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Metodologi penelitian ini menjelaskan setiap langkah-langkah ataupun

kegiatan yang dijalani sepanjang penelitian berlangsung yang diilustrasikan pada

flow chart di atas.

3.2 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dilakukan pada 3 tempat usaha penjualan ikan

hias. Adapun ketiga tempat tersebut (sebagai objek penelitian) yaitu:

1. Fiki Aquarium, yang berlokasi di Jalan Delima, Kec. Tampan, Kota

Pekanbaru.

2. Station Betta, yang berlokasi di Jalan Rajawali, Kec. Tampan, Kota

Pekanbaru.

3. NB Aquarium, yang berlokasi di Jalan Suka Karya, Kec. Tampan, Kota

Pekanbaru.

Tahapan penelitian pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui

permasalahan yang ada di tempat tersebut. Adapun penelitian pendahuluan yang

dilakukan yaitu melakukan wawancara kepada pemilik atau karyawan yang

bekerja langsung untuk memberikan pakan ikan hias pada akuarium.

Berdasarkan pada hasil tahap penelitian pendahuluan ini, diketahui bahwa

permasalahan yang terjadi, yaitu adanya keterikatan antara pemilik atau karyawan

dengan ikan hias di akuarium yang membuat karyawan tidak bisa meninggalkan

tempat usaha tersebut. Terutama pada saat adanya keperluan yang mendesak

pemilik atau karyawan untuk meninggalkan tempat usaha dalam waktu yang

cukup lama, seperti liburan Hari Raya keagamaan.

Di lain hal, pemilik atau karyawan hanya menaburkan sayur-sayuran di

akuarium sebagai ganti pakan ikan hias yang biasa diberikan saat pemilik atau

karyawan tidak berada di tempat usaha tersebut. Namun, sayur-sayuran tersebut

tidak membuat ikan-ikan hias tumbuh sebagaimana yang diharapkan oleh pemilik

atau karyawan. Bahkan, selama ikan-ikan hias itu ditinggalkan dengan makanan

berupa sayur-sayuran justu meningkatkan kematian pada ikan-ikan tersebut.
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Sehingga inti dari permasalahan tersebut tetap ada, yaitu tetap

bergantungnya ikan hias pada akuarium kepada karyawan tempat usaha atau

pemilik akuarium untuk mendapatkan pakan ikan.

3.3 Studi Literatur

Studi literatur ini dilakukan untuk mencari teori-teori dan informasi

pendukung yang berkaitan dalam pemecahan masalah yang telah diuraikan pada

sub-bab 3.2 di atas. Studi literatur ini menggunakan acuan berupa buku-buku dan

karya ilmiah berupa jurnal yang berhubungan dengan perancangan produk,

ergonomi serta Total Quality Management (TQM) terutama mengenai Quality

Function Deployment (QFD).

3.4 Identifikasi Masalah

Dengan diketahuinya permasalahan seperti yang dijelaskan pada sub-bab

3.2 di atas, serta dengan adanya teori-teori dan informasi pendukung, maka

dilakukan tahapan identifikasi masalah dengan melakukan analisa penyebab dari

permasalahan tersebut.

Dengan tahapan mengidentifikasi masalah ini, diketahui bahwa penyebab

permasalahan ini yaitu ikan hias pada akuarium sangat bergantung kepada pemilik

atau karyawan yang bertugas untuk memberi pakan pada ikan hias tersebut.

3.5 Penetapan Perumusan Masalah

Pada tahapan ini dilakukan perumusan masalah yang ada dengan

mentranformasikan masalah tersebut menjadi butir-butir pertanyaan yang akan

terjawab pada saat penelitian ini selesai.

Adapun rumusan masalahnya, yaitu “Bagaimana melakukan perancangan

alat penabur pakan ikan hias pada akuarium, agar pada saat tempat usaha tutup

dan saat tidak ada karyawan, ikan hias tetap mendapatkan pakan secara otomatis

dengan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD)?.
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3.6 Menentukan Tujuan Penelitian

Menentukan tujuan penelitian ini merupakan tahapan untuk

menggambarkan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya menjawab permasalahan

yang terjadi pada tempat usaha tersebut atau permasalahan yang telah dirumuskan

oleh peneliti.

3.6.1 Menetapkan Batasan Masalah

Tahapan ini dilakukan untuk membatasi pembahasan yang dilakukan

terhadap penelitian ini, sehingga penelitian ini menjadi terfokus pada

permasalahan yang ada dan tidak melenceng dari tujuan penelitian.

3.7 Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini dilakukan pengumpulan data berupa

data kebutuhan konsumen (Voice of Customer) dan rekomendasi dari tim ahli

(Tim Ahli yang dimaksud yaitu Tim Robotic Development Community dari UIN

Suska Riau yang beranggotakan Yurnalis sebagai konsep mekanis alat dan Deny

Tri Laksono sebagai programer).

Pengumpulan data Voice of Customer (VOC) dilakukan dengan

mewawancarai karyawan yang berada di tempat usaha Fiki Aquarium, Station

Betta dan NB Aquarium, serta mewawancarai 30 responden yang mempunyai

akuarium yang dijumpai di tempat usaha tersebut dengan teknik pengambilan

sampel accidential sampling.

Adapun kebutuhan konsumen yang diinginkan oleh konsumen yaitu:

Tabel 3.1 Voice Of Customer

No. Voice Of Customer

1. Jadwal bisa diatur

2. Keluaran pakan bisa diatur sesuai jumlah ikan

3. Biaya pembuatan alat yang murah

4. Mampu memuat banyak pakan ikan

(Sumber: Responden, 2015)



III-5

Tabel 3.1 Voice Of Customer (lanjutan)

No. Voice Of Customer

5. Disain alat yang menarik

6. Tidak bergantung pada listrik

7. Mudah digunakan

(Sumber: Responden, 2015)

Tabel 3.2 Rekomendasi dari Tim Ahli

No. Rekomendasi

1. Gunakan  dinamo Servo

2. Gunakan Mikrokontroler Arduino

(Sumber: Responden, 2015)

Setelah mengetahui gambaran apa yang diinginkan oleh customer, maka

selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner kepada 34 orang responden (4 orang

karyawan tempat usaha dan 30 orang pengunjung di tempat usaha) yang juga

dilakukan dengan teknik yang sama yaitu accidential sampling. Dikarenakan

jumlah populasi pengguna akuarium tidak terdefenisi, maka pengambilan jumlah

sampel diambil sebanyak 30 sampel. Hal ini didasari oleh pendapat Roscoe yang

telah dijelaskan di Bab II.

3.8 Pengolahan Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan dengan

menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) dengan langkah

sebagai berikut:

3.8.1 Derajat Kepentingan Atribut Keinginan Konsumen

Derajat kepentingan digunakan untuk memposisikan setiap keinginan

ataupun kebutuhan konsumen dalam bentuk data kuantitatif dengan tujuan untuk

memprioritaskan keinginan konsumen. Pemberian bobot dimulai dari atribut yang

sangat penting dengan nilai 5 sampai pada atribut yang tidak penting dengan nilai

1.



III-6

3.8.2 Interaksi Antara Atribut Keinginan Konsumen dengan Parameter
Teknik

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan masing-

masing komponen parameter teknik dalam memenuhi keinginan konsumen.

Matrik interaksi menghubungkan antara atribut produk yang dianggap penting

oleh konsumen dengan parameter teknik yang telah diperoleh dari penjabaran

atribut keinginan konsumen. Lemah dan kuatnya interaksi yang terjadi

dipengaruhi oleh tingkat kedekatan antara atribut produk dengan parameter teknik

yang dinyatakan dalam angka dan simbol.

3.8.3 Nilai Interaksi Atribut Produk dengan Parameter Teknik

Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan derajat kepentingan relatif dari

setiap atribut produk yang telah dihitung sebelumnya, sehingga menghasilkan

nilai untuk setiap parameter teknik. Nilai ini kemudian dijumlahkan, sehingga

diketahui nilai absolute parameter teknik tiap atribut.

3.8.4 Hubungan Antara Parameter Teknik

Pengidentifikasian hubungan antar parameter teknik perlu dilakukan guna

mengetahui adanya pertukaran antara masing-masing atribut pada parameter

teknik tersebut adalah:

1. Hubungan positif kuat yaitu apabila dua atribut tersebut masing-masing

saling mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sangat kuat.

2. Hubungan positif moderat yaitu apabila dua masing-masing saling

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sedang.

3. Tidak ada hubungan yaitu bila dua atribut masing-masing tidak terdapat

hubungan apapun.

3.8.5 Prioritas Pengembangan Parameter Teknik

Dari nilai absolute parameter teknik sebagai pedoman utama dan interaksi

diantara parameter teknik, maka dapat ditentukan parameter teknik mana yang

menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu.
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3.8.6 Matrik HOQ Customer Requirements to Technical Requirements

Matrik HOQ ini menjelaskan atribut apa saja yang menjadi kebutuhan atau

harapan konsumen terhadap perancangan alat penabur pakan ikan hias otomatis

dan bagaimana memenuhinya. Matrik ini dibuat berdasarkan penggabungan

pengolahan data dari penentuan derajat kepentingan sampai dengan penentuan

prioritas penggabungan parameter teknik.

3.9 Perancangan Alat

Perancangan alat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Konsep

Penyusunan konsep ini dilakukan dengan menyusun konsep-konsep

produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan

memperhatikan prioritas yang diinginkan dari konsumen.

2. Pemilihan konsep

Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap konsep yang ada dan secara

berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling

menjanjikan.

3. Pembuatan alat

Perancangan konsep yang telah dipilih dirangkai secara fisik.

3.10 Pengujian Alat

Rancangan alat yang telah siap untuk digunakan, kemudian dilakukan

pengujian apakah alat tersebut berfungsi dengan baik, yang diketahui dengan

melakukan uji coba penggunaan oleh konsumen, apakah alat tersebut menabur

pakan dengan otomatis dan jadwal penaburan tepat waktu, sehingga tidak

bergantung total dengan manusia. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner ke

tempat studi kasus untuk mengetahui tanggapan terhadap alat yang diujicobakan.

3.11 Analisa Hasil Rancangan

Setelah melakukan pengolahan data dan melakukan perancangan alat,

maka selanjutnya dilakukan penganalisaan dari hasil pengolahan data. Analisa ini
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berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan guna menjawab

pertanyaan yang ada pada perumusan masalah.

3.12 Penutup

Tahapan ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisa yang

menggambarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga berisikan

saran yang merupakan masukan yang diberikan kepada ketiga tempat usaha

tersebut.


