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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1 Metode Pahl And Beitz 

 

Perancangan adalah salah satu langkah dari sebuah usaha, guna 

merealisasikan suatu bahan ataupun produk, yang akan digunakan sebagai 

kebutuhan sehari hari untuk melengkapi kebutuhan manusia. Setelah sebuah 

perancangan direalisasikan kedalam sebuah produk maka sebuah kegiatan dilanjut 

pada sebuah pembuatan produk. Diantara kedua kegiatan tersebut dilakukan oleh 

suatu orang maupun dua orang atau kelompok dengan sebuah keahlian yang 

berbeda antar tiap orang atau kelompoknya. 

 

Pahl and beitz telah menuliskan pada sebuah perancangannya seperti yang 

sudah dijelaskan pada buku yang dibuatnya, Engineering Design: A Systematic 

Approach. Cara untuk merancang yang digunakan Pahl and Beitz dengan 

rancangan menggunakan 4 fase (kegiatan), yang masing-masing kegiatannya 

meliputi beberapa langkah, dari 4 fase (kegiatan) tersebut yang mengenai: 

1. Perancangan dan penjelasan tugas 

2. Perancangan konsep dan produk 

3. Perancangan bentuk produk 

4. Perancangan secara detail 

Langkah dari sebuah fase yang telah dituliskan oleh Pahl and Beitz yang 

dikelompokkan kedalam 4 fase tersebut tidaklah selalu benar dalam tiap fase yang 

dituliskan, karena selalu mempertimbangkan hasil akhirnya. 

 

Dari setiap langkah yang dibutuhkan dalam cara merancangnya dari yang 

pertama, akan dimulai dari fase pertama yang menghasilkan sebuah daftar 

persyaratan dan spesifikasi sebuah perancangan. Hasil yang didapatkan dari cari 

tersebut untuk membantu terciptanya cara berikutnya ataupun untuk mengevaluasi 

cara sebelumnya yang sudah ada. Yang perlu harus digaris bawahi dari perancangan 

yaitu cara yang dilakukan pasti akan mengalami perubahan mengikuti cara 

pertamanya untuk menjadikan data dan spesifikasi perancangan yang lebih akurat. 
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3.1.1 Perancangan dan penjelasan tugas 

 

Hasil dari fase ini adalah cara menyusun sebuah spesifikasi produk yang 

mempunyai fungsi maupun karakteristik sebuah kebutuhan yang selalu diinginkan 

oleh masyarakat produk yang diciptakan dari rancagan tersebut adalah guna untuk 

memperoleh sebuah dari hasil sebuah pemasaran yang ditunjukkan kepada 

konsumen. Sebuah perancangan dengan menggunakan cara yang pertama ini masih 

membutuhkan sebuah penjelasan yang lebih signifikan lagi guna melakukan 

pengembangan produk (bahan yang akan dirancang). 

 

Pada fase yang pertama ini lebih menggunakan cara dengan pengumpulan 

data dari semua informasi yang telah didapatkan tentang pembuatan sebuah produk 

batasan masalah yang nanti akan dihadapi perancang yang akan merancang. 

 

Pada perencanaan yang telah dibuat akan dibuat jadwal dari kegiatan 

perancangan maupun waktu penyelesaiannya setiap kegiatan dari pembuatan 

sebuah produk pada perancanaan ini dibuat jadwal kegiatan maupun waktu 

penyelesaian setiap kegiatan pembuatan produk dalam sebuah rancangannya. 

 

3.1.2 Perancangan konsep dan produk 

 

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh dari pembuatan sebuah produk 

olahan dengan cara yang pertama, maka dengan menggunakan beberapa jenis 

konsep dari pembuatan produk tersebut bisa memenuhi konsep yang telah dibuat 

maka dari hasil cara ini akan berbentuk sket maupun gambar penuh yang telah 

dicakup semua dari perancangan yang akan dibuat. Cara ini cukup membantu dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan konsep perancangan. 

 

Terkumpulnya dari sebuah cara yang alternatif dari sebuah konsep yang telah 

dibuat, maka akan dilakukannya pengembangan produk yang akan digunakan lebih 

lanjut dari perancangannya, setelah konsep yang dilakukan sudah terkumpul maka 

akan dilakukanlah sebuah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk memecahkan 

masalah kriteria teknis, kriteria ekonomis, dan lain sebagainya yang mencakup 

dalam permasalahan. 
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Untuk mengetahui cara merancang sebuah rancangan dari Pahl and Beitz 

dapat dilihat diagram alirnya ada beberapa langkah perancagan konsepnya untuk 

menciptakan sebuah produk. 

 

3.1.3 Perancangan bentuk produk 

 

Dengan melihat diagram alir yang dibuat Pahl and Beitz cara perancangan 

bentuk terdiri dari beberapa langkah, yang dimana terdapat langkah-langkah yang 

lebih banyak dari sebuah langkah pembuatan konsep produk. Pada sebuah 

perancangan bentuk disini gambar yang berupa sket maupun yang sudah menjadi 

skema harus diberi bentuk, supaya cara kerja alat tidak akan bertabrakan. Karena 

cara pemberian bentuk merupakan langkah utama untuk mendapatkan sebuah 

produk yang diinginkan, agar tidak mengalami kegagalan dalam perancangannya. 

 

Preliminary layout masih melakukan sebuah pengembangan yang lebih 

sempurna lagi untuk menjadi layout yang bagus dengan meminimalisir sebuah 

kekurangan yang telah ada dilayout sebelumnya. Untuk melakukan evaluasi sebuah 

rancangan terhadap premilinary layout yang sudah terjun dulu disebuah 

pengembangan yang berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ada dengan contoh, 

kriteria ekonomis harga pasar dan lain sebagainya untuk memperoleh bagian dari 

layout terbaik. Definisi dari layout yang mengalami pengembangan yang lebih baik 

lagi disebut dengan definitive layout. 

 

Definitive layout dalah jenis produk yang sudah mengalamai pengujian 

terbaik dan menentukan hasilnya, pada pengujian dapat dilihat dari segi 

kemampuan konsumen mendapatkan produk rancangan, kekuatan produk 

rancangan, serta kelayakan dan lain sebagainya. 

 

3.1.4 Perancangan secara detail 

 

Perancangan detail merupakan hasil akhir dari semua fase yang dilakukan 

dalam pembuatan sebuah produk. Difase ini pertama ada pengecekan dimensi 
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ukuran, kehalusan permukaan dan lain sebagainya. Dalam perancangan detail ini 

pun tidak lupa untuk menjajagi sebelum terjadinya alat harus menghitung beberapa 

komponen material yang akan digunkan dalam perancangannya yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan pasar. 

 

Alasan memilih metode Pahl and Beitz karena metode ini digunakan untuk 

merealisasikan suatu bahan ataupun produk yang akan digunakan sebagai 

kebutuhan sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan manusia. 

 

3.2 Analisa Rancangan Fungsional 

 

a. Rangka (frame) merupakan kerangka dasar dari mesin ini yang berfungsi 

untuk mendukung dan sekaligus merupakan dudukan dari komponen-

komponen lain, sehingga dibuat sekokoh mungkin agar mesin ini stabil. 

b. Corong pemasukan berfungsi untuk memasukkan adonan bakso yang mau 

diproses kedalam mesin pencetak bakso kotak. 

c. Puly sebagai pelaju jalannya proses pada mesin yang berguna untuk 

menggerakkan screw conveyor dan poros pencetak. 

d. Poros digunakan sebagai pendorong adonan yang diletakkan dalam screw 

conveyor untuk mengantar adonan daging menuju pencetak dan untuk 

menggerakkan lintasan gunting pencetak. 

e. Pisau pemotong yang ada dalam mesin pencetak bakso kotak, berguna untuk 

pemotongan bakso dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh perancang. 

f. Motor merupakan salah satu yang terpenting dalam pembuatan sebuah mesin, 

motor berguna untuk menggerakkan mesin supaya proses pembuatan bakso 

kotak sesuai yang diinginkan tercapai. 

 

3.3 Flowchart atau Diagram Alir 

 

Dengan metode Pahl and Beitz, maka flowchart dari perancangan ini adalah 

sebagai berikut: 
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PENJELASAN KONSEP MESIN 

PERHITUNGAN KAPASITAS MESIN 

PERHITUNGAN KAPASITAS CORONG 

PERHITUNGAN CAM 
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START 
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3.4 Konsep Desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Desain Mesin Pencetak Bakso Kotak 

 

3.5 Analisa Morfologi Mesin 

 

Sub-fungsi pada diagram blok fungsi merupakan fungsi tingkat kedua. Untuk 

setiap sub-fungsi ini akan dicari solusi-solusi yang dapat memenuhi setiap sub-

fungsi. Solusi-solusi yang memenuhi sub-fungsi dan sub-sub fungsi belumlah 

merupakan konsep produk, tetapi baru konsep elemen. Kombinasi konsep elemen 

barulah merupakan konsep produk. 

 

Berikut ini akan disampaikan matriks morfologi dimana akan dapat disusun 

beberapa varian produk yang mungkin dibuat. 
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Tabel 3. 1 Morfologi Mesin Pencetak Bakso Kotak 

No. 
Sub 

Komponen 

Varian 

1 2 3 

1. 
Rangka 

Mesin 
A 

   

2. 

Tabung 

(tempat 

adonan) 

B 

    

3. 
Screw 

Conveyor 
C 

   

4. 
Penggerak 

(motor) 
D 
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5. 
Sistem 

Transmisi 
E 

   

6. Poros F 

   

7. Cetakan G 

   

 

Alternatif Konsep: 

1. Konsep 1 = A1 +B3 +C1 +D1 +(E1+E3) +F2 +G1 

2. Konsep 2 = A2 +B1 +C1 +D2 +(E1+E3) +F2 +G1 

3. Konsep 3 = A3 +B2 +C1 +D2 +(E2+E3) +F2 +G1 

 

Berdasarkan tabel 3.1 morfologi mesin pencetak bakso kotak, alternatif 

konsep yang terpilih adalah konsep 2. Berikut rincian dari varian konsep 2: 

 

1. Profil rangka mesin berbentuk siku 

Dari pemilihan rangka mesin berbentuk siku alasannya adalah kuat, mudah 

saat proses pembuatan, kokoh dan harganya lebih murah. 

2. Tabung berbentuk silinder lubang masukan bulat 
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Dari pemilihan tabung tersebut alasannya adalah agar kapasitas dan screw 

conveyor dapat mendorong adonan dengan lebih maksimal. 

3. Screw Conveyor 

Screw conveyor yang digunakan adalah screw dengan arah horizontal, karena 

adonan bergerak maju. 

4. Penggerak menggunakan motor listrik 

Dari pemilihan sistem penggerak menggunakan motor listrik alasannya 

adalah lebih mudah, murah dan efisien dibanding motor diesel. 

5. Sistem transmisi menggunakan pulley dan gear 

Alasan menggunakan pulley dan gear, karena pulley digunakan untuk sistem 

transmisi daya motor ke reducer dan poros screw, sedangkan gear untuk 

transmisi daya dari poros screw ke poros pencetak. 

6. Poros menggunakan besi 

Dari pemilihan poros besi alasannya adalah lebih menekankan kekeuatan 

pada material dan jangka waktu pemakaian. 

7. Cetakan bentuk kotak 

Menggunakan cetakan berbentuk kotak karena sesuai dengan produk yang 

dihasilkan berbentuk kotak. 

 

3.6 Matriks Pengambil Keputusan 

 

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 pengambilan 

keputusan: 

Tabel 3. 2 Matriks Pengambilan Keputusan 

No. Kriteria Seleksi 
Konsep 

Bobot 1 2 3 

1. Kuat dan tahan lama 7 S + S 

2. Biaya material murah 5 - S S 
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3. Pengoperasian mudah 6 - + S 

4. Pemeliharaan mudah 9 + + + 

5. Keamanan dan pengoperasian 7 S + S 

6. Kehandalan 6 S S S 

7. Akurat 8 S + + 

Total + 1 5 2 

Total S 4 2 5 

Total - 2 0 0 

Total Keseluruhan Bobot 13 19 16 

 

Keterangan :  

+ = 3 

S = 2 

- = 1 

 

3.7 Spesifikasi Perancangan Mesin Pencetak Bakso Kotak 

 

Spesifikasi mesin dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: keharusan 

(demands) dan keinginan (wishes). Berikut ini adalah tabel daftar spesifikasi pada 

mesin pencetak bakso kotak: 

Tabel 3. 3 Spesifikasi Perancangan Mesin Pencetak Bakso Kotak 

No. 

Tuntutan 

Pertimbangan 

Perancangan 

Persyaratan 
Tingkat 

Kebutuhan 

1. Kinematika Mekanismenya mudah beroprasi D 

2. Energi Menggunakan tenaga motor D 

3. 
Material 1. Mudah didapat 

2. Murah harganya 

D 

D 
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3. Kualitas baik 

4. Mempunyai sifat mekanis yang 

baik 

D 

W 

4. 

Ergonomi 1. Nyaman dalam penggunaan 

2. Tidak bising 

3. Mudah dioperasikan 

D 

W 

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 dimiliki 

mesin apabila tidak terpenuhi maka mesin tidak diterima. 

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

dipertimbangkan keberadaannya, jika mungkin dapat dimiliki oleh mesin 

yang dimaksud.
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