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BAB 2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Pada bagian ini, akan diuraikan secara detail proses apa saja yang diperlukan 
untuk menyusun suatu Spesifikasi Desain Produk atau Product Design 
Specification (PDS).  Sebelum menyusun PDS, harus dilakukan riset dan 
pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya.  Proses penyusunan PDS adalah 
proses kontinu seperti digambarkan dalam BAB 9.  Dalam bab ini akan 
dijelaskan isi dari PDS, sedangkan format dari PDS akan diberikan dalam bentuk 
contoh.  Penulisan PDS adalah langkah pertama yang esensial di dalam setiap 
proyek desain.

2.1 Pendahuluan 

Jika Saudara diminta untuk mendesain alat pembuka sumbat botol, dapatkan 
Saudara melakukannya?.  Mengacu ke Gambar 2-1 yang mengilustrasikan 
banyak jenis pembuka sumbat botol yang berbeda, kita akan yakin bahwa 
jawabannya adalah YA.  Akan tetapi, mengapa ada begitu banyak jenis alat 
yang prinsip dasarnya sangat berbeda?  Mengapa tim desain yang berbeda, 
yang diminta untuk mendesain pembuka sumbat botol, dapat menghasilkan 
produk yang amat berbeda? 

Gambar 2-1  Alat Pembuka Sumbat Botol (Corkscrews) 

Pembuka sumbat botol, dalam bentuk sedikit lebih detail, diilustrasikan dalam 
gambar 2-2 yang namanya dari kiri ke kanan adalah double helix, lazy tongs,
the waiter’s friend, lever system, dan screw pull. Double helix menggunakan 
baik ulir putar kanan maupun ulir putar kiri.  Satu dimasukkan ke dalam sumbat 
dan yang lain mendorong pembuka sumbat botol pada leher botol dan melepas 
sumbat. Lazy-tong,  seperti diilustrasikan, memberikan keuntungan mekanik 
4:1.  Sekali ulir dimasukkan ke dalam sumbat, pemegang ditarik dan bergerak 
empat kali jarak pergerakan sumbat sehingga dapat mengurangi gaya yang 
diperlukan.  The waiter’s friend menyediakan tuas mekanik yang tergantung 
pada panjang pemegang.  Ketika ulir dimasukkan ke dalam sistem tuas, tuas-
tuas naik.  Ketika tuas-tuas ini ditekan ke bawah, sumbat dilepas dengan 
menekan leher botol.  Pada alat terakhir, ulir dengan mudah di masukkan ke 
dalam sumbat dan putaran dilanjutkan.  Sumbat akan ’mendaki’ ulir. 

Dalam penyelesaian permasalahan desain, proses dimulai dengan 
mendefinisikan batasan-batasan, di mana di dalamnya harus dapat ditemukan 
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solusi.  Penjelasan singkat proyek (project brief) yang diterima oleh tim desain 
seringkali tidak lengkap.  Akibatnya, seringkali perlu dilakukan riset dan 
pencarian informasi sebelum PDS yang lengkap dapat dihasilkan.  Bahkan jika 
PDS yang lengkap sekalipun telah tersedia, perancang (designer) masih tetap 
perlu mempertanyakan kebenaran dari PDS tersebut. 

Pertanyaan ini sering membuat pemakai harus merubah persyaratan yang telah 
diberikan.  Sebagai contoh, perhatikan masalah yang telah dirumuskan untuk 
seseorang yang akan mendesain sumbat botol.  Jika pernyataan masalah 
(problem statement)-nya mula-mula adalah mendesain alat untuk melepas 
sumbat dari botolnya, maka akan lebih banyak lagi solusi yang dapat dibuat.  
Gambar 2-2 mengilustrasikan dua alat untuk melepaskan sumbat tanpa 
menggunakan ulir, yaitu pencabut ’the wiggle and twist extractor’ dan ’air 
pump’.  Di dalam aplikasinya, dua kaki dari the wiggle and twist extractor
diselipkan di antara dinding botol dan gabus penutup.  Dengan kombinasi 
gerakan memutar dan menarik yang sangat hati-hati, gabus akan dapat 
dilepaskan dari botolnya.  ’Air pump’   menggunakan jarum berlubang yang 
dimasukkan ke dalam gabus.  Pemompaan akan meningkatkan tekanan udara 
di belakang gabus sehingga gabus akan terdorong ke luar.  Kedua jenis alat ini 
akan dihasilkan kalau pernyataan masalah tidak menyatakan bahwa ulir harus 
digunakan di dalam desain. 

Gambar 2-2 Cork Extractors 

Akhirnya, akan menjadi sangat menarik jika pernyataan masalahnya adalah 
untuk mengeluarkan wine dari botolnya.  Lebih penting lagi, pernyataan 
masalah yang baru ini adalah sebagaimana telah dikehendaki dari awal.  Jika ini 
adalah tujuannya, maka melepas gabus dari botol mungkin hanyalah salah satu 
kategori dari berbagai solusi yang mungkin.  Untuk menekankan pentingnya 
pernyataan masalah yang jelas, marilah kita perhatikan dua buah pencapaian 
luar biasa di bidang rekayasa. 

Foto pada Gambar 2-3 dan Gambar 2-4 menunjukkan single span suspension 
bridge terpanjang di dunia (hingga April 1998), the Humber Bridge, dan 
Concorde, pesawat penumpang supersonic satu-satunya di dunia.  Keduanya 
sangat elegan dan sederhana bentuknya, serta termasuk ’the magnificent feat 
of engineering’ yang mengagumkan.  Namun, keduanya tidak memberikan 
keuntungan sama sekali bagi pemiliknya! 
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Gambar 2-3  Humber Bridge

Gambar 2-4  British Airways Concorde 

Draft pertama PDS harus dikembangkan sebelum langkah apapun dibuat untuk 
menghasilkan solusi-solusi suatu masalah.  Ini adalah disiplin yang sangat 
penting karena banyak waktu, tenaga, uang akan terbuang percuma, hanya 
untuk menghasilkan solusi dari masalah yang salah. 

Walaupun PDS yang telah terdefinisi secara lengkap sebaiknya ditulis sebelum 
proses desain dimulai, perlu diketahui bahwa untuk kebanyakan proyek desain, 
hal ini dapat menjadi suatu hal yang tidak mungkin.  Proses desain bersifat 
iteratif, sehingga PDS harus dianggap sebagai dokumen cair (fluid document)
yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya proses desain.  Hal ini 
ditunjukkan pada Gambar 1-5 sebagai anak panah balik.  PDS dapat dievaluasi 
pada setiap langkah dan acuan dibuat untuk pemakainya jika dan ketika terjadi 
perubahan-perubahan seperti yang disarankan oleh tim desain.   Akan tetapi, 
tujuan utama awalnya adalah haruslah mendefinisikan PDS selengkap mungkin. 

Sangat penting bahwa calon pemakai telah ditentukan dan bahwa bahasa yang 
digunakan dalam PDS dapat dipahami dengan jelas.    Bahkan di dalam disiplin 
ilmu teknik sendiri, kadang-kadang terdapat kode khusus untuk satu bidang 
yang tidak dipahami oleh bidang lainnya.  Pemakai yang mungkin saja berasal 
dari disiplin yang sama sekali berbeda harus dapat memahami PDS dengan 
baik. 

Adalah tugas tim desain untuk memastikan bahwa setiap fungsi (function) dan 
pembatas (constraint) yang disebutkan adalah relevan, benar, dan realistik.  
Oleh karena itu, seorang perancang harus menginvestigasi masalah dengan 
cermat, sebelum mencari solusi masalah tersebut.  Untuk masalah yang besar, 
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kompleks, dan luas, proyek dapat dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil 
yang dapat dikelola dengan lebih baik. 

Secara umum, ada dua macam pekerjaan yang harus diselesaikan untuk dapat 
mengidentifikasi masalah dengan cermat: 

definisi lingkup masalah. 

formulasi masalah sesungguhnya. 

Formulasi masalah mencakup penulisan PDS yang komprehensif, yang dapat 
mendefinisikan seluruh fungsi yang diperlukan (required functions), yang harus 
dipenuhi oleh solusi, serta seluruh pembatas-pembatas (constraints), di mana 
solusi tersebut harus dapat bekerja. 

Informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan dua aktivitas tersebut di atas 
mungkin dapat diketahui atau ditentukan dengan perhitungan, pengujian, dan 
pencarian informasi.  Jika memungkinkan, pendekatan pertanyaan (questioning 
approach) sebaiknya digunakan dan pertanyaan-pertanyaan harus disusun 
sedemikian rupa sesuai dengan respon tertentu yang diinginkan.  Proses 
pengumpulan informasi (information gathering process), yang merupakan 
proses kontinu, akan dijelaskan pada BAB 9 (diilustrasikan pada Gambar 9-1).  
Sedangkan informasi yang diperlukan untuk PDS akan diilustrasikan pada 
Gambar 9-2. 

2.2 Kriteria PDS 

Judul-judul utama dan daftar kriteria akan dibahas dalam bagian ini, seperti 
diilustrasikan dalam Gambar 2-5.   Daftar tersebut bukanlah daftar periksa 
(checklist) yang jika diikuti secara membabi buta akan mendefinisikan PDS 
secara lengkap.  Proyek desain biasanya bervariasi, dan akan diperlukan kriteria 
yang substansinya berbeda-beda dari satu proyek ke proyek berikutnya.  
Bagaimanapun juga, daftar periksa akan memberikan dasar-dasar yang baik 
bagi mahasiswa untuk dapat menyusun PDS.  Jika proyek telah dimulai, kita 
akan menemukan banyak kriteria penting lain yang muncul.  Namun, 
pengalaman memang tidak dapat tergantikan dan kita harus selalu siap, pada 
setiap tahap proses desain, untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan dari 
ahlinya, seperti pemasok komponen.  Lima judul penting pada Gambar 2-5 
adalah Persyaratan Unjuk Kerja (Performance Requirements), Persyaratan 
Manufaktur (Manufacture Requirements), Standar Penerimaan (Acceptance
Standards), Pembuangan (Disposal) dan Persyaratan Operasi (Operations 
Requirements), akan didiskusikan lebih jauh. 
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Gambar 2-5  Kriteria PDS 

2.2.1 Persyaratan Unjuk Kerja (Performance Requirements)
2.2.1.1Fungsi-fungsi (Function(s))

Mungkin saja hanya ada satu fungsi utama yang harus dipenuhi oleh produk 
yang didesain, tetapi hal ini tidak lazim.   Fungsi berganda (multiple functions),
dapat dibagi menjadi fungsi primer (primary function) dan fungsi sekunder 
(secondary function).  Fungsi-fungsi ini dapat sedikit bervariasi penyebutannya 
dari fungsi-fungsi mekanik, elektrik, optik, thermal, magnetik dan akustik.  
Fungsi primer suatu kendaraan misalnya, adalah untuk memutar roda.  Fungsi 
sekundernya, seperti menyediakan panas dan mendukung alternator, dapat 
juga ditambahkan. 

2.2.1.2Pembebanan (Loading)

Pembebanan dapat dibagi menjadi pembebanan utama dan pembebanan akibat 
(consequential load).  Kejutan dan getaran biasanya merupakan akibat dari 
situasi di mana produk digunakan.  Seluruh aspek yang mungkin terlihat harus 
sesuai dengan keadaan produk pada situasi di mana produk digunakan.  
Pembebanan akibat seringkali sulit diukur tanpa adanya data-data empiris.  
Persyaratan unjuk kerja tertentu sebaiknya dapat dipenuhi dengan baik, 
mungkin dengan mengorbankan sebagian unjuk kerja. 

2.2.1.3Estetika (Aesthetics)

Estetika kadang-kadang tidak penting, terutama jika alat atau struktur tidak 
terlihat.  Akan tetapi, banyak produk atau struktur yang memerlukan desain 
yang elegan dan indah, sehingga warna, bentuk, format dan tekstur harus 
ditentukan.  Setiap aspek yang tampak harus sesuai dengan produk dan 
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menampilkan citra perusahaan.  Setiap pernyataan dalam spesifikasi, yang 
berhubungan dengan bagaimana penampakan suatu produk, lebih bersifat 
kualitatif daripada kuantitatif, dan harus dianalogikan dengan mutu produk 
yang ada atau obyek-obyek alam.  Dapat juga dilakukan teknik-teknik seperti 
misalnya pembagian emas (golden section), yang mengindikasikan bahwa 
untuk keindahan estetika, setiap bentuk harus dapat dibagi menjadi 2/3 atau 
1/3.

2.2.1.4Kehandalan (Reliability)

Masa pakai yang diharapkan oleh desain harus ditentukan, dengan asumsi 
bahwa pemeliharan rutin telah dilakukan.  Hal ini biasanya dilakukan dengan 
menyebutkan jumlah daur operasi daripada menyebutkan satuan waktu.  Di 
dalam jumlah daur ini, tingkat (%) kegagalan acak atau breakdowns yang 
dapat diterima juga ditentukan.  Jika tingkat harapan keberadaan komponen 
sangat tinggi dan diketahui bahwa komponen-komponen tersebut akan 
digunakan pada lingkungan yang terkendali, seperti rangkaian elektronika, 
biasanya digunakan MTTF (Mean Time to Failure) dan MTBF (Mean Time 
Between Failure).  Pada keadaan di mana kehandalan sangat kritis, redundan,  
baik aktif maupun siaga, harus ditentukan.  Kehandalan berhubungan dengan 
pemeliharaan, sekalipun produk tersebut telah dinyatakan bebas pemeliharaan 
(maintenance free).

2.2.1.5Kondisi Lingkungan (Environmental Conditions)

Kondisi lingkungan mencakup rentang suhu, rentang kelembaban, rentang 
tekanan, kondisi magnetik dan kimia lingkungan di mana produk akan diekspos.  
Perlu dipikirkan kondisi lingkungan manufaktur, penyimpanan, dan transportasi 
bersama sama dengan kondisi operasi.  Perlu juga ditentukan setiap batasan 
ukuran fisik.  Hal ini biasanya ditentukan oleh area yang tersedia bagi produk 
ketika bekerja tetapi lebih sering ditentukan dengan mempertimbangkan 
transportasi dan ereksi.  Bentuk paling sederhana batasan ini dapat berupa 
suatu diagram yang merupakan bagian integral dari PDS. 

Gambar 2-6  Pembagian Tugas Orang/Produk 
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2.2.1.6Harga Produksi (Ex-works cost)

Perusahaan menjual produk dengan harga maksimum yang dapat dijangkau 
pasar, yang seringkali tidak berhubungan dengan biaya produksi produk 
tersebut.  Oleh karena itu, harga maksimum yang ditentukan dalam PDS 
haruslah harga produksi (ex-works cost), bukan harga jual. 

2.2.1.7Ergonomis atau Faktor Manusia (Ergonomic (Human Factor))

Jika suatu produk akan digunakan oleh manusia, maka karakteristik pemakai 
harus diperhatikan.  Desain produk dan pekerjaan yang diperlukan oleh produk 
dan pemakai harus memperhatikan kemampuan-kemampuan mereka secara 
khusus.  Batasan orang/produk seperti ditunjukan dalam Gambar 2-6 harus 
ditentukan dengan hati-hati.  Keputusan dibuat berdasarkan fungsi-fungsi yang 
dapat dilakukan oleh produk dan akan bervariasi dengan meningkatnya 
kemampuan mesin.  Fungsi yang dilakukan oleh pemakai biasanya meliputi:  
merasakan dan menginterpretasikan display, serta membuat keputusan dan 
melaksanakan aksi pengendalian. 

Lingkungan di mana produk dioperasikan harus ditentukan dengan hati-hati.  
Sebagai contoh, jika tingkat kebisingannya tinggi, maka sinyal suara (audible 
sign), yang terhadap sinyal tersebut seorang pemakai harus memberikan 
responnya mungkin tidak terdengar.  Anthropometrics adalah cabang ergonomi 
yang membahas pengukuran badan, dan biasanya dinyatakan sebagai populasi 
pemakai yang berada dalam ukuran percentile ke-5 dan ke-95 dalam hal 
tertentu.  Setiap kontrol harus dilakukan secara logis atau seperti diharapkan.  
Kontrol harus diletakkan pada tempat yang mudah dicapai oleh operator. 

2.2.1.8Mutu (Quality)

Mutu produk harus sesuai dengan persyaratan pasar dan mutu seluruh 
komponen harus konsisten.  Seluruh pembuatan harus sesuai dengan praktek-
praktek komersial terbaik.  Praktek-praktek desain yang kuat jika 
memungkinkan harus digunakan.  Seluruh material dan komponen harus dalam 
keadaan baru dan bebas dari cacat-cacat. 

2.2.1.9Berat (Weight)

Dalam industri tertentu, seperti industri pesawat udara, berat merupakan 
pembatas (constraint) paling kritis.  Akan tetapi, tidak selalu harus demikian, 
dan berat tidak selalu harus minimum.  Pada umumnya, untuk setiap produk 
yang bergerak, pengurangan berat adalah suatu keuntungan, sementara untuk 
produk yang sangat memerlukan stabilitas, beratnya harus maksimum.  Berat 
minimum biasanya berarti lebih sedikit material yang digunakan, yang 
menyebabkan turunnya biaya produksi dan keuntungan ekonomis. 
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2.2.1.10 Kebisingan (Noise)

Batas atas tingkat kebisingan yang dapat dipancarkan produk yang sedang 
didesain harus ditentukan.  Peraturannya berbeda dari satu negara ke negara 
lainnya sehingga baik standar yang diterapkan di negara tertentu ataupun 
batas maksimum terendah negara-negara tujuan ekspor harus ditentukan.  
Standar-standar ini merepresentasikan tingkat kebisingan maksimum yang 
dapat diterima, tetapi tingkat yang lebih rendah dapat juga disebutkan.  

2.2.2 Persyaratan Manufaktur (Manufacture Performance)
2.2.2.1Proses (Processes)

Fasilitas pembentukan dan manufaktur serta kriteria sumber-sumber eksternal 
harus ditentukan.  Tingkat kehandalan yang dikehendaki dari setiap sumber-
sumber yang diberikan serta mutu yang diminta harus disebutkan.  Proses 
penyelesaian khusus yang mungkin diperlukan sebaiknya juga ditentukan. 

2.2.2.2Material (Materials)

Material, baik untuk produk maupun kemasan, harus diperhatikan dan kriteria 
pemilihan material harus ditentukan tanpa perlu mengurangi ruang gerak tim 
desain.  Kriteria yang banyak dipertimbangkan adalah ketahanan aus dan 
korosi, mampu bakar, densitas, kekerasan, tekstur, warna, estetika, dan 
kemampuan untuk didaur ulang.  Terdapat juga banyak regulasi yang mengatur 
penggunaan bahan-bahan berbahaya yang harus dimasukkan ke dalam 
spesifikasi jika dianggap relevan. 

2.2.2.3Perakitan (Assembly)

Metode perakitan harus ditentukan, apakah otomatis, manual, atau 
menggunakan jalur perakitan.  Laju pengumpanan komponen-komponen untuk 
perakitan dan waktu yang disediakan, termasuk parameter penting juga.  
Spesifikasi harus pula mencantumkan pernyataan yang berhubungan dengan 
kemudahan perakitan kembali (re-assembly).

2.2.2.4Pengepakan dan Pengapalan (Packing and Shipment)

Ukuran dan berat maksimum untuk kemudahan transportasi harus pula 
ditentukan.  Bentuk dapat menjadi sangat penting karena menggabungkan 
produk bersama-sama dapat mengurangi biaya transport secara signifikan.  
Penjelasan mengenai pengepakan, titik-titik pengangkatan dan penguncian, 
atau penjepitan bagian-bagian yang mudah pecah harus dijelaskan untuk 
menghindari kerusakan pada saat transportasi.  Penting juga untuk memastikan 
bahwa produk berukuran besar dapat diurai (dis-assembling) dan dirakit 
kembali (re-assembling) dengan mudah untuk keperluan transportasi.  Biaya 
pengepakan dan pengapalan harus ditambahkan kepada biaya produksi untuk 
memastikan bahwa produk tetap kompetitif, di manapun digunakan. 
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2.2.2.5 Kuantitas (Quantity)

Perkiraan kuantitas produk yang akan dijual dapat memberikan efek penting 
pada metode manufaktur dan material yang digunakan.  Hal ini harus 
ditentukan secara cermat, karena dapat mempengaruhi tingkat peralatan yang 
sesuai, di mana untuk kuantitas yang besar dapat digunakan peralatan yang 
mahal.

2.2.2.6Tanggal Pengiriman (Delivery Date)

Penting juga untuk mengatur jangka waktu yang realistis untuk setiap tahap 
proses produksi dan desain.  Hal ini terutama penting jika tanggal pengiriman 
telah disetujui pemakai dan denda keterlambatan pengiriman telah dimasukkan 
ke dalam kontrak.  Oleh karena itu harus disebutkan tanggal-tanggal di mana 
setiap tahapan proses harus diselesaikan.  PDS dari sistem tunggal yang 
kompleks, yang akan didesain dan dibuat persetujuan kontraknya, harus 
menyebutkan tanggal-tanggal di mana desain, manufaktur, ereksi, pengujian, 
pembayaran dan serah terima hingga instalasi bekerja secara penuh, harus 
diselesaikan.

2.2.3 Standar Penerimaan (Acceptance Standard)
2.2.3.1Inspeksi (Inspection)

Tingkat kesesuaian terhadap standar harus ditentukan sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang relevan serta tujuan yang telah disusun dalam PDS.  
Tingkat kesesuaian toleransi yang dipersyaratkan, sebagaimana disebutkan 
dalam spesifikasi akhir, harus pula ditentukan.  

2.2.3.2Pengujian (Testing)

Metode verifikasi produk harus disebutkan bersama-sama dengan waktu untuk 
melaksanakan pengujian-pengujian yang diperlukan.  Pada tahap akhir, 
biasanya pengujian disaksikan oleh pemakai.  Pengujian seringkali meliputi 
safety interlocks, kapabilitas beban seperti laju dan konsumsi bahan bakar, 
serta kehandalan.  Alat dan bentuk pengujian harus sesuai standar jika 
tersedia.  PDS harus mengandung pernyataan kebijakan (policy statement)
pada tingkat pengujian, seperti setiap produk yang akan diuji atau tingkat 
pengujian sampel yang disetujui. 

2.2.3.3Standar (Standards) 

Standar dapat meliputi standar nasional, internasional, dan perusahaan.  
Terdapat pula banyak aturan, regulasi, dan instruksi-instruksi teknis (codes of 
practice) yang harus diikuti. 
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2.2.3.4Paten (Patents)

Berkenaan dengan penelusuran paten, penting untuk menyebutkan dan 
memastikan bahwa desain tidak melanggar paten-paten yang relevan.  Paten 
adalah sumber informasi berguna, khususnya jika Saudara memulai suatu 
proyek baru, di mana Saudara tidak memiliki pengalaman sebelumnya. 

2.2.4 Pembuangan (Disposal)
2.2.4.1Standar (Standard)

Standar yang berlaku untuk satu negara atau internasional, yang berhubungan 
dengan pembuangan produk dan material harus diuraikan dalam PDS.  
Implikasi utama harus pula disebutkan.  Sebagai contoh, kebanyakan material 
plastik yang digunakan pada pencetakan komponen, sekarang harus 
diidentifikasi sehingga memungkinkan proses daur ulang (re-cycle) dan 
pemanfaatan ulang (re-use) –nya. 

2.2.4.2Peraturan (Legislation)

Setiap legislasi yang berhubungan dengan pembuangan produk harus 
dijelaskan.  Banyak negara memperketat legislasinya sehingga daur ulang harus 
dilaksanakan sebelum berbagai metode pembuangan lainnya, bahwa 
pemanufaktur bertanggung jawab untuk menerima produk dari pemakai akhir 
dan bahwa kemudahan untuk pembongkaran dan pembuangan telah dijelaskan 
sejak awal.  Selain itu, legislasi menyebutkan bahwa setiap material dapat 
dengan mudah diidentifikasi untuk proses daur ulang atau pembuangan pada 
saat masa pakainya habis.  Hal ini harus dijelaskan. 

2.2.4.3Kebijakan Perusahaan (Company Policy)

Produk yang memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih sedikit daripada 
produk sejenis akan meningkatkan keuntungan penjualan.  Hal ini juga 
mempengaruhi peluang iklan serta meningkatkan posisi saing mereka.  Banyak 
jalan untuk menyatakan kebijakan perusahaan dan untuk meningkatkan hidup 
hanyalah salah satu di antaranya. 

2.2.4.4Bahaya (Hazards)

Setiap potensi bahaya yang dapat menimbulkan kesulitan pada akhir masa 
pakai produk harus diidentifikasi dan dijelaskan. 

2.2.5 Persyaratan Operasi (Operation Requirements)
2.2.5.1Instalasi (Installation)

Kompleksitas instalasi suatu produk harus dijelaskan.  Hal ini sangat penting 
terutama jika yang didesain adalah peralatan besar dengan jumlah sedikit.  
Pembatas-pembatas-nya sebaiknya meliputi konstruksi, perakitan, waktu yang 
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diperlukan, ketersediaan instruksi, dan tingkat keterampilan yang diperlukan 
untuk instalasi. 

2.2.5.2Pemakaian (Use)

Biaya kepemilikan produk, yang harus diminimalkan, pada beberapa kasus lebih 
penting daripada biaya pembelian awal.  Faktor-faktor yang mempengaruhi hal 
ini, seperti jumlah operator yang diperlukan, tingkat keahlian operator, biaya 
suku cadang, dan konsumsi energi maksimum yang dapat ditolerir harus 
dijelaskan.  Operasi yang terus menerus selama 24 jam atau jumlah stop/start
dalam skala waktu yang relevan harus disebutkan.  Alternatif untuk membagi 
biaya-biaya dalam kategori yang berbeda-beda dilakukan untuk menjelaskan 
keseluruhan biaya. 

Sumber-sumber daya yang tersedia sebaiknya disebutkan, meliputi mesin 
manual, gravitasi, lingkungan, listrik, gas, air, dan pembakaran internal.  
Masing-masing harus disebutkan dengan jelas.  Sebagai contoh, daya listrik 
yang digunakan mungkin tiga fasa dan 380-420 Volts. 

2.2.5.3Pemeliharaan (Maintenance)

Kebijakan untuk meminimalkan down time, menyederhanakan pemeliharaan, 
memastikan perakitan ulang yang benar, kemudahan akses dan ketersediaan 
komponen pengganti, harus dikembangkan dan dijelaskan.  Jika terlalu banyak 
pemeliharaan rutin, perbaikan kecil atau perbaikan besar (overhaul), interval 
dan kompleksitas hal tersebut harus dijelaskan.  Untuk menyederhanakan 
prosedur pemeliharaan, ketersediaan alat-alat khusus harus dijelaskan jika 
sesuai.  Pelindung harus mudah dilepas.  Tingkat pelumasan harus disebutkan.  
Manual operasi dan pemeliharaan harus disediakan.  Pelumasan otomatis perlu 
juga dipertimbangkan. 

2.2.5.4Keamanan (Safety)

Ada banyak standar, legislasi dan instruksi teknis yang merujuk pada seluruh 
aspek keselematan produk.  Hal ini harus diuraikan dalam PDS.  Sebagai 
contoh, dapat dilihat Gambar 2-7 yang diambil dari British Standard 3042 dan 
menunjukkan Test Finger IV.  Test Finger IV adalah satu dari sederet alat 
pengindera (probe) untuk memeriksa bahaya mekanik, elektrik, dan thermal.  
Jika standar tidak tersedia, biasanya ditentukan fail shape design tanpa sudut-
sudut tajam dan bahwa isolator-isolator panel listrik, misalnya, harus 
dihubungkan dengan pintu.  Jika ruang kepala di atas gang kurang dari 2 m, 
tanda-tanda peringatan yang sesuai dan peredam kejut kepala (head shock 
abosorber) harus disediakan.  Pelindung harus juga dijelaskan untuk 
mengurangi bahaya baik terhadap individu maupun peralatan. 
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Gambar 2-7 Test Finger IV dari British Standards 3042:1971 

2.3 Isi dari Suatu PDS 

Sebagaimana dijelaskan, banyak pekerjaan diperlukan sebelum naskah akhir 
PDS atau PDS yang telah disetujui dihasilkan.  Isi dari tiap PDS akan berbeda 
dari yang lain, tetapi cara penyusunannya biasanya sama.  Pengumpulan 
informasi yang penting yang harus dilakukan sebelum penentuan PDS 
dijelaskan secara detail pada BAB 9.  Jika diasumsikan bahwa informasi yang 
diperlukan telah tersedia, meliputi identifikasi pemakai dan spesifikasi 
sebelumnya yang sama, format yang lengkap dari spesifikasi haruslah sebagai 
berikut: 

Identifikasi:  Judul, Penandaan, Pengarang, Tanggal 

Identification:  Title, Designation, Authority, Date. 

Nomor Issue:  Riwayat Publikasi, Spesifikasi Sebelumnya yang Berhubungan

Issue Number:  Publication History, Previous Related Specifications. 

Daftar Isi:  Panduan untuk Layout 

Contents List:  Guide to Layout. 

Kata Pengantar:  Alasan dan Kondisi di mana PDS disiapkan 

Foreword:  Reason for and Circumstances under which the PDS is Prepared. 

Pendahuluan:  Pernyataan Tujuan-tujuan 

Introduction:  Statement of Objectives. 

Ruang Lingkup:  Inklusi, Eksklusi, Rentang dan Batasan-batasan 

Scope:  Inclusions, Exclusions, Ranges and Limits. 

Definisi:  Istilah-istilah Khusus yang Digunakan 

Definitions:  Special Terms Used. 

Batang Tubuh dari PDS:  Persyaratan Unjuk Kerja, Persyaratan Manufaktur, 
Standar Penerimaan, Pembuangan dan Persyaratan Operasi. 
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Body of PDS:  Performance Requirements, Manufacture Requirements, 
Acceptance Standards, Disposal and Operation Requirements. 

Lampiran:  Contoh-contoh 

Appendices:  Examples. 

Referensi:  kepada Spesifikasi-spesifikasi Nasional, Internasional, atau 
Internal. 

References:  To National, International, or Internal Specifications. 

Gambar 2-8 Excavator Loader

Tidak semua bagian-bagian, yang menggambarkan format PDS secara penuh, 
diperlukan pada setiap kasus.  Sebagai contoh, kata pengantar (foreword)
hanya diperlukan jika hal ini akan menjelaskan pengertian PDS.  Selain itu, 
Mahasiswa akan menemukan bahwa indentifikasi nomor-nomor pokok bahasan 
(issue numbers) dan pengarang (authority) tidak ada gunanya, karena semua 
itu hanya akan berguna dalam lingkup perusahaan.  Akan tetapi, seperti halnya 
detail gambar-gambar dan komponen-komponen, nomor identifikasi diperlukan 
pula pada spesifikasi.  Oleh karena itu Saudara harus mengidentifikasi PDS 
selengkap mungkin di dalam kondisi tersebut.  

2.4 Contoh dari PDS 

Terdapat banyak spesifikasi yang menjadi bervolume-volume dan mencakup 
hal-hal tertentu, seperti perjanjian  kontrak dan garansi.  Tidak mungkin (juga 
tidak perlu) untuk membuat suatu PDS yang sebenarnya di sini.  Contoh yang 
tercantum di bawah ini adalah PDS yang mengandung detail informasi yang 
dirasa cukup dan sesuai untuk dibuat di dalam proses pendidikan.  PDS berikut 
adalah tentang suatu mekanisme suspensi untuk mengisolasi getaran excavator
loader dari operator, seperti terlihat pada foto di Gambar 2-8. 
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PRINSIP-PRINSIP

Prinsip-prinsip Spesifikasi 

Definisi (Definition)

Dengan persetujuan pemakai, seluruh aspek-aspek teknis penting produk masa 
depan harus ditentukan dengan jelas. 

Informasi (Information)

Spesifikasi harus mendapatkan masukan informasi yang relevan dan mutakhir, 
yang dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang bervariasi. 

Fungsi (Function)

Pernyataan yang lugas tentang fungsi-fungsi produk diperlukan sebagai titik 
awal spesifikasi. 

Pembatas (Constraint)

Banyak aspek-aspek produk yang diindikasikan oleh survei pemakai dan pasar 
perlu dikuantifikasi menjadi pernyataan-pernyataan yang dapat digunakan oleh 
tim rekayasa untuk terus bekerja. 

Iterasi (Iteration)

Mula-mula spesifikasi dapat dianggap sebagai draft.  Dengan berjalannya 
proyek, maka akan lebih banyak informasi muncul, baik yang mendukung atau 
bersifat kontradiktif dengan draft mula-mula.  Hal ini adalah wajar dan dapat 
diterima, selama ’pemakai’ menyetujui perubahannya. 


