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(Introduction to Engineering and Design 1)
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Kuliah ini berisi materi mengenai Konsep rekayasa dan desain, 
peran rekayasa dan desain dalam masyarakat, profesi insinyur, 

aspek‐aspek dalam rekayasa, elemen kunci dalam analisis rekayasa, 

langkah penyelesaian masalah, konsep energi, konversi dan 
konservasi, penerapan prinsip sains dan matematika dalam 
rekayasa serta pengenalan beberapa disiplin rekayasa dan 

interaksinya.
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1.  Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip‐prinsip sains dan matematika yang diterapkan 

dalam penyelesaian masalah rekayasa 
2.  Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa disiplin rekayasa dan keterkaitannya 

3.  Mahasiswa dapat menjelaskan isu kontemporer yang berkaitan dengan disiplin 

rekayasa 
4.  Mahasiswa dapat menjelaskan bahwa alternatif solusi permasalahan rekayasa perlu 

mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: ekonomi, lingkungan, sosial, etika, 
keselamatan. 

5.  Mahasiswa dapat menjelaskan bahwa permasalahan rekayasa bersifat multidisiplin 



1. Konsep Rekayasa dan Desain 

2. Peran rekayasa dan desain dalam masyarakat 

3.  Profesi insinyur 

4. Aspek‐aspek dalam rekayasa 

5. Elemen kunci dalam analisis rekayasa 

6. Langkah penyelesaian masalah 

7. Konsep energi 

8. Konversi dan konservasi 

9. Penerapan prinsip sains dan matematika dalam rekayasa 

10. Pengenalan beberapa disiplin rekayasa dan interaksinya 
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Textbooks 

1. Utama 

2. Pendukung 
• Saeed Moaveni, Engineering Fundamentals : An Introduction 

to Engineering, Cengage Learning, 2011. 
• Holtzapple & Reece, Foundations of Engineering, McGraw‐Hill, 

2003. 
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Ujian Akhir Semester            20 % 

Ujian Tengah Semester            20 % 

Tugas 30 % 

Kuis 10 % 

Kehadiran 10 % 

Sikap 10 % 

…………………….. 0 % 

Jumlah 100 % 

Kehadiran kuliah minimal 75%  

Mahasiswa aktif eksplorasi keilmuan secara 
mandiri 

Alat penilaian : 

 Pekerjaan rumah 
 Tugas kelompok,  

 Ujian tengah semester  

   Ujian akhir semester 
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 Perspektif Sejarah 

 Definisi Rekayasa dan Desain 

 Proses Rekayasa dan Desain 
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Perspektif sejarah digunakan untuk menjelaskan kebutuhan adanya 
suatu proses formal dan kompleksitas permasalahan rekayasa saat ini. 

• Desain didefinisikan sebagai teknologi bukan sains 
sains ~ kolam pengetahuan, diisi oleh para ilmuwan (untuk 

memenuhi rasa keingintahuan), orientasi pada alam. 
teknologi ~ menghasilkan produk, (industry-oriented), rumit dan 

sulit diprediksi 

• Studi Sejarah 
– Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

generasi sebelumnya 
–  Pengembangan teknologi (teknologi pada umumnya adalah 

hasil pengembangan teknologi sebelumnya, dan sebagian kecil 
adalah teknologi baru) 

–  Meningkatkan pemahaman tentang dunia rekayasa modern 
saat ini dan menghindari “reinventing the wheel” 
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• Contoh 
1.  Pompa Gaya (Force Pump) yang ditemukan oleh Philo dari Byzantium 

dalam abad ke-2 sebelum Masehi 
2.  Dikembangkan menjadi pompa gaya Hero dari abad Pertama setelah 

Masehi 
Aliran air ke kondisi vakum dihasilkan oleh gerakan naik piston 
dan pada gerakan ke bawah dengan katup-katup pada arah 
kebalikannya, air akan dipaksa naik melalui pipa menuju tangki 

• Pada kenyataannya, sebagian besar dari kehidupan seorang insinyur 
desain dihabiskan untuk melakukan perbaikan minor terhadap 
produk-produk yang telah ada. 

Penyempurnaan penting yang 
dilakukan adalah penggantian dua 
pipa untuk mengirim air ke tangki 

menjadi satu batang tunggal yang 
bergerak dan bertumpu di tengah, 
serta penambahan sebuah mulut 
pipa (nosel  / nozzle) 
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• Rekayasa dan desain berbeda dengan ilmu pengetahuan, karena 
teori dan hipotesis tidak dapat dikembangkan atau diuji melalui 
percobaan laboratorium. 
Rekayasa dan desain harus dianggap sebagai teknologi. 

• Rekayasa dan desain adalah aktivitas total yang diperlukan untuk : 
– Mengadakan dan mendefinisikan solusi-solusi untuk masalah yang 

belum dipecahkan sebelumnya, atau solusi baru untuk masalah-masalah 
yang telah dipecahkan sebelumnya dengan suatu cara yang berbeda. 

– Perancang rekayasa menggunakan kemampuan intelektual untuk 
mengaplikasikan pengetahuan ilmiah dan memastikan bahwa produk 
memenuhi kebutuhan pasar yang telah disepakati dan spesifikasi desain 
produk serta memungkinkan proses manufaktur dengan metode yang 
optimum. 

– Aktivitas desain tidak lengkap hingga produk yang dihasilkan dalam 
penggunaannya memberikan suatu tingkat unjuk kerja yang dapat 
diterima serta dengan metode pembuangan yang diidentifikasi secara 
jelas 
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Karakteristik Utama Desain Rekayasa : 
• Lintas Disiplin (Trans-Diciplinary) 

Rekayasa dan desain merupakan hasil karya dari suatu tim lintas disiplin di 
mana perbedaan antara disiplin-disiplin yang bersifat  tradisional, seperti 
mesin, kelistrikan, elektronika, sipil, dan bahkan kimia menjadi kabur. 
Bidang-bidang spesialisasi yang relatif baru, seperti teknik kendali (control 
engineering) dan teknik perangkat lunak (software engineering) perlu kita 
tambahkan. 
 

• Iteratif (Iterative) 
Banyak menelusur balik (backtracking). 
 

• Sangat Kompleks (Highly Complex) 
Contoh : Sistem ABS (Anti-lock Braking System) pada mobil yang 
meningkatkan unjuk kerja pengereman dengan mencegah terkuncinya 
roda. 
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Susunan Umum (a) dan Diagram Rangkaian Elektronik (b) dari sistem ABS Volvo 

(a) (b) 

Ilustrasi 

Memahami Sistem Rem Anti Terkunci (ABS).mp4
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Proses desain bertujuan untuk membantu para perancang 
(designers), dengan cara menyediakan suatu kerangka kerja dan 
metodologi. 

1. Mengidentifikasi masalah 

2. Mengidentifikasi kriteria dan 
batasan 

3. Brainstorming solusi-solusi 

potensial 
4. Menghasilkan ide-ide 

5. Eksplorasi kemungkinan-
kemungkinan 

6. Memilih metode / pendekatan 

7. Membangun model atau prototipe 
8. Pemeriksaan dan evaluasi 
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Contoh 
STEP 1: Identify the Problem – Dinyatakan dalam sebuah 

kalimat tanya. 
Example: How can I design a __________ that will __________? 

 

STEP 2: Identify Criteria and Constraints – Menentukan 
persyaratan desain (kriteria). 

 
STEP 3: Brainstorm Possible Solutions -- Membuat sketsa ide sebagai cara untuk 

memecahkan masalah. 

Dibuat blok diagram berupa label dan anak panah untuk mengidentifikasi 
mekanisme kerjanya. Gambar-gambar yang dibuat harus jelas dan singkat. 

 
STEP 4: Generate Ideas -- Pada langkah ini, dikembangkan dua atau tiga ide lebih 

teliti. 

Dibuat desain berupa gambar gambar baru yang memproyeksikan, tampilan 
semua aspek. 
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STEP 5: Explore Possibilities -- ide yang dikembangkan harus dibagi dan didiskusikan 
di antara anggota tim. Harus dicatat pro dan kontra dari setiap ide desain langsung di 

atas kertas di samping gambar. 

 
STEP 6: Select an Approach -- Pekerjaan dilakukan dalam tim dan mengidentifikasi 

desain yang muncul untuk memecahkan masalah yang terbaik. 
Harus ditulis pernyataan yang menggambarkan mengapa mereka memilih solusi, yang 

mencakup beberapa referensi untuk kriteria dan kendala yang teridentifikasi di atas. 

 
STEP 7: Build a Model or Prototype – Selanjutnya dibangun ukuran penuh atau model 

skala berdasarkan gambar mereka. Model ini harus diperiksa oleh orang yang memiliki 
kompetensi sesuai bidangnya. 

 

STEP 8: Refine the Design – Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan evaluasi 
prototipe atau desain berdasarkan kriteria dan kendala mereka. 

Pendapat dari orang lain untuk meninjau solusi dan membantu mengidentifikasi 
perubahan yang perlu dibuat. Berdasarkan kriteria dan kendala, harus didentifikasi 

masalah dan solusi yang diusulkan. 
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Proses Desain Model Pahl dan Beitz 
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Proses Desain Model Pugh 
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Metode Need-Know-How-Solve digunakan untuk menyelesaikan 
persoalan matematis baik di dalam bidang Engineering maupun 
dalam bidang lainnya. 

Keuntungan metode Need-Know-How-Solve  :  
o Menyelesaikan masalah secara sistematis 
o Menghindari menyelesaikan masalah yang salah 
o Merumuskan proses penyelesaian masalah 
o Membuat nilai lebih baik meski jawaban tidak tepat. 
 

Need  = Mencari tahu apa yang harus diselesaikan 
Know  = Mencari solusi berdasarkan pengetahuan / data 
How  = Memodelkan dan menjelaskan proses penyelesaian 
Solve  = Melakukan kalkulasi untuk menentukan jawaban. 
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Tahapan Proses Desain secara umum : 
1. Mengidentifikasi masalah 

2. Membuat solusi-solusi potensial 
3. Memilih satu solusi 

4. Menyempurnakan dan menganalisis konsep yang dipilih 

5.  Membuat detail desain  
6.  Menghasilkan diskripsi produk yang akan dapat dimanufaktur 

Prinsip-Prinsip Rekayasa Desain : 
• Iterasi (Iteration)  

Kemajuan menuju solusi harus melibatkan seluruh tahap-tahap yang diidentifikasikan secara 
berurutan, tetapi banyak menelusur balik (backtracking) adalah esensial. 

• Kompromi (Compromise) 
Solusi sempurna atau tunggal jarang muncul dan solusi terbaik yang dapat dicapai adalah solusi 
optimum, yaitu solusi yang memberikan kepuasan terbaik pada pemakai. 

• Kompleksitas (Complexity) 
Pentingnya komunikasi, kerjasama tim, manajemen proyek dan penggunaan ilmu pengetahuan 
rekayasa secara bersama-sama. 

• Tanggung Jawab (Responsibility) 
Ada potensi kegagalan yang dapat muncul, dan tanggung jawab tertinggi berada pada pundak 
perancang rekayasa profesional. 

• Simplifikasi (Simplification) 
Solusi terbaik adalah yang paling sederhana. 


