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BAB I 

PENDAHULUAN  

 1.1 Latar Belakang  

Salah satu produk yang mengalami perkembangan pesat dan mempunyai 

pelanggan yang semakin meningkat di bidang otomotif yaitu knalpot dimana 

fungsi dari produk ini adalah menambah kecepatan, memperindah bentuk dan 

mendapatkan suara yang enak didengar. 

Semakin berkembangnya teknologi serta tuntutan konsumen yang 

beragam mengenai fungsi serta estetika knalpot maka sangat dibutuhkan suatu 

usaha untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut menjadi suatu kenyataan. 

Dibidang otomotif khususnya balapan motor sekarang telah menjadi tren 

anak muda. Banyak sekali event yang diselenggarakan untuk balapan motor. 

Banyak pula sponsor yang datang. Hal itu yang menjadi daya tarik didunia balap 

motor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi balapan motor antara lain adalah 

faktor mesin, pembalap, dan seluruh elemen lainnya seperti knalpot. Maka peran 

managemen dan desainer diperlukan untuk menjembatani kurangnya komunikasi 

dari berbagai pihak yang berkaitan (stok holder) sehingga produk yang dihasilkan 

bermanfaat dengan tepat, uptodate, dan yang pasti konsumen merasa puas akan 

inovasi produk terus menerus. 

 

 

 



Penelitian ini berhubungan langsung dengan bagaimana cara 

mengembangkan produk knalpot dengan beberapa nilai kuantitatif dengan sifat 

hubungan antara kansei word dengan elemen desain. Pengujian untuk menentukan 

hubungan tersebut berdasarkan pada image konsumen. Dalam hal ini target 

konsumen untuk produk knalpot adalah penguna motor suzuki 4-TAK. Karena itu 

pengujian kuisioner ditujukan pada para pengguna motor suzuki 4-TAK. Citra 

(image) konsumen berarti perasaan dan emosi para pengguna knalpot tentang 

desain produk yang ditawarkan. 

Dengan menggunakan metode kansei ini kita bisa mengetahui keinginan 

konsumen dari segi psikologis kejiwaan yaitu perasaan dan emosi konsumen dan 

dapat memudahkan kreatifitas desainer dalam menerjemahkan keinginan 

konsumen ke dalam sebuah produk. 

 

 1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana cara mengembangkan produk knalpot dengan 

mengidentifikasi keinginan pengguna knalpot sehingga diperoleh spesifikasi yang 

sesuai berdasarkan citra (image) masyarakat. 

 

 

 

 

 



1.3 Batasan Masalah 

 Untuk membuat penelitian ini berpusat pada pemecahan masalah, 

pembatasan masalahnya adalah : 

a. Obyek yang diteliti adalah knalpot Suzuki 4-TAK. 

b. Segmentasi konsumen adalah pengguna motor Suzuki 4-TAK. 

c. Kansei word yang digunakan dalam penelitian diambil dari kuisioner yang 

disebar pada responden. 

d. Penelitian ini hanya menggunakan 5 (lima) desain elemen yaitu bentuk, 

ukuran, bahan, suara, dan warna 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan dalam mencapai tujuan dibawah ini : 

a. Mengetahui spesifikasi produk knalpot yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. 

b. Mengetahui nilai dari masing-masing kategori dari desain knalpot yang 

mengindikasikan hubungannya dengan masing-masing kansei word. 

 

 1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah memfasilitasi membantu desainer dalam 

mengembangkan desain knalpot berdasarkan pada citra (image) konsumen agar 

dapat memenuhi keinginan konsumen dengan sifat hubungan antara kansei word 

dan elemen desain. 

 



 1.6 Sistematika Penelitian 

  Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pola sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan memberikan gambaran mengenai masalah yang akan 

dibahas, yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang relevan dengan masalah 

pengembangan produk, mencakup pengertian produk, perencanaan dan 

pengembangan produk, daur hidup produk (Product Life Cycle), 

pertimbangan dalam pembuatan produk baru, strategi desain dan 

pengembangan produk, tahapan desain produk berdasarkan citra (image) 

konsumen dengan Kansei Engineering System (KES), Analisa faktor, 

evaluasi Semantic Differensial (SD), uji validitas butir dan reliabilitas 

butir. 

 

 

 

 

 

 



BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, serta kerangka pemecahan masalah. 

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang data, bagaimana cara pengolahan, serta 

analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan hasil pokok yang 

diperoleh dari penjabaran hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-

saran dari penulis berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dapat 

diambil berkenaan dengan hasil yang diperoleh dari pembahasan dan 

analisis pada bagian sebelumnya. 

 

1.7 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai perancangan suatu produk dengan menggunakan beberapa 

metode, yaitu : 

1. Nama :  Suwanto 

Judul TA : PERANCANGAN MEJA KERJA UNTUK HAND 

PLANER DENGAN PENDEKATAN ERGONOMIS 

Dikeluarkan  : Jurusan Teknik Industri Fak. Teknik UMS 2008 

Latar Belakang : Suatu sistim kerja yang berkaitan dengan manusia perlu 

dirancang seergonomis mungkin, serta pengerjaan material 

guna menghasilkan suatu produk oleh manusia secara 



manual apabila tidak dirancang secara ergonomi akan  

menimbulkan kecelakaan kerja, kecelakaan industri yaitu 

kerusakan jaringan tubuh akibat dari beban kerja yang 

berlebihan dari suatu sistim kerja yang tidak ergonomis. 

Tujuan                    :  1.  Menghasilkan perancangan meja untuk hand planer 

yang ergonomis. 

2. Agar biaya produksi dapat diminimalkan. 

Input                       :  Komentar dan jawaban operator setelah uji coba 

Hasil                       :  Meja kerja untuk hand planer. 

 

2. Nama :  Anita Thery Astuti 

Judul TA  :  PENGEMBANGAN DESAIN USB FLASH DISK 

berdasarkan CITRA (IMAGE) KONSUMEN DENGAN 

METODE KANSEI ENGINEERING SYSTEM (KES) 

Dikeluarkan :  Jurusan Teknik Industri Fak. Teknik UMS 2007 

Latar Belakang    : Pada saat konsumen membeli barang, mereka mencari 

barang yang memiliki daya tarik terhadap pilihan dan 

kenyamanan mereka. Mereka menyampaikan keinginan-

keinginan mereka dengan kata-kata yang abstrak. Maka 

dari itu akan sangat menguntungkan bagi pabrik jika 

mereka dapat menangkap pikiran konsumen dan dapat 

menunjukkan kepada mereka model-model yang sangat 

pas dengan citra (image) mereka, melalui photo atau 



grafik komputer. Pada situasi ini, sangatlah penting untuk 

menganalisa ”Human Kansei” seperti perasaan atau 

emosi dan sangatlah penting untuk menerjemahkan 

informasi ini menjadi desain yang tepat dalam 

pengembangan produk baru. 

Tujuan          : memfasilitasi membantu desainer dalam 

mengembangkan desain USB Flash Disk berdasarkan 

pada citra (image) konsumen agar supaya dapat 

memenuhi keinginan konsumen dengan sifat hubungan 

antara Kansei Word dan elemen desain 

Input                       :  Data Quisioner 

Hasil                       :  Produk Usb Flashdisk 

 

Dalam penyusunan tugas akhir yang mengambil tema perancangan knalpot 

suzuki 4TAK dengan menggunakan metode kanzei word pada dasarnya hampir 

sama. Namun dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya 

adalah : 

a. Obyek penelitian. 

Obyek penelitian pada perancangan ini adalah model knalpot terbaru. 

b. Produk Hasil perancangan 

  Produk yang dihasilkan yaitu produk knalpot terbaru. 

 

 
 


