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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum 

kepada pembaca mengenai Perancangan Panel Kontrol Produk Pengeras Suara 

Aktif Portabel Dengan Pendekatan User-Friendly. Pada bagian ini terdapat latar 

belakang, konsep awal, batasan konsep, terminologi judul, tujuan, sistematika 

penulisan, serta metode pengumpulan data perancangan. 

	  

1.1 Terminologi Judul  

Judul yang digunakan adalah “PERANCANGAN PANEL 

KONTROL PRODUK PENGERAS SUARA AKTIF PORTABEL 

DENGAN PENDEKATAN USER-FRIENDLY” yang memiliki arti kata 

masing-masing menurut Kamus Besar Indonesia tahun 1990 dan Kamus 

Bahasa Inggris, yaitu: 

 Perancangan  : Proses membuat suatu produk, baik yang 

menghasilkan produk baru maupun mengembangkannya, berdasarkan 

analisa dan data-data dengan tahapan-tahapan tertentu. 

 Panel   : Lembaran tipis (dari papan atau logam) tempat 

melekatkan alat (peranti) pengontrol. 

 Kontrol  : Pengawasan; pemeriksaan; pengendalian. 

 Produk  : Barang atau jasa yang dibuat dan ditambah 

gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari 

proses produksi itu. 
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 Pengeras Suara : Bagian dari pesawat radio dan sebagainya yang 

mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang nyaring. 

Aktif   : Dinamis atau bertenaga.  

 Portabel  : Mudah dibawa-bawa; mudah dijinjing. 

 Pendekatan  : Usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai 

pengertian terhadap masalah penelitian. 

 User-friendly  : Mempermudah pengguna untuk menggunakan 

aplikasi yang disediakan. 

 

1.1 Latar Belakang Perancangan 

 Dewasa ini kebutuhan akan pengeras suara di Indonesia sudah menjadi hal 

yang umum dikarenakan adanya kebutuhan pada suatu instansi-intasi tertentu 

seperti instansi pendidikan, pemerintahan, rumah ibadah, dan lain-lain. Mereka 

membutuhkan pengeras suara untuk membantu kelangsungan acara atau beberapa 

tujuan khusus lainnya. Umumnya instansi-instansi tersebut menggunakan 

pengeras suara untuk menyampaikan beberapa pesan yang dianggap penting 

dalam skala yang besar dilihat dari jumlah orangnya. Untuk menjangkau semua 

pendengaran peserta, dibutuhkan pengeras suara agar pesan yang disampaikan 

bisa tersampaikan dengan optimal.  

 Untuk melakukan pengoperasian, umumnya dibutuhkan seorang atau 

sekelompok sound engineer (tergantung seberapa besar kebutuhan acara tersebut) 

untuk mengoperasikan produk tersebut, karena tidak semua orang mengerti cara 
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mengoperasikannya. Sound engineer adalah seorang profesi yang bekerja 

mengontrol penggunaan sound system di suatu acara atau di suatu tempat. Namun, 

penggunaan pengeras suara di Indonesia kurang maksimal dikarenakan minimnya 

jumlah profesi sound engineer yang ada. Beberapa alasan muncul seperti biaya 

kuliah yang tinggi, masih meragukan masa depan dari profesi sound engineer, 

menganggap remeh profesi sound engineer, dan lain-lain. Di Indonesia masih 

menjadi hal yang sangat tabu mengenai sound system maupun sound engineer, 

sedangkan di negara maju seperti Amerika dan Inggris, sound engineer terbilang 

mudah ditemukan karena minat orang-orang terhadap profesi tersebut cukup 

tinggi. 

 Akibat dari minimnya sound engineer di Indonesia menyebabkan biaya 

penggunaan jasa sound engineer terbilang mahal. Umumnya sound engineer 

hanya terlibat dalam acara dalam skala besar di Indonesia, seperti live concert, 

atau beberapa acara berskala besar lainnya. Akibat dari minimnya sound engineer 

dan sound system masih dianggap hal yang tabu di Indonesia, biasanya suatu 

instansi mengandalkan office boy atau teknisi harian untuk mengoperasikan 

produk tersebut. Jelas berbeda kualitas dan pengalaman seorang office boy yang 

terbilang dipaksakan untuk mengoperasikan  pengeras suara dibandingkan dengan 

seorang sound engineer yang memang sudah mempelajari dan dibekali 

pengetahuan mengenai cara pengoperasiannya. Seorang office boy dari salah satu 

instansi pendidikan mengakui bahwa memang mereka dituntut untuk serba bisa 

melakukan sesuatu yang terkadang mereka belum pernah pahami sebelumnya, 

salah satunya adalah dalam mengoperasikan. Dengan minimnya ilmu dan 
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pengalaman akan penggunaan tersebut, biasanya mereka berinisiatif untuk 

mencoba-coba atau melakukan trial and error dalam mengoperasikan produk. 

 Permasalahan lainnya muncul ketika pembeli bukanlah orang yang 

mengoperasikan produk tersebut. Suatu instansi biasanya ingin memiliki suatu 

produk yang terbaik atau tercanggih (banyak fitur) untuk mendapatkan kualitas 

yang maksimal. Pengeras suara tersebut bisa dibilang dengan kelas semi-pro. 

Dengan kelas tersebut biasanya suatu produk menawarkan banyak fitur yang 

dapat digunakan demi menambahkan kualitasnya. Dengan banyaknya fitur, 

umumnya bagian operator control disuguhkan dengan banyaknya tombol dan 

input-output yang mungkin dapat dimengerti jika dioperasikan oleh sound 

engineer, namun nyatanya pengoperasian tersebut dilakukan oleh office boy dan 

teknisi harian yang menyebabkan penggunaan pengeras suara tersebut tidak 

maksimal, bahkan kebingungan dan melakukan trial and error. Tidak sedikit  

produk menjadi rusak akibat dari pemakaian yang tidak benar dan melakukan hal 

trial and error pada saat penggunaan. Padahal pihak produsen sudah memberikan 

buku panduan mengenai cara penggunaan tersebut. Namun, menurut Pribandari 

(2006), “minat baca masyarakat sangat tergantung sampai sejauh mana 

masyarakat menganggap urgensi sebuah informasi. Artinya, persepsi setiap 

oranglah yang menentukan kualitas minat baca. Apabila suatu informasi dianggap 

tidak penting, maka masyarakat tersebut juga tidak akan berminat membacanya”. 

 Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa office boy dan teknisi harian 

merasa sebenarnya itu bukan tugas utama mereka, awalnya mereka hanya 

ditugaskan sebagaimana profesi office boy dan teknisi harian pada umumnya. 
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Dengan demikian, minat baca atau mencari informasi mengenai penggunaan  

tersebut juga menjadi kecil. Akibatnya adalah operator dari pengeras suara 

tersebut, yaitu para office boy dan teknisi harian, lebih tertarik untuk mencoba-

coba secara langsung untuk segera mengoperasikan produk tersebut. Ada dua 

kemungkinan yang terjadi, pertama produk bisa dioperasikan namun tidak 

maksimal. Kedua produk yang dicoba-coba bisa rusak karena tidak sesuai dengan 

cara penggunaannya. Fakta yang ditemukan oleh suatu perusahaan audio, yaitu 

V8Sound, dalam seminggu bisa ada 2-3 keluhan mengenai adanya kerusakan dari 

pengeras suara yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak benar. Untuk itu 

dalam perancangan portable kali ini, perancang bertujuan untuk menawarkan 

konsep kemudahan penggunaan atau pengoperasian agar lebih user-friendly 

terhadap operatornya. 

 

1.2 Tujuan Perancangan 

Perancangan sistem ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

a. Menawarkan konsep kemudahan dalam mengoperasikan  

b. Meminimalisir kemungkinan kerusakan pengeras suara  yang 

disebabkan oleh operator dan user 

c. Menyesuaikan panel kontrol dengan cara penggunaan dari 

user/operator di Indonesia 

d. Mengubah pandangan masyarakat tentang sulitnya mengoperasikan  

agar penggunaanya semakin optimal sesuai dengan fungsinya 
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1.3 Batasan Masalah Perancangan 

 Perancangan ini menitikberatkan pada perancangan produk untuk 

memecahkan permasalahan usability dari pengeras suara aktif portabel. 

Permasalahan ini diambil karena dianggap cukup krusial dalam 

permasalahan yang dihadapkan pada produsen maupun konsumen  aktif 

portabel di Indonesia. Perancangan tersebut melibatkan operator/user  

portabel di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang akurat dan tepat guna 

sesuai dengan prinsip ergonomi, kemampuan, batasan, lingkungan, dan 

lainnya yang menyangkut operator dan user itu sendiri. Dalam merancang  

produk ini nantinya, perancang menitikberatkan pada cara kerja dari user 

dan operator-nya.  

 

1.4 Metode Perancangan 

 Proses awal perancangan produk ini menggunakan beberapa 

metode. Langkah pertama adalah proses pembuatan mindmapping untuk 

mengetahui latar belakang pembuatan produk tersebut dan mengetahui lebih 

dalam mengenai cara user dan operator dalam mengoperasikan pengeras 

suara. Kedua adalah melakukan wawancara dengan pemilik dan pendiri 

V8Sound untuk mendapatkan permasahalan yang lebih akurat karena 

perusahaan ini sudah cukup dipercaya oleh pasar nasional yang membuat 

perusahaan ini cukup mengenal karakter pengguna dan kebutuhan masyarakat 

akan pengeras suara. Selanjutnya, tahap pemberian Interview dan Task 

Analysis secara langsung dengan membagikan tugas dan memberikan 
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pertanyaan langsung terhadap orang-orang yang sekiranya ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Tujuan dari Task analysis ini adalah untuk melakukan 

pengetesan usability pengeras suara yang sudah ada dan mendapatkan data 

mengenai permasalahan yang muncul dari produk atau dari penggunanya. 

Setelah mendapatkan hasil dari task analysis tersebut, penulis berupaya untuk 

menganalisa permasalahan dan mengambil suatu permasalahan inti. Setelah 

melakukan wawancara, task analysis, dan penyimpulan masalah, penulis 

membuat data tambahan untuk memenuhi pembuatan produk tersebut. Dengan 

hasil tersebut dilanjutkan dengan pembuatan sketsa pengeras suara yang 

menawarkan konsep kemudahan pada saat pengoperasian  produk. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

i. Bab I Pendahuluan, berisi tentang:  Terminologi judul, latar belakang 

perancangan, tujuan perancangan, batasan masalah perancangan, 

metode perancangan, dan sistematika penulisan. 

ii. Bab II Data dan Analisa, berisi tentang: Data primer dan data 

sekunder, analisa permasalahan, alternatif pemecahan masalah, dan 

Quality Function Deployment. 

iii. Bab III Konsep Desain, berisi tentang: Kriteria desain, konsep bisnis, 

struktur produk, lifestyle, dan tema. 

iv. Bab IV Proses Perancangan, berisi tentang: Sketsa ide, alternatif 

desain, studi ergonomi, studi dummy, studi material, studi warna, 
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studi konstruksi, studi alur kerja produk, studi proses produksi, dan 

studi biaya. 

v. Bab V Analisa Hasil Rancangan, berisi tentang: Final desain, 

spesifikasi produk, gambar teknik, dan kesimpulan. 

	  


