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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam dunia manufaktur, perancangan suatu produk harus 

mempertimbangkan dari segi konsumen yakni consumer needs.  Hal ini bertujuan 

agar produk yang dihasilkan dapat laku dipasaran, menghasilkan keuntungan, dan 

konsumen dapat terpuaskan. Namun disisi lain dapat menjadi masalah apabila 

produk tidak sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga peluang produk ditolak 

dan kalah bersaing dengan produk kompetitor menjadi semakin besar. Terkecuali 

bila produsen dapat membaca dan meramal kebutuhan pasar dimasa yang akan 

datang.  

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan serupa dialami oleh PT. INKA 

Persero (selaku produsen kereta api) dan PT. KAI Persero (selaku penyedia jasa 

tunggal maskapai perkeretaapian di Indonesia) yang mendapatkan komplain 

ketidakpuasan dari konsumen atas fasilitas kereta api kelas ekonomi (K-3) 2016. 

Dimana kereta K-3 2016 direncanakan untuk menggantikan beberapa kereta 

ekonomi dan bisnis generasi sebelumnya (termasuk kereta bisnis Senja Utama dan 

kereta ekonomi Logawa). Pada pembahasan selanjutnya kereta api kelas ekonomi 

2016 disebut dengan kereta K-3 2016.  

Menurut hasil observasi lapangan dan wawancara terhadap penumpang, 

menunjukkan bahwa ruang duduk K-3 2016 dirasa kurang nyaman.  Keluhan 

tersebut diantaranya yaitu jarak aisle (ruang antar kursi depan-belakang) yang 

kurang nyaman. Adapun penampakan aisle kursi K-3 2016 dibandingkan dengan 

Senja Utama dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2.  
 

    

Gambar 1.1. Aisle Kereta K-3 (2016)  Gambar 1.2. Aisle Kereta Bisnis Seja Utama 

(Sumber: https://www.kaskus.co.id) (Sumber: https://www.kaskus.co.id) 

Dari gambar tersebut dapat dilihat perbandingan jarak aisle yang 

signifikan antara kereta Senja Utama dengan produk penggantinya (kereta K-
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2016). Adapun penampakan rangkaian kereta api K-3 2016 dapat dilihat pada 

gambar 1.3 dan gambar 1.4.  
 

                

 Gambar 1.3 Kereta K-3 2016 Gambar 1.4 Kabin Kereta K-3 2016 

(Sumber: https://wn.com/) (Sumber: https://wn.com/) 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alghofari dan Haryanto 

(2017) menyatakan bahwa bentuk kursi penumpang K-3 2016 pada beberapa 

bagian belum ergonomis, yakni pada Tinggi Sandaran Duduk: 704, Tinggi 

Sandaran Tangan: 207, Besar Sudut Sandaran Kursi: 12
0
, Lebar Sandaran Tangan: 

50. Hal ini menunjukkan bahwa ruang duduk kereta K-3 2016 belumlah sesuai 

dengan customer needs dari segi ergonomis. Sehingga penting adanya penelitian 

mengenai desain kursi seperti apakah yang dikehendaki oleh konsumen, agar 

produk kereta api dapat laku dipasaran dan mendatangkan keuntungan bagi PT. 

KAI. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode Quality Function 

Deployment (QFD) untuk mendapatkan desain kursi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, dimana dalam penentuan quality 

characteristic juga mempertimbangkan hasil analisa pendekatan ergonomi 

antropometri dan kuesioner Nordic Body Map (NBM) untuk menghasilkan 

rancangan produk yang lebih ergonomis dan sesuai dengan postur pengguna.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul yaitu: 

1) Quality characteristic seperti apakah yang diinginkan oleh konsumen terkait 

ruang duduk kereta api K-3 2016? 

2) Desain ruang duduk seperti apakah kereta api yang sesuai dengan (customer 

need)?. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah bertujuan agar penelitian ini lebih terfokus dan 

tidak terlalu melebar. Adapun batasan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu: 

1) Responden pada penelitian ini yaitu penumpang kereta api K-3 2016 

2) Penelitian ini tidak meneliti mengenai kekuatan produk (tegangan dan 

renggangan) serta perhitungan ekonomis pembuatan produk. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui demanded quality yang diinginkan oleh konsumen terkait 

ruang duduk kereta api K-3 2016. 

2) Membuat desain perbaikan ruang duduk kereta api K-3 2016 yang berdasarkan 

dengan (customer need). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:   

1) PT. INKA dan PT. KAI 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan dalam 

pengembangan dan pembuatan produk kursi kereta api K-3 2016 yang ergonomis 

dan sesuai dengan tubuh manusia. Selain itu dapat meningkatkan kepuasan 

penumpang serta meningkatkan pembelian. 

2) Penumpang kereta api K-3 2016 

Desain kursi yang ergonomis, nyaman dan berdasarkan (customer need) dirancang 

agar dapat menghindarkan tubuh penumpang dari cidera yang mungkin terjadi 

serta meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3) Pembaca dan peneliti 

Penelitian dapat diajadikan bahan rujukan / referensi dan pembanding  dalam 

penelitian serupa. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yaitu sebuah gambaran mengenai apa saja 

yang dibahas pada setiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan yang meliputi teori-teori, 

penelitian yang relefan, serta digunakan sebagai dasar dan acuan dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan yang meliputi waktu dan tempat 

penelitian, tahapan-tahapan penelitian, teknik pengumpulan dan teknik 

analisa data, serta kerangka pemecahan masalah. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan yang meliputi analisa hasil dan 

pembahasan hasil mengenai perancangan desain kursi penumpang 

kereta api K-3 2016 dengan menggunakan Nordic Body Map (NBM), 

pendekatan ergonomi dan metode Quality Function Deployment (QFD).  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini  berisi tentang penjelasan yang meliputi kesimpulan serta 

saran mengenai penelitian yang sudah dilaksanakan 


