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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
  Tugas akhir adalah karya tulis yang disusun menurut kaidah keilmuan di 

bawah pengawasan dan pengarahan dosen pembimbing. Merupakan salah satu 

persyaratan akademik dalam menyelesaikan program strata satu .Di bagian 

pendahuluan ini bertujuan mengantar pembaca agar dapat mengerti lebih lanjut 

tentang perancangan produk. Pada bagian ini juga tedapat masalah, konsep awal, 

dan tujuan dari perancangan produk ini. 

 

1.1  Terminologi Judul 

Proposal tugas akhir ini memiliki judul “Perancangan Sarana Angkut dan Jual  

Pada Pedagang Kaki Lima” dengan studi kasus pedagang kaki lima pakaian 

balita  di Jl. Letnan Jidun, Kota Serang”. Dengan penjelasannya sebagi 

berikut : 

        Perancangan: rancang: bangun, desain, bangunan; perancangan: proses, cara, 

                              perbuatan merancang. 

        Sarana         : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam  mencapai 

                              maksud atau tujuan; alat; media ; 2 syarat, upaya 

       Angkut         : mengangkat  dan   membawa;   memuat   dan   membawa   atau   

                               mengirimkan ke. 

       Dan               : penghubung  satuan  bahasa  yang  setara,  yang  termasuk  tipe  

                               yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda. 
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 Jual           : perbuatan    menjual;  :  ~ barang   kebutuhan   pokok    lancar   dan  

                    mantap;        mencari         nafkah        dengan         menjual        atau             

                    memperdagangkan      sesuatu;       memberikan      sesuatu      kepada    

                    orang  lain  untuk   memperoleh  uang   pembayaran   atau   menerima   

                    uang.  

Pada          : kata  depan yang  dipakai  untuk  menunjukkan  posisi di atas  atau di  

                   dalam  hubungan  dengan,  searti  dengan  di  (dipakai  di  depan   kata  

                   benda,  kata ganti orang, keterangan waktu) atau ke ;-- dasarnya; ada--  

                   --nya (ku,mu); -- keeesokan harinya; 2 menurut…: -- sangkanya.                 

Pedagang  : pekerjaan    yang    berhubungan    dengan    menjual   dan    membeli   

                   barang  untuk  memperoleh  keuntungan; jual -beli; niaga;  orang yang  

                   mencari    nafkah    dengan   berdagang;  kaki  lima-  pedagang   yang  

                   berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan 

Kaki         : anggota badan yang menopang  tubuh, dipakai  untuk berjalan; bagian 

                   tungkai  (kaki)   yang  paling   di  bawah: 3 bagian  suatu  benda  yang  

                   menjadi   penopang    (penyangga)   yang  berfungsi   sebagai   kaki; 4    

                   bagian yang bawah: 5 kata penggolong bilangan bagi payun; 6 ukuran  

                   panjang ; bagian kaki unggas yg kasar dan bersisik. 

  Lima      : nama  bagi  lambang   bilangan  asli  5 ( angka Arab)  atau  V (angka  

                   Romawi);  2  urutan  yang  menunjukkan  tingkat  sesudah yang  ke-4  

                   sebelum yang ke-6; 3 jumlah bilangan yang banyaknya 4 ditambah 1;  

                   jumlah  bilangan  yang  banyaknya  sama  dengan  jari  sebuah tangan 
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          Arti yang dikandung dalam judul tersebut, adalah merancang sebuah 

produk  yang dipergunakan sebagai sarana jual oleh pedagang kaki lima yang 

memiliki fungsi sebagai wadah untuk penyimpanan dan sarana  display . 

 

1.2 Latar Belakang Perancangan 

     Sebutan pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi di kuping masyarakat. 

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas 

yang umumnya berjualan dengan memanfaatkan area bahu jalan raya untuk 

berjualan, dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir 

perlintasan jalan raya.  Banyak bermunculnya para PKL merupakan bentuk usaha 

perdagangan yang dijalankan masyarakat untuk mencari nafkah demi pemenuhan 

kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. 

Kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu bagian penting dalam 

aktivitas kehidupan masyarakat, sebab PKL kerap menjual  sandang, pangan, dan 

barang kebutuhan rumah tangga lainnya dengan harga yang lebih murah daripada 

toko. Modal yang dibutuhkan PKL tidak terlalu besar, sehingga kerap 

mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal kecil/ 

kalangan ekonomi lemah. 

Keberadaan para pedagang kaki lima tersebut menimbulkan dua sisi peranan 

dalam perkembangan pembangunan suatu daerah perkotaan. Satu sisi pedagang 

kaki lima secara nyata sebagai salah satu penunjang tersedianya lapangan 

pekerjaan dan secara potensial merupakan sumber pendapatan masyarakat, serta 

satu diantara banyaknya usaha sektor informal yang juga memberikan kontribusi 

yang besar bagi pembangunan sosial ekonomi daerah, akan tetapi disisi lain dari 
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keberadaan pedagang kaki lima yang pada umumnya tidak teratur menjadikan 

kota semakin padat, sumpek dan berantakan.Dibeberapa tempat, pedagang kaki 

lima dipermasalahkan karena menggangu para pengendara kendaraan bermotor 

dan kelancaran lalu lintas. 

Untuk mengatasi hal itu pemerintah secara nasional dengan  berdasarkan 

kewenangan otonomi daerah maka pemerintah kota membuat kebijakan dalam 

pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Pelaksanaan program relokasi 

pedagang kaki juga berorientasi kearah peningkatan potensi sumber daya alam 

dan pengelolaan lahan seoptimal mungkin untuk kepentingan semua pihak.  

        Pertama, beberapa permasalahan yang dihadapi PKL diantaranya, 

penghasilan yang tidak menentu mengakibatkan para pedagang kaki lima 

memiliki taraf hidup yang rendah.dan  tidak menentu. Dengan tarif hidup yang 

rendah  setiap hari mereka harus membayar retribusi daerah dan memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga.  

Kedua, Sarana jual  (bale-bale) yang digunakan PKL ukurannya cukup 

besar. Material yang digunakan adalah bambu dan kayu. Setiap akan mulai 

berjualan, bambu dan kayu perlu dipasang dan diikat satu per satu. Saat selesai 

berjualan, kemudian, sarana tersebut akan dibongkar kembali. Terdapat lahan 

yang disewakan untuk tempat penitipan saran jual PKL. Jika akan berjualan, 

pedagang menggotong sarana jual ke lokasi berjualan.  Bahkan tidak sedikit  

pedagang kaki lima  meninggalkan bale-balenya di bahu jalan lalu lintas kota.  

Hal inilah yang memberikan dampak penilaian negatif  dari masyarakat  

terhadap pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan dan merusak wajah 

kota.  Dilihat dari keterangan di atas, perlu dirancang sebuah produk untuk sarana 
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jual bagi pedagang kaki lima yang multifungsi. Perancangan produk yang 

dimaksud adalah sebuah modifikasi  penerapan kontsruksi yang tepat guna, untuk 

memudahkan dan membantu aktivitas yang dilakukan pedagang kaki lima saat 

berjualan. 

 

1.3  Konsep Awal 

       Konsep  awal  dari  perancangan  produk ini adalah merancang sebuah sarana 

jual yang compact dan mobile, dan lebih efisien untuk pedagang kaki lima.   

 

WHAT   :  Produk   yang  dirancang   merupakan    pengembangan   dari  gerobak   

                  pedagang kaki lima  yang umumnya hanya digunakan untuk membawa 

                  stok     barang   jualan .  Rancangan  produk  ini   nantinya  akan  dapat  

                  digunakan sebagai tempat untuk display dan wadah  penyimpanan stok  

                  barang     jualan,    serta     dapat     dibawa    pulang.   Rancangan    ini  

                  menggunakan   material   yang   tidak    mudah    lapuk ,  dan   material   

                  konstruksi  ringan  serta  kuat  untuk mempermudah  sistem  konstruksi 

                  saat pedagang membongkar pasang untuk  berjualan. 

WHO     :  Pengguna   produk    yaitu    pedagang   kaki   lima , dan  bukan   untuk 

                  menjual makanan.   Produk  dapat   dioperasikan  oleh   semua  gender,   

                  yang  secara  fisik,  digunakan  oleh   orang  yang  berusia   mulai   dari  

                  17  tahun  

WHEN   :  Sarana   yang dirancang   dapat  digunakan  ketika  berjualan, dan juga   

                   digunakan saat akan  menyimpan  stok  barang  jualan, serta untuk 

                   memajang   barang. 



 6 

WHERE : Diletakkan  di satu lahan khusus  yang  disediakan  oleh  pemda, sesuai   

                   dengan  ketentuan  berlaku dari pemda.  

WHY      : Pedagang kaki lima dapat dengan mudah membongkar  pasang  sarana 

                   untuk  berjualan . Dengan  membuat   desain sarana  jual  multifungsi   

                   yang compact,  dan  efisien, maka  wajah  kota lebih tertata rapih. 

HOW      :  Produk   yang   dirancang     memiliki    tempat   penyimpanan  barang  

                   sekaligus untuk display pakaian. Tempat penyimpanan dan sarana jual 

                   akan menjadi  satu produk  yang dirancang merupakan produk mobile,  

                   karena  terdapat  roda  pada  sarana  jual,  berfungsi  sebagai alat bantu   

                   gerak  untuk  membawa  beban  yang  akan  didorong  oleh  pengguna.   

                   Sarana jual didorong dengan tangan, dengan sistem  lepas dan pasang, 

                   sehingga  produk  lebih  efisien, dalam tenaga, dan waktu. 

                     

1.4   Tujuan Perancangan 

1. Membuat hasil produk rancangan yang dapat mendukung ketertiban, 

penataan lingkungan dan layak sebagai tempat usaha. 

2. Membuat hasil produk rancangan produk dengan sistem bongkar pasang 

yang efisien,integrasi antara sarana wadah dan jual. 

3. Hasil produk dibuat dengan kerangka ringan dan kuat, berbasis material 

tahan cuaca. 

4. Membuat hasil desain produk rancangan yang memberikan cirri khas daya 

tarik. 
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1.5   Batasan Konsep 

        Batasan konsep merupakan spesifikasi dari konsep awal yang sudah 

dijabarkan. Maka dari itu konsep tersebut memiliki batasan   sebagi berikut : 

1. Produk dirancang untuk pedagang kaki lima yang menjual pakaian balita, 

yang merupakan salah satu contoh terkecil dari banyaknya PKL yang 

menjual jenis-jenis barang kebutuhan. 

2. Dibuat untuk digunakan  orang yang sehat jasmani tanpa tanpa cacat fisik, 

sehingga produk dapat dioperasikan. 

3. Sarana yang dirancang dapat digunakan oleh semua gender, baik laki-laki 

atau perempuan dengan batasan umur 17 tahun ke atas, yang sudah memiliki 

KTP sehingga dapat mendaftar sebagai anggota koperasi. 

4. Sarana yang dirancang didorong dengan menggunakan secara manual, dan  

tanpa perlu menggunakan tambahan  alat transportasi seperti mobil atau 

motor.  

5. Lokasi untuk penempatan sarana jual, perlu diperhatikan keamanan 

penjagaannya, jika sarana akan ditinggal di lokasi yang ditentukan. 

 

1.6  Metode Pengumpulan Data 

        Metode pengumpulan data yang dicari adalah data primer dan data sekunder. 

Data-data tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya, yang secara singkat, 

dijelaskan sebagai berikut : 

  1.6.1  Data Primer: 

• Data diambil observasi  secara langsung sarana jual pedagang kaki lima  

• Data observasi produk-produk yang menunjang dalam proses perancangan 
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• Data diambil dari hasil kuisioner untuk pedagang kaki lima pakaian anak 

dan kuisioner untuk konsumen. 

• Data diambil dari wawancara di kantor bapeda dan kantor  deperindag. 

• Data diambil dari survei lokasi & foto-foto  pedagang kaki lima  dan 

sarana jualnya 

1.6.2  Data Sekunder: 

           Data-data tersebut diperoleh dari bahan-bahan literatur yang tidak langsung 

dari sumbernya., dan diperoleh dengan cara: 

1. Data dari buku referensi, journal, buku standar 

2. Data-data dari internet  

 

1.7  Sistematika penulisan 

       Sistim penulisan makalah ini akan dibahas melalui beberapa tahap secara 

rinci, sistim penulisan akan dijelaskan dalam beberapa bab penjelas, yakni: 

• BAB I, PENDAHULUAN, berisi tentang: Terminologi Judul, Latar 

Belakang Perancangan, Konsep Awal, Tujuan Perancangan, Batasan 

Konsep, Metode Pengumpulan Data,  Sistematika Penulisan. 

• BAB II, DATA DAN ANALISA, berisi tentang: Data Primer dan Data 

Sekunder, Analisa Permasalahan, Batasan Masalah, dan QFD I (Quality 

Function Development I) 

• BAB III, KONSEP Perancangan, berisi tentang : Konsep Perancangan, 

Kriteria Desain, QFD II (Quality  Function Development  II), Basic 

Structure, Quatified Structured, Tema  dan Studi Lifetsyle. 
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• BAB IV, PROSES PERANCANGAN, berisi tentang: Sketsa ide, 

Alternatif Desain, Sketsa Detail, Studi Ergonomi, Studi Material, Studi 

Warna, Studi Konstruksi, dan Studi Biaya 

• BAB V, ANALISA HASIL PERANCANGAN,  berisi tentang: tentang 

Final Desain, Spesifikasi, Gambar Teknik, Masalah yang Belum 

Terpecahkan, dan Simpulan. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


