses 

manual. Kebanyakan dari alat pengrajin bambu terdahulu kurang efisien 

dikarenakan tiap proses menggunakan mesin sendiri-sendiri yang dapat 

menghambat produksi dan efisiensi waktu. Selain itu mesin pengrajin 

bambu masih jarang digunakan karena biaya pembelian yang mahal untuk 

itu diperlukan mesin yang praktis dan harga yang ekonomis dan menunjang 

efektifitas produksi. 
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2. Perancangan konsep produk 

Perancangan konsep produk berguna untuk memberikan beberapa 

solusi alternatif konsep produk. Selanjutnya dievaluasi berdasarkan 

persyaratan teknis, ekonomis, dan lain-lain. Tahapan ini dapat diawali 

dengan mengenal dan menganalisis spesifikasi produk yang telah ada. Hasil 

analisis spesifikasi produk dilanjutkan dengan memetakan struktur fungsi 

komponen sehingga dapat disimpulkan beberapa varian solusi pemecahan 

masalah konsep produk. Dalam tahap ini konsep rancangan mesin pengrajin 

bambu yaitu : 

a. Menggunakan motor listrik sebagai tenaga penggerak utamanya. 

b. Kontruksi rangka dibuat kuat agar mampu menahan getaran. 

c. Sistem keluaran bambu lebih halus tanpa adanya permukaan 

yang kasar 

d. Suku cadang dan komponen yang digunakan mudah didapat 

sehingga mempermudah perbaikan dan perawatan. 

3. Perancangan bentuk  

Perancangan bentuk memerlukan beberapa pertimbangan untuk 

menetukan keputusan atau solusi setiap proses perencanaan. Berdasarkan 

kasus masalah yang dihadapi yaitu perencanaan produk mesin pengrajin 

bambu,pendekatan konsep yang digunakan adalah pendekatan produk 

dengan perencanaan simultan atau perencanaan dengan pendekatan proses 

produksi. 
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4. Perancangan rinci 

Perancangan rinci merupakan hasil keputusan perencanaan 

berdasarkan beberapa tahapan sebelumnya. Luaran atau hasil akhir dari 

tahapan ini adalah gambar rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk 

pembuatan yang biasa disebut dokumen pembuatan produk. Setiap tahapan 

proses perancangan berakhir,hasil tahapan selanjutnya tersebut menjadi 

masukan untuk tahapan selanjutnya dan menjadi umpan balik tahapan 

sebelumnya. Sebagai konsep utama perancangan metode tersebut, bahwa 

hasil setiap tahapan dapat berubah setiap saat berdasarkan umpan balik yang 

diterima dari hasil tahapan-tahapan berikutnya. 
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B. Diagram Alir Pembuatan Mesin Pengupas Kulit Kopi 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Perancangan Mesin Pengupas Kulit Kopi 
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C. Hasil Analisis Morfologi 

Tabel 3. Hasil Analisis Morfologi 

 

No Sub Komponen 
Varian yang mungkin 

1 2 3 

1. Profil rangka mesin 

 

 

 

 

 

 (Pipa)  (Profil L)  (Profil U) 

2. Penggerak 

 
(Motor bensin) 

 
(Engkol manual) 

 
(Motor listrik) 

3. Sistem Transmisi 

 
(puli) 

 
(roda gigi)   

4. Hopper 

 
(perisma) 

 
(kerucut) 

 
(kubus) 

5. Saluran Keluar 

 
(pertama) 

 
(kedua)   

 

Keterangan : 

Pilihan yang ditentukan ditandai dengan BOLD 
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D. Tahapan Proses Pembuatan Mesin Pengupas Kulit kopi 

 Proses dalam menyelesaikan proses akhir ini melalui beberapa tahap 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi atau studi lapangan ini telah dilakukan dalam rangka 

pencarian data nantinya dapat menunjang penyelesaian tugas akhir ini. (jika 

dibutuhkan ) 

2. Studi Literature 

Pada studi literatur meliputi proses mencari dan mempelajari bahan 

pustaka yang berkaitan dengan segala permasalahan mengenai perencanaan 

mesin pengrajin bambu. Studi literature ini diperoleh dari berbagai sumber 

antara lain text book,tugas akhir yang berkaitan, juga dari media internet 

dan survey mengenai komponen-komponen di pasaran. 

3. Data Lapangan 

Dari lapangan didapat data bahwa mesin pengupas kulit kopi yang 

digunakan oleh petani kopi, masih menggunakan mekanisme manual yang 

dapat menghambat proses produksi. 

4. Perencanaan dan perhitungan 

Perencanaan dan perhitungan ini bertujuan untuk mendapatkan desain 

dan mekanisme yang optimal dengan memperhatikan data yang didapat 

pada studi literature.  

5. Penyiapan komponen peralatan 

Penyiapan komponen ini meliputi beberapa alat antara lain 

poros,bearing dan lain-lain. 
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6. Kesimpulan 

Tahap ini merupakan ujung dari pembuatan mesin pengupas kulit 

kopi, dengan menarik kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian yang 

telah dilakukan. 

 




