BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian “Perancangan
Pedalboard untuk Pemain Gitar dan Bass Elektrik” yang telah dilakukan. Selain
itu, terdapat pula saran berupa masukan untuk penelitian selanjutnya dan
penelitian yang serupa.
V.1

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan,

berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini:
1.

Kebutuhan para pemain gitar dan bass elektrik terhadap produk
pedalboard beragam. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu: ukuran
yang dapat ditambah, mudah dibawa-bawa, ringan, daya tahan tinggi,
tempat untuk kabel, memudahkan instalasi efek serta memiliki daya
cengkram yang kuat.

2.

Rancangan pedalboard yang memenuhi kebutuhan pemain gitar dan
bass elektrik yaitu pedalboard yang memiliki ukuran kecil, berbahan
ringan, memiliki tempat untuk kabel, dapat digabungkan dan tidak perlu
menggunakan velcro untuk instalasi efeknya.

3.

Dari evaluasi yang dilakukan terhadap pengguna produk pedalboard,
didapatkan bahwa prototipe sudah menggambarkan konsep yang
terpilih. Selain itu, terdapat pula beberapa komentar untuk prototipe
produk pedalboard. Komentar-komentar tersebut yaitu: ukuran yang
kurang sesuai, fitur yang tidak sama persis dengan sketsa dan lain-lain.
Komentar tersebut akan dijadikan masukkan untuk perbaikan prototipe
produk pedalboard

V.2

Saran
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini untuk penelitian

selanjutnya adalah sebagai berikut:
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1.

Setelah melakukan proses evaluasi prototipe, ada baiknya melakukan
proses perbaikan untuk produk yang akan dijual. Perbaikan tersebut
dapat berupa analisis keuangan, perbaikan mekanisme, perubahan
bahan dasar ataupun pemberian desain packaging.

2.

Dalam menentukan spesifikasi, sebaiknya mempertimbangkan semua
segmen yang ada. Penentuan segmen ini sebaiknya memperhatikan
setiap kebutuhan konsumen. Untuk produk pedalboard, segmen yang
perlu dipertimbangkan yaitu kemudahan membawa serta kemudahan
dalam menggunakan produk.

3.

Fitur engsel dapat ditambahkan pada bagian belakang pedalboard.
Dengan adanya fitur engsel ini, akan memperkecil ukuran ketebalan
saat dibawa. Sealin penambahan fitur engsel, peletakkan fitur bolt & nut
dapat dipindahkan ke bagian atas pedalboard. Dengan begitu proses
pemasangan efek akan lebih mudah.
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