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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kursi mempunyai fungsi sebagai tempat duduk, seharusnya kursi 

didesain semenarik mungkin sehingga mampu menarik minat konsumen. 

Seperti kursi santai lipat dengan tujuan mudah dipindahkan dan 

membutuhkan sedikit tempat apabila kursi lipat tersebut tidak digunakan. 

Chen, dkk., (2012) menjelaskan bahwa berdasarkan strukturnya, kursi lipat 

bisa dibedakan menjadi 2 macam yakni kursi lipat meja dan kursi lipat tanpa 

meja. Masing-masing jenis kursi lipat ini mempunyai manfaat dan 

penggunaan yang berbeda sesuai dengan desainnya untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Oleh sebab itu, perancang kursi lipat perlu mengetahui 

aspek-aspek yang sesuai dengan keinginan konsumen.   

Sekarang ini, banyak kursi santai yang dibuat dari bahan kayu, santai 

lipat, dan aluminium dengan desain yang yang beraneka ragam pula. Dari 

hasil observasi di beberapa toko penjual furniture ataupun dari penjualan 

online di internet, kursi santai yang dijual kegunaannya hanya khusus untuk 

kursi santai saja dan ditempatkan pada suatu ruangan misalnya di taman atau 

di teras sulit dibawa atau dipindahkan, sehingga hasil produk kurang 

memuaskan konsumen, karena menghasilkan kursi santai yang kurang sesuai 

dengan keinginan konsumen. Fasilitas produk yang nyaman, aman dan efektif 

belum memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu permasalahan harga juga 
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perlu diperhatikan oleh perusahaan, sehingga harga produk dapat terjangkau 

oleh masyarakat.  

Hasi observasi tersebut didukung hasil wawancara dengan lima orang 

yang memiliki kursi santai di Kalurahan Madegondo Solo Baru, Kecamatan 

Grogol, Kabupaten Sukoharjo diperoleh jawaban yang hampir sama bahwa 

kursi santai yang dimiliki oleh kelima orang tersebut sulit dipindahkan dalam 

ruangan yang sempit, kursi santai saat digunakan tidak membuat badan terasa 

nyaman, dan kursi santai hanya dapat dipergunakan untuk istirahat atau tidur, 

tidak dapat untuk menyimpan barang lain.    

Kenyataan tersebut menunjukkan masih ada perusahaan-perusahaan 

produk kursi (santai lipat) yang kurang memperhatikan aspek ergonomi, 

efesiensi, dan multiguna. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusdiah (2013) 

bahwa suatu rancangan produk baru seharusnya memperhatikan ketiga aspek, 

yaitu ergonomi, efesiensi, dan multiguna.  

Wignjosoebroto (2003) menjelaskan bahwa: (1) aspek ergonomi yaitu 

suatu pengetahuan yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi 

manusia dengan teknologi dan produk-produknya, sehingga dimungkinkan 

adanya suatu rancangan sistem manusia-manusia (teknologi) yang optimal. 

Ergonomi banyak diaplikasikan dalam berbagai proses perancangan produk 

ataupun operasi kerja sehari-harinya. Dengan demikian aspek ergonomi 

menimbulkan efek kenikmatan-kenikmatan pemakaian dari peralatan fasilitas 

maupun lingkungan kerja yang dirancang. (2) Perancangan sistem kerja 

dalam membuat produk baru perlu memperhatikan prosedur-prosedur untuk 
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mengekonomikasikan gerakan-gerakan kerja, sehingga dapat memperbaiki 

efisiensi yang memberikan kemudahan pada pengguna. (3) Multiguna 

maksudnya, produk yang telah dibuat dapat dipergunakan untuk berbagai 

fungsi, misalnya suatu produk kursi selain dapat dipergunakan untuk duduk, 

juga dapat untuk menyimpan benda lain atau kursi dirancang dapat dilipat 

sehingga saat tidak digunakan dapat mengurangi tempat.   

Atas dasar kenyataan dan teori aspek-aspek rancangan produk baru 

tersebut di atas, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap desain kursi 

santai lipat tersebut, sehingga produk dikatakan baik karena berhasil 

memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu metode yang beranjak dari 

kebutuhan konsumen adalah Quality Function Deployment yang biasa 

disingkat menjadi QFD.  

Akib dan Syam (2009) berpendapat bahwa QFD adalah sebuah 

metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen 

beserta rancangan produk yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan 

konsumen. Jika diaplikasikan dalam perancangan produk, output dari metode 

QED adalah tindakan strategis yang perlu diambil oleh perusahaan dalam 

memenuhi persyaratan kualitas rancangan produk. Dalam metode QFD ini, 

dilakukan suatu kegiatan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan suatu 

produk dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. QFD memiliki 

keunggulan karena dengan memperhatikan keinginan konsumen, sehingga 

produk yang dihasilkan akan benar-benar memuaskan konsumen. 
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Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa ada 

permasalahan ketidakpuasan konsumen terhadap produk kursi santai seperti 

kursi santai sulit dibawa atau dipindahkan, tidak membuat badan terasa 

nyaman, atau kursi santai hanya untuk istirahat atau tidur, tidak dapat untuk 

menyimpan barang lain. Ketidakpuasan konsumen tersebut dikarenakan kursi 

santai yang didesain kurang memenuhi aspek rancangan produk baru yaitu 

aspek ergonomi, efesiensi, dan multiguna. Oleh sebab itu, dalam penelitian 

ini dipilih judul: PENGEMBANGAN DESAIN KURSI SANTAI LIPAT 

DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah:  

1. Atribut-atribut apa yang dianggap penting oleh konsumen sebagai 

(customer requirement) terhadap kualitas desain produk kursi santai lipat? 

2. Bagaimana urutan kepentingan kebutuhan konsumen akan atribut- atribut 

peningkatan kualitas desain produk kursi santai lipat? 

3. Atribut-atribut apa saja yang perlu dipertimbangkan pembuat sebagai 

technical requirement dalam meningkatkan kualitas desain produk kursi 

kursi santai lipat untuk kepuasan konsumen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat desain kursi santai lipat. 

2. Mendikripsikan atribut-atribut kebutuhan konsumen meliputi atribut 

fungsi, ergonomis, bahan, dan keindahan.   

3. Dapat menganalisa metode Quality Function Deployment (QFD) pada 

House of Quality. 

4. Untuk memahami dan mengaplikasikan metode QFD dalam perencanaan 

desain kursi santai lipat agar dapat menghasilkan kursi yang sesuai 

kebutuhan konsumen. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemakai dan produsen.  

2. Sebagai bahan masukan atau informasi yang aktual bagi pengguna kursi 

santai lipat dalam rangka meningkatkan fungsi multiguna dan kepraktisan 

pemakaiannya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini disajikan untuk 

memudahkan pemahaman isi tugas akhir dari awal sampai akhir laporan, 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.   
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Bab II Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang digunakan sesuai 

dengan judul penelitian. Landasan teori tersebut yaitu: (1) desain produk 

kursi santai meliputi definisi desain, perancangan kursi, dan produk kursi 

santai lipat. (2) Quality Function Deployment (QFD), meliputi konsep 

Quality Function Deployment (QFD), manfaat QFD, dan hierarki matriks 

QFD.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang waktu dan tempat penelitian, 

popuasi dan sampel, data dan pengumpulan data, instrument penelitian, 

analisis data,  dan kerangka pemecahan masalah. 

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari kajian 

permasalahan dalam penelitian yaitu tentang pengembangan desain kursi 

santai lipat dengan metode Quality Function Deployment (QFD. 

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran  

 


