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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

Sebelum dapat melakukan perancangan untuk dapat merancang Mesin 

Pengayak Pasir, terlebih dahulu dilakukan langkah - langkah yang harus dilakukan 

guna mendapat hasil perancangan yang bagus dan sesuai, yaitu: 

3.1 Prosedur Perancangan 

Dalam peracangan Mesin Pengayak Pasir ini, perlu dilakukan survei dan 

pengumpulan data agar mendapatkan gambaran tentang desain dan sistem kerja dari 

Mesin Pengayak Pasir dengan Sistem Vibrating Screen. Prosedur perancangan Mesin 

Pengayak Pasir dengan Sistem Vibrating screen sebagai berikut: 

1.  Studi literatur 

Studi literatur merupakan tahap awal perancangan dengan melakukan 

pembelajaran terhadap literatur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan 

perancangan mesin Pengayak Pasir dengan Sistem Vibrating Screen. 

2.  Pembuatan konsep gambar desain 

Pembutan konsep gambar desain merupakan pembutan sketsa awal tentang 

rancangan yang akan dibuat. 

3.  Pengumpulan data perancangan 

Pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan semua data yang dibutuhkan 

dalam proses perancangan Mesin Pengayak Pasir
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4.  Perhitungan dan pengolahan data 

Perhitungan dan pengolahan data merupakan tahap dilakukannya perhitungan 

dan pengolahan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan rancangan yang akan 

dibuat. 

5.  Perancangan Mesin pegayak Pasir 

Pada tahap ini dilakukan perancangan komponen-komponen yang dibutuhkan 

oleh Mesin Pengayak Pasir yang diperoleh dari hasil perhitungan dan pengolahan data 

yang dilakukan. 

6.  Analisa hasil perhitungan 

Analisa hasil perhitungan merupakan proses peninjauan ulang yang diperoleh 

dari hasil perhitungan dan pengolahan data sebelumnya. 

7.  Gambar kerja 

Gambar kerja merupakan hasil akhir dari perancangan yang telah dibuat berupa 

gambar-gambar komponen dari Mesin Pengayak Pasir. 
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3.2 Flow Chart Perancangan 

 

Gambar 3.1 Flow Chart Perancangan 
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3.3 Morfologi Mesin Pengayak Pasir dengan Kapasitan 4 m3/jam 

Berdasarkan cara kerja, identifikasi kebutuhan dan keterangan spesifikasi 

kebutuhan mesin, maka didapat gambaran komponen yang akan mebentuk Mesin 

Pengayak Pasir yang sedang dirancang sebagai berikut: 

1. Bak pengayak 4. Profil rangka mesin

2. Sistem transmisi

3. Tenaga penggerak

3.4 Desain Mesin 

Desain yang akan dibuat dalam perancangan ini seperti gambar dibawah ini: 

Gambar 3.2 Konsep Desain Mesin 

Keterangan gambar : 

1. Motor 4. Pulley penggerak bak ayakan

2. Pulley penggerak 5. Bak pengayak

3. V-Belt 6. Kerangka mesin
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