
Langkah Desain 1 
Mendefinisikan Masalah 

PRD#2 



Definisi 

• Definisi Masalah : menyatakan tujuan desain 
dalam satu hingga tiga kalimat yang jelas dan 
singkat 

• Contoh : 
– Masalah yang ditangani oleh Orville dan Wilbur 

Wright pada awal abad ke-20, adalah merancang 
mesin berawak yang mampu mencapai penerbangan 
bertenaga 

– Definisi masalah ini memberitahu kita, bahwa mereka 
ingin merancang mesin yang bisa terbang yang tunduk 
pada 2 kendala : (1) harus membawa seseorang (2) 
sumber daya dapat digunakan untuk lepas landas 



• Definisi masalah dibangun sebagai tanggapan 
kebutuhan yang diungkapkan 

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

• Pernyataan kebutuhan pelanggan biasanya 
tidak berupa definisi masalah.  

• Contoh : masalah elevator (lift) di empire 
state building 



• NEED : Orang-orang yang bekerja di Empire 
State Building mengeluh tentang lama 
menunggu di lift. Situasi ini harus diatasi.  

• Seorang insinyur mungkin menerjemahkan 
kebutuhan ini ke dalam definisi masalah 
berikut : 

• Definisi Masalah : Desain lift baru untuk 
Empire State Building 

 



• Apakah ini benar-benar definisi masalah yang 
baik?  

• Apakah perhatian utama manajemen di 
Empire State Building untuk mengurangi 
waktu tunggu rata-rata atau untuk 
menghilangkan keluhan?  

• Ketika mengubah suatu kebutuhan yang 
dinyatakan menjadi definisi masalah, penting 
untuk menghilangkan asumsi yang secara 
tidak adil membiaskan desain ke arah solusi 
tertentu.  



• Definisi masalah yang lebih baik dan kurang 
bias mungkin: 

• Definisi Masalah (diperbaiki):  Tingkatkan 
kepuasan pelanggan dengan elevator di 
Empire State Building. 

• Solusi yang mungkin : 

– Pasang cermin di dekat lift 

– Sediakan kopi gratis di lantai tersibuk 

 



• Contoh lain dari definisi masalah yang tidak 
memadai: 

• Rancang perangkat untuk menghilangkan titik 
buta (blind spot) pada mobil.  

• Definisi masalah yang diusulkan ini juga 
mengandung asumsi yang membatasi 
desainer secara prematur.  

• Kata perangkat mengesampingkan satu solusi 
yang mencapai tujuan desain (menghilangkan 
blind spot) dengan hanya memposisikan 
kembali cermin depan dan samping. 



• Contoh ketiga terjadi dalam kompetisi desain 
bernama Blimp Wars (lihat Gambar 18.1). 
Tujuannya adalah untuk merancang sistem 
untuk mengambil bola Nerf Ò dari pohon 
buatan dan kembalikan ke dasar balon. 

• Dimasukkannya kata balon udara dalam 
definisi masalah yang bias terhadap desain 
balon udara. Alternatif lengan yang dapat 
diperpanjang yang akan menjangkau jarak 
antara dasar balon dan bola target tidak 
dipertimbangkan. 

 



Gambar 18.1 (Balon Udara Kembali ke Pangkalan 
Setelah Mengambil Bola dari "Pohon" Kiri) 



Daftar Spesifikasi 

• Setelah menerjemahkan kebutuhan ke definisi 
masalah, langkah selanjutnya adalah menyiapkan 
daftar spesifikasi.  

• Daftar spesifikasi mencakup karakteristik desain 
"permintaan" yang harus ada agar desain dianggap 
dapat diterima dan karakteristik desain "diinginkan" 
yang diinginkan tetapi tidak penting untuk keberhasilan 
desain akhir.  

• Ini adalah praktik yang biasa untuk mengklasifikasikan 
setiap spesifikasi baik sebagai permintaan (Demand / 
D) atau keinginan (Wish / W). Jangan bingung 
keduanya.  



• Jika dimungkinkan, gunakan angka untuk 
mengungkapkan spesifikasi.  

• Sebagai contoh, alih-alih hanya mensyaratkan 
bahwa berat harus rendah, nyatakan, "Berat 
harus kurang dari 10 pon."  

• Terkadang penggunaan angka tidak 
mungkin.Kualitas seperti "menyenangkan secara 
estetika" sulit untuk diukur.  

• Sedapatmungkin gunakan angka, dan dapat 
disempurnakan saat desain mulai terbentuk 



• Spesifikasi harus merupakan solusi 
independen untuk menghindari bias.  

• Misalnya, jika Anda mendesain perangkat 
seluler kecil, mengharuskan “roda harus 
terbuat dari karet” akan membuat bias desain 
dalam dua hal:  
– dalam penggunaan roda dan  

– dalam pemilihan bahan.  

• Keputusan seperti itu dicadangkan untuk nanti 
dalam proses desain sesudah pertimbangan 
yang cermat 



Kategori Spesifikasi 

• Kinerja 
• Geometri 
• Bahan 
• Energi 
• Waktu 
• Biaya 
• Memproduksi (Manufaktur) 
• Standar 
• Keselamatan 
• Transportasi 
• Ergonomi 



Contoh 

• Rancang dan bangun perangkat portabel yang 
dikendalikan dari jarak jauh yang akan 
bermain golf sembilan lubang di lapangan golf 
lokal dengan pukulan sesedikit mungkin. 
Instruktur juga memenuhi tuntutan berikut. 
Terserah kepada siswa untuk mengembangkan 
daftar spesifikasi yang lengkap. 



Demand (D) Specification 

• Harus berharga kurang dari $ 600 (tidak termasuk 
radio).  

• Harus dipicu dari jarak jauh.  
• Total jumlah servos yang dikendalikan radio adalah 

delapan.  
• Perangkat tidak dapat menyentuh bola golf sebelum 

pemicu tembakan dari jarak jauh.  
• Seluruh perangkat harus membentuk satu unit.Harus 

portabel.  
• Desain harus melewati tinjauan keamanan.  
• Penyangga tanah harus pas dalam lingkaran 3 kaki. 



Solusi 

• Langkah pertama adalah mengatur 
permintaan di bawah setiap judul.  

• Kemudian, dengan menggunakan judul 
sebagai panduan, spesifikasi permintaan 
kebutuhan (D) atau permintaan (W) 
dirumuskan. Hasilnya mengikuti. 



Performa 

• D - Harus dipicu dari jarak jauh. 
• D - Perangkat tidak dapat menyentuh bola golf sebelum 

pemicu tembakan dari jarak jauh. 
• D - Jarak mengemudi harus disesuaikan dengan kisaran 

antara 15 dan 250 yard. 
• D - Menempatkan jarak harus disesuaikan dengan kisaran 

antara 0 dan 15 yard. 
• D - Harus beroperasi pada kemiringan hingga 45 derajat.  
• W - “Harus menenggelamkan 95% bola kedalam lobang 

(kurang dari 3 kaki).  
• W - Keakuratan berkendara 5 yard. 



Geometri 

• D - Jumlah total servo yang dikendalikan radio 
adalah delapan. 

• D - Seluruh perangkat harus membentuk satu 
unit. 

• D - Penyangga ground harus pas dalam 
lingkaran 3 kaki. 



• Materi 

• W - Bahan tidak boleh rusak di bawah 
perkiraan kondisi cuaca (termasuk hujan, 
salju, 30o F <T <90o F). 

• Waktu 

• D - Harus dirancang dan diproduksi dalam 
waktu kurang dari 14 minggu. 

• Biaya 

• D - Harus berharga kurang dari $ 600 (tidak 
termasuk radio). 



• Pembuatan (Manufaktur) 
• D - Harus diproduksi menggunakan alat yang tersedia 

di toko mesin. 
• D - Harus diproduksi menggunakan keterampilan 

permesinan yang tersedia dalam tim. 
• W – bahan-bahan yang diperlukan harus tersedia. 
• Standar 
• D - Radio harus mematuhi peraturan FAA. 
• Keamanan 
• D - Desain harus lulus ulasan keamanan. 
• Transportasi  
• D - Harus portabel. 
• W - Harus muat di dalam mobil atau truk kecil (untuk 

memudahkan transportasi ke lapangan golf). 



Mailstone Desain – Klarifikasi Tugas 

• Untuk Proyek Desain Umum (Versi A) 
• Tugas 

– Wawancarai pelanggan. (Dalam hal produk konsumen, lakukan 
survei produk.) 

– Siapkan daftar spesifikasi yang diketik. 

• Untuk Kompetisi Desain (Versi B) 
• Tugas 

– Tinjau aturan kompetisi dan minta instruktur untuk klarifikasi 
aturan. 

– Siapkan daftar persyaratan desain yang diketik untuk 
melengkapi aturan resmi kompetisi yang sudah diberikan. 
Misalnya, tetapkan sasaran kinerja untuk mesin Anda. Anda 
tidak harus mendaftar persyaratan yang sudah muncul dalam 
aturan. 



Tips Kompetisi Desain 

• Periksa batas aturan untuk ide liar dan tidak 
konvensional. 

• Hindari godaan untuk membiasakan persyaratan 
menuju solusi atau strategi tertentu. 

• Harapkan daftar persyaratan tambahan menjadi 
sangat singkat jika aturannya didefinisikan 
dengan baik. Anda tidak harus mendaftar 
persyaratan yang sudah muncul dalam aturan. 


