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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Proses Pembuatan Batik  

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar mendapat batik tulis 

dengan kualitas baik. Diantaranya : 

1. Mendesain pola batik 

Tahapfini adalah.tahapan mendesain.dan menggambar polaopada 

kain. Alat gambar yang digunakan adalah pensil jenisoHB. 

Penggunaanopensil HB bertujuan agarpkesalahanppada proses 

menggambar[mudah dihapus.  

 

Gambar 2.1 : mendesain pola batik 
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2. Melukis di kain 

Setelah mendesainppola batik dengan.pensil, tahap selanjutnya 

adalah melukis.kain denganlmenggunakan canting. Tujuan dari tahap 

ini adalah untukymenutupi pola yang sudahodigambar denganoCanting 

yanghsudah diberi lilin,gambar.  

 

Gambar 2.2 : Melukis di kain  

3.  Menutupi bagian putih 

Setelah melukis kain dengan canting.yang berisi lilin;gambar, tahap 

selanjutnyapadalah menutupi bagian.putih kain dengan.menggunakan 

cantingoyang berisi malam tembokan. Malamotembokan berwarna 

agak coklat dan bersifatykental. Setelahsbagian putih sudah tertutup 

sesuaiokeinginan, lilin dibiarkanimengering.  
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Gambar 2.3 : Menutupi bagian putih  

4. Pewarnaan kain 

Setelah6kain yang telah ditutupi bagian putihnya mengering, tahap 

selanjutnya6adalah mewarnai6kain dengan carammerendem kain ke 

dalam pewarna.yang sudah.dipersiapkan. Namun kainmdibilas dan 

direndam terlebih dahulu ke wadahoyang berisi air bersih. Haliini 

bertujuan untuk membersihkanokain dan menguragiopolutan yang 

akan membuat proses pewarnaanktergannggu. Setelah 

proseskpewarnaan selesai, kain kemudianddijemur. KainCcukup 

diangin-anginkan sajaujangan sampai terkena sinarumatahari 

langsung. Proseskpewarnaan pertamakini dilakukan 

padanbagiannyang tidak tertutup oleh lilin. 

Pewarnanyangbdipakai bisa dipakaisadalah pewarna alami maupun 

sintetik, akanqtetapi pewarna alami sudahsmulai ditinggalkan.sKarena 

konsentrasic dan stabilitas pigmen yang rendahgserta keseragaman 

warna yang kurang baik dan spectrum warna yang tidak seluas pewarna 

sintetik. Tahap pewarnaan bisa dilakukan berkali-kali tergantung 

berapa banyak perbedaan corak warna pada kain batik yang diinginkan.  
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Gambar 2.4 : Pewarnaan kain 

5. Melukis dan menutupi bagian kain kembali dengan canting 

Tahap selanjutnya adalah melukis.kembali kainomenggunakan 

canting. Tujuanodari tahapan ini adalahountuk mempertahankan warna 

pada tahap[pewarnaan pertama. Tahap ini bisaudilakukan lebih dari 

2tkali, tergantung banyaknya coraktwarna yang diinginkan padarkain 

batikdtulis yang akanddibuat. Setelahmlangkah ini selesai, kembali lagi 

ke langkah sebelumnya,gyakni mewarnai kainfdan 

tentunyaddengandpewarna yang berbeda. 

6. Nglorot 

Setelah;selesai melukis dan menutupi.bagian kain.kembali dengan 

canting, langkahhselanjutnya adalah nglorot.hTahap nglorot ini adalah 

tahapfmerebus kain yangvsudah berubahxwarnanya menggunakan air 

panas. Tujuanznglorot ini adalahzuntuk menghilangkanclapisan lilin, 

sehinggavmotif yang sudah dibuat pada kaincakan terlihat dengan 

jelas. Setelahxproses ngelorot, kain langsung dibilas dengan air bersih 

untuk mengghilangkanxsisa-sisa pewarna danvlilin yang masih 
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tertinggal di kain . Prosesxnglorot bisa diperlihatkanvseperti gambar 

2.5 di bawah ini :   

 

Gambar 2.5 : Nglorot 

7. Menjemur kain 

Setelah semua tahapan selesai,ilangkah selajutnyaiadalah 

menjemurnkain sampai kering. Setelah kering, makaokain batik sudah 

siapodigunakan. Dari proses pembuatan batik tulis dari tahap 1isampai 

tahap 7, tahap yang.memerlukan keterampilan khusus adalah tahap 1-

3. Tahap 1.tergantung pada kreatifitaskpembatik itu sendiri,htahap 2 

dan 3 tergantung padagketerampilan penggunaan canting.  

Beberapa orang memiliki kesulitan pada tahap 1 dimana hasil saat 

pembuatan pola terkadang tidak sesuai dengan perkiraan. Maka dari itu 

pada tahap 1 yang semula menggambarasecara langsung pada kain 

menggunakan pensiledapat diganti dengan penggunaan perangkat 

lunak atau software yang ada di komputer. Dengan cara ini dapat 
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mengatasi masalah yang tadi disebutkansserta dapat dengan mudah 

menduplikasi maupun mengeditapola.yang diinginkan,ssehingga 

mengakibatkan waktu untuk mendesain batik lebih cepattdan 

prosesnya lebih mudah. 

Tahap 2 dan 3 adalah tahap yang dirasakpaling sulit pada proses 

pembuatan3batik. Bagian tersulitnyasadalah mengaplikasian lilin 

sesuaispola yanggsudah dibuatfdan menjaga termperaturdlilin pada 

canting agardlilin tetapdcair akan tetapi tidak meluber dan menetes 

pada kain.  

Bilaamelihat masalah sulitnyadpengaplikasianflilin pada kain.sesuai 

pola,.maka solusinya adalah menggunakanssistem cetakdyang 

bernama sistem plotter. Kelebihanimenggambar menggunakanoplotter 

yaitukdapat menggambarmgaris danjbentuk dengan.bantuan pena 

sehinggakmampu membentukjgaris yang tak terputus. Halkini sangat 

sesuai denganutahap 2 dan tahap 3 dimanililin diaplikasian padakkain 

dan lilin harus menutupi pola secara keseluruan. 

 Lalu untukkmasalah menjaga termperatur lilin pada canting agar 

canting tidak membeku maupun terlalu cair. Solusinya,adalah 

menggunakanicanting elektrik. Canting iniusecara otomatistdapat 

menjaga temperaturfdari jenis lilindyang akanddipakai. 
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2.2 Pengertian Ploter 

Ploter bisa didefinisikan sebagai alat untuk menggambar di atas sebuah 

media kertas dengan bantuan dari perintah yang berasal dari komputer. 

Kelebihan menggambar menggunakan ploter yaitu dapat menggambar garis dan 

bentuk dengan bantuan pena sehingga mampu membentuk garis yang tak 

terputus [1]. Cara lain untuklmendefinisikanlsistem dari plotter adalahmsebuah 

printermgrafik vektor yang memberikankhardcopy secarakakurat sesuai pada 

softcopy yang ada dibkomputer. Plotter juga memilikihkapasitas untuk 

menggambar ratusan,salinan gambar yangysama berulang-ulang tanpa perlu 

perintah baru. 

Sistem penggerak plottertyang akantdirancang menggunakan sistem 

penggerak yang samabpersis dengan mesinmCNC 3 aksis,bakan tetapifalat 

potongfpada mesin CNC ini digantiydengan canting elektrik.  

2.3 Computer Numerical Control  

2.3.1 Pengertian CNC  

CNC atau singkatan dari Computer Numerical Control adalah mesin 

perkakas dengan sistem otomas yang dioperasikan berdasarkan program yang 

sudah diset pada perangkat cnc tersebut. Kata NC adalah singkatan 

dalam bahasa Inggris dari kata Numerical Control yang artinya "kontrol 

numerik"[2]. Prinsipnya seperti mesin perkakas biasa dengan tambahan motor 

yang berfungsi untuk menggerakan eretan sesuai koordinat sesuai program yang 

telah di set dalam mesin CNC. Dengan mesin CNC, Tingkat ke presisian suatu 

produk dapat dijamin hingga 1/100 mm dan dapat memproduksi produk massal 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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dengan hasil yang sama persis dengan waktu yang sangat singkat bila 

dibandingkan dengan menggunakan mesin perkakas konvensional. 

 

Gambar 2.6 Mesin CNC 

Program CNC disebut dengan program G-code, progam yang bersarkan 

pergerakan sistem kordinat kartesian ataupun polar. Program tersebut bisa 

dibuat secara manual ataupun merubah gambar CAD menjadi program CNC. 

CAD merupakan singkatan Computer Aided Design. CAD secara singkatnya 

bisa di definisikan sebagai gambar teknik yang digambar dalam suatu software. 

Gambar CAD harus di convert menjadi G-code agar dapat terbaca dalam 

perangkat CNC. 

2.3.2 Keunggulan CNC 

Mesin CNC memiliki banyak keunggulan, diantara lain: 

1. Mengurangi waktu produksi 

2. Mengurangi resiko human error  

3. Mengurangi biaya pekerja 

4. Reliabilitas yang tinggi (tahan lama) 

5. Fleksibel dalam perubahan desain dari suatu produk 

6. Mengurangi scrap (sampah hasil produksi) 
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2.3.3 G-Code 

G-code adalah sebuah fungsi yang digunakan dalam bahasa pemrograman 

Numerical Control yang mengandung informasi posisi sebuah alat untuk 

melakukan sebuah pekerjaan[3]. G-code akan menginstruksikan motor untuk 

bergerak serta memberikan informasi berapa jarak yang harus ditempuh, 

seberapa cepat motor berputar, dan sebagainya. G-code memiliki banyak huruf 

penulisan (Lettering) dan kode yang digunakan untuk menuliskan perintah. 

Namun di dalam pembuatan plotter batik ini, terdapat beberapa perintah yang 

sering dipakai, yakni : 

Variabel Deskripsi 

F Mengatur feed rate 

G00 Rapid positioning 

G01 Linear interpolation 

G02 Circular interpolation clockwise 

G03 circular interpolation counter clockwise 

G21 Membuat semua satuan menjadi mm 

G90 Program menggunakan koordinat absolut 

I Mendefinisikan titik pusat lengkungan di sumbu X 

J Mendefinisikan titik pusat lengkungan di sumbu Y 

M03 Menjalankan program 

M05 Menghentikan program sementara 

M30 Menghentikan program total 

X Mendefinisikan koordinat sumbu X 

Y Mendefinisikan koordinat sumbu Y 

Z Mendefinisikan koordinat sumbu Z 
Tabel 2.1 Lettering G-Code 
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2.4 Mikrokontroler 

Mikrokontoler adalah sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian 

besar elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering disebut single 

chip microcomputer[4]..Lebih lanjut, mikrokontroler merupakan sistem 

komputer yang mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik, 

berbeda dengan PC yang memiliki beragam fungsi..Perbedaan lainnya adalah 

perbandingan RAM dan ROM yang sangat berbeda antara komputer dengan 

mikrokontroler..Dalam mikrokontroler, ROM jauh lebih besar dibanding RAM 

sedangkan dalam komputer atau PC, RAM jauh lebih besar dibanding ROM 

[5].. 

Karena kemampuannya yang tinggi, bentuknya yang kecil, konsumsi 

dayanya yang rendah, dan harga yang murah maka mikrokontroler begitu 

banyak digunakan di dunia.iMikrokontroler digunakan mulai dari mainan anak-

anak, perangkat elektronik rumah tangga, perangkat pendukung otomotif, 

peralatan industri, peralatan telekomunikasi, peralatan medis dan kedokteran, 

sampai dengan pengendali robot serta persenjataan militer.iMikrokontroler 

memegang peranan penting sebagai otak yang akan mengatur gerakan canting 

pada saat membatik. Mikrokoakan mengambil data setpoint dari gambar batik 

yang dibuat menggunak ntroler an software Inkscape kemudian memprosesnya 

dengan mikrokontroler yang telah terprogram dengan bahasa 

pemrograman(Bahasa C). Data-data yang telah diprogram pada mikrokontroler 

akan menggerakkan motor DC serta canting batik.  
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2.5 Mikrokontroler Arduino UNO R3 

Arduino adalah salah satu jenis mikrokontroler single-board yang bersifat 

opensource, turunan dari wiring platform, dan dirancang untuk mempermudah 

pengguna elektronik berbagai bidang.lDengan hardware yang memiliki 

prosesor AtmelAVR dan software yang memiliki bahasa pemrograman sendiri 

yang memiliki kemiripan Syntax dengan Bahasa Pemrograman C[5]. 

Arduino menggunakan mikrokontroler yang dirilis oleh Atmel, beberapa 

individu atau perusahaan membuat clone-arduino menggunakan 

mikrokontroler lain namun tetap kompatibel dengan Arduino pada level 

hardware.kUntuk fleksibilitas, program dimasukkan melalui bootloader yang 

terdapat opsi untuk mem-bypass bootloader dan menggunakan downloader 

untuk memprogram mikrokontroler secara langsung melalui port ISP. 

 

Gambar 2.7 : Arduino UNO 

2.5.1 Pin Arduino 

Arduino memiliki 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin input analog 

dan 14 pin digitaltinput/output.w6 pin analogydifungsikan sebagai 

output digital dengan tambahan 14 pin yang tersedia.tPengubahan pin 
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analog menjadi digital dengancara mengubah konfigurasi pin pada 

program.sPada board dapat terlihat pindigital diberi keterangan 0-13, 

untuk menggunakan pin analoghmenjadi outputdigital, pin analog pada 

board 0-5 diubah menjadi pin 14-19, dengan kata lain pinsanalog 0-5 

berfungsi juga sebagai pin output digital 14-16. 

2.5.2 Input & Output Arduino 

Setiap 14tpin digitalsyangsterdapat padasArduino dapatddigunakan 

sebagaifinput atau output, menggunakan fungsi pinMode,tdigitalWrite, 

dan digitalSRead.dInput/output dioperasikan padastegangan 5V. Setiap 

pinfdapat menghasilkan ataudmenerima maksimum440mA dan 

memiliki internaldpull-up resistor (disconnectedxoleh default) 20-50K 

Ohm. 

2.5.3 Fungsi Pin Arduino  

a) Serial :20(RX) dan41(TX). Digunakan untukdmenerima (RX) dan 

mengirim(TX)STTL Data Serial. PintiniSterhubungspadaspin yang 

koresponding dari USBCke TTL Chip Serial. 

b) InteruptSEksternal :22 dan@3. Pin ini dapatSdikonfigurasiSuntuk men-

triggerxsebuah interuptgpada-low-value,,rising atau falling-edge. 

c) PWM : 3,,,5,,6,k9, 10, dan 11. Mendukung68-bit keluaransPWM 

dengan fungsi AnalogsWrite. 

d) SPI : 10v (SS),?11 (MOSI),”12 (MISO), 13 (SCK). Pincini 

mendukungdkomunikasi SPI, yang mana masih mendukungcHardware, 

yang tidak termasukdpada bahasa Arduino. 
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e) LED :2133. Adalah indikator yang dibuat untukdkoneksi LED ke digital 

pin..Ketika pin bernilai HIGH, LED hidup,[ketika pin LOW, LED mati. 

Tabel Spesifikasi Arduino UNO R3 

Mikrokontroler Arduino UNO R3 

Tegangan Pengorepasian 5 V 

Tegangan Input yang disarankan 7 – 12 V 

Batas Tegangan Input 6-20 V 

Jumlah Pin I/O digital 14 pin digital  

(6 diantaranya menyediakan 

keluaran PWM) 

Arus DC tiap pin I/O 6 pin 

Arus DC untuk pin 3,3 V 40 mA 

Memori Flash 32 KB 

Sekitar 0,5 KB digunakan oleh 

Bootloader 

SRAM 2 KB 

EPROM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 

Tabel 2.2 Spesifikasi Arduino UNO R3 

2.5.4 Power Arduino 

Arduino Uno dapat disuplai langsung ke catu daya dari USB 

tambahandengan pilihan power secara otomatis tanpa saklar. Kabel 

eksternal (non-USB)menggunakan adaptor AC ke DC atau baterai 

dengan konektor plug ukuranf2,1mm polaritas positif di tengah jack 
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power pada board. Jika menggunakanbaterai disematkan pada pin 

GND dan Vin di bagian power connector. 

 

Gambar 2.8 : Power Supply Arduino Port 

Pada Gambar 2gboarddArduino dapat disuplaiddengan tegangan 

kerja antara 26V– 20V, apabilascatu daya dibawah teganganfstandar 

5V boardntegangan akan tidak/stabil. Jika dipaksakan}ke tegangan 

regulator412V board Arduinorakan mengalamihoverheat yang akan 

berujungtkerusakan pada board Arduino.?Tegangan 

yangfdirekomendasikan adalah47-12V. 

Penjelasan Power PIN: 

a) VIN – Input voltaseyboard saat menggunakan 

sumber3catuddaya luar(adaptor USB 5V atau adaptor 7-12V) 

dapat dihubungkanrdengan4pin Vin atau5langsung.ke jack 

power.5V..DC power jack (7-12V)..penghubungan 

secararlangsung catuydaya luar(7-12V) ke pin 5V atau 

ping3,3Vdapatgmerusak board Arduino. 
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b) 3,3 V – Pin tegangan 3,3 V catu daya umum dapat langsung 

dihubungkan ke board. Maksimal arus yang diijinkan adalah 

50mA. 

c) GND – Pin Ground. 

d) IOREF – Pinypenyedia referensibtegangan agar.mikrokontrol 

dapat beroperasi.dengan baik..Berfungsi memilih.sumber daya 

yang.tepat atau.mengaktifkan tegangan.output agar.dapat 

bekerja.pada 5 V atau.3,3 V. 

2.5.5 Software Arduino 

Arduino.diprogram dengan.perangkat lunak IDE Arduino..Pada 

Arduino terdapat.bootloader yang.difungsikan untuk.pengunggahan 

kode.baru tanpa menggunakan.Programmer Hardware Eksternal. 

IDE Arduino.adalah software.yang canggih dan.dapat diprogram 

menggunakanoJava. IDE Arduino terdiri.dari: 

1. Editor program,.adalah jendela yang.memungkinkan.pengguna 

untuk menulis.dan mengedit.program dalam bahasa.Processing. 

2. Compiler,.adalah fitur.untuk mengubah.kode program.(Bahasa 

Processing).menjadi kode.biner. Berfungsi.untuk.menyusun 

bahasa C Arduino.juga.untuk mengunggah.program hasil 

susunan (hex file).ke modul.Arduino. 

3. Uploader, adalah.fitur untuk.memuat.kode biner.dari.computer 

yang diteruskan ke.memori pada.papan Arduino.[5] 
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2.6 Bahasa C 

Bahasa Pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer 

yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi (general-purpose 

programming language), mulai dari sistem operasi (seperti Windows atau 

Linux), antivirus, software pengolah gambar (image processing), hingga 

compiler untuk bahasa pemrograman, dimana C banyak digunakan untuk 

membuat bahasa pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP[7]. 

Pada perancangan ini bahasa C digunakan untuk menuliskan perintah-

perintah yang akan dijalankan oleh mikrokontroler. 

2.7 Power Screw 

Power screw atau disebut juga dengan translation screw adalah jenis 

transmisi yang digunakan untuk merubah gerak putar menjadi gerak 

translasi.[9] Power screw yang akan digunakan adalah Power screw dengan ulir 

berbentuk persegi. Untuk perhitungan Power screw, akan lebih mudah bila kita 

bayangkan power screw sebagai segitiga seperti gambar 2.8 dibawah ini : 

Gambar 2.9 : (a) Bidang miring pada ulir dengan membandingkan diameter dan kisar 

(b) Skema pembebanan power screw. 
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Dimana : d = Diameter (mm) 

  p = Pitch pada ulir screw (mm) 

  α = Sudut kemiringan (°) 

  W = Berat beban (Kgn) 

  P = Gaya yang bekerja (Kgn)  

  F = Gaya gesek yang terjadi di power screw  (Kgn) 

  𝑅𝑁= Gaya normal (Kgn) 

Bila kita lihat gambar 2.8 (a). akan didapat perhitungan seperti dibawah 

ini: 

d

p

.
tan


       (2) 

Dimana : d = Diameter (mm) 

  p = Pitch pada ulir screw (mm) 

α = Sudut kemiringan (°) 

Bila kita lihat gambar 2.8 (b). akan didapat perhitungan seperti dibawah 

ini: 

- Bila beban dinaikan ke atas, maka gaya gesek (F = μ.RN) akan mengarah ke 

bawah.  

 Penyelesaian gaya-gaya sepanjang bidang miring. 

P.cos α = μ.RN – W.sin α    (3) 

 Penyelesaian gaya - gaya yang tegak lurus bidang. 

RN = W.cos α - P.sin     (4) 

Bila persamaan 3 dan persaman 4 substitusikan, akan menghasilkan 

persamaan 5 seperti di bawah ini: 
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sin.cos

sincos.




WP    (5) 

Dimana :  

P  = gaya yang bekerja, bisa diartikan juga sebagai torsi yang 

diperlukan untuk menggerakan ulir. (Kgn.cm) 

  𝜇  = angka koefisien gesek. 

  W =  Beban yang akan dipindahkan. (Kgn) 

  𝑅𝑁= Gaya normal. (Kgn) 

Bila di lihat dari perhitungan di atas, bisa disimpulkan bahwa semakin 

besar diameter dari sebuah Power screw, maka semakin besar pula nilai α nya 

dan berakibat semakin kecilnya usaha yang diperlukan. Akan tetapi ini juga 

akan berefek bertambahnya jumlah putaran yang diperlukan untuk mencapai 

jarak yang telah ditentukan. 

Perhitungan untuk menentukan besarnya motor yang diperlukan untuk 

menggerakan power screw bisa dilihat pada perhitungan dibawah ini:  

4500

...2 Tn
P


     (6) 

Dimana : P  = Daya motor (hp) 

  n = Kecepatan putaran motor (Rpm) 

  T = Torsi yang diperlukan (kgn.cm) 

2.8 Grafik Aliran Sinyal 

Grafiklaliran sinyallmerupakan suatulpendekatankyang digunakan.untuk 

menyajikan dinamikaksistem pengaturan. Grafikjaliran sinyal.berisi kerangka 

kerjahdengan suatugsimpul dihubungkanjsecara langsung.dengan.cabang. 

Tiap-tiap simpuljmenyatakan, variabelhsistem, dan tiapjcabangkyang 
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dihubungkan.antara dua simpulkberfungsi sebagailpenguat sinyal. Arahkaliran 

sinyal ditunjukkanldengan tandakpanah yang berada padalcabang dandfaktor 

pengali ditunjukkan.sepanjang cabang. Padaosistem pengaturan diagram.aliran 

sinyal biasanya digunakanjuntuk penggambaranjdiagram sistem.[10] 

 

Gambar 2.10 Contoh Grafik Aliran Sinyal 

2.9 Motor stepper 

Motor steppersadalahcpiranti elektronik yangxmengubah energizlistrik 

menjadigenergivmekanik berupa geraksrotasi. Motor stepperatermasuk jenis 

motor listrik DC yakni motor yangdbekerja menggunakan sumber 

teganganvsearah (direct current) dan menggunakandarus langsung danxtidak 

langsung (direct-unidirectional) pada kumparansmedansuntuk diubahxmenjadi 

energi gerak mekanik.[11].Catu daya yang2digunakaneberkisarantara 3-24V 

dengansarus sebesar 1A. 

 

Gambar 2.11 Motor stepper 
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Pada Motor stepper terdapatsjangkar dengancbeberapa kumparan terpisah. 

Setiapfkumparan berujung padaxcincin belahv(komutator). Kumparan yang 

tidaksberputar pada Motor stepper disebut (stator)xdan kumparanajangkar yang 

berputarddisebut (rotor). Dengancadanya insulator, cincindbelahcdapat 

berperan sebagaisfaklar kutubsganda (double pole, double throw switch). 

Berprinsip pada gayagLorentz, yang menyatakan ketika sebuah konduktor 

beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya akan tercipta 

secara Orthogonal diantara arah medan magnet dan arah aliran arus.[11] 

 

Gambar 2.12 Bagian-bagian motor stepper 

 

2.10 Metode Desain Pahl & Beitz 

Metode Pahl & Beitz adalah metode yang diusulkan oleh Pahl dan Beitz 

dalam merancang suatu produk, yang dijelaskan dalam bukunya; Engineering 

Design : A Systematic Approach. Metode ini terdiri dari 4 fase, yakni : 

1. Perencanaan dan penjelasan tugas 

2. Perancangan konsep produk 

3. Perancangan bentuk produk (Embodiment Design) 

4. Perancangan detail 
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Fase pertama akan menghasilkan daftar persyaratan dan spesifikasi 

perancangan. Hasil setiap fase tersebut kemudian menjadi masukan untuk fase-

fase berikutnya dan menjadi umpan balik untuk fase yang mendahului[12]. 

Diagram di bawah ini adalah contoh bentuk diagram perancangan metode Pahl 

dan Beitz : 
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Gambar 2.13 Diagram Alir Perancangan menurut Pahl & Beitz 
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2.10.1 Perencanaan Proyek dan Penjelasan Tugas 

Pada fase ini dilakukan penyusunan spesifikasi produk yang 

mempunyai fungsi khusus dan karakteristik. Produk dengan fungsi 

khusus dan karakteristik tertentu tersebut merupakan olahan hasil 

survei bagian pemasaran atau atas permintaan segmen masyarakat. 

Fase pertama tersebut perlu diadakan untuk menjelaskan secara lebih 

detail sebelum produk tersebut dikembangkan lebih lanjut. 

Setelah itu dikumpulkan semua informasi tentang semua 

persyaratan atau requirement yang harus dipenuhi oleh produk dan 

kendala-kendala yang merupakan batas-batas untuk produk. Hasil fase 

ini adalah spesifikasi produk yang dimuat dalam suatu daftar persyartan 

teknis. Fase perencanaan produk tersebut baru dapat memberikan hasil 

yang baik, jika fase tersebut memperhatikan kondisi pasar, keadaan 

perusahaan dan ekonomi negara. 

2.10.2 Perancangan Konsep Produk 

Berdasarkan spesifikasigproduk hasilgfase pertama, dicarilah 

beberapa konsep produk yang dapatgmemenuhigpersyaratan-

persyaratan dalamgspesifikasi tersebut. Konsep produkgtersebut 

merupakan solusi dari masalahgperancangan yang harus dipecahkan. 

Beberapa alternatif konsep produkadapat ditemukan. Konsep produk 

biasanya berupasgambar skets atau gambar skema yang sederhana, 

tetapi telah memuatdsemua. 
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Beberapa alternatif konsep produk kemudian dikembangkan lebih 

lanjut dan setelah dievaluasi. Evaluasi tersebut haruslah dilakukan 

beberapa kriteria khusus seperti kriteria teknis, kriteria ekonomis dan 

lain-lain. Konsep produk yang tidak memenuhi persyaratan-

persyaratan dalam spesifikasi produk, tidak diproses lagi dalam fase-

fase berikutnya, sedangkan dari beberapa konsep produk yang 

memenuhi kriteria dapat dipilih solusi yang terbaik. Mungkin terjadi, 

ditemukan beberapa konsep produk terbaik yang dikembangkan lebih 

lanjut pada fase-fase berikutnya. 

2.10.3 Perancangan Bentuk 

Dari diagram alir cara merancangdPahl dan Beitz dapatsdilihat 

bahwa fasecperancangan bentukgterdiri dari beberapa langkah, yang 

jumlahnya lebihdbanyak dari jumlahclangkah-langkah padahfase 

perancangan konsepkproduk. 

Padasfase perancangan bentukfini, konsep produk “diberi bentuk”, 

yaitu komponen-komponenhkonsep produk yangbdalam gambar 

skema atau gambar cskets masih berupa garis atau batangssaja, kini 

harus diberi bentuk, sedemikiancrupa sehinggaxkomponen-komponen 

tersebut secara bersamagmenyusun bentuk produk, yangxdalam 

geraknya tidak salingmbertabrakan sehingga produk dapatxmelakukan 

fungsinya. Konsep produk yang sudah digambarkanvpada preliminary 

layout, sehingga dapat diperolehsbeberapa preliminary layout. 
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Preliminaryclayout masih dikembangkanblagi menjadi layout yang 

lebih baik dengan meniadakan kekurangansdan kelemahan yang ada 

dan sebagainya. Kemudianxdilakukan evaluasi terhadap beberapa 

preliminary layout yang sudahbdikembangkan lebih lanjut berdasarkan 

kriteria teknis,kriteria ekonomis dan lain-lain yangxlebih ketat untuk 

memperoleh layout gyang terbaik yang disebutddefinitive layout. 

Definitive layout telahcdicek dari segi kemampuanbmelakukan 

fungsi produk, kekuatan,dkelayakan finansial dan lain-lain. 

2.10.4 Perancangan Detail 

Pada fase perancangan detail,2maka susunan komponen produk, 

bentuk, dimensi, kehalusan permukaan,gmaterial dari setiap komponen 

produk ditetapkan. Demikian jugaskemungkianan caraspembuatan 

setiap produk sudah diuji coba dan perkiraan biayadsudah dihitung. 

Hasil akhir faseaini adalah gambar rancanganxlengkap danaspesifikasi 

produk untukvpembuatan; kedua halstersebut disebutadokumen untuk 

pembuatanhproduk. 


