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KESIMPULAN DAN SARAN
 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan dan pembahasan, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1.	 Berdasarkan hasil perancangan ulang, gitar hasil rancangan ulang mempunyai 

spesifikasi sebagai berikut : 

•	 Panjang body : 41 em 

•	 Lebar body : 33 cm 

•	 Panjang neck : 81 cm (sampai jarak pada bridge) 

•	 Lebar Neck : 5 cm pada body dan 4,2 cm pada nut 

•	 Panjang Fret Board: 49,5 em 

• Tebal Neck : 2,7 cm 

Semua bagian memakai ukuran rata-rata (P50) kecuali untuk teba1 neck dan 

lebar body (Ps). 

2.	 Tingkat Play Ability meningkat dengan semakin kecilnya prosentase lingkat 

kesalahan yang dilakllkan dalam penglljian elemen gerakan. 

3.	 Kenyamanan dalam permainan gitat dapat tercapai dengan sikap positip yang 

ditunjukkan terhadap produk 1ewat penyebaran kllisioner. 

6.2 Saran 

Dalam perancangan sebuah produk yang berinteraksi langsung dengan pemakai atau 

operatomya dan bersifat masa1, sebaiknya perusahaan atau perancang produk tersebut 

memperhatikan faktor karakteristik tubuh masyarakat di mana produk tersebut akan 

diluncurkan. Karena produk seperti gitar mempunyai hubungan yang erat dengan 

faktor kenyamanan yang dirasakan oleh operator yang memainkannya. Apabila 

operator merasa nyaman, maka permainan yang dihasilkanpun akan terdengar dan 
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6.2 Saran 

Dalam perancangan sebuah produk yang berinteraksi langsung dengan pemakai atau 

operatomya dan bersifat masal, sebaiknya perusahaan atau perancang produk tersebut 

memperhatikan faktor karakteristik tubuh masyarakat di mana produk tersebut akan 

diluncurkan. Karena produk seperti gitar mempunyai hubungan yang erat dengan 

faktor kenyamanan yang dirasakan oleh operator yang memainkannya. Apabila 

operator merasa nyaman, makapermainan yang dihasilkanpun akan terdengar dan 

terlihat mengenakkan, namun begitu juga sebaliknya. Tetapi disamping itu semua, 

petlu diadakannya analisis konsumen terhadap kepentingan dan keinginan mereka 

juga sikap mereka pada produk hasil rancangan. Dengan diadakannya survei lapangan 

tersebut, perusahaan dapat mengetahui sebaik apa keberhasilan dari produk yang 

telah dltancang dan sejauh mana masyarakat sebagi konsumen dapat menerimanya. 
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