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BAB V  

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan membahas hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Pembahasan ini meliputi pembahasan saat observasi, metode penelitian, hasil uji validasi dan 

reabilitas, hasil analisis faktor dan hasil analisa antropometri, kesimpulan dari analisis 

1.1 Pembahasan Saat Observasi dan Penggunaan Metode 

Sebelum penelitian ini dilakuakan observasi yakni dengan wawancara dengan guru yang 

mengajar di SMAN 1 Ngaglik. Selain itu juga wawancara  dengan beberapa siswa SMAN 1 

Ngaglik. Hasil wawancara tersebut adalah bahwa kursi yang digunakan untuk duduk terasa 

kurang nyaman dan mereka merasa bahwa kursi setelah digunakan badan terasa pegel 

terutama pada daerah pinggang terutama pada siswa yang mempunyai berat badan lebih 

(gemuk) 

Maka dari permasalahan diatas maka digunakan metode Kansei Engineering dengan 

tujuan rekomendasi desain dapat memenuhi sejumlah keinginan siswa SMAN 1 Ngaglik 

sehingga dapat mengurangi cidera yang terjadi setelah pemakaian kursi. 

 

1.2  Pembahasan Kata-kata Kansei 

Pada bagian ini akan dibahas hasil pengolahan terhadap variabel kata-kata kansei yaitu 

uji validitas  dan uji reabilitas . 

setelah dilakuakan uji validasi , dinyatakan bahwa pada kuisioner variabel kata-kata kansei 

valid semua kecuali pada pertanyaan ke-2 dan ke-8 yang mana data tersebut harus 

digugurkan dapat dilihat di tabel 4.7. dan selanjutnya dilakukan uji reabilitas didapatkan 

nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,182>0,165) maka data tersebut dinyatakan konsisten.  

Selanjutnya dilakuakan uji validitas pada kuisioner keinginan pelanggan dan hasilnya 

semua data valid kecuali pertanyaan ke-4 (data digugurkan) dapat dilihat pada tabel 4.8. 

selanjutnya dilakuakn uji reabilitas dengan hasil alpha (0,858>0,165) yang artinya datanya 

konsisten dan layak untuk diolah dengan analisis selanjutnya yaitu analisis faktor. 

 

1.3  Analisa faktor keinginan pelanggan  
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Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis faktor yang dilakukan terhadap 11 

variabel manifes yang kemudian membentuk beberapa variabel yang dinamakan variabel 

laten sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan tingkat kepentingan suatu 

variabel pada kursi SMAN 1 Ngaglik untuk dilaksanakan. 

Langkah awal dalam melakukan analisis faktor adalah menyusun matrik koreiasi. Matrik 

tersebut disusun untuk mendapatkan nilai-nilai kedekatan hubungan antar variabel. 

Selanjutnya dilakukan analisis harga KMO dan Uji bartiett dan diperoleh kesimpulan : 

1 Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA) digunakan untuk 

mengukur kecukupan pengambilan sampel yaitu indeks perbandingan besamya 

koefisien koreiasi observasi terhadap besamya koefisien parsial. Berdasarkan 

perhitungan didapatkan harga KMO-MSA sebesar 0,909 yang artinya bahwa ukuran 

sampel analisis faktor cukup layak untuk digunakan karena nilainya diatas 0.5. 

Koefisien korelasi dari semua pasangan variabel yang dibuat dapat mewakili 90.9% dari 

masalah yang diteliti sehingga metode analisis faktor cukup layak untuk digunakan 

dalam penelitian ini. 

2 Nilai Bartiett Test of Sphericity yang dihasilkan sebesar 1021,073 dengan signifikansi 

sebesar 0.000. hal inimenunjukan bahwa matriks korelasi tersebut bukan matriks identitas, 

karena apabila matriks koreiasi adalah matriks identitas maka penggunaan analisis faktor 

perlu dipertimbangkan lagi. 

Berdasarkan hasil rotasi faktor dengan menggunakan rotasi varimax, yang dapat dilihat di 

tabel 4.10 dapat kita analisa bahwa variabel manifes yang paling besar pengaruhnya dalam 

pembentukan variabel laten pertama urutannya yaitu V8,V11,V10, V9, V12, V6, V3, V7, 

V1,V2, V5 

Faktor  ini merupakan faktor kursi yang terdiri dari variabel V8 (tinggi sandaran kursi, 

93.1%), variabel VI1 (warna kursi, 83%), variabel V10 (desain kursi, 82.5%), variabel 

V9(Bahan kursi, 82,1%), variabel V12 (keawetan bahan,79,9%), variabel V6 ( Tinggi kaki 

kursi, 90.6%), dan variabel V3 (penggunaan kursi,91.6%),variabel V7 ( Tinggi sandaran 

kursi, 9316%), variabel V1 ( Sandaran  kursi, 94.6%), variabel V2 ( alas kursi, 95.2%), 

variabel V5 ( Lebar kursi, 64,5%) 
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Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuesioner kedua, didapatkan data keinginan pelanggan 

yang menggambarkan faktor  kursi. Dari data keinginan pelanggan pada tabel 4.11, bahwa 

kriteria kursi yang diinginkan pelanggan adalah sebagai berikut: 

a. Sandaran kursi 47,2 % 

b. Alas kursi 46,9% 

c. Kenyamanan penggunaan kursi 46,5 % 

d. Lebar kursi 47,5% 

e. Tinggi kaki kursi 46,9%  

f. Tinggi sandaran kursi 46,8 % 

g. Panjang alas kursi 46,9% 

h. Bahan kursi 46,3% 

i. Desain kursi 46,7% 

j. Warna kursi 33,4% 

k. Keawetan bahan 45,7% 

 

 Bobot nilai terbesar pada faktor ini adalah V8 (Panjang alas kursi) yaitu sebesar 0.87, 

yang berarti bahwa para pelanggan memilih untuk pembahan faktor panajang alas  

kursi sebesar 87%, faktor panajang alas  kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 

46,9% yaitu lebar kursi yang pas. 

 Bobot nilai pada V11 (warna kursi) yaitu sebesar 0.83, yang berarti bahwa para 

pelanggan memilih untuk pembahan faktor warna  kursi sebesar 83%, faktor warna 

kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 33.4%,  

 Bobot nilai pada V10 (desain kursi) yaitu sebesar 0.825, yang berarti bahwa para 

pelanggan memilih untuk pembahan faktor desain  kursi sebesar 82,5%,faktor desain  

kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 46.7% 

 Bobot nilai pada V9 (bahan kursi) yaitu sebesar 0.821, yang berarti bahwa para 

pelanggan memilih untuk pembahan faktor bahan   kursi sebesar82,1%, faktor bahan  

kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 46.3% 

 Bobot nilai pada V12 (keawetan bahan ) yaitu sebesar 0.799 yang berarti bahwa para 

pelanggan memilih untuk pembahan faktor bahan   kursi sebesar 79,9%, faktor 

keawetan bahan   kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 46.3% 



4 

 

 Bobot nilai pada V6 (tinggi kaki kursi) yaitu sebesar 0.906 yang berarti bahwa para 

pelanggan memilih untuk pembahan faktor tinggi kaki   kursi sebesar 90,6%, faktor 

tinggi kaki  kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 46.9% 

 Bobot nilai pada V3 (penggunaan kursi ) yaitu sebesar 0.916 yang berarti bahwa para 

pelanggan memilih untuk pembahan faktor bahan   kursi sebesar 91,6%, faktor 

penggunaan    kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 46.5% 

 Bobot nilai pada V7 (tinggi sandaran kursi ) yaitu sebesar 0.931 yang berarti bahwa 

para pelanggan memilih untuk pembahan faktor tinggi sandaran kursi sebesar 93,1%, 

faktortinggi sandaran   kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 46.8% 

 Bobot nilai pada V1 (bahan sandaran kursi ) yaitu sebesar 0.946 yang berarti bahwa 

para pelanggan memilih untuk pembahan faktor bahan sandaran kursi sebesar 41,6%, 

faktor bahan sandaran kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 47,2% 

 Bobot nilai pada V2 (alas kursi ) yaitu sebesar 0.952 yang berarti bahwa para 

pelanggan memilih untuk pembahan faktor alas kursi sebesar 95,2%, faktor alas  

kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 46,9% 

 Bobot nilai pada V5 (lebar kursi ) yaitu sebesar 0.645 yang berarti bahwa para 

pelanggan memilih untuk pembahan faktor bahan sandaran kursi sebesar 64,5%, 

faktor bahan sandaran kursi yang diinginkan pelanggan sebesar 47,5% 

1.4  Analisa Antropometri 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis antropometri yang dilakukan pada faktor-faktor 

yang dianggap dapat dilakukan. Tujuan analisis ini adalah untuk menyesuaikan faktor-faktor 

keinginan pelanggan kedalam kriteria desain yang lebih ergonomis. Berikut ini adalah faktor 

kursi yang di analisis dengan antropometri: 

1.4.1 Faktor kursi 

Untuk faktor kursi dapat dianalisis dengan menggunakan antrophometri dengan 

menggunakan data yang sudah diolah. Tinggi kursi disesuaikan dan posisi tubuh tidak terlalu 

rendah, posisi tegak pada alas duduk yang diberi bantalan yang empuk dan kain supaya pada 

bagian pinggang tidak mengalami keluhan karena duduk terlalu lama. 

Tinggi kursi mempakan ukuran yang dapat diatur (adjustable range) menggunakan dimensi 

tinggi popliteal (tpo) dengan persentil 2,5 untuk ukuran terbawah kursi dan persentil 97,5 untuk 
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ukuran tertinggi yang dapat dicapai kursi dengan ditambahkan allowance. Hal ini betujuan agar 

pelanggan dengan ukuran rata-rata maupun pelanggan dengan ukuran yang ekstrim dapat 

menggunakannya dengan nyaman. Tapi pada penelitian ini dipakai ukuran standard Tinggi 

kursi yaitu 45cm. 

Lebar kursi (lebartempat duduk) menggunakan dimensi lebar pinggul (lp) dengan persentil 95 

ditambah allowance supaya pelanggan yang berukuran besar dapat duduk dengan nyaman. 

Ukuran lebar kursi adalah 40 cm. Panjang kursi menggunakan dimensi pantat ke lutut dengan 

persentil 5 agar pelanggan dapat mempertahankan posisi tegak. Ukuran panjang kursi adalah 50 

cm. 

Tinggi sandaran kursi dari alas kursi menggunakan dimensi tinggi bahu duduk (Tbd) dengan 

persentil 5 ditambah allowance sehingga punggung pelanggan dapat bersandar dan pelanggan 

dapat mempertahankan posisi tubuh tegak. Ukuran sandaran dari dudukan adalah 56 cm. 

Lebar sandaran kursi menggunakan dimensi lebar bahu (Lb) dengan persentil 95 sehingga 

punggung pekerja yang berukuran besar dapat bersandar dengan nyaman. Ukuran lebar 

sandaran adalah 46 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Desain Kursi 

 

Pada gamabar 5.1 diatas desain kursi dibuat dengan ukuran dimensi yang sesuai dengan hasil 

antropometri. Selain itu pada sandaran dan alas kursi dibuat dengan bahan yang sangat empuk 

yaitu dengan bahan busa yang sangat empuk sesuai dengan hasil kriteria. 

1.5 Analisis keseluruhan  
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Penggunaan metode Kansei Engineering untuk mendesain ulang kursi sekolahan SMAN 

1 Ngaglik didasari oleh kurang nyamannya penggunaan kursi dan efek yang terjadi setelah 

menggunakan kursi rata-rata siswa mengalami rasa nyeri pada bagian pinggul apalagi siswa 

yang mempunyai berat badan lebih. 

Setelah dilakuakan observasi, disebar kuisioner pendahuluan untuk mencari kata-kata 

kansei. Hasilnya didapatkan 15 kata-kata kansei yang digunakan umtuk melakukan penelitian 

selanjutnya. Setelah itu dilakukan penyebaran  3 kuisioner yang dibagikan kepada 100 

responden siswa SMAN 1 Ngaglik. Dan setelah data dikumpuilkan dan direkap maka dilakukan 

pengujian data menggunakan software SPSS 18. 

Dilakuakan uji kecukupan data nilainya 32 dan data di anggap cukup karena data yang 

diambil sebesar 100> 32. Pada uji validitas dan reabilitas pada kuisioner kata-kata kansei ada 2 

data yang tidak valid yaitu variabel 2 dan 8 dan data digugurkan, dan pada kuisioner tingkat 

kepentingan ada satu variabel yang tidak valid yaitu variabel ke-4. Dan semua data konsisten 

karena >0,165. 

 Selenjutnya dilakuakan pengujian dengan analisis faktor dan nilai KMO didapat 0,909 

dan dianggap layak karena lebih dari 0,5. Dan nilai barets tesnya sebesar 1021,073 dengan 

signifikansi 0,00 yang artinya korelasi tersebut bukan matrik identitas dan penggunaan analisis 

faktor tidak perlu dipertimbangkan lagi. 

 Pada hasil rotasi faktor dengan menggunakan rotasi varimax dengan nilai eigenvalue 

0,85. Maka urutannya dari yang paling mendekati nilainya dan digabungkan dengan keinginan 

pelanggan adalah pertama variabel 8 panjang alas kursi, kedua variabel 11 warna kursi, ketiga 

variabel 10 desain kursi, keempat adalah variabel 9 bahan kursi, kelima adalah variabel 12 

keawetan bahan, keenam adalah variabel 6 tinggi kaki kursi, ketujuh adalah variabel 3 

kenyamanan penggunann kursi, kedelapan adalah variabel 7 tinggi sandaran kursi, kesembilan 

adalah variabel 1 sandaran kursi, kesepuluh adalah variabel 2 alas kursi, kesebelas adalah 

variabel 5 lebar kursi. Dari variabel-varabel tersebutlah yang akan digunakan untuk dasar 

membuat desain usulan. 

 Selain variabel tersebut dari segi dimensi ukuran diperoleh dari hasil antropometri data 

yang sudah diolah. Tinggi kursi disesuaikan dan posisi tubuh tidak terlalu rendah, posisi tegak 

pada alas duduk yang diberi bantalan yang empuk dan kain supaya pada bagian pinggang tidak 
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mengalami keluhan karena duduk terlalu lama. Untuk selanjutnya diterjemahkan kedalam bentuk 

desain kursi. 
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