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BAB  I 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum 

kepada pembaca mengenai perancangan ulang sarana berjualan mie ayam. Pada 

bagian ini terdapat latar belakang, konsep awal, batasan konsep, terminologi judul, 

tujuan, sistematika penulisan, serta metode pengumpulan data perancangan ini. 

1.1  Terminologi Judul 

Judul yang  digunakan adalah “Perancangan Ulang Sarana Berjualan Mie 

Ayam.” yang memiliki arti masing-masing menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Keempat yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh Departemen 

Pendidikan Nasional, yaitu: 

Perancangan : Proses membuat suatu produk baik yang menghasilkan 

produk baru maupun mengembangkannya berdasarkan 

analisa dan data-data dengan tahapan-tahapan tertentu. 

Ulang : Lakukan lagi; kembali seperti semula 

Sarana :Segala sesuatu yang dapat dipakai sbg alat dl mencapai 

maksud atau tujuan; alat; media 

Berjualan :Usaha untuk menjual sesuatu 

Mie :Jenis makanan 

Ayam :Unggas yang pada umumnya tidak dapat terbang, dapat 

dijinakkan dan dipelihara, berjengger, yang jantan berkokok 

dan bertaji, sedangkan yang betina berkotek. 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/06/contoh-pendahuluan-makalah.html
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1.2  Latar Belakang Perancangan 

Indonesia merupakan negara yang membutuhkan lapangan pekerjaan 

yang banyak karena mengingat faktor jumlah penduduknya yang sangat banyak 

dan tingkat ekonomi warga banyak yang tergolong menengah sampai ke 

bawah.Banyak jenis pekerjaan yang dapat dilakukan warga untuk mendapatkan 

penghasilan untuk diri sendiri dan keluarganya jika sudah berkeluarga. Salah 

satunya adalah dengan membuka usaha sendiri yaitu berjualan. Warga dapat 

menjual apapun sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Mulai dari 

penjualan kerajinan tangan, penjualan jasa, penjualan makanan, dsb. 

Mie ayam merupakan salah satu jenis makanan yang terkenal di 

Indonesia.Dengan cita rasa khas yang berbeda dari tiap penjual, mereka 

mendapatkan pelanggan yang berbeda-beda juga. Penjualan mie ayam juga bisa 

dilakukan di berbagai tempat mulai dari restoran, warung, maupun di pinggir jalan. 

Menurut catatan sejarah, mie pertama kali dibuat di daratan China sekitar 

2000 tahun yang lalu pada masa pemerintahan Dinasti Han. Dari China, mie 

berkembang dan menyebar ke Jepang, Korea, Taiwan dan negara-negara di Asia 

Tenggara bahkan meluas sampai ke benua Eropa. Di benua Eropa, mie mulai 

dikenal setelah Marco Polo berkunjung ke China dan membawa oleh-oleh mie. 

Namun, pada perkembangannya di Eropa mie berubah menjadi pasta. 

Meskipun mie ayam pertama kali di buat di China, akan tetapi seni 

menggiling gandum telah lebih dahulu berkembang di Timur Tengah, seperti di 

Mesir dan Persia. Mie juga mula-mula berkembang di sana dan diajarkan sebagai 

sebagai lembaran-lembaran tipis menyerupai mie. Pada awalnya mie diproduksi 
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secara manual, baru pada tahuan 700-an sejarah mencatat terciptanya mesin 

pembuat mie berukuran kecil dengan menggunakan alat mekanik. Evolusi 

pembuatan mie berkembang secara besar-besaran setelah T Masaki pada tahun 

1854 berhasil membuat mesin pembuat mie mekanik yang dapat memproduksi 

mie secara massal. Sejak saat itu, mie mengalami banyak perkembangan, seperti 

di China mulai diproduksi mie instant yang dikenal dengan nama Chicken Ramen 

dan di Jepang muncul Saparo Ramen (1962). 

Mie ayam sudah menjadi makanan tradisional Indonesia. Makanan ini 

sudah tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah Jawa, makanan ini sangat 

mudah di temukan dan hampir di seluruh daerah Indonesia dapat ditemukan 

makanan ini. Mie ayam terbuat dari mie gandum kuning (bakmi dalam bahasa 

Indonesia)yang sudah di rebus, dan diatas atasnya ditaburi dengan daging ayam 

potong dadu (ayam), dibumbui dengan kecap, dan biasanya disajikan dengan sup 

kaldu ayam.Mie ayam juga biasanya dihidangkan dengan bakso, pangsit, dan 

banyak yang lainnya.Ada yang kuah dan ada juga yang kering.Selain murah, 

makanan ini juga rasanya cukup enak, sehingga banyak disukai oleh masyarakat. 

Berbagai sarana digunakan untuk berjualan di pinggir jalan. Namun, 

gerobak menjadi salah satu sarana yang paling tepat untuk digunakan.Harga 

gerobak memang sangat terjangkau untuk modal usaha berjualan mie ayam 

ini.Akan tetapi masalah higienitas dari makanan menjadi sangat kurang karena 

gerobak mie ayam yang ada selama ini tidak dapat membuat kualitas makanan 

lebih bersih.Selain itu gerobak juga berat saat didorong dan area penjualan yang 
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hanya bisa dekat dengan rumah penjual mengingat banyaknya tempat ramai di 

Indonesia yang cocok untuk berjualan makanan. 

Masalah higienitas mie ayam disebabkan oleh banyaknya debu di jalanan 

yang melewati masakan dan bahan makanan. Bukan hanya debu, tetapi proses 

pencucian yang kurang bersih karena hanya menggunakan ember untuk membilas. 

Air di ember yang digunakan hanya diganti jika sudah sangat kotor.Hal ini 

membuat peralatan makan menjadi kurang higienis. 

 

1.3  Tujuan 

Tujuan perancangan produk ini adalah untuk meningkatkan kebersihan 

dari makanan yang dijual dan sekaligus membuat gerobak yang tetap terlihat 

bersih sehingga konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli. 

Tujuan lain dari perancangan produk ini adalah untuk membuka lapangan 

usaha untuk orang-orang di kalangan bawah yang belum mendapatkan pekerjaan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

 

1.4  Batasan Masalah Perancangan 

Konsep perancangan ini tentunya memiliki batasan dalam perancangan 

yaitu ditujukan kepada pedagang mie ayam dengan skala kecil yang berjualan 

dengan menggunakan sarana gerobak. Kebersihan gerobak pedagang mie ayam 

yang juga harus memenuhi standarisasi tingkat kebersihan makanan yang layak 

untuk dikonsumsi. Perancangan ini juga tidak dapat digunakan untuk pedagang 

yang memiliki keterbatasan fungsi fisik (cacat) terutama pada bagian tangan dan 

kaki. 
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1.5  Metode Perancangan 

Dalam perancangan ini, ada beberapa metode yang digunakan untuk 

pengumpulan data yang antara lain sebagai berikut : 

 Metode observasi 

Metode observasi ialah pengamatan secara langsung pada lokasi sertas 

piranti yang terkait dengan perancangan. 

 Metode wawancara 

Metode observasi yang digunakan dengan bertanya langsung kepada 

penjual mie ayam keliling. 

 Metode literatur 

Metode pengumpulan data dengan mencari data-data literatur lewat 

buku dan internet. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan makalah ini akan secara terperinci dibahas melalui 

beberapa tahap, yang akan dijelaskan dalam beberapa bab penjelasan, yaitu: 

 BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas terminalogi judul, latar 

belakang, analisa permasalahan, konsep awal, tujuan perancangan, batasan 

konsep, dan metode pengumpulan data. 

 BAB II  Analisa data. Bab ini berisi  data dan analisa mengenai data primer 

dan sekunder, analisa permasalahan, batasan masalah, dan quality function 

development. 

 BAB III Konsep desain. Pada bab ini dibahas kriteria desain, quality 

function deployment, basic structure, quantifield structure. 
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 BAB IV Proses perancangan. Bab ini mencantumkan sketsa ide, alternatif 

desain, study ergonomi, study material, study warna, study konstruksi, dan 

study biaya 

 BAB V Analisa hasil rancangan. Bab ini berisi final desain yang 

(rendering dan model/ mock up/ prototype), spesifikasi, gambar teknik  

masalah yang belum terpecahkan dan diakhiri dengan kesimpulan. 

 

 

 


