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ABSTRAK

Salah satu alat bantu pengganti standar dua untuk sepeda motor yaitu
standar ungkit. Penggunaan standar ungkit sendiri pada awalnya hanya digunakan
pada motor sport atau balap saja karena tidak mempunyai standar yang melekat
pada motor tersebut. Namun, setelah perkembangan zaman dan teknologi
sekarang standar ungkit banyak diminati oleh para pecinta motor untuk aktifitas
harian maupun modifikasi. penelitian ini bertujuan untuk merancang alat standar
ungkit yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang fungsional
serta mampu memberikan keselamatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi para
penggunanya.  Perancangan alat menggunakan metode Quality Function
Deployment (QFD) yang nantinya menjadi patokan dalam pembuatan konsep
rancangan. Terdapat 2 konsep rancangan dan 1 buah konsep gabungan, dimana
yang terpilih merupakan konsep gabungan A+B. Setelah konsep dan prototype
produk rancangan diujikan kepada pengguna sebagai konsumen, rata-rata
menyukai konsep produk dimana dapat memberikan fungsi lebih dari alat
sebelumnya. Respon pengguna ketika ditanyai apakah dapat diterapkan dengan
mudah dan menggunakan alat bantu tersebut setiap hari, kebanyakan menjawab
bahwa mereka mungkin akan lebih sering menggunakannya setiap hari.

Kata kunci : Alat Bantu Sepeda Motor, Quality Function Deployment (QFD)
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ABSTRACT

One of the standard aids for motorbikes is the tipping standard. The use of
the standard leverage itself was originally only used on motor sports or racing
because it did not have a standard attached to the motor. However, after the
development of the times and technology, now the standard of leverage is much in
demand by motorbike lovers for daily modification activities. This research aims
to support standard tools that suit the needs and functional needs of customers
and provide safety, comfort, and convenience for its users. The design of tools
using the Quality Function Deployment (QFD) method needed is a benchmark in
making design concepts. There are 2 concepts and 1 joint concept, where the
chosen concept is A + B combined. After the product concept and prototype are
designed for users as consumers, the average product concept can provide more
than just the previous tools. Compile user responses are expected to be easily
implemented and use tools every day, most of them will be more frequent every
day.

Keywords: Motorcycle Standard Tool, Quality Function Deployment (QFD)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia industri manufaktur pada era globalisasi yang kompetitif selalu

dituntut berinovasi mengembangkan teknologi yang tepat guna dalam peningkatan

produksi secara praktis, efisien, dan ekonomis tanpa mengabaikan standarisasi

kualitas maupun kuantitasnya. Persaingan antar pelaku industri otomotif di

Indonesia bisa dikatakan sangat ketat, salah satunya adalah industri alat bantu

sepeda motor. Beberapa langkah strategis pun dilakukan oleh para pelaku industri

yang ada mulai dari aktivitas promosi yang gencar, penekanan harga produk

hingga penciptaan produk yang lebih inovatif.

Langkah strategis tersebut dilakukan hanya untuk satu tujuan yaitu

memenangi persaingan yang akan berdampak terhadap tingginya laba yang

diterima. Keadaan seperti ini yang akan menjadi sebuah perusahaan otomotif tetap

selalu eksis dalam menjalankan bisnisnya. Melalui pengembangan produk yang

mementingkan keinginan masyarakat, merupakan salah satu kekuatan untuk

mendapatkan konsumen.

Sepeda motor adalah produk yang sekaligus merupakan sarana yang

sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini untuk memudahkan transportasi ke

berbagai tempat (Anshari, 2014). Masa sekarang khususnya untuk sepeda motor

sport tidak disediakan standar dua dari pabrik karena dengan alasan motor

tersebut di desain untuk melakukan cornering dijalanan dengan kemiringan yang

lebih, apabila ada standar dua tersebut akan bisa mengganggu saat melakukan

cornering. Maka dari itu produk alat bantu pengganti standar dua ini merupakan

salah satu produk yang memiliki potensi pasar yang tinggi.

Salah satu alat bantu pengganti standar dua untuk sepeda motor yaitu

standar ungkit, alat ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memarkir

motor sport ataupun motor biasa. Alat ini biasanya digunakan pada motor balap

ketika parkir di pit masing-masing. Penggunaan standar ungkit sendiri pada

awalnya hanya digunakan pada motor balap saja karena motor balap tidak
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Tabel 1.1 Hasil Pernyataan Kuesioner Terhadap Responden

No Pertanyaan
Jawaban

Iya Persentase Tidak Persentase

1
Apakah setiap hari motor anda
dipakaikan standar ungkit?

17 85% 3 15%

2
Apakah standar ungkit sekarang mudah
untuk dipasang atau diterapkan?

5 25% 15 75%

3
Apakah bentuk standar ungkit sekarang
mudah untuk disimpan atau dibawa?

9 45% 11 55%

4
Apakah standar ungkit sekarang
multifungsi?

2 10% 18 90%

5
Apakah standar ungkit sekarang dari
segi kualitas bahan sudah baik?

10 50% 10 50%

6
Apakah standar ungkit sekarang dari
segi desain sudah menarik?

13 65% 7 35%

(Sumber: Pengumpulan Data, 2018)

Pada tabel 1.2 di atas terdapat 6 butir pertanyaan yang disebarkan kepada

20 orang responden. Responden pada kuesioner tersebut adalah yang telah

menggunakan produk standar ungkit di Kota Pekanbaru. Dari 20 responden, 90%

menyatakan bahwa standar ungkit sekarang tidak multifungsi dan 75% responden

tidak mudah saat standar ungkit untuk diterapkan dan apalagi 85% resposden

tersebut pakai standar ungkit setiap hari dimotornya. 55% responden yang

menyatakan standar ungkit tersebut tidak mudah untuk disimpan atau dibawa.

Hanya 35% menyatakan dari segi desain kurang menarik dan segi kualitas 50%

responden menyatakan bahan dipakai kurang baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat diketahui penyebab dari

masalah-masalah tersebut, yaitu saat digunakan produk ini masih membutuhkan

tenaga yang cukup besar atau minimal dua orang satu untuk pegang pada motor

dan satu lagi menekan alatnya, misalkan dilakukan satu orang bisa terjadi motor

tersebut goyang dan jatuh ke lantai karna kita lebih fokus ke arah menekan produk

tersebut, ini disebabkan karna posisi roda dari standar ungkit belum fleksibel atau

kaku sehingga menyebabkan ketidak nyamanan saat menggunakannya. Dari segi

fungsi standar ungkit hanya untuk motor tertentu, contohnya yang untuk motor

sport yang kapasitas mesin 150cc tidak bisa dipakai untuk motor sport yang di

atas 250cc atau sebaliknya. Alat ini diterapkan hanya untuk di satu roda atau
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dibagian belakang saja dan untuk bagian roda depan dibutuhkan model standar

ungkit yang bentuk berbeda dari ini. Saat standar ungkit ini sudah diterapkan

tetapi ingin memindahkan sepeda motor dari posisi parkir semula harus di

lepaskan dulu alatnya. Pada desain tampilan atau warna kurang menarik untuk

konsumen yang dibidang kontes modifikasi motor, karna saat acara tersebut

produk akan digunakan dan dapat menunjang penampilan dari motor itu sendiri.

Serta dari segi ukuran produk ini cukup besar sehingga susah dalam menyimpan

atau pun saat di bawa. Untuk yang model (a) ukuran keseluruhan dengan panjang

74cm, tinggi 35cm, lebar 36cm, model (b) panjang 70cm, tinggi 37cm, lebar 38cm

dan pada model (c) panjang 74cm, tinggi 69cm, dan lebar 36cm. Sedangkan dari

kualitas produk masih kurang baik di pakai jangka waktu yang lama, karena pada

bagian roda masih menggunakan roda yang berbahan plastik yang mudah macet

atau lepas dan bagian lainnya masih menggunakan pipa atau besi biasa yang

mudah berkarat dan tipis dengan diameter 23mm, ketebalan 1,3mm untuk model

(a) dan (c). Untuk model (b) berbentuk persegi 6,5cm x 2,5cm, ketebalan 1,5mm.

Oleh karena itulah produk standar ungkit tersebut harus dikembangkan

lagi demi kenyamanan dan kesesuaian oleh pengguna. Lebih tepatnya dalam dunia

kerja khususnya bengkel sepeda motor serta kejuaraan-kejuaraan balap motor roda

dua dan kontes modifikasi maupun pemakaian harian yang sangat diperlukan.

Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk merancang dan membuat alat standar

ungkit yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang fungsional

serta mampu memberikan keselamatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi para

penggunanya, dan dapat menghindari resiko kecelakaan kerja dan desain yang

lebih efektif serta efisien bagi pengguna atau konsumen itu sendiri.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya diperlukan adanya

penelitian yang berkaitan tentang perancangan standar ungkit yang sesuai dengan

keinginan dan kebutuhan konsumen. Dimana metode yang digunakan mampu

menyelesaikan masalah akan tetapi tidak menghilangkan atau mengabaikan sisi

lainnya yang menjadi buruk akibat perbaikan tersebut.

Adapun metode yang digunakan untuk merancang produk dengan

memprioritaskan keinginan dan kebutuhan konsumen adalah Quality Function
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Deployment (QFD). Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan tercipta

produk yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada pengguna

standar ungkit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana cara mengembangkan dan

merancang ulang produk standar ungkit yang dapat memenuhi kebutuhan

pengguna atau konsumen dengan metode QFD (Quaity Function Deployment)”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan dalam mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

a. Mengetahui spesifikasi desain produk standar ungkit yang sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menggunakan metode QFD

(Quality Function Deployment).

b. Mengetahui hasil rancangan desain produk standar ungkit yang tepat bagi

konsumen.

c. Rancangan produk standar ungkit untuk alat bantu sepeda motor yang

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menambah model dan

spesifikasi pada desain produk standar ungkit yang dapat memenuhi kebutuhan

konsumen zaman modern seperti sekarang.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Objek penelitian adalah desain produk standar ungkit.

b. Responden penelitian adalah pengguna motor sport harian atau khusus

maupun bengkel sepeda motor pada wilayah kota Pekanbaru, Riau.

c. Analisis biaya hanya dilakukan pada perhitungan biaya material produk

standar ungkit.
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d. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Januari 2018.

e. Output penelitian berupa produk desain dari standar ungkit tersebut.

1.6 Posisi Penelitian

Untuk melihat kesamaan dari penelitian sebelumnya maka dilakukan

perbandingan posisi penelitian dari jurnal yang telah diterbitkan. Adapun posisi

penelitian rancangan dan pengembangan standar ungkit dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 1.3 Posisi Penelitian
No Judul dan Nama Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian

1.

Perancangan dan
Pengembangan Meja
Sablon Rotari dengan
Metode Quality Function
Deployment (QFD),
Ergonomi, dan CAD
(Computer Aided Design)

Oleh: Fadli Mauladi, 2014

Untuk mendapatkan rancangan
meja sablon rotari yang sesuai
dengan kenyamanan operator

Menggunakan metode
Quality Function

Deployment (QFD),
Ergonomi, dan CAD

(Computer Aided
Design)

2.

Perancangan Standard
Paddock Sepeda Motor
Multifungsi Menggunakan
Metode Antropometri
Statis

Oleh: Masniar, Rangga
Tirta Wijaya, 2017

untuk menghasilkan standar
paddock motor matic yang

ergonomis berdasarkan
antropometri statis

Menggunakan metode
antropometri statis

3.

Pengembangan produk
komponen cylinder head
dengan quality function
deployment quality
function deployment dan
value analysis

Oleh: Y. Wahyu
Suryawidayat, 2013

Untuk mempertemukan
kebutuhan konsumen akan

spesifikasi komponen cylinder
head spesifikasi khusus

Menggunakan metode
Quality Function

Deployment (QFD)

4.

Penggunaan teknologi
CAD CAM untuk
membuat produk

Oleh: W.T. Bhirawa, 2014

Untuk mengetahui pengaruh
atas penerapan teknologi CAD

pada produktivitas

Menggunakan
Computer Aided
Design (CAD)

5.

Pengembangan Produk
Jemuran Pakaian dengan
Metode Quality Function
Deployment (QFD) dan
Value Analysis

Oleh: Boni Fitri Maulani,
2017

Untuk memperoleh desain
produk jemuran pakaian yang
sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan konsumen

Quality Function
Deployment (QFD) dan

Value Analysis
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1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian, batasan masalah,

sistematika penyusunan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang menunjang atau dasar yang

digunakan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun terori-

teori yang didapatkan bersumberkan dari jurnal, buku, dan media lainnya

seperti video youtube yang dapat membantu teoritis dari penelitian

rancangan standar ungkit menggunakan metode QFD (Quality Function

Deployment).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian,

terdiri dari obyek penelitian, metode pengumpulan data dan metode

analisa data.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan secara sistematis langkah-langkah semua yang

digunakan dalam proses pengumpulan data dan teknis pengolahan data

untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB V ANALISA

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan mengenai pengumpulan dan

pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan penelitian yang dilakukan

serta saran-saran yang perlu disampaikan.



BAB II
LANDASAN TEORI

Dunia industri manufaktur pada era globalisasi yang kompetitif selalu

dituntut berinovasi mengembangkan teknologi yang tepat guna dalam peningkatan

produksi secara praktis, efisien, dan ekonomis tanpa mengabaikan standarisasi

kualitas maupun kuantitasnya. Persaingan antar pelaku industri otomotif di

Indonesia bisa dikatakan sangat ketat, salah satunya adalah industri alat bantu

maupun sepeda motor tersebut. Beberapa langkah strategis pun dilakukan oleh

para pelaku industri yang ada mulai dari aktivitas promosi yang gencar,

penekanan harga produk hingga penciptaan produk yang lebih inovatif.

Langkah strategis tersebut dilakukan hanya untuk satu tujuan yaitu

memenangi persaingan yang akan berdampak terhadap tingginya laba yang

diterima. Keadaan ini seperti inilah yang akan menjadikan sebuah perusahaan

otomotif tetap selalu eksis dalam menjalankan bisnisnya. Dengan

mengembangkan produk yang mementingkan keinginan masyarakat, merupakan

salah satu kekuatan untuk mendapatkan konsumen.

Sepeda motor itu sendiri adalah salah satu alat transportasi beroda dua

yang digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-sehari. Maka dari itu banyak

masyarakat atau konsumen yang lebih memilih menggunakan sepeda motor

dibanding menggunakan mobil atau alat transportasi lainnya. Sepeda motor

dianggap lebih praktis dan lebih mudah menerjang kemacetan. Penggunaan

sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah,

terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta

serta biaya operasionalnya cukup hemat (Fatmawati, 2014).

Salah satu alat bantu sepeda motor yaitu standar ungkit, alat ini merupakan

salah satu alat yang digunakan untuk memarkir motor sport ataupun motor biasa.

Alat ini biasanya digunakan pada motor balap ketika parkir di pit masing-masing.

Penggunaan standar ungkit sendiri pada awalnya hanya digunakan pada motor

balap saja karena motor balap tidak mempunyai standar yang melekat pada motor.

Namun, setelah perkembangan zaman dan teknologi sekarang standar ungkit
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banyak diminati oleh para pecinta motor untuk aktifitas harian maupun

modifikasi. Memang menggunakan standar ungkit sangat banyak manfaatnya

untuk motor. Salah satunya yaitu mempermudahkan ketika akan mencuci motor

dan melakukan service atau modifikasi motor sendiri. Keuntungan yang lainnya

yaitu bisa membuat ban menjadi awet karena ban tidak bersinggungan langsung

dengan lantai ataupun aspal ketika sedang tidak digunakan (Masniar, 2017).

2.1 Produk

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen

guna memenuhi kebutuhan dan memuaskan konsumen. Definisi lain produk

adalah sebuah hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian,

akuisisi, pengguna, atau konsumsi yang dapat memuaskan sesuatu keiinginan atau

kebutuhan sedangkan mendefenisikan produk adalah suatu yang dapat ditawarkan

kepada pasar untuk memuaskan suatu keiinginan atau kebutuhan termasuk barang

pisik, atau jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi,

dan ide. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat

memuaskan keiinginan dan kebutuhan. Konsep lain produk adalah apapun yang

dapat ditawarkan pada dasar untuk memuaskan keiinginan atau kebutuhan merek

(Trisnawan, 2013).

2.1.1 Pengembangan Produk baru

Produk  baru  dapat  dibedakan menjadi 4 kategori umum yaitu (Crawford

dan Di Benedetto, 2000):

1. New-to-the-world products yaitu produk  yang  merupakan  hasil  inovasi  atau

penemuan baru.

2. New  category  entries yaitu produk  yang  membawa  perusahaan  ke  sebuah

kategori produk baru tetapi produk tersebut bukanlah produk baru bagi pasar.

3. Additions  to  product  lines yaitu produk  yang  merupakan  turunan  dari

produk  yang sudah ada untuk pasar yang sekarang telah dimasuki oleh

perusahaan.
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4. Product improvementsn merupakan pengembangan atas produk sekarang yang

telah ada di pasar yang pengembangan dan peningkatannya bisa terus

berulang.

5. Repositionings merupakan produk  ditargetkan  dan  diposisikan  ulang  untuk

manfaat dan kegunaan baru.

2.1.2 Fase-Fase dalam Pengembangan produk

Fase-fase pengembangan produk ada lima fase yaitu (Antono dkk, 2010):

1. Identfikasi kebutuhan konsumen

Identifikasi kebutuhan konsumen merupakan bagian penting dari fase

pengembangan produk. Daftar kebutuhan konsumen digunakan untuk

menetapkan spesifikasi produk, membuat konsep produk, dan menyeleksi

konsep produk untuk pengembangan produk selanjutnya.

2. Spesifikasi produk

Spesifikasi produk memberitahukan kepada tim apa yang harus

diusahakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Spesifikasi produk

adalah kumpulan dari spesifikasi-spesifikasi individual.

3. Penyusunan konsep

Setelah mengidentifikasi serangkaian kebutuhan konsumen dan

menetapkan target spesifikasi produk, serta pada akhirnya tercipta

beberapa konsep produk sebagai pilihan akhir, maka dilakukanlah proses

penyusunan konsep. Pendekatan terstruktur pada penyusunan konsep akan

mengurangi kemungkinan kesalahan atau masalah yang merugikan.

4. Penyeleksian konsep

Penyeleksian konsep merupakan proses menilai konsep dengan

pertimbangan kebutuhan konsumen dan kriteria lainnya dengan

membandingkan kekuatan dan kelemahan konsep dan memilih satu atau

lebih konsep untuk penyelidikan atau pengembangan lebih lanjut.

Beberapa metode yang digunakan untuk memilih sebuah konsep adalah

keputusan eksternal, produk juara, intuisi, multivoting, pro dan kontra,

prototipe dan pengujian, serta matriks keputusan.
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5. Pengujian konsep

Pengujian konsep ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan

pekerja telah terpenuhi. Konsep yang terpilih akan dikomunikasikan dalam

bentuk prototipe.

2.1.3 Atribut Produk

Atribut produk terdiri atas 3 jenis yaitu fitur, fungsi dan manfaat produk.

Biasanya  ketiga  jenis  atribut  hadir  secara bersamaan, sebuah  fitur

menciptakan  fungsi  yang  dapat  memberi  manfaat  bagi  penggunanya.

Misalnya sebuah shampoo memiliki protein (fitur) yang dapat melapisi lapisan

rambut (fungsi) sehingga memberi efek kilau bagi rambut (manfaat). Analisa

atribut dibutuhkan untuk memahami atribut yang dipertimbangkan konsumen

dalam membeli suatu produk untuk  memenuhi  kebutuhannya (Crawford dan Di

Benedetto, 2000).

2.2 Standar Ungkit Sepeda Motor

Standar Ungkit merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memarkir

motor sport ataupun motor biasa. Alat ini biasanya digunakan pada motor balap

ketika parkir di pit masing-masing. Penggunaan paddock sendiri pada awalnya

hanya digunakan pada motor balap saja karena motor balap tidak mempunyai

standar yang melekat pada motor. Namun, setelah perkembangan zaman dan

teknologi sekarang standar ungkit banyak diminati oleh para pecinta motor untuk

aktifitas harian. Memang menggunakan standar ungkit sangat banyak manfaatnya

untuk motor. Salah satunya yaitu mempermudahkan ketika akan mencuci motor

dan melakukan servis atau modifikasi motor sendiri. Keuntungan yang lainnya

yaitu bisa membuat ban menjadi awet karena ban tidak bersinggungan langsung

dengan lantai ataupun aspal ketika sedang tidak digunakan. Contoh bentuknya

sekarang dapat dilihat pada Gambar 1.1 (Masniar dkk, 2017).

2.3 Voice of Customer

Voice of Customer atau suara pelanggan mewakili keinginan, pendapat,

persepsi dan keinginan pelanggan. Perusahaan melakukan berbagai kegiatan agar
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terbiasa dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk merancang produk dan

layanan dengan lebih baik. Pelanggan juga merupakan sumber pengetahuan

mengenai kinerja sistem produksi dan layanan (Foster, 2006).

Tabel 2.1 Contoh Voice of Customer
Atribut Primer Atribut Sekunder

1 Kualitas produk yang baik

Jernih
Tidak berasa
Tidak berbau
Tidak berlumut
Proses pembuatan yang higienis
Melewati beberapa tahap proses
penyaringan

2
Kemudahan dalam mendapatkan
produk

Tersedia di warung kecil maupun
besar
Jalur distribusi sampai ke penjuru kota

3 Harga produk

Harga produk lebih murah dibanding
pesaing
Terjangkau untuk seluruh segmen
pasar
Diskon pembelian dalam jumlah besar

4 Kemasan air minum

Kokoh
Ramah lingkungan
Nyaman digunakan (ergonomis)
Tersedia dalam berbagai ukuran

5 Fasilitas lain yang dimiliki Customer Service
(Sumber : Ardiantantri, 2008)

2.4 Quality Function Deployment (QFD)

Quality Function Deployment (QFD) adalah metode perencanaan dan

pembangunan produk atau jasa secara terstruktur yang memungkinkan tim

pengembang mendefinisikan secara jelas kebutuhan dan harapan konsumen dan

mengevaluasi kemampuan produk atau jasa secara sistematik untuk memenuhi

kebutuhan dan harapan tersebut (Imron, 2014).

Metode Quality Function Deployment (QFD) adalah metode yang

dikenalkan oleh Akao pada tahun 1966 digunakan untuk mengidentifikasikan

kebutuhan pelanggan berdasarkan atribut–atribut tertentu yang kemudian di

petakan menjadi spesifikasi desain sebuah produk untuk meningkatkan kepuasan

pelanggan. Quality Function Deployment (QFD) menggunakan House of Quality

(HOQ) yang merupakan matriks yang menggambarkan peta konseptual dalam
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proses desain, sebagai gagasan untuk mengetahui Customer Requirement (CR)

dan memberikan prioritas pada Technical Requirement (TR) untuk memuaskan

konsumen (Imron, 2014).

Matriks utama yang digunakan pada Quality Function Deployment (QFD)

adalah matriks House of Quality (HOQ). Berdasarkan matriks House of Quality

(HOQ), kebutuhan pelanggan (customer need) diterjemahkan ke dalam

karakteristik teknis dan berikutnya diterjemahkan ke dalam karakteristik part atau

komponen, proses operasi, dan keperluan produksi yang berhubungan dengan

proses manufaktur (Imron, 2014).

2.4.1 House of Quality (HOQ)

Rumah kualitas (House of Quality) merupakan alat yang berguna untuk

memandu proses perancangan produk, yang menterjemahkan kebutuhan

pelanggan menjadi persyaratan teknis. Penggunaan rumah kualitas yang rasional

dapat secara efektif mendukung pengembangan dan perancangan produk baru.

Rumah kualitas yang didasarkan pada penelitian tentang kebutuhan individu

pelanggan dan mempertimbangkan teknologi dan pasar pada saat yang

bersamaan (Sheng dan Wang, 2015)

Dengan menggunakan model HOQ, kita tidak hanya dapat meneliti

kualitas, kata kunci dan karakteristik teknologi kunci dari produk baru, namun

juga membuat keputusan mengenai produksi perusahaan manufaktur dengan

membandingkan daya saing dalam teknologi dan pasar dari berbagai skema

produk (Sheng dan Wang, 2015).
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Gambar 2.1 Layout Matriks House of Quality (HOQ)
(Sumber: Foster, 2006)

2.4.2 Langkah-Langkah Pembuatan House of Quality (HOQ)

Penerapan Quality Function Deployment (QFD) dalam perancangan

produk diawali dengan pembentukan matriks House of Quality (HOQ). Adapun

langkah-;angkah pembentukan matriks House of Quality (HOQ) adalah sebagai

berikut (Foster, 2006):

1. Kembangkan daftar kebutuhan pelanggan

Daftar persyaratan pelanggan mencakup kebutuhan pelanggan utama karena

berkaitan dengan aspek proses tertentu.

Gambar 2.2 Contoh Matriks Kebutuhan Pelanggan
(Sumber: Foster, 2006)
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2. Kembangkan daftar elemen desain teknis di sepanjang atap rumah. Inilah

elemen desain yang berhubungan dengan kebutuhan pelanggan.

Gambar 2.3 Contoh Matriks Kebutuhan Teknikal
(Sumber: Foster, 2006)

3. Menunjukkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan elemen desain

teknis. Sebuah diagram dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan ini.

Simbol 9 berarti kuat terkait, 3 adalah sedang dan 1 berarti terkait lemah.

Tabel 2.2 Simbol Matriks Hubungan
No Simbol Nilai Numerik Keterangan
1 9 Kuat Terkait
2 3 Sedang
3 1 Lemah Terkait

(Sumber: Foster, 2006)

4. Mengidentifikasi korelasi antara elemen desain di atap rumah menggunakan

simbol. Tunjukkan apakah elemen desain yang berbeda berkorelasi positif

atau negatif. Skor positif dan negatif diberikan pada setiap simbol seperti yang

ditunjukkan.

Tabel 2.3 Simbol Matriks Interkorelasi
No Simbol Nilai Numerik Keterangan
1 + 9 Kuat Positif
2 + 3 Positif
3 - 3 Negatif
4 - 9 Kuat Negatif

(Sumber: Foster, 2006)
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5. Melakukan penilaian kompetitif terhadap kebutuhan pelanggan. Perbandingan

ini berada pada skala lima poin dengan lima tingkat tinggi. Ada dua penilaian,

satu untuk persyaratan pelanggan dan persyaratan teknis lainnya.

6. Memprioritaskan persyaratan pelanggan. Prioritas ini termasuk kepentingan

pelanggan, nilai target, titik penjualan dan bobot mutlak. Kelompok fokus

pelanggan menetapkan peringkat untuk kepentingan. Ini adalah penilaian

subjektif tentang seberapa kritis persyaratan pelanggan tertentu berada pada

skala 10 poin, dengan 10 hal yang paling penting. Persyaratan pelanggan

dengan penilaian kompetitif yang rendah dan sangat penting adalah kandidat

untuk perbaikan. Nilai target ditetapkan pada skala 5 titik (di mana 1 tidak ada

perubahan, 3 memperbaiki produk dan 5 membuat produk menjadi lebih baik

daripada kompetisi). Dengan nilai target, tim desain memutuskan apakah akan

mengubah produk. Titik penjualan ditetapkan oleh anggota tim QFD pada

skala 1 atau 2, dengan makna efek penjualan tinggi dan 1 berpengaruh rendah

terhadap penjualan. Bobot mutlak kemudian ditemukan dengan mengalikan

kepentingan pelanggan, faktor target dan titik penjualan. Hal ini dinyatakan

dalam persamaan berikut:

Bobot mutlak = kepentingan pelanggan x nilai target x titik penjualan …(2.1)

7. Memprioritaskan persyaratan teknis. Tingkat kesulitan diberikan pada skala 1

sampai 10, dengan 1 menjadi paling tidak sulit dan 10 paling sulit. Nilai target

untuk persyaratan teknis dipilah dengan cara yang sama seperti nilai target

untuk persyaratan pelanggan ditetapkan. Nilai untuk bobot absolut dan relatif

sekarang ditetapkan. Nilai untuk bobot mutlak adalah jumlah produk dari

hubungan antara kebutuhan pelanggan dan teknis dan kepentingan.

Evaluasi akhir. Bobot relatif dan absolut untuk persyaratan teknis

dievaluasi untuk menentukan keputusan teknik apa yang perlu dilakukan untuk

memperbaiki desain berdasarkan masukan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan

menghitung persentase faktor berat untuk masing-masing berat absolut dan berat

relatif.
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2.4.3 Matriks Perencanaan

Pengumpulan data kualitatif ini merupakan tahap matriks perencanaan

QFD karena disini akan diketahui, bagaimana pelanggan melakukan prioritas.

Berdasarkan buku standar matriks perencanaan biasannya terdiri dari delapan tipe

data yang berbeda, yang masing-masing akan digambarkan secara berbeda.

Kedelapan data tersebut, adalah (Dudung, 2012):

1. Importance to Customer. Kolom ini merupakan tempat untuk merekam

bagaimana tingkat kepentingan masing-masing kebutuhan bagi pelanggan.

2. Customer satisfaction performance. Ini merupakan persepsi pelanggan tentang

seberapa baik produk yang ada saat ini dalam memenuhi kebutuhan

pelanggan. Maksud dari produk yang ada saat ini yaitu produk atau jasa yang

telah dan sedang ditawarkan atau diantarkan semirip mungkin dengan produk

atau jasa yang kita rencanakan untuk dikembangkan.

3. Compotitive satisfaction performance. Agar menjadi kompotitif, tim harus

mengerti kompetisi. Banyak tim biasannya tidak mempelajari saingannya

dengan baik karena tentu saja lebih sulit untuk menjangkau pelanggan

pesaing dibandingkan pelanggannya sendiri.

4. Goal. Pada kolom ini tim memutuskan apa level dari customer performance

yang ingin dicapai guna memenuhi setiap kebutuhan pelanggan. Tujuan (goal)

ini biasannya dinyatakan dalam bentuk skala numeric yang sama dengan

tingkat perfomansi. Kita perlu menentukan goal ini jika ada kondisi

keteratasan sumber daya, sedangkan jika tidak ada masalah dengan sumber

daya maka tim dapat mencapai semua aspek dari produk atau jasa dengan

sesempurna mungkin.

5. Imporovement Rasio. Goal dikombinasikan dengan rating produk kita yang

sudah ada akan digunakan untuk menentukan Improvement Ratio.

IR= Goal
Current Satisticationt Performance

…(2.2)

6. Sales Point. Data ini berisi informasi tentang kemampuan dalam menjual

produk atau jasa, didasarkan seberapa baik tiap kebutuhan pelanggan

dipenuhi. Nilai yang paling umum digunakan pada sales point adalah:
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Tabel 2.4 Regulasi Sales Point
No. Nilai Sales Point Keterangan

1 1 Tanpa titik penjualan
2 1,2 Titik penjualan menengah
3 1,5 Titik penjualan kuat

(Sumber: Dudung, 2012)

7. Raw weight. Kolom ini berisi perhitungan dari data dan keputusan yang dibuat

selama matriks perencanaan. Ini memodelkan kepentingan keseluruhan bagi

tim dari tiap customer needs, berdasarkan importance to customer,

improvement ratio dan sales point.

8. Normalized Raw Weight. Kolom ini berisi nilai Raw weight, diskalakan pada

range 0 sampai 1 atau dinyatakan dalam persentase.nilai dari Normalized Raw

Weight adalah sebagai berikut:

Normal Raw Weight = Raw Weight
Raw Weight Total …(2.3)

2.5 Klasifikasi Tujuan

Klasifikasi tujuan (clarifying objectives) dilakukan untuk menentukan

tujuan perancangan. Metoda yang digunakan adalah pohon klasifikasi

(clasification tree). Dengan pohon tujuan kita dapat mengidentifikasi tujuan dan

sub tujuan dari perancangan suatu produk beserta hubungan antara keduanya,

yaitu dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan yang hierarki antara

tujuan dengan subtujuannya. Percabangan pada pohon tujuan merupakan

hubungan yang menunjukkan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah

pertama adalah mencoba mengklarifikasi tujuan perencanaan. Akhir ini adalah

rangkaian tujuan dimana benda yang dirancang harus dapat dipenuhi. Klasifikasi

tujuan akan sangat membantu pada semua tahap perencanaan bila memiliki

gagasan yang jelas tentang tujuan bahkan meskipun tujuan ini akan dapat berubah

sesuai dengan kemajuan pekerjaan perencanaan. Tujuan awal dapat mengalami

perubahan, berkembang atau dipersempit ataupun berubah seiring dengan

permaslahan yang dapat dipahami dengan benar dan gagasan pemecahannya dapat

dikembangkan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa akhir dan cara akan

mengalami perubahan selama proses perencanaan. Prosedur pembuatan pohon

tujuan adalah sebagai berikut (Yuliarti dkk, 2012):
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1. Prepare the Selection Matrix

a. Concept  screening: menyiapkan  kriteria  fisik  yang  dapat  menerangkan

setiap konsep  dan  disusun  dalam  suatu  matriks. Kemudian dengan

pertimbangan mendalam,  ditentukan concept  yang  ingin  dijadikan

sebagai  patokan  atau concept reference untuk  dibandingkan  dengan

konsep  lainnya.  Referensi  konsep  ini  bisa berupa produk terbaik,

produk pesaing, atau konsep produk standar.

b. Concept  scoring: membuat  subkriteria  dari  kriteria  yang  sudah  ada

sehingga penilaian  dilakukan  lebih  detil.  Kemudian  menambahkan

bobot  pada  kriteria dan subkriteria  tersebut.  Dan  konsep  yang  dinilai

adalah  konsep  hasil  pemilihan dari concept screening.

2. Rate the Concepts

a. Concept  screening: skala  relatif  yaitu  ”lebih  baik” (+),  ”same  as” (0),

atau ”lebih buruk” (-) diberikan pada setiap sel dalam matriks.

b. Concept  scoring: skala  interval  digunakan,  yaitu  skala  1-5. Pada

konsep scoring tidak digunakan concept reference karena setiap konsep

dinilai.

3. Rank the Concepts

a. Concept screening: jumlahkan  semua  tanda  skala  relatif.  Kemudian

dari  hasil penjumlahan itu, konsep dengan jumlah ”plus” terbanyak dan

”minus” terkecil diberi peringkat yang paling baik.

b. Concept scoring: kalikan bobot dengan skala yang diberikan. Dan

penjumlahannya akan bisa menentukan peringkat bagi setiap konsep.

4. Combine and Improve the Concepts

a. Concept screening: meninjau  hasil dan mempertimbangkan untuk

menggabungkan atau mengembangkan beberapa konsep.

b. Concept scoring: meninjau  hasil dan  mencoba  kemungkinan  kombinasi

untuk meningkatkan kekurangan dari berbagai konsep menjadi konsep

yang lebih baik.
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Pada penelitian ini konsumen yang memakai alat standar ungkit tidak

diketahui dengan pasti jumlahnya sehingga untuk menentukan sampel minimun,

Teknik sampling yang digunakan adalah formula Lemeshow. Formula lemeshow

digunakan untuk populasi yang tidak diketahui.

n= z2.P(1-P)

d2 ...(2.4)

Keterangan:

n = Jumlah sampel

Z = skor z pada kepercayaan

p = Maksimal estimasi = 0,5

d = Alpha atau sampling error

2.8 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut

(Susilo dkk, 2016).:

1. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada

responden untuk memperoleh informasi untuk dijawab.

2. Dokumentasi, yaitu berupa buku dan catatan yang berhubungan dengan

masalah yang dibahas yang digunakan untuk mengevaluasi kenyataan di

lapangan.

3. Wawancara, adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan

sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap

secara tatap muka.

2.9 Skala Likert

Skala Likert, yaitu skala perhitungan dari setiap jawaban yang diberikan

oleh responden, dimana setiap jawaban telah diberi bobot nilai yakni sebagai

berikut:
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Tabel 2.5 Skala Likert
No Keterangan Simbol Bobot Nilai
1 Sangat Tidak Setuju STS 1
2 Tidak Setuju TS 2
3 Ragu-ragu RR 3
4 Setuju S 4
5 Sangat Setuju ST 5

(Sumber: Azizah dan Ali, 2009)

2.10 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut

(Ghozali, 2011). Jika r hitung> r table dan bernilai positif, maka variabel valid dan

jika r hitung< r table dan bernilai negatif, maka variabel tersebut tidak valid

(Susilo dkk, 2016).

Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji Reliabilitas menunjuk

pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu konstruk atau variabel dikatakan

reliable jika nilai Cronbach alpha> 0,60 (Susilo dkk, 2016).

`



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yaitu tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti

mulai dari pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpulan, yang

membentuk sebuah alur yang sistematis. Tahapan penelitian dipaparkan pada

Gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian (Lanjutan)

3.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan melalui observasi pegamatan terhadap

perkembangan produk standar ungkit yang telah ada di kota Pekanbaru yang

menjadi sampel pengamatan untuk mengetahui hasil penelitian nantinya.

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi tentang bagaimana

spesifikasi awal produk standar ungkit tersebut. Sehingga dari pengamatan

tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan oleh calon
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pelaku usaha. Informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara

langsung dengan konsumen atau pengguna produk standar ungkit.

3.2 Studi Pustaka

Pada tahap ini dilakukan studi tentang teori-teori yang berguna sebagai

acuan dalam menyelesaikan masalah seperti teori tentang metode QFD (Quality

Function Deployment). Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan

referensi-referensi atau literatur-literatur yang bisa mendukung dalam pemecahan

permasalahan yang ada. Dengan adanya studi literatur yang jelas, maka akan

mempermudah dalam memformulasikan persoalan dan cara pemecahan

permasalahan. Sehingga pada akhirnya akan mempermudah dalam mengolah data

dan menganalisis data terhadap langkah-langkah penelitian secara keseluruhan

dan sekaligus sebagai pengendali.

3.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan survey dan wawancara yang telah dilakukan serta didukung

oleh teori dan konsep yang relevan, ditemukan adanya permasalahn yang terdapat

pada perkembangan produk standar ungkit yang ada di kota Pekanbaru dimana

produk yang ada tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Oleh karena itu perlu

dilakukan penelitian mengenai strategi pengembangan produk standar ungkit yang

sesuai dengan keinginan konsumen.

3.4 Perumusan Masalah

Tujuan dari perumusan masalah adalah untuk memperjelas tentang

masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Agar memudahkan

peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang telah ditelaah dan

memilih metode penguji data yang tepat. Dari identifikasi masalah maka

didapatlah suatu rumusan tentang bagaimana pengembangan produk standar

ungkit dengan menggunakan metode QFD (Quality Function Deployment),

Bagaimana hasil pengujian konsep yang dikembangkan, dan bagaimana hasil

pengujian pengembangan produk menggunakan prototype produk standar ungkit

tersebut.
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3.5 Tujuan Penelitian

pada tahap penetapan tujuan ini merupakan tahap untuk menjawab

masalah-masalah yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengetahui respon teknis

yang sesuai dengan kemampuan pengembang berdasarkan VoC (Voice of

Customer), untuk mengetahui prioritas penerapan teknis, menentukan aspek teknis

yang tepat dalam mengembangkan produk standar ungkit, mengetahui hasil

pengujian konsep yang dilakukan terhadap konsep produk yang telah

dikembangkan menggunakan metode QFD.

3.6 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap dimana peneliti mengumpulkan

informasi-informasi dari konsumen melalui voice of customer dan mengetahui

poni-poin atau yang menjadi prioritas dari keinginan konsumen atau pemakai dari

produk standar ungkit. Disamping itu juga data-data berupa spesifikasi awal dari

standar ungkit juga diperlukan untuk perbaikan produk serta bentuk dari produk

standar ungkit sebelum dilakukannya pengembangan produk. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi serta melakukan wawancara

langsung dengan konsumen atau pengguna di Kota Pekanbaru.

3.7 Pengolahan Data

3.7.1 Identifikasi Atribut Produk

Dalam penelitian ini perlu ada penentuan atau klasifikasi tujuan dalam

melakukan penelitian yaitu menetukan produk yang akan dirancang, dan dalam

penelitian ini produk yang akan dirancang adalah standar ungkit.

1.7.2 Penentuan Sampel

Penentuan ukuran sampel harus dilakukan agar sampel yang diambil

benar-benar dapat mewakili atau mempresentasikan suatu populasi yang ada.

Ukuran sampel minimum ditentukan dengan rumus := Z2 ×P(1-P)

d2 ………………………………………………(3.1)
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Keterangan:

= Jumlah sampel

Z = Skor z pada kepercayaan 90% = 1,64

P = Maksimal estimasi = 0,5

d = Alpha (0,10) atau sampling error = 10%

Jadi jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 68 orang. Penelitian ini

menggunakan teknik sampling Purposive Sampling Merupakan pemilihan

anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari

peneliti.

3.7.3 Perancangan dan Pembuatan Kuesioner Tertutup

Setelah didapatnya hasil dari daftar keinginan konsumen maka setelah itu

selanjutnya adalah membuat kuesioner tertutup. Pernyataan-pernyataan kuesioner

tertutup ini yang nantinya akan menjadi data utama dalam penelitian ini.

3.7.4 Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan setelah selesainya pembuatan butir

pertanyaan pada kuesioner. Fokus utama penyebaran kuesioner adalah kepada

pengguna motor bebek dan sport harian atau khusus maupun bengkel sepeda

motor pada wilayah kota Pekanbaru, Riau.

3.7.5 Pengujian Kuesioner

Pengujian kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan

reliabilitas. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat

mewakili populasi dari penelitian. Selain itu uji reliabilitas diperlukan untuk

mengetahui kehandalan dari kuesioner itu sendiri.

3.7.6 Perancangan House of Quality (HOQ)

Perancangan House of Quality (HOQ) adalah untuk menerjemahkan

keinginan konsumen kedalam bahasa teknis yang nantinya akan menjadi acuan

dalam perancangan preduk. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Kembangkan daftar kebutuhan pelanggan.
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2. Kembangkan daftar elemen desain teknis di sepanjang atap rumah.

3. Menunjukkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan elemen desain

teknis.

4. Mengidentifikasi korelasi antara elemen desain di atap rumah menggunakan

simbol.

5. Melakukan penilaian kompetitif terhadap kebutuhan pelanggan.

6. Memprioritaskan persyaratan pelanggan.

7. Memprioritaskan persyaratan teknis.

8. Evaluasi akhir.

3.7.7 Concept Clasification Tree

Pada tahap ini dilakukan analisa untuk mengkombinasi solusi-solusi yang

ditemukan dan ditawarkan yang kemudian menjadi dasar pengembangan baru.

Pohon klasifikasi ini digunakan untuk membagi semua kemungkinan solusi

kebeberapa kelompok yang memudahkan perbandingan dan pemilihan.

3.7.8 Concept Screening

Konsep ini bertujuan untuk mempersempit jumlah konsep secara cepat dan

meningkatkan (improve) konsep yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan:

1. Mempersiapkan matriks seleksi

2. Menilai konsep

3. Menentukan ranking

4. Mengkombinasikan dan memperbaiki konsep

5. Memilih satu atau lebih konsep

6. Refleksi pada hasil dan proses

3.7.9 Concept Scoring

Penilaian konsep menggunakan kriteria seleksi pembobotan dan skala

rating yang lebih baik. Penilaian konsep dapat dilewati apabila penyaringan

konsep menghasilkan konsep yang dominan. Langkah-langkah yang dilakukan:

1. Mempersiapkan matrik seleksi

2. Memberi rate pada konsep
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3. Memberikan rank pada konsep.

4. Mengkombinasikan dan meningkatkan konsep

5. Memilih satu atau lebih konsep

6. Merefleksikan hasil dan proses

3.7.10 Perancangan Konsep Produk

Setelah didapatkannya rincian spesifikasi produk menurut kebutuhan

konsumen. Maka selanjutnya adalah melakukan perancangan produk

menggunakan Software Sketchup.

3.8 Pembuatan Prototype

Pembuatan prototype dapat dilakukan setelah didapatnya rancangan

produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Prototype digunakan untuk

menilai apakah produk bekerja seperti yang diharapkan. Bagian-bagian dalam

prototype biasanya sama dalam hal material dan bentuk geometrinya. Pembuatan

prototype ini juga menampilkan Operation Process Chart (OPC) dari pembuatan

produk. Operation Process Chart (OPC) digunakan sebagai diagram yang

menunjukkan langkah-langkah proses pengerjaan mulai dari material hingga

menjadi produk jadi.

3.9 Analisa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada

perumusan masalah.

3.10 Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari hasil

penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Serta saran dari peneliti untuk

pengembangan produk yang lebih lanjutan.



BAB V
ANALISA

5.1 Analisa Pengumpulan Data

Berikut adalah analisa dari data yang telah dikumpulkan, dimana data

tersebut berguna sebagai dasar dari pengolahan data.

5.1.1 Analisa Misi Produk

Misi produk terbagi atas 4 klasifikasi, yaitu deskripsi produk, segmentasi

pasar, asumsi dan batasan serta stakeholder. Pada deskripsi produk, produk yang

akan dirancang haruslah menjadi sebuah alat bantu sepeda motor yang fungsional

serta memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dengan desain

yang lebih menarik. Segmentasi pasar dari produk adalah pengguna motor bebek

dan sport harian atau khusus maupun bengkel sepeda motor, dimana dalam dunia

kerja khususnya bengkel sepeda motor serta kejuaraan-kejuaraan balap motor

roda dua dan kontes modifikasi maupun pemakaian harian yang sangat

memerlukan produk tersebut, dengan keinginan dan kebutuhan konsumen yang

fungsional serta mampu memberikan keselamatan, kenyamanan, serta kemudahan

bagi para penggunanya, dan dapat menghindari resiko kecelakaan kerja dan

desain yang lebih efektif serta efisien bagi pengguna atau konsumen itu sendiri.

Asumsi dari produk rancangan adalah diharapkan dapat memberi

keamanan untuk pengguna maupun sepeda motor itu sendiri serta desain produk

yang lebih fleksibel dengan fungsi yang bertambah serta kuat dan tahan.

Stakeholder dari produk rancangan adalah bengkel dan pembeli sekaligus

pengguna.

5.1.2 Analisa Rekapitulasi Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan di Kota Pekanbaru dengan teknik

purposive sampling, dimana anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan

pertimbangan tertentu dari peneliti. Kuesioner disebarkan dengan jumlah 68
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responden. Setelah dilakukannya penyebaran kuesioner, berikut adalah tanggapan

dari responden:

1. Mudah untuk dipasang atau diterapkan

Sebanyak 40 orang sangat setuju (SS) dan 28 orang setuju (S) bahwa sebuah

alat bantu haruslah mudah untuk diterapkan oleh pengguna. Hal tersebut bisa

menjadi pertimbangan karena jika produk tersebut dirancang masih dengan

tingkat kesulitan yang tinggi seperti harus dengan dua orang, maka pengguna

akan merasa malas untuk menerapkannya tersebut karena butuh tenaga. Maka

produk yang mudah untuk diterapkan oleh pengguna sangat penting dalam

menarik minat pengguna tersebut.

2. Multifungsi

Sebanyak 49 orang sangat setuju (SS) dan 19 orang setuju (S) bahwa alat

bantu haruslah mempunyai fungsi yang lebih. Pada produk rancangan

sekarang, dari segi fungsi sudah bertambah dari rancangan sebelumnya,

seperti salah satunya fungsi alat bantu sudah bisa diterapkan untuk roda

belakang dan depan dari jenis motor bebek hingga motor sport. Dengan fungsi

tersebut pengguna tidak perlu menggunakan alat bantu model lain lagi.

3. Keamanan saat sudah dipasang

Sebanyak 38 orang sangat setuju (SS) dan 30 orang setuju (S) bahwa alat

bantu haruslah memberikan keamanan saat alat tersebut sudah dipasang.

Bagaimana alat tersebut tidak mudah goyang atau merusak bagian dari motor

tersebut, maka pada rancangan sekarang dari segi bahan baku dipilih yang

kuat dan tahan maupun bentuk atau ukurannya lebih presisi sehingga sesuai

saat dipasang dan tidak merusak sepeda motor tersebut.

4. Tidak mencederai pengguna

Sebanyak 37 orang sangat setuju (SS) dan 31 orang setuju (S) bahwa alat

bantu harusnya tidak mencederai penggunanya. Pemilihan bahan baku besi

yang memiliki serat yang halus menjadi kunci utama. Bahan baku yang

berserat halus tidak akan mencederai pengguna, karena serpihan besi yang

dapat melukai tangan dari pengguna. Sisi bentuk juga harus lebih presisi
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supaya produk tidak mudah goyang sehingga bisa mencederai pengguna saat

waktu diterapkan.

5. Tidak merusak bagian dari sepeda motor

Sebanyak 41 orang sangat setuju (SS) dan 27 orang setuju (S) bahwa produk

yang ada dipasaran bisa merusak bagian dari swing arm sepeda motor, karena

tidak ada alas pada permukaan penahan dari produk tersebut. Pada produk

sekarang diberi alas sejenis karet yang dapat melindungi swing arm dari

gesekan penahan saat dipasang, sehingga pengguna lebih merasa aman untuk

gunakannya setiap hari.

6. Bahan material yang kuat dan tahan

Sebanyak 45 orang sangat setuju (SS) dan 23 orang setuju (S) bahwa produk

harusnya terbuat dari material yang kuat dan tahan, agar produk tersebut bisa

dipakai dalam jangka waktu yang lama dengan penggunaan setiap harinya.

Pemilihan bahan baku menjadi kunci utama, seperti memakai bahan baku besi

yang kuat dan tidak mudah korosi.

7. Desain dan warna menarik

Sebanyak 37 orang sangat setuju (SS) dan 31 orang setuju (S) bahwa sebuah

alat bantu harus memiliki desein dan warna yang menarik bagi penggunanya.

Agar terlihat menarik, desain dibuat dengan simpel dan sesederhana mungkin

dan pemilihan warna yang cukup cerah. Hal tersebut dikarenakan ketertarikan

pengguna dalam membeli dan menggunakan produk alat bantu tersebut setiap

hari.

8. Keawetan (tidak mudah pudar dan berkarat)

Sebanyak 35 orang sangat setuju (SS) dan 33 orang setuju (S) bahwa produk

tersebut harusnya bisa lebih awet dan tahan lama. Pemilihan cat untuk produk

sangatlah penting disini, karena pemilihan cat dengan kualitas yang baik dan

tahan dari korosi dengan pengecatan yang sedikit tebal sehingga produk

tersebut dilindungi dari korosi atau berkarat dan tidak mudah pudar.

9. Mudah dibawa dan disimpan

Sebanyak 36 orang sangat setuju (SS) dan 32 orang setuju (S) bahwa sebuah

produk haruslah mudah dibawa dan disimpan. Pada parameter ini fokus utama
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terletak pada dimensi dan juga pemilihan bahan, serta design dari produk

tersebut. Agar mudah dibawa, maka produk tersebut didesain bisa dibongkar

dengan mudah menjadi beberapa bagian sehingga dapat dengan mudah

dibawa maupun disimpan. Pemilihan bahan juga harus diperhatikan, agar

produk tidak terlalu berat saat dibawa sehingga dapat memudahkan pengguna

dalam membawa atau memindahkan produk.

5.2 Analisa Pengolahan Data

Berikut adalah analisa dari pengolahan data yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya.

5.2.1 Analisa Uji Validitas Dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan kepada

68 orang responden, diketahui bahwa hasil yang didapat dari uji validitas dari 9

jenis kriteria pernyataan dinyatakan valid. Hal tersebut dapat diketahi dengan

melihat nilai rhitung yang lebih besar daripada nilai rtabel. Uji validitas digunakan

untuk meilhat tingkat sah atau tidaknya suatu kuesioner.

Setelah dilakukannya uji validitas, maka selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji

reliabilitas digunakan untuk melihat tingkat keabsahan dari kuesioner tersebut.

Dalam uji tersebut, kuesioner yang telah disebar dapat dikatakan reliabel. Hal

tersebut terlihat dari nilai cronbach’s alpha lebih besar daripada rtabel.

5.2.2 Analisa House of Quality (HOQ)

House of Quality (HOQ) digunakan untuk menerjemahkan keinginan

konsumen terhadap produk alat bantu menjadi suatu bahasa teknis yang akan

digunakan sebagai persyaratan dalam merancang produk tersebut.

5.2.2.1 Analisa Costumer Requirements

Daftar kebutuhan pelanggan mecakup hal-hal yang diinginkan konsumen

terhadap produk tersebut (voice of customer). Daftar kebutuhan pelanggan ini

akan diterjemahkan menjadi bahasa teknikal.
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5.2.2.2 Analisa Technical Design Elements

Bahasa teknikal adalah hasil terjemahan dari daftar kebutuhan konsumen.

Hasil terjemahan tersebut meliputi:

1. Nyaman digunakan

2. Ukuran

3. Multifungsi

4. Desain produk

5. Pemilihan warna

6. Pemilihan bahan dasar

7. Pemilihan bahan pewarna

8. Jaminan kualitas

Bahasa teknikal tersebut akan menjadi acuan dalam perancangan produk

nantinya. Hal-hal dari bahasa teknikal akan mengacu kepada desain produk,

pemilihan bahan, dan lain sebagainya.

5.2.2.3 Analisa Relationship Product

Pada tahapan ini menunjukkan hubungan antara kebutuhan pelanggan

yang sudah dikumpulkan dan elemen desain teknis yaitu hasil dari terjemahan

kebutuhan pelanggan. Berikut adalah jabaran dari hubungan antara customer

requirements dan technical requirement:

1. Mudah dipasang atau diterapkan memiliki hubungan yang kuat degan nyaman

digenggam. Hubungan ini menunjukkan jika produk nyaman digunakan oleh

pengguna, maka akan memudahkan pengguna dalam menerapkan alat bantu

tersebut ke sepeda motor. Selain itu, mudah dipasang atau diterapkan juga

memiliki hubungan dengan desain produk. Hal tersebut dikarenakan jika

bentuk presisi dan lebih fleksibel, maka akan mempermudah alat bantu untuk

diterapkan.

2. Memiliki banyak fungsi berhubungan kuat dengan multifungsi dan desain

produk. Hal tersebut diharapkan jika produk memiliki desain yang menarik

dan multifungsi, maka akan lebih menarik minat pengguna untuk membeli dan
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menggunakan alat bantu tersebut dengan bentuk dan fungsi yang lebih banyak

dari alat bantu sebelumnya.

3. Keamanan saat sudah dipasang memiliki hubungan yang kuat dengan desain

produk. Hal tersebut diharapkan jika produk memiliki desain yang presisi dan

tidak mudah goyang, maka pengguna akan lebih merasa aman apabila alat

bantu tersebut saat sudah terpasang. Keamanan saat sudah dipasang juga

berhubungan sedang dengan jaminan kualitas yang diberikan kepada produk,

Jaminan kualitas yang dijanjikan yaitu dengan pemilihan bahan yang tepat dan

juga desain produk yang tepat pula.

4. Tidak mencederai pengguna hubungan yang kuat dengan desain produk. Hal

tersebut dikarenakan produk yang diharapkan tidak memiliki pinggiran yang

tajam atau halus sehingga tidak dapat melukai pengguna. Tidak mencederai

pengguna juga memiliki hubungan yang kuat dengan nyaman digunakan

karena apabila tidak mudah saat diterapkan maka produk tersebut bisa

mencederai pengguna seperti sepeda motor jatuh dan mengenai pengguna

tersebut.

5. Tidak merusak sepeda motor memiliki hubungan yang kuat dengan pemilihan

bahan dasar. Untuk produk ini sendiri akan menggunakan bahan dasar besi

pipa tebal yang halus dan diberi alas karet sehingga tidak merusak sepeda

motor tersebut.

6. Bahan yang kuat dan tahan memiliki hubungan yang kuat dengan pemilihan

bahan dasar. Pemilihan jenis besi yang tepat dapat membuat produk kuat dan

tahan lama. Kunci utama pada poin ini adalah pemilihan material yang benar-

benar tepat. Bahan yang kuat dan tahan juga berhubungan sedang dengan

jaminan kualitas yang diberikan kepada produk, seperti penggunaan bahan-

bahan yang Standar Nasional Indonesia.

7. Keawetan memiliki hubungan dengan pemilihan bahan dasar dan juga bahan

pewarna. Diharapkan pemilihan bahan yang tepat, yaitu dengan pemilihan

material besi yang tidak mudah berkarat dan juga pemilihan bahan pewarna

(cat) yang anti karat dan tebal sehingga akan bisa bertahan lama.
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8. Desain dan warna menarik memiliki hubungan yang kuat dengan desain

produk dan pemilihan warna. Penentuan desain dan pemilihan warna

berpengaruh besar dalam minat pembeli atau pengguna terhadap produk itu

sendiri.

9. Mudah dibawa dan disimpan memiliki hubungan yang lemah dengan nyaman

digenggam. Produk yang mudah dibawa haruslah yang nyaman digenggam,

hal tersebut berkaitan tetapi tidak terlalu diperlukan. Mudah disimpan memliki

kaitan yang kuat dengan ukuran dan desain produk. Hal tersebut dikarenakan

apabila produk ukuran tidak terlalu besar dan desain produk yang bisa dilepas.

Sebagai contoh, produk bisa dibongkar saat disimpan dan dipasang kembali

saat ingin dingunakan.

5.2.2.4 Analisa Technical Correlation

Technical correlation merupakan hugungan antara bahasa teknis pada

HOQ. Berikut adalah hubungan antara daftar elemen teknis tersebut:

1. Nyaman digunakan memiliki hubungan yang kuat dengan desain produk.

Kenyamanan produk dapat dilihat dari desain produk tersebut, apakah terlalu

susah atau mudah saat digunakan. Kenyamanan juga dapat diukur dengan

pemilihan bahan. Hal tersebut dapat diukur dari pemilihan bahan baku yang

berserat kasar atau halus.

2. Ukuran memiliki hubungan yang kuat dengan desain produk. ukuran produk

dapat dilihat dari desain produk tersebut, apakah besar atau tidak terlalu besar.

3. Multifungsi memiliki hubungan yang kuat dengan desain produk. Multifungsi

dari suatu produk dapat dilihat dari desain produk tersebut. Apakah

mempunyai fungsi lebih atau tidak.

4. Desain produk memiliki hubungan kuat dengan pemilihan warna. pemilihan

warna yang tepat dapat menambahn nilai estetika dari produk.

5. Pemilihan bahan dasar berhubungan kuat dengan jaminan kualitas. Hal

tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah kualitas produk dapat tahan lama

dan kuat. Karena pemilihan bahan yang tidak tepat sangat berbahaya bagi

pengguna.
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6. Pemilihan bahan pewarna memiliki hubungan yang kuat dengan jaminan

kualitas. Pemilihan bahan pewarna yang tahan lama dan tidak mudah berkarat.

5.2.2.5 Analisa Competitive Assesment

Penilaian kompetitif pada produk sangat penting untuk mengetahui target

yang perlu dicapai dari tiap-tiap elemen produk. Pada penilaian target ini beberapa

elemen memiliki target 4 yaitu mudah untuk dipasang atau diterapkan, keamanan

saat sudah dipasang, tidak mencederai pengguna, bahan material yang kuat dan

tahan dan mudah dibawa dan disimpan. Nilai target 4 mengartikan bahwa elemen

tersebut diperlukan dalam perancangan produk. Elemen yang mendapat nilai

target 5 yaitu memiliki banyak fungsi, tidak merusak bagian dari sepeda motor,

keawetan serta desain dan warna menarik. Penilaian target 5 mengartikan bahwa

elemen tersebut memang sangat dibutuhkan bagi pelanggan.

5.2.2.6 Analisa Tingkat Kepentingan Atribut

Penentuan tingkat kepentingan atribut berguna untuk melihat seberapa

penting kebutuhan pelanggan terhadap produk. Pada tingkat kepentingan atribut

ini, semua elemen memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Hal tersebut terlihat

dari seluruh nilai importance hampir mendekati skala 5. Tingkat kepentingan

yang tinggi berbanding lurus dengan keinginan konsumen terhadap produk.

5.2.2.7 Analisa Sales Point

Penentuan titik penjualan bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap

keinginan konsumen. Titik penjualan diberikan kebada kebutuhan yang memiliki

daya jual yang tinggi. Pada daftar kebutuhan pelanggan range sales point berkisar

antara 1,2-1,5. Dimana hal tersebut menunjukan bahwa daya jual dari kebutuhan

konsumen tersebut kuat dan daoat menarik konsumen lebih banyak lagi jika

didukung dengan promosi yang kuat.

5.2.2.8 Analisa Prioritize Customer dan Technical Requirements

Pada tahapan penentuan prioritas persyaratan pelanggan ini yaitu

menentukan nilai bobot mutlak dari daftar kebutuhan pelanggan dan juga daftar
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elemen teknis. Cara mendapatkan bobot mutlak dari daftar kebutuhan pelanggan

adalah dengan mengalikan antara tingkat kepentingan pelanggan, nilai target dan

juga titik penjualan. Sedangkan untuk mencari bobot mutlak dari elemen teknis

didapatkan dari jumlah produk dari hubungan antara kebutuhan pelanggan dan

teknis dan kepentingan.

5.2.2.9 Analisa Evaluasi Akhir

Pada evaluasi akhir ini menunjukkan keseluruhan dari hasil HOQ.

Persentase keseluruhan dapat menampilkan hasil dari pengolahan HOQ. Desain

produk harus mendapat perhatian utama dalam pembuatan produk, dikarenakan

memiliki persentase paling tinggi yaitu senilai 38,01%. Pada urutan kedua yang

harus mendapat perhatian dalam pembuatan produk adalah pemilihan bahan dasar

dengan nilai 19,12%. Pemilihan bahan dasar yang tepat sangat diperlukan demi

keamanan pengguna dan sepeda motor. Nyaman digunakan menempati urutan

ketiga. Nyaman digunakan sangat diperlukan demi keamanan pengguna sehingga

dapat meminimalisir terjadinya cidera. Multifungsi, pemilihan bahan pewarna,

pemilihan warna, jaminan kualitas dan ukuran menempati urutan keempat sampai

dengan terakhir secara berurutan.

5.2.3 Analisa Concept Classification Tree

Pada tahapan ini dilakukan perincian dari bahasa teknis pada HOQ. Hal

tersebut berguna sebagai acuan dari pembuatan produk. Berikut adalah hasil

breakdown dari bahasa teknis

1. Hal hal yang perlu diperhatikan pada poin nyaman digunakan adalah bentuk

yang presisi, tidak licin dan permukaan yang halus sehingga memudahkan

untuk diterapkan.

2. Pada poin ukuran haruslah dengan ukuran yang sesuai dan pas. Tidak

memakan tempat yang besar untuk memudahkan dibawa maupun disimpang.

3. Multifungsi pada produk haruslah dapat memberikan fungsi yang lebih, tidak

hanya angkat roda bagian belakang tapi juga bisa angkat roda bagian depan

dan produk lebih fleksibel sehingga memudahkan pengguna.
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4. Desain produk haruslah dibuat dengan bentuk yang presisi dan fleksibel agar

pengguna dapat menerapkannya dengan mudah. Warna cerah dapat memikat

minat pengguna untuk dibeli. Permukaan yang halus dan kuat dapat mencegah

terjadinya cidera pada pengguna.

5. Pemilihan warna haruslah haruslah dapat menarik minat pembeli. Warna yang

cerah dan beraneka ragam dapat membuat pembeli merasa tertarik pada

produk.

6. Pemilihan bahan dasar dengan permukaan halus, kuat dan tebal sangat tepat

bagi produk. Hal tersebut dibutuhkan untuk menjamin kualitas produk agar

tidak membuat pengguna cidera karena produk ini dan bertahan jangka waktu

lama. Pemilihan bahan baku yang tepat adalah besi atau besi pipa tebal dengan

serat halus.

7. Pemilihan bahan pewarna juga harus aman dan tahan. Bahan pewarna

haruslah anti karat dan tidak mudah terkelupas.

8. Jaminan kualitas sangat dibutuhkan agar meyakinkan pengguna bahwa produk

yang dirancang aman untuk digunakan. Pemilihan bahan baku dan bahan

pewarna yang aman dapat menjamin produk aman.

5.2.4 Analisa Concept Selection

Setelah didapatkannya gambaran terhadap produk yang akan dirancang,

maka selanjutnya adalah menyeleksi konsep rancangan yang tepat untuk desain

produk. Terdapat 2 konsep rancangan produk yang akan dibandingkan. Konsep

yang terpilih nantinya akan menjadi desai dari produk akhir. Proses evaluasi

konsep ini terdiri dari 2 tahap yaitu concept screening dan concept scoring.

5.2.4.1 Analisa Konsep Produk

Terdapat 2 konsep rancangan produk, yaitu konsep A dan konsep B.

masing masing dari konsep memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing

yang nantinya akan dibandingkan sehingga terpilihlah desain akhir dari produk.

Kelebihan dari konsep A adalah bagian penahannya bisa digunakan dan berfungsi

untuk segala jenis swing arm pada sepeda motor dan bisa di pakai untuk roda

depan maupun roda bagian belakang. Untuk bagian penahan ini lebih fleksibel
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dengan bisa diatur rendah atau tingginya posisi dari penahan tersebut dan bentuk

lebih mudah untuk dibongkar dan dipasang, kekurangannya yaitu ukuran cukup

besar dan tidak bisa atau masih rumit dalam memindahkannya. Konsep B

memiliki kelebihan desain yang lebih kecil dan simpel. pada bagian batang untuk

pegangan didesain bisa dipasang dan dibongkar. Saat produk ini sudah diterapkan

tetapi ingin memindahkan sepeda motor dari posisi parkir semula tidak harus di

lepaskan dulu karena bagian roda didesain lebih fleksibel. Kekurangan konsep B

yaitu pada bagian penahannya digunakan dan berfungsi untuk swing arm sepeda

motor tertentu dan hanya bisa dipakai untuk roda bagian belakang.

5.2.4.2 Analisa Concept Screening

Concept screening dilakukan untuk melihat perbandingan produk

memlalui penyaringan dari kedua konsep. Penyaringan konsep bertujuan untuk

menilai poin-poin mana saja yang unggul dalam konsep rancangan tersebut. Hasil

akhir dari penyaringan konsep yaitu menemukan konsep yang lebih unggul

dibandingkan konsep lainnya. Pada pengolahan data tabel 4.14 didapatkan bahwa

konsep B memiliki poin yang lebih unggul. Konsep B unggul pada poin ukuran,

multifungsi dan desain produk. Dari hasil rekapitulasi maka didapatlah bahwa

konsep B lebih unggul jika dibandingkan dengan konsep A.

5.2.4.3 Analisa Concept Scoring

Tahapan ini menunjukkan hasil pembobotan akhir produk. Konsep yang

akan dibandingkan adalah konsep B yang lebih unggul pada tahapan sebelumnya.

Konsep B akan dibandingkan dengan konsep kombinasi, yaitu hasil gabungan

antara konsep A dan B. Setelah dilakukannya pembobotan, maka konsep terpilih

adalah konsep kombinasi A+B. Konsep A+B dirasa cocok sebagai rancangan

produk akhir karna mendapatkan seluruh keunggulan pada konsep A dan B, mulai

dari fungsi, kemudahan, kenyamanan dan kualitas.

5.2.5 Analisa Concept Testing

Sebelum produk dibuat, alangkah baiknya untuk menguji terlebih dahulu

konsep produk tersebut. Pengujian dapat dilakukan dengan memperlihatkan
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gambaran produk kepada responden. Survey dilakukan dengan mewawancarai

pengguna dengan beberapa pertanyaan mengenai produk.  Sudut pandang

pengguna diperlukan sebagai konsumen yang akan membeli produk. Wawancara

dilakukan kepada 68 orang responden.

Pada hasil survey, Responde memberi tanggapan positif terhadap

rancangan produk. Mereka menganggap produk rancangan adalah sesuatu hal

unik yang cukup bagus. pengguna juga mengharapkan bahwa dengan adanya

produk tersebut dan sangat terbantu, mungkin akan memudahkan untuk dipakai

setiap hari. Dengan cukup satu model standar ungkit sudah bisa dipakai untuk

semua sepeda motor dan tidak perlu susah payah untuk memindahkannya dan

mungkin kuat untuk dipakai setiap waktu.

5.2.6 Analisa Pembuatan Prototype

Prototype merupakan bentuk awal dari suatu produk (contoh produk) yang

memiliki karakteristik yang mendekati dari konsep akhir produk.  Pembuatan

prototype produk diperlukan untuk memberikan gambaran akhir terhadap produk

sebelum diproduksi secara masal.

5.2.6.1 Analisa Pengenalan Bahan Baku

Pengenalan bahan baku berguna untuk mengetaui apa saja material yang

dibutuhkan dalam pembuatan produk. Pada hasil akhir prototype ada beberapa

material yang masih menggunakan bahan baku yang hampir menyerupai dengan

produk aslinya. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa pertimbangan. Bahan

baku yang digunakan pada protoype adalah pipa besi hollow sedangkan bahan

baku produk akhir merupakan pipa galvanis. Pipa galvanis dipilih karena pipa

tersebut miliki keunggulan dari pipa lainnya salah satunya yaitu tahan lama

karena bersifat antikarat dan tahan banting, maka cenderung tahan dan awet dalam

jangka waktu yang lama. Penggunaan pipa besi hollow sebagai bahan baku

prototype karena lebih hemat dan tersedia ditempat pembuatan produk tersebut.

Cat besi yang digunakan juga terdapat perbedaan. Cat besi yang digunakan

pada prototype masihlah cat besi biasa yang dapat ditemukan dengan harga

terjangkau. Cat besi yang dibutuhkan untuk pembuatan prototype sangat sedikit
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maka jika membeli cat besi dengan jaminan anti karat ditakutkan akan terjadi

pemborosan dana. Karena ditakutkan cat besi anti karat akan terbuang percuma

jika tidak digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Dari segi harga, cat besi

anti karat juga sedikit lebih mahal dan ketersediaan dana yang minim

mengharuskan untuk memakai cat besi biasa pada ptotoype. Untuk material

lainnya pada umumnya menggunakan material yang sama.

5.2.6.2 Analisa Desain Produk

Produk dirancang menurut konsep kombinasi A+B. Produk alat bantu ini

terdiri dari pipa besi, plat besi dan besi UNP yang disatukan oleh baut, mur dan

dilas rapi. Bagian bawah ada roda yang disatukan dengan besi UNP untuk

fleksibel yang bisa bergerak dan berpindah tempat. Pada pipa besi atau bagian

batang yang bisa dibongkar dan dipasang kembali dengan baut dan mur. Bagian

atas ada penahan yang lebih fleksibel dengan bisa diatur rendah atau tingginya

posisi dari penahan tersebut yang dipasangi baut dan mur.

5.2.6.3 Analisa Pengujian Prototype

Pengujian prototype dilakukan untuk melihat reaksi terhadap produk. Dari

hasil survey terhadap 68 orang, mereka cukup tertarik dengan ide saat melihat

produk tersebut. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa terbantu saat

menggunakan produk tersebut setiap hari dirumah, apalagi untuk kegiatan bengkel

produk ini sangat mempermudah pekerja dengan sepeda motor yang datang

berbeda setiap saat.

Rata-rata mereka yang menggunakan untuk motor harian menjadi lebih

mudah untuk diterapkan, juga dengan fungsi sekarang yang bisa dipindahkan dan

tidak perlu menurunkan produk tersebut terlebih dahulu. Menurut mereka produk

sekarang juga lebih simpel dan tidak memakan tempat yang besar karena bisa di

bongkar saat disimpan maupun dibawa dan bisa dipasang kembali dengan mudah.

Untuk kegiatan bengkel, pengguna merasa sangat terbantu dengan fungsi dari

produk tersebut, seperti penahan swing arm bisa untuk segala jenis motor dari

motor bebek maupun sport karena dibengkel setiap hari banyak motor yang
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datang dengan jenis motor yang beragam. Tidak hanya itu, produk tersebut juga

bisa digunakan untuk angkat roda belakang dan roda bagian depan.

Responden menyebutkan masih terdapat beberapa kekurangan pada

produk yang mungkin bisa diperbaiki, seperti beberapa komponen bahan dasar

yang dipakai sedikit berat dan permukaan tidak cukup halus. Mengenai komponen

yang sedikit berat dan tidak halus tersebut ditanggapi dengan memberitahu bahwa

produk yang dilihatkan masih berupa contoh dengan memperlihatkan gambar

konsep akhir produk. Responden juga diberi penjelasan bahwa material yang

dipakai akan lebih ringan dan halus untuk hasil akhirnya.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kriteria yang diinginkan pengguna atau konsumen dari produk alat bantu

tersebut adalah yang yang mudah untuk dipasang atau diterapkan, multifungsi,

keamanan saat sudah dipasang, tidak mencederai pengguna, tidak merusak

bagian dari sepeda motor, bahan material yang kuat dan tahan, desain dan

warna menarik, keawetan serta mudah dibawa dan disimpan.

2. Desain produk terpilih yaitu konsep kombinasi A+B. Konsep ini dirasa cocok

sebagai rancangan produk akhir yang tepat bagi konsumen karna mendapatkan

seluruh keunggulan pada konsep A dan B, mulai dari fungsi, kemudahan,

kenyamanan dan kualitas.

3. Hasil rancangan akhir yang tepat yaitu produk yang nyaman digunakan

dengan ukuran yang pas dan presisi, tidak licin serta permukaan halus. Alat

bantu memiliki fungsi yang lebih banyak dari sebelumnya dan mudah

dibongkar dan dipasangkan kembali. Bentuk sederhana dan simpel agar tidak

sulit untuk disimpan. Pemilihan bahan dasar dengan jaminan kualitas dapat

diperoleh dengan penggunaan komponen yang memang standar nasional

indonesia.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang akan

diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar lebih banyak fungsi yang diberikan untuk jenis produk alat

bantu sekarang sehingga dapat meningkatkan peminat atau pengguna untuk

kedepannya.

2. Bagi peneliti, agar diperoleh hasil yang lebih baik seharusnya House of

Quality dibuat menjadi dua tingkatan proses agar lebih spesifik.
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