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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisikan langkah proses penelitian yang mencakup penelitian 

pendahuluan, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, proses 

perancangan dan pengembangan produk, evaluasi produk, analisis, serta 

kesimpulan dan saran. 

3.1 Penelitian Pendahuluan 

 Langkah awal untuk melakukan penelitian skripsi adalah melakukan 

penelitian pendahuluan yang ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada. 

Penelitian pendahuluan dilakukan melalui observasi ke beberapa apartemen dan 

wawancara dengan beberapa penghuni apartemen. 

3.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan permasalahan yaitu 

penghuni apartemen seringkali mengalami kesulitan untuk menata dan menyimpan 

barang-barang karena luas ruangan apartemen yang terbatas. Hal ini mengakibatkan 

barang-barang tampak berserakan dan tidak tertata rapi. Oleh karena itu ditentukan 

topik  penelitian ini adalah perancangan dan pengembangan furnitur rak modular 

multifungsi dan saving space yang didasarkan pada keterbatasan luas ruangan 

apartemen yang ada pada saat ini. 

3.3 Penentuan Tujuan Penelitian 

 Setelah dilakukan identifikasi masalah dan perumusannya, tujuan dari 

penelitian skripsi harus ditetapkan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah merancang 
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dan membuat rak modular dengan memperhatikan faktor multifungsional dan 

saving space, untuk digunakan pada ruangan apartemen yang memiliki 

keterbatasan ruang. 

3.4 Tinjauan pustaka 

 Tahap selanjutnya dalam penulisan skripsi ini adalah meninjau teori dan 

pustaka yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penelitian ini. Teori yang 

dijadikan acuan harus berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan. Tinjauan pustaka pada penelitian ini mencakup 

perancangan dan pengembangan produk, QFD, HOQ, apartemen, furnitur, 

modularitas pada desain, furnitur multifungsi, product architecture, prototipe, 

konstruksi dan struktur furnitur, studi material, evaluasi produk, sampel, dan uji 

validitas dan reliabilitas. 

3.5 Perancangan dan Pengembangan Produk 

 Pada penelitian ini, rangkaian proses perancangan dan pengembangan 

produk mengacu pada teori Ulrich dan Eppinger (2011) yang mencakup fase-fase 

tahapan perancangan dan pengembangan produk sebagai berikut : 

• Fase 0 : Tahap Perencanaan Produk 

Pada fase awal, proses perencanaan produk dilakukan untuk menetapkan 

tindakan yang akan diambil pada masa depan menyangkut rak modular 

untuk penghuni apartemen. Fase ini terdiri atas identifikasi peluang, 

evaluasi dan prioritas identifikasi proyek, alokasi sumber daya dan 

perencanaan waktu publikasi produk, penyelesaian perencanaan pra proyek, 

dan pengukuran hasil dari proses yang telah dilakukan. 
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• Fase 1 : Tahap Pengembangan Konsep 

Setelah perencanaan, pengembangan konsep pada produk rak dilaksanakan. 

Fase ini terdiri atas identifikasi produk kompetitor, identifikasi kebutuhan 

pelanggan, spesifikasi produk, pembentukan konsep,  pemilihan konsep 

serta pengujian konsep. 

• Fase 2 : Tahap Perancangan Tingkat Sistem 

Fase ini berisikan arsitektur produk rak modular dan penjabarannya, yaitu 

elemen fungsional dan elemen fisik. 

• Fase 3 : Tahap Perancangan Detail Desain 

Fase ini berisikan penentuan spesifikasi rinci dari tiap komponen, prototipe, 

produksi prototipe, dan biaya produksi prototipe. 

• Fase 4 : Tahap Pengujian dan Penyempurnaan Prototipe 

Setelah perancangan desain secara rinci dilakukan dan prototipe produk 

telah diproduksi, maka prototipe tersebut akan diuji coba oleh responden 

penghuni apartemen dengan menyebarkan kuesioner. Data yang didapat 

melalui kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya lalu diolah sehingga 

dapat dilakukan evaluasi perbaikan agar produk akhir siap diproduksi. 

• Fase 5 : Tahap Production Ramp-Up 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari seluruh proses, yaitu melakukan 

produksi produk akhir. Bagian ini terdiri dari dari proses produksi, 

pembuatan  operation process chart, perhitungan biaya produksi, dan 

spesifikasi produk akhir. 
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3.6 Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini, terdapat kesimpulan yang 

menjawab tujuan penelitian awal dan saran untuk  penelitian selanjutnya. 

 

3.7 Diagram Alir Metode Penelitian 

 Diagram alir ditujukan untuk memperjelas tahapan proses penelitian skripsi. 

Gambar 3.1 menunjukkan diagram alir dari metode penelitian. 

 



 

 28 

 
Gambar 3.1. Diagram Alir Metode Penelitian 
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