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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu 

 Desain dan pembuatan alat uji tribometer pin on disc dilakukan di laboratorium teknik 

mesin Universitas Muhammadiyah Malang dan dilakukan pada bulan juni-agustus 2017. 

No 

 
Jenis Kegiatan 

Bulan Juni Bulan Juli                              Bulan Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Diskusi 

dengan 

Pembimbing 1 

dan 2 

            

2 
Penentuan 

judul 

            

3 
Penyusunan 

laporan 

            

4 
Pembuatan 

desain 

            

5  

analisis 

masalah dan 

penyusunan 

spesifikasi 

            

6 
Survey alat 

dan komponen 

            

7 

Pembuatan 

alat uji 

tribometer 

            

8 

Diskusi 

dengan 

Pembimbing 

            

9 
Percobaan 

pengujian 

            

10 
Penarikan 

Kesimpulan 

            

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan untuk pembuatan alat uji tribometer pin on disc adalah mesin 

bubut, stopwatch, gergaji, gerinda, palu, jangka sorong, tang, obeng, bor listrik, las listrik, 

spidol, amplas, mata potong, aki, tang, paku baja, dan lain-lain.  
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3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk membuat alat uji Tribometer pin on disc diataranya 

yaitu baja ST41, Baja ST42, Baja S40C, pipa stainless steel, pahat widia YG6 100% tungsten 

carbide, cat besi, dan komponen kecil lain seperti baut dan mur. 

3.3 Tahapan Perancangan Alat Uji Tribometer Pin on Disc 

3.3.1 Proses Perancangan  

Perancangan alat uji tribometer ini bertujuan untuk mengetahui gesekan dan keausan 

diantara dua material yang berkontak. Dengan adanya dua material yang berkontak maka 

gaya gesek dan beban yang menumpu pada pin akan diketahui. Secara umum alat ini 

digunakan untuk memprediksi keausan yang mungkin terjadi, sehingga usaha optimalisasi 

keausan dapat lebih efektif. Suatu mesin akan memiliki performa yang baik apabila dilakukan 

perawatan terutama pada komponen-komponen mesin yang berkontak. Hal ini akan 

berpengaruh pada nilai ekonomis, yaitu penghematan biaya perawatan ataupun pengurangan 

energi (Eko Armanto, dkk, 2012). 

3.3.2 Merancang Produk  

Merancang produk adalah salah syarat perancangan yang harus dilakukan perancang. 

Desain dan rancangan haruslah memenuhi dan mentaati proses desain formal. Suatu 

pendekatan yang sistematis memungkinkan hasil perancangan yang jelas dan logis. Para ahli 

desain yang banyak memiliki pengalaman tentang perancangan yang pada saat ini banyak 

mengembangkan ide-ide tata cara perancangan yang kreatif. Pada prinsipnya, metode 

perancangan teknik tersebut memiliki tujuan yang sama. Pada umumnya, tahapan 

perancangan meliputi :  

a. Tahapan penyusunan dokumen  

b. Tahapan analisis masalah dan penyusunan spesifikasi  

c. Tahapan perancangan konsep produk  

d. Tahapan pembuatan produk 

Tahapan perancangan diatas bersifat iteratif, sehingga hasil dari tahapan tersebut 

dapat dijadikan pengalaman pada perancangan selanjutnya. Bagi peusahaan pengembangan 
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produk baru sangatlah dibutuhkan terutama pada produk baru yang memiliki nilai 

keunggulan dari produk sejenis yang lain (Eko Armanto, dkk, 2012). 

3.3.3 Kriteria Perancangan 

Dalam melakukan perancangan dibutuhkan keahlian serta pengalaman dalam 

merancang, sehingga kebutuhan akan perancangan dapat diketahui. Tahapan pertama dalam 

perancangan adalah mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam membangun 

sebuah sebuah mesin sehingga tercapai tujuan perancangan yang diinginkan perancang secara 

umum, kriteria pembuatan mesin uji tribometer pin on disc dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: (Dieter, G.E., 1991)  

Kriteria musts, yaitu kriteria yang harus dipenuhi: 

a) Aman, meliputi: - Dapat dioperasikan dengan aman 

   - Mesin tidak mengganggu lingkungan 

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

-  Mampu mengukur kedalaman bekas gesekan 

Kriteria wants, yaitu kriteria yang diharapkan terpenuhi  

a.) Membuat mesin yang komponennya mudah dicari dipasaran   

b.) Membuat mesin yang terjangkau harganya 

c.) Membuat mesin yang aman bagi penggunanya 

 Maka dari itu diperlukan rancangan mengenai alat uji tribometer pin on disc dengan 

menggunakan metode perancangan Pahl and Beitz. 
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3.4 Diagram Alir Proses Perancangan  

 

  

  

  

Tugas Pasar, Perusahaan, Ekonomi 

- Perencanaan dan Penjelasan mengenai alat uji 

tribometer pin-on-disc 

- menganalisis pasar dan situasi perusahaan 

- Memformulasi usulan produk alat uji tribometer 

- Penjelasan mengenai alat uji tribometer pin-on-disc 

- Mengembangkan daftar persyaratan rancangan alat 

uji tribometer pin-on-disc 

Daftar persyaratan  

Konsep produk 

Mengembangkan Solusi Utama 

- menegetahui masalah-masalah mengenai alat uji 

tribometer pin-on-disc 

- Menentukan struktur fungsi produk alat uji tribometer 

- Mencari prinsip-prinsip kerja produk alat uji 

tribometer 

- Membentuk beberapa alternatif produk alat uji 

tribometer  pin-on-disc 

- Evaluasi terhadap kriteria teknis & ekonomis 

Mengembangkan Struktur Produk 

- Memilih bentuk awal, menentukan material alat uji 

tribometer 

- Menentukan layout awal yang terbaik 

- Memperbaiki layout rancangan alat uji tribometer 

- Evaluasi terhadap kriteria teknis & ekonomis pada 

rancangan alat uji tribometer pin-on-disc 

T
in

g
k
at

k
an

 d
an

 p
er

b
ai

k
an

 

In
fo

rm
as

i 
p
er

b
ai

k
i 

d
af

ta
r 

p
er

sy
ar

at
an

 h
as

il
 

u
m

p
an

 b
al

ik
 

P
er

en
ca

n
aa

n
 d

an
 

P
en

je
la

sa
n

 P
ro

d
u

k
 

P
er

an
ca

n
g
an

 K
o
n
se

p
 

P
ro

d
u
k
 

P
er

an
ca

n
g
an

 B
en

tu
k
 

b 

a 



22 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan Alat Uji Tribometer pin on disc dengan metode Pahl 

and Beitz 

3.5 Metode Perancangan Pahl and Beitz 

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

produk, fase perancangan konsep produk, fase perancangan bentuk produk, dan fase detail 

produk. 

- Menentukan struktur produk alat uji tribometer

- Menghilangkan kelemahan dan kekurangan

- Persiapan daftar komponen awal dan dokumen

Rancangan produk alat uji tribometer pin-on-disc

- Pembuatan dan susunan produk alat uji tribologi

Layout akhir 

- Menyiapkan dokumen pembuatan alat uji tribometer

- Mengembangkan gambar atau daftar detail

- Menyelesaikan instruksi-instruksi pembuatan susunan

produk alat uji tribometer pin-on-disc

Dokumen produk rancangan 

alat uji tribometer 

     Solusi 

Layout awal 

b 
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3.5.1 Perencanaan Produk dan Penjelasan Produk   

 Pada fase ini dikumpulkan informasi tentang semua persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh produk alat uji tribometer pin-on-disc, prediksi kendala yang akan dialami dalam 

pembuatan produk dan juga batasan fungsi dari alat uji tribometer pin-on-disc. 

Hasil fase ini adalah spesifikasi produk alat uji tribometer pin-on-disc yang 

didetailkan dalam 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 tribometer pin-on-disc 

Tahap ini dijelaskan mengenai perencanaan dan rancangan alat uji tribometer 

b. Analisis pasar dan keadaan perusahaan 

Menganalisa keadaan pasar jika produk alat tribometer pin-on-disc dipasarkan. 

c. Memformulasi usulan produk alat uji tribometer pin-on-disc 

Menjelaskan tentang rumusan/susunan usulan produk alat uji tribologi 

d. Penjelasan mengenai alat uji tribometer pin-on-disc 

Menjelaskan tentang apa itu alat uji tribometer pin-on-disc serta bagaimana cara kerja alat 

uji tersebut. 

e. Mengembangkan daftar persyaratan rancangan alat uji tribometer pin-on-disc 

Menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan dalam proses perancangan. 

3.5.2 Perancangan Konsep Produk 

  Dalam proses ini beberapa alternatif konsep produk akan dikembangkan dan 

dievaluasi berdasarkan kriteria perancangan bentuk produk alat uji tribometer pin-on-disc  

yang ditetapkan, seperti kriteria teknis, ekonomis dan sebagainya. Konsep produk yang 

memenuhi kriteria akan diproses pada fase perancangan bentuk produk. Pada perencangan 

konsep produk ini terdiri dari: 

a. Mengidentifikasi masalah-masalah mengenai alat uji tribometer pin-on-disc 

Mengidentifikasi/mencari masalah-masalah atau kendala mengenai rancangan alat uji 

tribometer pin-on-disc 

b. Menentukan struktur fungsi produk alat uji tribometer pin-on-disc 
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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 tribometer pin-on-disc 

c. Mencari prinsip-prinsip kerja produk alat uji tribometer pin-on-disc  

Menjelaskan prinsip-prinsip kerja dari alat uji tribometer pin-on-disc 

d. Membentuk beberapa alternatif produk alat uji tribometer pin-on-disc 

Menjelaskan macam-macam alternatif produk alat uji tribometer pin-on-disc dengan 

berbagai model dengan sistem kerja yang sama. 

e. Evaluasi terhadap kriteria teknis dan ekonomis dari produk alat uji tribometer pin-on-disc 

Mengevaluasi dari hasil teknis dan ekonomis rancangan alat uji tribometer untuk 

memudahkan dalam perancangan. 

3.5.3 Perancangan Bentuk Produk 

Pada fase ini perancangan bentuk produk alat uji tribometer pin-on-disc, 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 tribometer 

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 

Memperbaiki tata letak penulisan serta penempatan gambar-gambar yang salah pada 

layout awal. 

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

Mengevaluasi dari hasil teknis dan ekonomis rancangan alat uji tribometer untuk 

memudahkan dalam perancangan. 

 Setelah memilih layout awal yang terbaik kemudian dilanjutkan dengan 

mengembangkan isi dari rancangan tersebut diantaranya seperti: 

a. Menentukan struktur produk alat uji tribometer pin-on-disc 
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Pada tahap ini dijelaskan mengenai struktur rancangan mengenai produk alat uji 

tribometer pin-on-disc. 

b. Menghilangkan kelemahan dan kekurangan pada rancangan 

Menjelaskan kelemahan dan kekurangan pada rancangan produk alat uji tribometer pin-

on-disc kemudian mengevaluasi kelemahan dan kekurangan tersebut sehingga rancangan 

menjadi lebih baik. 

c. Persiapan daftar komponen awal dan dokumen rancangan 

Menjelaskan persiapan daftar atau list komponen-komponen awal yang dibutuhkan serta 

dokumen rancangan. 

d. Pembuatan dan susunan produk alat uji tribometer pin-on-disc 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan serta penyusunan dokumen rancangan produk alat uji 

tribometer pin-on-disc 

 Setelah tahap layout akhir selesai, kemudian dilanjutkan dengan perancangan detail 

dari produk alat uji tribometer pin-on-disc 

3.5.4 Perancangan Detail 

Pada fase perancangan detail, maka susunan komponen produk, bentuk, dimensi, 

kehalusan permukaan, material dari setiap komponen produk alat uji tribometer pin-on-disc 

yang ditetapkan. Demikian juga kemungkinan cara pembuatan setiap produk sudah dijajagi 

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 tribometer pin-on-disc. Pada proses perancangan detail terdiri dari:  

a. Menyiapkan dokumen pembuatan produk 

Pada tahap ini menyiapkan dokumen-dokumen dalam pembuatan produk. 

b. Mengembangkan gambar atau daftar detail dari produk alat uji tribometer pin-on-disc 

Mengembangkan gambar atau daftar detail yang sudah tersusun pada proses perancangan 

bentuk. 

c. Menyelesaikan intruksi-intruksi pembuatan susunan produk alat uji tribometer pin-on-disc 

Menyelesaikan intruksi-intruksi dari susunan pembuatan rancangan produk alat uji 

tribometer pin-on-disc serta menyiapkan pengiriman produk jika dipasarkan. 

Setelah semua proses perancangan sudah terpenuhi, kemudian periksa dokumen 

rancangan produk alat uji tribometer pin-on-disc kemudian perbaiki kembali apabila terjadi 

suatu kesalahan. 




