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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan untuk 

selanjutnya dianalisa. 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap produk 

meja tv yang sudah ada, wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap orang yang berkunjung 

ke kawasan sentra kerajinan kayu yang usianya antara 20-60 tahun yang berminat atau akan 

membeli meja tv.  

4.2 Pengolahan Data Kuesioner 

4.2.1  Penentuan Jumlah Responden 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap jumlah sampel yang diperlukan dengan menggunakan 

rumus Walpole maka dapat diambil kesimpulan bahwa, jika jumlah sampel minimum yang 

dibutuhkan adalah 23 responden. Kuesioner yang disebarkan sejumlah 30 kuesioner dan yang 

dianggap benar pengisiannya sebanyak 28 kuesioner, jadi syarat minimum jumlah sampel telah 

terpenuhi. 
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4.2.2  Pengujian Validitas 

Untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner yang diberikan kepada responden selama 

melakukan penelitian maka dilakukan uji validitas. Uji validitas bisa dilakukan dengan 

perhitungan manual atau dengan memakai bantuan software SPSS versi 22.0 langkah-langkah 

yang harus dilakukan dalam uji validitas adalah: 

a. Menentukan Hipotesis 

H0  : Skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor (valid) 

H1  : Skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor (tidak valid)  

b. Menentukan nilai rtabel 

Dengan tingkat keyakinan 95%, tingkat signifikansi 5% 

Derajat kebebasan (df) = n – 2 = 30 – 2 = 28 

Maka nilai rtabel = 0.3610 

c. Hasil Uji Validitas Seluruh Atribut 

Hasil perhitungan untuk ralpha pada software SPSS 22.0 for windows dapat dilihat pada table 

4.1 berikut : 

 

Tabel 4. 1 Validasi Meja TV Usulan 

Atribut r hitung r table Keterangan 

Finishing terlihat natural  0.541 0.361 Valid 

Material awet tidak cepat kusam 0.740 0.361 Valid 

Dimensi sesuai kebutuhan 0.663 0.361 Valid 

Harga terjangkau 0.682 0.361 Valid 

 

d. Pengambilan keputusan 

Jika rhitung > rtabel (0.361), maka butir kuesioner dinyatakan valid. 

Jika rhitung > rtabel (0.361), maka butir kuesioner dinyatakan tidak valid. 

e. Kesimpulan  

Setelah dilakukan perhitungan dengan bantuan software SPSS 22.0 for Windows menyatakan 

bahwa semua hasil rhitung lebih besar dari rtabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa skor 
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butir berkorelasi positif dengan skor faktor jadi atribut dalam kuesioner dapat 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok dalam pengukuran yang dilakukan 

dengan atribut tersebut. Jadi kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid. 

 

4.2.3 Uji Reliabilitas Data 

Untuk menentukan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang 

dua kali atau lebih maka digunakan uji reliabilitas. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi 

yaitu yang mampu memberikan hasil ukuran yang terpercaya. Langkah yang harus dilakukan 

untuk meguji reliabilitas adalah: 

1. Menentukan Hipotesis 

H0 = Skor item kuesioner reliable 

H1 = Skor item kuesioner tidak reliable 

2. Menentukan Nilai rtabel 

Derajat kebebasan (df) = n - 2 = 30 – 2 = 28, dengan tingkat signifikan 5% rtabel = 0.361 

3. Hasil Uji Reliabilitas Seluruh Atribut 

Hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS 22.0 for Windows dapat dilihat pada 

nilai cronbach’s alpha dibawah ini : 

 

Tabel 4. 2 Reliability Statistic Meja TV Usulan 

No Jenis Pertanyaan 
Cronbach’s 

Alpha 
r tabel Keterangan 

1 
Tingkat kepentingan 

atribut pemilihan meja tv 
0,563 0.361 Reliabel 

2 
Penilaian meja tv yang 

ada saat ini 
0,791 0.361 Reliabel 

3 Penialian meja tv usulan 0,784 0.361 Reliabel 

 

4. Pengambilan Keputusan 

Jika ralpha > rtabel , maka kuesioner dinyatakan reliabel. 

Jika ralpha < rtabel , maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel. 
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Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS 22.0 for Windows, maka 

kuesioner dinyatakan reliabel. 

4.3 Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment (QFD) adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan konsumen yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk. Salah satu hal yang 

perlu dilakukan dalam metode ini ialah menyusun House of Quality (HOQ) yang merupakan 

upaya untuk mengkonversi voice of costumer secara langsung terhadap karakteristik teknis atau 

spesifikasi teknis dari sebuah produk (barang atau jasa) yang dihasilkan. 

4.3.1 Penentuan Customer Needs 

Hasil wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap produk meja tv yang ada sekarang 

menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan/keluhan konsumen terhadap produk meja tv yang 

ada sekarang yaitu seperti terlihat pada tabel 4.3 berikut : 

 

 

Tabel 4. 3 Keluhan Terhadap Produk Meja TV yang Sudah Ada 

Keluhan Terhadap Meja TV yang sudah ada 

Finishing tidak terlihat natural karena menggunakan pelapis sintetis 

Material tidak awet, tidak tahan lembab dan air, cepat kusam 

Ukuran terlalu besar 

Harga mahal 

 

4.3.2 Penentuan Importance Rating 

Importance rating menunjukan seberapa penting suatu atribut sebagai penunjang kebutuhan 

pelanggan. Pada penelitian ini tingkat kepentingan dari atribut diambil dari kuisioner yang telah 

diberikan kepada customer. Hasil tingkat kepentingan yang diapatkan pada tiap-tiap atribut 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4. 4 Importance Rating dari hasil SPSS 

 

Statistics 

 

Finishing_natur

al Material_awet Dimensi_meja 

Harga_terjangk

au Total 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 

Median 5.0000 5.0000 3.0000 3.0000 15.0000 

Mode 5.00 5.00 3.00 3.00 14.00 

 

Tabel 4. 5 Importance Rating 

No Atribut Importance Rating 

1 Finishing terlihat natural  5 

2 Material awet tidak cepat kusam 5 

3 Dimensi sesuai kebutuhan 3 

4 Harga terjangkau 3 

 

4.3.3 Penentuan Technical Requirement 

Technical Requirement adalah sebuah desain teknis untuk menunjang kebutuhan pelanggan. 

Technical Recuirement yang ditentukan tidak harus memiliki jumlah yang sama dengan 

kebutuhan pelanggan tetapi harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Berikut 

merupakan technical requirement yang ditentukan sesuai dengan customer needs yang ada yaitu 

sebagai berikut:  
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Tabel 4. 6 Technical Requirement 

No Customer Needs Technical Requirement Target 

1 Finishing terlihat natural Finishing dengan pernis 

Bahan baku kayu kopi dan kayu 

karet 

Hasil warna transparan 

tampilan semi gloss 

Kesan natural 

memperlihatkan serat 

kayu 

2 Material awet tidak cepat 

kusam 

Penggunaan water based 

Alas meja dari kaca tempered 

glass 

Material tahan air 

Permukaan mudah 

dibersihkan 

3 Dimensi sesuai kebutuhan Menggunakan pengukuran 

antropometri 

Melakukan perombakan 

ukuran yang sesuai 

kebutuhan 

4 Harga terjangkau Pemanfaatan kayu limbah 

Tidak menggunakan pelapis 

sintetis 

Harga lebih murah 

 

Untuk customer needs finishing terlihat natural technical requirement yang dpilih yaitu finishing 

menggunakan pernis dan menggunakan bahan baku kayu kopi dan kayu karet. Untuk customer 

needs material awet tidak cepat kusam yaitu technical requirementnya penggunaan water based 

dan pemilihan alas meja dari kaca tempered glass. Untuk customer needs dimensi sesuai 

kebutuhan technical requirementnya yaitu menggunakan pengukuran antropometri dan customer 

needs harga terjangkau technical requirementnya yaitu memanfaatkan kayu limbah serta tidak 

menggunakan pelapis sintetis.  

4.3.4 Penentuan Hubungan Customer Needs dengan Technical Response 

Langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan antara customer needs dan technical 

requirement yang ada untuk menunjukan hungan kebutuhan pelanggan (Whats) dan keperluan 

teknis (Hows). Berikut merupakan hubungan dari Whats and Hows pada penelitian ini. 
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Tabel 4. 7 Hubungan Customer Needs dengan Technical Requirement 

 

Keterangan : = strong relationship 

  = moderate relationship 

           = weak relationship 

 



41 

 

4.3.5 Penentuan Target 

Target adalah realisasi dari sebuah perencanaan yang terdapat pada Technical Requirement. 

Selanjutnya dari target tersebut ditentukan arah perbaikan yang akan dilakukan terhadap 

Technical Requirement yang telah dibuat. Adapun arti dari symbol-simbol arah perbaikan adalah 

sebagai berikut:  

a. Simbol     arah perbaikan hanya ada satu titik batasan.  

b. Simbol ↑ arah perbaikan semakin dinaikkan semakin baik (tidak terbatas)  

c. Simbol ↓ arah perbaikan semakin diturunkan semakin baik (tidak terbatas)  

d. Simbol ↑ arah perbaikan bisa dinaikkan hingga titik tertentu  

e. Simbol ↓ arah perbaikan bisa diturunkan sampai titik tertentu  

Berikut ini merupakan hasil Target yang dibentuk dari Technical Requirement:  

 

Tabel 4. 8 Penentuan Target 

No Technical Requirement Arah 

Perbaikan 

Target 

1 Finishing dengan pernis 

 

↑ Hasil warna transparan 

tampilan semi gloss 

2 Bahan baku kayu kopi dan kayu 

karet 

↑ Kesan natural memperlihatkan 

serat kayu 

3 Penggunaan water based 

 

↑ Material tahan air 

4 Alas meja dari kaca tempered 

glass 

↑ Permukaan mudah dibersihkan 

5 Menggunakan pengukuran 

antropometri 

↑ Melakukan perombakan ukuran 

dengan P:156cm, L:65cm, 

T:40cm 

6 Pemanfaatan kayu limbah 

 

↑ Harga lebih murah 

7 Tidak menggunakan pelapis 

sintetis 

↑ Harga lebih murah 
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Keterangan : ▲ = Objective is to Maximize 

  ▼ = Objective to Minimize 

  X = Objective is to Hit Target 

 

4.3.6 Penentuan Bobot 

Nilai bobot digunakan untuk mengetahui Technical Requirement mana yang menjadi prioritas 

utama dalam perbaikan sistem pelayanan yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan nilai bobot 

kolom diperlukan perhitungan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Bobot kolom = 

(𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔) 𝑥 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠) 

Bobot kolom = (5x9) + (5x3) = 60. 

Dengan itu hasil perhitungan bobot pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4. 9 Penentuan Bobot 

No Technical Requirement Bobot Rank 

1 
Finishing dengan pernis 

 
60 2 

2 
Bahan baku kayu kopi dan kayu 

karet 
72 1 

3 
Penggunaan water based 

 
45 3 

4 
Alas meja dari kaca tempered 

glass 
8 7 

5 
Menggunakan pengukuran 

antropometri 
27 4 

6 
Pemanfaatan kayu limbah 

 
24 5 

7 
Tidak menggunakan pelapis 

sintetis 
9 6 
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4.3.7 Penentuan Matriks Korelasi 

Matriks korelasi menunjukan hubungan antara technical requirement yang satu dengan technical 

requirement yang lain. Hubungan antar technical requirement ini memiliki dua kemungkinan, 

yaitu:  

a) + Possitive Impact: Perubahan pada technical requirement 1 yang akan menimbulkan 

pengaruh positif terhdap pengukuran technical requirement 2. Hal ini berarti jika salah satu 

karakteristik kualitas meningkat maka kualitas karakteristik pembanding juga akan meningkat. 

Begitu juga sebaliknya ketika salah satu karakteristik kualitas menurun maka karakteristik 

pembanding juga akan menurun.  

b) – Negative Impact: Perubahan pada technical requirement 1 yang akan menimbulkan 

pengaruh negatif terhadap pengukuran technical requirement 2. jika salah satu karakteristik 

kualitasnya meningkat maka kualitas karakteristik pembanding akan menurun. Sebaliknya ketika 

salah satu karakteristik kualitasnya menurun maka kualitas karakteristik pembandingnya akan 

meningkat. 

4.3.8 Penentuan Nilai Sales Point dan Goal 

Sales point adalah bagian dari HOQ yang menunjukan keinginan dari manajemen suatu industri 

yang berpengaruh terhadap persaingan dengan kompetitor yang sejenis. Terdapat 3 skala yang 

digunakan dalam bagian ini yaitu 1= no (tidak ada penambahan value added terhadap produk), 

1.2 = medium (value added terhadap produk tidak signifikan), 1.5 = strong sales point (value 

added terhadap produk sangat tinggi). Sedangkan goal adalah target yang ingin dicapai oleh 

perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pada bagian ini, goal ditetapkan oleh 

perusahaan, oleh karena itu pada penelitian ini penulis melakukan diskusi dengan pembimbing 

lapangan sebagai expert sehingga didapatkan hasil nilai sales point dan goal adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 10 Nilai Sales Point dan Goal 

No Atribut Goal Sales Point 

1 Finishing terlihat natural 4 1,5 

2 Material awet tidak cepat kusam 4 1,5 

3 Dimensi sesuai kebutuhan 4 1,2 

4 Harga terjangkau 4 1,5 

 

4.3.9 Customer Competitive Evaluation (CCE) 

Customer Competitive Evaluation (CCE) dilakukan untuk mengetahui perbandingan kualitas 

produk yang terjadi pada industri sejenis. Pada tahap ini menggunakan skala 1 sampai dengan 5. 

Berikut tabel tentang penilaian responden terhadap produk meja tv yang ada saat ini dengan meja 

tv usulan. 

 

Tabel 4. 11 Penilaian responden terhadap produk meja tv yang ada saat ini 

No Penilaian Total 

1 2 3 4 5 

P1 0 4 18 5 3 30 

P2 0 7 10 6 7 30 

P3 1 10 14 3 2 30 

P4 0 6 20 2 2 30 

 

Tabel 4. 12 Penilaian responden terhadap produk meja tv usulan 

No Penilaian Total 

1 2 3 4 5 

P1 2 1 10 3 14 30 

P2 1 3 11 2 13 30 

P3 3 6 12 4 5 30 

P4 2 4 15 5 4 30 
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Berikut ini adalah perbandingan kualitas dari kedua produk dengan membagi penjumlahan dari 

penilaian dibagi dengan total responden:  

 

Tabel 4. 13 Customer Competitive Evaluation 

No Customer Needs CCE Meja 

Sudah Ada 

CCE Meja 

tv usulan 

1 Finishing terlihat natural 3.233 3,867 

2 Material awet tidak cepat kusam 3,433 3,767 

3 Dimensi sesuai kebutuhan 2,833 3,067 

4 Harga terjangkau 3 3,167 

 

4.3.10 Perhitungan Improvement Ratio 

Nilai Improvement Ratio didapatkan dari perhitungan pembagian antara goal dengan kualitas 

produk meja tv yang ada saat ini.  

Berikut merupakan hasil perhitungan Improvement Ratio pada penelitian kali ini sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 14 Improvement Ratio 

Customer Needs Kepuasan 

konsumen 

Goal Improvement 

Ratio 

Finishing terlihat natural 3.233 4 1,034 

Material awet tidak cepat kusam 3,433 4 1,062 

Dimensi sesuai kebutuhan 2,833 4 1,304 

Harga terjangkau 3 4 1,263 

 

4.3.11 Perhitungan Row Weight 

Langkah selanjutnya dalam pembuatan House of Quality ini adalah menghitung bobot baris atau 

row weight. Row Weight didapatkan dari hasil perkalian dari importance rating, importance ratio 

dan sales point. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:  
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Tabel 4. 15 Row Weight 

Customer Needs Improvement 

Rating 

Improvement 

Ratio 

Sales Point Row Weight 

Finishing terlihat natural 4 1,0 1,5 7,5 

Material awet tidak cepat kusam 4 1,1 1,5 8,25 

Dimensi sesuai kebutuhan 4 1,3 1,2 4,68 

Harga terjangkau 4 1,3 1,5 5,85 
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Gambar 4. 1 House of Quality 

 

4.3.12 Matriks Part Deployment 

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi resiko yang berperan terhadap terjadinya 

kegagalan dengan metode Fault Tree Analysis. Metode ini digunakan untuk mencari penyebab 

tidak sesuai yang terjadi pada technical requirement. Fault tree analysis merupakan suatu 

metode visual untuk melakukan analisis atas cacat dari produk yang saling memiliki keterkaitan. 

Disebut pohon cacat atau kegagalan mutu (fault tree) karena peralatan analisis disusun menjadi 

sebuah diagram yang memperlihatkan cacat produk itu secara hierarkis. Pohon cacat atau 

kegagalan mutu lebih lanjut akan merekomendasikan jalan keluar alternatif untuk memperbaiki 

atau mengatasi cacat atau tuna mutu yang terjadi atas produk. Pada matriks ini terdapat bagian 
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kebutuhan yang terletak pada sisi kiri matrik yang berisi kebutuhan teknis yang terpilih dari 

matrik House of Quality. Untuk kolom diatas matrik merupakan identifikasi part kritis yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan teknis. Hubungan antara part kritis dan technical 

requirement terdapat tiga, yaitu: Lemah, Sedang, Kuat. 

1. Berdasarkan hasil dari matriks House of quality, didapatkan 2 customer needs yang memiliki 

nilai row weight secara signifikan lebih tinggi dari customer needs lainnya yaitu finishing 

terlihat natural dan material awet tidak cepat kusam dengan prioritas kebutuhan teknis yang 

didapatkan dari hasil jumlah bobot atribut melebihi rata-rata kolom bobot, sebagai berikut: 

a. Finishing dengan pernis 

b. Bahan baku kayu kopi dan kayu karet 

c. Penggunaan water based 

d. Alas meja dari kaca tempered glass 

2. Kebutuhan dari desain produk yang dilihat dari tingkat kepuasan konsumen terhadap kondisi 

nyata perusahaan, yaitu : 

a. Finishing menggunakan pelapis sintetis yang menimbulkan kesan natural kurang dan 

biaya yang lebih mahal. 

b. Bahan baku terbuat dari sisa serbuk kayu yang dipress untuk dijadikan papan 

menyerupai triplek. Partikel ini sangat riskan terkena air karena jika terkena air dan 

meresap bahan akan cepat mengembang dan rusak serta tak kuat menahan beban. 

c. Bahan baku yang ada saat ini menggunakan partikel, harga relatif lebih terjangkau 

namun mempunyai kekurangan yaitu tidak tahan terhadap air. 

d. Alas meja terbuat dari partikel tidak boleh dibersihkan menggunakan lap basah karena 

akan menyebabkan lembab. 
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Gambar 4. 2 Fault Tree Analysis 
 

Setelah mendapatkan hasil dari Fault Tree Analysis, langkah selanjutnya adalah membuat matrik 

part deployment. Part ini berisi spesifikasi yang akan dikembangkan serta diperbaiki dan 

bersumber dari kebutuhan teknis yang dipilih dari matrik House of Quality. Matrik part 

deployment menampilkan hubungan yang ditunjukkan dengan simbol-simbol antara technical 

requirement dengan critical part requirement. Nilai bobot dan penentuan bobot didapatkan dari 

perkalian antara importance rating dengan hubungan antara technical requirement dengan 

critical part requirement. Berikut merupakan sbentuk dari matrik part deployment: 

Finishing 

dengan 

pernis 

Bahan baku 

kayu kopi 

dan kayu 

karet 

Penggunaan 

water based 

Finishing 

menggunakan 

pelapis 

sintetis 

Bahan baku 

dari sisa 

serbuk kayu 

dipadatkan 

Bahan tidak 

tahan air 

Alas meja 

dari kaca 

tempered 

glass 

Alas meja 

dari partikel 

tidak anti 

lembab 

Memilih pernis 

untuk finishing agar 

terlihat natural 

Menyediakan bahan 

baku kayu 

perkebunan kopi dan 

karet 

Pengaplikasian 

bahan pelapis anti air  

Penggantian alas 

meja menjadi kaca 

tempered glass 
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Gambar 4. 3 Part Deploeyment 

 

4.3.13 Desain Meja TV yang sudah ada dan Desain Meja TV usulan 

Pengumpulan data-data yang diperlukan untuk mengetahui kondisi meja TV saat ini yaitu 

dilakukan dengan metode observasi dan interview terhadap pria dan wanita usianya diatas 20 

tahun yang berniat membeli atau memesan meja tv. Dari hasil observasi dan interview yang 

dilakukan, diperoleh gambaran secara umum tentang pemilihan meja tv saat ini. Interview juga 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 30 responden. 

      Kuesioner I dibuat dengan tujuan untuk mengetahui keinginan mendasar dari setiap 

responden ketika mereka membeli dan menggunakan produk meja tv, apakah sudah sesuai 

dengan keinginan mereka. Kuesioner II merupakan tindak lanjut dari kuesioner I tujuannya 

adalah memberikan penilaian seberapa pentingkah setiap atribut dalam pemilihan produk meja tv 

yang akan digunakan. Setelah mengetahui bobot setiap atribut meja pada kuesioner II, maka 

pada kuesioner III akan membandingkan setiap atribut dalam pemilihan produk meja tv yang 

akan peneliti buat dengan meja tv yang sudah ada sekarang. 
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Gambar 4. 4 Produk meja bahan baku dari particle board 

(sumber : http://www.olympicfurniture.co.id/id/content/avr0110191) 

Penjelasan dari gambar 4.4 tentang spesifikasi produk meja tv yang ada sekarang yaitu: 

1. Bahan terbuat dari jenis particle board yang mengakibatkan mudah hancur bila lembab atau 

terkena air. Lama kelamaan particle board akan rapuh atau lapuk sehingga mudah patah. 

2. Berpotensi terkena serangan jamur apabila kondisi ruangan lembab. 

3. Penggunaannya harus lebih berhati-hati karena particle board mudah hancur bila terbentur. 

4. Mudah dipindahkan dan dibongkar pasang. 

5. Karena terbuat dari serbuk penggergajian kayu yang dipadatkan, maka harganya pun relatif 

lebih murah daripada jenis kayu. 

6. Kekuatan particle board tidak terlalu baik karena hanya terbuat dari serbuk penggergajian 

kayu yang dipadatkan sehingga tidak mampu menahan beban yang terlalu berat 

7. Penggunaannya harus lebih berhati-hati terutama pada bagian engsel, karena skrup pada 

engsel mudah sekali terlepas, jika sudah terlepas akan sulit untuk dipasang kembali. 

 

 

 

http://www.olympicfurniture.co.id/id/content/avr0110191
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Gambar 4. 5 Desain produk meja tv usulan 

 

 
Gambar 4. 6 Produk meja usulan bahan baku dari kayu karet dan kayu kopi 

Penjelasan dari gambar 4.6 tentang spesifikasi produk meja tv usulan yaitu : 

1. Bahan terbuat dari kayu perkebunan batang pohon karet dan pohon kopi dengan finishing 

dengan vernis membuat meja tv tampak dominan naturalnya tanpa menggunakan pelapis 

sintetis.   

2. Bahan kayu lebih kuat dan kokoh mampu menahan beban yang berat. 
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3. Penggunaan kayu karet dan kayu kopi yang solid dan menyeluruh menjadikan meja lebih 

berat. 

4. Finishing meja menggunakan pernis dan pelapis water based atau tahan air membuat bahan 

tidak cepat kusam dan taham lembab. 

5. Ketersediaan kayu tersebut mudah didapat dan harga terjangkau dibanding dengan harga 

meja tv kompetitor. 

 

Target pasar dari penjualan produk meja tv adalah untuk kalangan middle class. Asia 

Development Bank mendefinisikan mereka yang masuk dalam golongan kelas menengah adalah 

yang punya pengeluaran sekitar US$ 2 hingga US$ 20 per hari. Untuk target pasar yang ingin 

dicapai yaitu konsumen dengan nilai rata-rata pengeluaran per hari antara US$4-US$10 atau 

56.000-140.000 rupiah. Sehingga diharapkan meja tv ini dapat diterima dengan baik oleh 

konsumen. 


