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Definisi Masalah

• Definisi masalah menyatakan tujuan desain
dalam satu sampai tiga kalimat yang jelas.

• Misalnya, definisi masalah ditangani oleh Orville 
dan Wilbur pada pergantian abad kedua puluh
adalah merancang mesin berawak mampu
mencapai penerbangan bertenaga.

• Perancangan mesin tersebut memiliki 2 kendala, 
yaitu (1) Mesin tersebut harus dapat mengangkt
orang (2) Sumber daya yang ada dapat digunakan
lepas landas dengan baik tanpa gangguan



Definisi Masalah

• Definisi masalah dibangun dan dinyatakan dalam
menanggapi kebutuhan. 

• Kegagalan untuk mengidentifikasi, memahami, 
dan memvalidasi kebutuhan sebelum merancang, 
adalah salah satu penyebab paling sering dari
kegagalan seluruh proses desain. 

• Pernyataan pelanggan dari kebutuhan biasanya
tidak mencerminkan bentuk definisi masalah.



Contoh

• Need : Orang-orang yang bekerja di Empire 
State Building mengeluh lamanya menunggu
lift

• Definisi Masalah : Mendesain Elevator baru di 
Empire State Building (apakah ini definisi
masalah yang baik ???)

• Improved Problem Definition : Tingkatkan
kepuasan konsumen di Empire State Building



LIST OF SPECIFICATION

• Didasarkan pada Demand (kebutuhan) dan Wish (harapan)
– Performance
– Geometry
– Materials
– Energy
– Time
– Cost
– Manufacture
– Standards
– Safety
– Transport
– Ergonomics



Contoh

• Mendesain dan Membangun Remote Control  Portable yang akan
memainkan sembilan lobang golf dengan kemungkinan salah
minimal

• Demand (D) Specification
– Biaya harus kurang dari $ 600 (tidak termasuk radio).
– Harus dipicu dari jarak jauh
– Total jumlah servos radio kontrol adalah delapan.
– Perangkat tidak dapat menyentuh bola golf sebelum memicu

tembakan terjauh
– perangkat harus membentuk satu kesatuan.
– Harus portabel.
– Desain harus lulus review keselamatan.
– mendukung tanah harus sesuai dalam lingkaran 3-kaki.
– Ground supports must fit within a 3-foot circle.



Contoh (lanjutan)

• Solusi
– Langkah pertama adalah mengatur Deman sesuai judul projek. 

Kemudian menggunakan judul sebagai panduan, menambahkan
formulasi kebutuhan (D) dan harapan (W) yang telah diformulasikan

• Performa
– D – Harus dapat dioperasikan dari jarak jauh
– D – Perangkat tidak dapat menyentuh bola golf sebelum diberikan

perintah menembak dari jauh. 
– D – Jarak pengendalian harus dapat disesuaikan dengan rentang 15 

dan 250 yards
– D – Jarak penempatan harus dapat diatur dengan rentang 0 – 15 yards
– D – Harus dioperasikan dengan kemiringan lebih dari 45 derajat
– W – Harus dapat dipancangkan 95% dengan kedalaman kurang dari 3 

feet
– W – Akurasi pengendalian  5 yards.



Contoh (lanjutan)

• Geometry
– D – Jumlahtotal servo radio-controlled adalah

delapan.

– D – Setiap perangkat merupakan unit tunggal

– D – Ground supports harus menjangkau dengan radius 
3 kaki 

• Material
– W – Bahan tidak boleh terdegradasi karena

perubahan cuaca (termasuk hujan, salju, dan suhu
30oF < T< 90oF).



Contoh (lanjutan)

• Time
– D – Harus di desain dan diproduksi kurang dari 14 minggu

• Cost
– D – Biaya harus kurang dari $600 (tidak termasuk radio).

• Manufacture
– D – Harus diproduksi menggunakan peralatan yang dijual

di toko mesin
– D – Harus diproduksi berdasarkan kemampuan

permesinan di dalam tim
– W – Material dan bagian-bagian lain harus tersedia

• Standard
– D – Radio harus memenuhi standar.



• Safety

– D – Desain harus aman

• Transport

– D – Bentuk portable

– W – Dapat dimuat dalam mobil kecil atau truk
kecil (untuk memudahkan transportasi ke tempat
kursus golf)



Design Milestone: Klarifikasi Tugas2

• Version A : For general design project
– Asignment (Pekerjaaan)

• Wawancara dengan pelanggan (untuk kasus produk
konsumen atau survey produk)

• Menyiapkan daftar spesifikasi

• Version B : Design Competition
– Asignment (Pekerjaan)

• Me review aturan kompetisi dan menanyakan ke instruksut
untuk klarifikasi aturan2. 

• Menyiapkan daftar kebutuhan untuk memenuhi aturan yang 
diberlakukan pada kompetisi, misal mengatur performa
tujuan untuk mesin yang akan dibuat. 



Design Competition Tip

• Memeriksa batas-batas aturan, untuk ide-ide 
yang tidak konvensional.

• Hindari godaan apapun untuk menghindari
bias menuju solusi atau strategi tertentu.

• Mengharapkan daftar persyaratan tambahan
menjadi sangat singkat jika aturan yang 
didefinisikan dengan baik.


