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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

3.1. Metode Pahl and Beitz 

Perancangan merupakan kegiatan awal dari usaha merealisasikan suatu 

produk yang kebutuhannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah 

perancangan selesai maka kegiatan yang menyusul adalah pembuatan produk. 

Kedua kegiatan tersebut dilakukan dua orang atau dua kelompok orang dengan 

keahlian masing-masing, yaitu perancangan dilakukan oleh tim perancang dan 

pembuatan produk oleh tim kelompok pembuat produk. 

Pahl dan Beitz mengusulkan cara merancang produk sebagaimana yang 

dijelaskan dalam bukunya; Engineering Desaign : A Systematic Approach. Cara 

merancang Pahl dan Beitz tersebut terdiri dari 4 kegiatan atau fase, yang masing-

masing terdiri dari beberapa langkah. Keempat fase tersebut adalah : 

1. Perencanaan dan penjelasan tugas

2. Perancangan konsep produk

3. Perancangan bentuk produk (embodiment design)

4. Perancangan detail

Sebenarnya langkah-langkah dalam keempat fase proses perancangan 

diatas tidaklah perlu dikelompokkan dalam 4 fase secara kaku, sebab seperti 

misalnya, pada langkah pada fase perancangan detail (fase ke-4) cara pembuatan 

komponen produk sudah diperlukan detail dan banyak lain contohnya seperti itu. 

Setiap fase proses perancangan berakhir pada hasil fase, seperti fase 

pertama menghasilkan daftar persyaratan dan spesifikasi perancangan. Hasil 
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setiap fase tersebut kemudian menjadi masukan untuk fase berikutnya dan 

menjadi umpan balik untuk fase yang mendahului. Perlu dicatat pula bahwa hasil 

fase itu sendiri setiap saat dapat berubah oleh umpan balik yang diterima dari 

hasil fase-fase berikutnya. 

 

 
Tugas Pasar,Perusahaan,Ekonomi 

 Perencanaan dan Penjelasan Tugas 
 Analisis pasar dan keadaan perusahaan 

 Memformulasi usulan produk 

 Penjelasan tugas 

 Mengembangkan daftar persyaratan 

Daftar persyaratan  

(Spesifikasi Produk) 

Konsep produk 
(Solusi) 

Layout awal 

Dokumen produk 

Layout akhir 

Mengembangkan Solusi Utama 
 Mengidentifikasi masalah-masalah penting 

 Menentukan struktur fungsi produk 

 Mencari prinsip-prinsip kerja produk 

 Membentuk beberapa alternatif produk 

 Evaluasi terhadap kriteria teknis & ekonomis 

Mengembangkan Struktur Produk 

 Menentukan bentuk awal, memilih material dan perhitungan-
perhitungan 

 Memilih layout awal yang terbaik 

 Memperbaiki layout 

 Evaluasi terhadap criteria teknis & ekonomis 

 Menetukan struktur produk 

 Menghilangkan kelemahan dan kekurangan 

 Cek kalau-kalau ada kesalahan 

 Persiapan daftar komponen awal dan dokumen 

 Pembuatan dan susunan produk 

 Menyiapkan dokumen pembuatan 

 Mengembangkan gambar atau daftar detail 

 Menyelesaikan instruksi-instruksi pembuatan susunan 
danpengiriman produk 

 Periksa semua dokumen  
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Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan Menurut Pahl And Beitz
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3.1.1 Perencanaan Proyek dan Penjelasan Tugas 

Tugas fase ini adalah menyusun spesifikasi produk yang mempunyai 

fungsi khusus dan karakteristik tertentu yang memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Produk ini 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. 

Pada fase ini 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. 

Pada perencanaan proyek dibuat jadwal kegiatan dan waktu penyelesaian 

setiap kegiatan dalam proses perancangan. 

 

3.1.2 Perancangan Konsep Produk 

Berdasarkan spesifikasi produk hasil fase pertama, dicarilah beberapa 

konsep produk yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam spesifikasi 

tersebut. Konsep produk tersebut merupakan solusi dari masalah perancangan 

yang harus dipecahkan. Beberapa alternativ konsep produk dapat ditemukan. 

Konsep produk biasanya berupa gambar skets atau gambar skema yang sederhana, 

tetapi telah memuat semua. 
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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. 

 

Dari diagaram alir cara merancang Pahl dan Beitz dapat dilihat bahwa fase 

perancangan konsep produk terdiri dari beberapa langkah. 

 

3.1.3 Perancangan Bentuk (Embodiment Desaign) 

Dari diagram alir cara merancang Pahl dan Beitz dapat dilihat bahwa fase 

perancangan bentuk terdiri dari beberapa langkah, yang jumlahnya lebih banyak 

dari jumlah langkah-langkah pada fase perancangan konsep produk. 

Pada fase perancangan bentuk ini, konsep produk “diberi bentuk”, yaitu 

komponen-komponen konsep produk yang dalam gambar skema atau gambar 

skets masih berupa garis atau batang saja, kini harus diberi bentuk, sedemikian 

rupa sehingga komponen-komponen tersebut secara bersama menyusun bentuk 

produk, yang dalam geraknya tidak saling bertabrakan sehingga produk dapat 

melakukan fungsinya. Konsep produk yang sudah digambarkan pada preliminary 

layout, sehingga dapat diperoleh beberapa preliminary layout. 
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Preliminary layout masih dikembangkan lagi menjadi layout yang lebih 

baik lagi dengan meniadakan kekurangan dan kelemahan yang ada dan 

sebagainya. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap beberapa preliminary layout 

yang sudah dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kriteria teknis,kriteria 

ekonomis dan lain-lain yang lebih ketat untuk memperoleh layout yang terbaik 

yang disebut definitive layout. 

Definitive layout telah dicek dari segi kemampuan melakukan fungsi 

produk, kekuatan, kelayakan finansial dan lain-lain. 

 

3.1.4 Perancangan Detail  

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

dimensi, kehalusan permukaan, material dari setiap komponen produk ditetapkan. 

Demikian juga kemungkianan 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 disebut 

dokumen untuk pembuatan produk. 

 

3.2    Analisa Rancangan Fungsional 

            Perancangan ini meliputi bahan - bahan utama yang akan dipakai untuk 

mesin pencacah. Perancangan dilakukan dengan m,enggunakan rumus dan tabel 

untuk komponen mesin yang sesuai berdasarkan referensi yang ada. 

Berikut perancangan komponen secara umum yaitu : 
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a. Pisau potong 

Metode dalam perancangan pisau potong diawali dengan pemilihan 

bahan yaitu menggunakan bahan yang kuat, keras, dan terjangkau. 

b. Poros 

Proses perancangan poros adalah menentukan bahan yang akan 

digunakan dan permukaan yang suadah rata, yang mana poros pda 

ujungnya akan disangga dengan bearing dengan menentukan bahan 

yang diinginkan. 

c. Bantalan  

Perancangan bantalan langsung didatangkan dari toko karna sudah 

banyak dipsaran untuk jenis dan dimensi yang menyesuaikan 

dengan poros kanan dan kiri 

d. Transmisi sabuk 

Perancangan bantalan langsung didatangkan dari toko karna sudah 

banyak dipsaran untuk jenis dan dimensi yang menyesuaikan 

dengan poros kanan dan kiri. 

e. Pulley 

Perancangan pulley dengan mewliputi ukuran diamter dan tabel 

yang direncanakan yang didatangkan dari toko yang sudah banyak 

dipasaran 

f. Motor penggerak 

Perancangan motor penggerak meliputi daya dengan putaran output 

yang akan direncanakan yaitu juga didatangkan dari toko yang 

banyak disediakan dipasaran. 
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3.3    Morfologi Desain  

 Konsep desain dari sebuah mesin pencacah sampah plastik yang akan 

dirancang, harus sesuai dengan rata - rata yang telah dikumpulkan sebelumnya. 

Berdasarkan data - data yang telah dikumpulkan, maka didapatkan kriteria 

gambaran desain serta komponen dari sebuah mesin yang akan dirancang. 

Tabel 3.1 Morfologi desain 

No Komponen 

Varian YangDigunakan 

A B C 

1 Profil Rangka Mesin   

 

Pipa 

 

 

Profil L 

 

 
 

Kotak 

2 Penggerak   

 

 

Diesel 

 

 

 

Manual 

 

 

 

Dinamo 

3 Sistem Tranmisi   

 

Rantai 

 

 

Roda Gigi 

 

 

V-Belt 

4 Hopper     

   
 

Persegi 

 

Tabung 

 

Prisma 
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Alternatif Konsep : 

1. Konsep 1 = A1+B3+C2+D1+(E1+E2)+F1+G2+H1 

2. Konsep 2 = A2+B2+C1+D2+E1+F1+G3+H1 

3. Konsep 3 = A1+B1+C2+D2+E2+F2+G2+H2 

 

Berdasarkan dari tabel 3.3 yang berisi tentang morfologi perancangan 

mesin, maka dapat disampaikan bahwa perancangan mesin pencacah plastik yang 

akan dirancnag menggunakan varian C untuk profil rangka, sistem penggerak dan 

hopper, sedangkan untuk sistem transmisi menggunakan 2 varian sistem yang 

digunakan yaitu B dan C. Hal ini diputuskan karena hal - hal yang akan dijelaskan 

sebagai berikut antara lain:  

1. Profil Rangka Mesin  

Profil rangka mesin pencacah sampah plastik yang akan dirancang 

menggunakan profil kotak. Hal ini dipilih karena mempertimbangkan 

kelebihan yang dimiliki profil kotak, yaitu lebih kuat dan kokoh daripada 

profil L dan profil kotak memiliki harga yang lebih terjangkau apabaila 

dibandingkan dengan profil pipa.  

2. Penggerak  

 Sistem transmisi yang digunakan pada perancangan mesin 

pencacah sampah plastik menggunakan motor listrik memiliki beberapa 

faktor keunggulan apabila dibandingkan dengan motor bensin, diantaranya 

yaitu motor listrik tidak menimgulkan pulusi dan harga yang lebih 

terjangkau. 
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3. Sistem transmisi 

 Sistem transmisi yang digunakan pada perancangan mesin 

pencacah sampah plastik ini yaitu sabuk-pulley dan roda gigi. Terpilihnya 

sabuk dan pulley tidak lepas dari kelebihan yang dimilikinya, yaitu sabuk 

dan pulley memiliki harga yang relatif lebih murah, tidak terlalu 

menghasilkan suara bising, serat lebih mudah didalam pemasangan dan 

perawatan roda gigi hanya digunakan pada roll penggilas, roda gigi dipilih 

karena jika 2 buah roda gigi yang lain akan ikut berputar. 

4. Hopper 

 Hopper (input) yang digunakan adalah hopper yang berbentuk 

perpaduan antara prisma dan persegi. Bnetuk tersebut dipilih karena 

mempertimbangkan kosnpe desain mesin pencacah sampah plastik yang 

akan dirancang. 

 Setelah melalui proses penentuan beberapa morfologi perencanaan 

mesin, maka didapatkan konspe desain, mesin pencacah sampah plastik 

pada gambar 3.4 diberikut ini : 

Pada tahap ini dimana tiap konsep produk diberikan penilaian, dan 

konsep yang mendapatkan penilaian tertinggi akan dikembangkan 

selanjutnya menjadi produk yang diinginkan. Berikut adalah tabel tahap 

matriks pengambil keputusan : 
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Tabel 3. 2 Matriks Pengambil Keputusan untuk Mesin Plamir Otomatis 

No. Kriteria Seleksi 

Konsep 

Bobot 1 2 3 

1. Kuat dan tahan lama  7 + S S 

2. Biaya material murah 7 S S + 

3. Pengoperasian mudah 7 + + − 

4. Pemeliharaan mudah 6 S S S 

5. Keamanan dan pengoperasian 6 + S − 

6. Kehandalan  6 S S S 

7. Akurat 8 + + S 

Total + 4 2 1 

Total S 3 5 4 

Total − 0 0 2 

Total Keseluruhan Bobot 18 16 13 

Keterangan : + = 3 

          S = 2 

          − = 1 

3.1.5 Spesifikasi Perancangan Mesin Pencacah Plastik 

Spesifikasi mesin dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

keharusan (demands) dan keinginan (wishes). Berikut ini adalah tabel 

daftar spesifikasi pada mesin plamir dinding otomatis:  
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Tabel 3. 3 Spesifikasi Perancangan Mesin Pencacah Plastik 

No. 

Tuntutan 

Pertimbangan 

Perancangan 

Persyaratan 

Tingkat 

Kebutuhan 

1. Kinematika  Mekanismenya mudah beroperasi D 

2. Energi Menggunakan tenaga motor   D 

3. Material 1. Mudah didapat 

2. Murah harganya 

3. Kualitas baik 

4. Mempunyai sifat mekanis yang 

baik 

D 

D 

D 

W 

W 

4. Ergonomi 1. Nyaman dalam penggunaan 

2. Tidak bising 

3. Mudah dioperasikan 

D 

D 

D 

5. Keselamatan Konstruksi harus kokoh D 

6. Produksi 1. Biaya produksi relatif rendah 

2. Dapat dikembangkan kembali 

D 

W 

7. Perawatan 1. Suku cadang mudah didapatkan 

2. Perawatan mudah dilakukan 

D 

D 

Keterangan : 

1. Keharusan (Demands) disingkat D, yaitu syarat mutlak yang 

harus dimilki mesin apabila tidak terpenuhi maka mesin tidak 

diterima. 
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2. Keinginan (Wishes) disingkat W, yaitu syarat yang masih bisa  

dipertimbangkan keberadaannya agar jika mungkin dapat 

dimiliki oleh mesin yang dimaksud. 

 

3.4   Flowchat atau Diagram Alir 

Dengan metode Pahl and Beitz, maka flow chat dari perancangan ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

              Analisa 

        Studi Literatur 

   Perancangan Sistem Penghancur 

   T a  <  Ti 

No 

  Yes 

    Hasil Perancangan 

Gambar Rancangan (Desain) 

 Penyusunan Laporan 

          Finish 

A 
A 
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3.4  Konsep Desain  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Konsep Desain Mesin 

 

 

 

 

 

 

Gambar Assembly Perancangan Mesin  


