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ABSTRAK
Gitar dan bass adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk
membuat musik. Pada umumnya, pengguna gitar atau bass elektrik
menyambungkan gitarnya ke beberapa stompbox (biasanya disebut efek) lalu ke
penguat suara atau yang biasa disebut amplifier. Untuk menaruh efek-efek
tersebut, terdapat sebuah wadah atau tempat khusus yang bernama pedalboard.
Survey dilakukan dengan wawancara terhadap 43 orang pemain gitar
dan bass elektrik yang sudah memiliki pengalaman selama 1 tahun atau lebih.
Dari 43 narasumber, 30 orang diantaranya telah mengganti pedalboardnya
sebanyak 2 kali. Selain itu, 60% dari narasumber berkata bahwa ukuran
merupakan masalah yang cukup merepotkan.
Penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Keempat tahap tersebut yaitu
identifikasi kebutuhan, perancangan konsep, pemilihan konsep dan pembuatan
prototipe. Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan dengan cara mengadakan
focus group discussion serta wawancara terhadap 9 orang narasumber. Dari
hasil FGD dan wawancara tersebut didapatkan beberapa needs yang nantinya
akan diubah menjadi fitur-fitur pada produk pedalboard. Proses selanjutnya yaitu
pembuatan HOQ, dari HOQ tersebut akan didapatkan target spesifikasi bagi
produk pedalboard. Setelah HOQ terbentuk, selanjutnya akan dibuat tabel
kombinasi untuk membuat 10 buah konsep baru. Dari kesepuluh konsep tersebut
nantinya akan diseleksi dan dipilih melalui proses concept screening dan concept
scoring. Dari hasil yang didapat, konsep pertama merupakan konsep yang
terpilih untuk dibuat prototipenya. Konsep pertama ini memiliki spesifikasi yang
mirip dengan target spesifikasi dari HOQ.
Hasil dari perancangan ini yaitu didapatkan bahwa 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.
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ABSTRACT
Guitar and bass is an instrument used to make music. Generally, users
connect the electric guitar or bass guitar to stompbox then amplifier. There is a
container called pedalboard to put this stompboxes together.
Survey is conducted by doing an interview of 43 electric guitar and bass
players who already had more than 1 year experience. 30 persons from the
survey population had changed their pedalboard twice. In addition, 60% of the
survey population said that the size is the main issue.
This research consists of four stages. The four stages are: needs
identification, design concept, the selection of concept and prototyping. Needs
identification phase is done by conducting focus group discussions and
interviews with 9 peoples. From FGD and the interview obtained some needs that
will be converted into the features in the pedalboard. The next process is making
HOQ, from HOQ will be obtained the product specification targets. After HOQ
formed, the next will be making the table combinations to create 10 new
concepts. From these 10 new concepts, one concepts will be selected trough the
concept screening and concept scoring. From the results obtained, the first
concept is a concept that was selected to be prototyped. The first concept has
similar specifications to the target specification from the HOQ.
Obtained results from this research is the needs of the guitar and bass
players on the pedalboard is various. These needs include: the size that can be
expanded, portable, lightweight, high durability, place for cable, easier effects
installation and having a strong grip.
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BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi
dan perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian,

metodologi

penelitian

serta

sistematika

penulisan

mengenai

perancangan pedalboard untuk pemain gitar dan bass elektrik.
I.1

Latar Belakang Masalah
Musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau

komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya. Biasanya
disalurkan melalui unsur-unsur pokok musik. Unsur-unsur pokok musik tersebut
yaitu irama, melodi, harmoni dan bentuk atau struktur lagu.
Gitar dan bass adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk membuat
musik. Gitar dan bass dimainkan dengan cara dipetik, biasanya dimainkan
dengan menggunakan jari maupun plektrum. Pada umumnya, gitar dan bass
terbagi atas 2 jenis yaitu akustik dan elektrik. Gitar atau bass akustik dan elektrik
biasanya terbuat dari kayu. Namun gitar atau bass akustik memiliki lubang pada
bagian badannya dan memiliki ukuran yang lebih tebal jika dibandingkan dengan
gitar atau bass elektrik.
Pada umumnya, pengguna gitar atau bass elektrik menyambungkan
gitarnya ke penguat suara atau yang biasa disebut amplifier. Sebelum
disambungkan ke amplifier, terdapat beberapa stompbox (biasanya disebut efek)
yang berfungsi untuk mengubah suara gitar elektrik tersebut. Urutan efek yang
digunakan akan mempengarui suara yang dihasilkan, oleh sebab itu para pemain
gitar memiliki susunan efeknya sendiri. Gambar I.1 menunjukkan contoh ilustrasi
susunan efek yang digunakan oleh pemain gitar. Urutan efek yang digunakan
pada Gambar I.1 yaitu gitar, efek berwarna oranye, efek berwarna biru muda,
efek berwarna ungu, efek berwarna merah lalu amplifier.
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Gambar I.1 Ilustrasi susunan efek.
(sumber: http://platinumaudio.com.au/product/bigshot-pb1)

Untuk menaruh efek-efek tersebut, terdapat sebuah wadah atau tempat
khusus yang bernama pedalboard. Biasanya para pemain gitar dan bass yang
menggunakan efek, memiliki pedalboard dengan ukuran yang berbeda-beda
sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pedalboard ini umumnya berbentuk papan datar yang terbuat dari kayu.
Pada bagian atas dari pedalboard terdapat velcro yang digunakan untuk
merekatkan efek ke pedalboard. Gambar I.2 merupakan contoh pedalboard
tanpa efek.
Pedalboard ini umumnya digunakan oleh para pemain gitar dan bass
elektrik untuk meletakkan efek-efek yang mereka gunakan, sehingga susunan
efek mereka tidak berubah dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Dengan
begitu, para pemain gitar dan bass tidak perlu lagi menyusun efeknya pada saat
tampil di panggung. Gambar I.3 merupakan contoh pedalboard dengan susunan
efeknya.
Pedalboard yang digunakan oleh para pemain gitar dan bass elektrik
berbeda-beda. Ada yang memakai pedalboard dengan ukuran kecil, ada juga
yang memakai pedalboard dengan ukuran besar. Pedalboard yang dipakai oleh
setiap pemain gitar dan bass elektrik tergantung dengan banyaknya efek yang
mereka gunakan.
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Gambar I.2 Pedalboard Tanpa Efek.
(sumber: http://www.tdpri.com/threads/show-us-your-pedal-board.55703/page-156)

Gambar I.3 Pedalboard dengan Susunan Efek.
(sumber: http://smartbassguitar.com/how-to-set-up-a-pedal-board-for-bassist/)
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Banyak jenis pedalboard yang terdapat di pasaran. Setiap perusahaan
yang membuat pedalboard memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, masih
terdapat keluhan tentang produk pedalboard dari aspek ukuran maupun yang
lainnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
pemain gitar dan bass elektrik untuk produk pedalboard.
I.2

Identifikasi dan Perumusan Masalah
Bentuk serta ukuran pedalboard bermacam-macam. Ada yang berukuran

sangat kecil hingga sangat besar. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan para
pemain gitar dan bass elektrik yang berbeda-beda dalam menggunakan
pedalboard. Bentuk dari pedalboard juga bermacam-macam. Ada pedalboard
dengan permukaan datar, ada juga pedalboard yang memiliki permukaan yang
berlubang. Bentuk dari pedalboard yang bermacam-macam ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan konsumen dalam berbagai hal. Salah satu contohnya yaitu
pedalboard yang memiliki permukaan berlubang. Pedalboard ini didesain
sedemikian rupa agar konsumen mudah mengatur kabel-kabel yang terdapat
diantara efek-efeknya.
Pedalboard standar biasanya hanya berupa papan kayu yang dicat dan
dilapisi dengan velcro. Selain itu, terdapat juga gagang pada bagian kanan dan
kiri pedalboard dan aluminium pada setiap sisinya. Contoh bentuk dari
pedalboard standar dapat dilihat pada Gambar I.4.

Gambar I.4 Pedalboard Standard.
(sumber: http://www.rogueguitarshop.com/collections/pedalboards/products/free-thetone-forvis-light-pedalboard)
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Selain pedalboard standar, terdapat contoh lain pedalboard yang telah
memenuhi dua buah kebutuhan konsumen. Pedalboard tersebut merupakan
pedalboard yang diproduksi oleh perusahaan Pedaltrain. Perbedaan yang
terdapat dari pedalboard biasa dengan pedalboard yang dibuat oleh Pedaltrain
yaitu terletak pada lubang yang terdapat di pedalboard tersebut. Selain itu,
pedaltrain juga membuat pedalboardnya dengan menggunakan bahan aircraft
grade aluminum. Pembuatan pedaltrain dengan menggunakan bahan serta
desain tersebut tentunya memiliki tujuan khusus. Dengan adanya lubang
tersebut memudahkan pengguna untuk menaruh kabel yang terdapat antar efekefeknya. Bahan aircraft grade aluminum digunakan agar pedalboard memiliki
massa yang ringan. Gambar I.5 merupakan pedalboard milik perusahaan
Pedaltrain, yaitu Pedaltrain Metro 20.

Gambar I.5 Pedaltrain Metro 20
(sumber : http://www.pedaltrain.com/metro-20)

Contoh pedalboard lain yaitu pedalboard dengan merk Temple Audio.
Pedalboard yang dibuat oleh Temple Audio ini memiliki keunikannya tersendiri.
Temple

Audio

membuat

pedalboard

dengan

fitur

yang

memudahkan

penggunanya untuk melepas serta memasang kembali efeknya. Fitur tersebut
dinamakan Quick Release. Fitur Quick Release pada pedalboard tersebut
menggunakan plat kecil yang direkatkan pada efek. Plat tersebut berfungsi
sebagai pengganti velcro. Sehingga para pengguna pedalboard akan lebih
mudah untuk melepas dan memasang efeknya kembali di pedalboard tersebut.
Gambar I.6 merupakan pedalboard yang diproduksi oleh Temple Audio.

I-5

BAB I PENDAHULUAN

Gambar I.6 Pedalboard yang diproduksi Temple Audio
(sumber: http://templeboards.com/products/solo)

Selain dari bentuk pedalboard, ukuran pedalboard seringkali menjadi
masalah bagi para penggunanya. Hal ini dikarenakan para pengguna pedalboard
ini cenderung suka mengganti-ganti efek yang digunakan. Efek yang mereka
gunakan sering kali bertambah, sedangkan pedalboard yang mereka gunakan
tidak memiliki ruang yang cukup untuk meletakkan seluruh efeknya. Jika para
pengguna pedalboard ini ingin menambah efeknya, maka mereka harus
mengganti pedalboard mereka dengan pedalboard yang berukuran lebih besar.
Untuk mengetahui apa saja keluhan pengguna pedalboard, maka
dilakukan wawancara terhadap 43 orang pemain gitar dan bass yang sudah
bermain gitar atau bass selama lebih dari 1 tahun. Pertanyaan dari wawancara
tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Sudah berapa lama anda bermain gitar atau bass?

2.

Apakah anda menggunakan pedalboard untuk meletakkan efek anda?

3.

Sudah berapa lama anda menggunakan pedalboard yang dipakai
sekarang?

4.

Sudah berapa kali anda mengganti pedalboard anda?

5.

Menurut anda, apa sajakah masalah yang anda alami saat menggunakan
pedalboard yang sudah beredar dipasaran sekarang?

6.

Mengapa menurut anda hal tersebut menjadi masalah?
Dari sekitar 60% responden berkata bahwa kapasitas pedalboard

merupakan masalah yang cukup merepotkan. Kapasitas menjadi masalah
merepotkan karena jika para pemain gitar tersebut ingin menambah jumlah
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efeknya, mereka harus membeli pedalboard baru dengan kapasitas yang lebih
besar. Sementara itu, pedalboard yang lama tidak bisa dipakai lagi karena sudah
tidak memiliki ruang yang cukup.
Salah satu contohnya yaitu terdapat seorang pemain gitar bernama Ferry
yang memiliki pedalboard dengan ukuran 60x40 cm. Pedalboard tersebut sudah
dipakainya selama kurang lebih 1 tahun. Namun karena Ferry ingin menambah
efeknya, Ferrypun harus membeli pedalboard yang baru. Karena pedalboard
yang ia miliki sekarang sudah tidak memiliki tempat kosong lagi untuk efek
barunya. Pedalboard yang sudah tidak terpakai tersebut akhirnya menjadi produk
yang tidak pernah digunakannya lagi.
Selain itu, ditemukan masalah berupa ukuran pedalboard yang seringkali
tidak pas. Dari 43 orang tersebut, 30 orang sudah mengganti pedalboardnya
paling sedikit 2 kali. Para pengguna pedalboard biasanya akan membeli
pedalboard

dengan

kapasitas

yang

sesuai

dengan

jumlah

efek

yang

digunakannya. Karena semakin besar pedalboard, maka akan semakin sulit
untuk dibawa.
Dari proses identifikasi masalah tersebut, terlihat bahwa rancangan
produk pedalboard saat ini belum memperhatikan kebutuhan konsumen ataupun
mempertimbangkan potensi kebutuhan untuk masa yang akan datang. Oleh
sebab itu, diperlukan perancangan desain pedalboard. Perancangan ini
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemain gitar dan bass elektrik.
Berdasarkan uraian tersebut dan dengan mempertimbangkan perubahan
kebutuhan pengunanya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai
berikut :
1.

Apa saja kebutuhan pemain gitar dan bass elektrik terkait dengan produk
pedalboard ?

2.

Bagaimana desain pedalboard yang dapat memenuhi kebutuhan
tersebut?

3.

Bagaimana evaluasi dari produk pedalboard ?

I.3

Pembatasan Masalah Penelitian
Terdapat beberapa faktor yang menjadi batasan masalah untuk penelitian

ini. Pemberian batasan masalah dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari
tujuannya. Berikut merupakan batasan masalah untuk penelitian ini.
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1.

Perancangan pedalboard dilakukan hingga berbentuk high fidelity
prototype.

2.

Perancangan pedalboard hanya dilakukan untuk pemain gitar dan bass
elektrik.

3.

Pedalboard dirancang sesuai dengan ukuran dan bentuk efek yang
beredar di Indonesia.

I.4

Tujuan Penelitian
Berikut merupakan tujuan dari penelitian berdasarkan dari rumusan

masalah yang telah didapatkan.
1.

Mengetahui kebutuhan pemain gitar dan bass elektrik terkait dengan
produk pedalboard.

2.

Mendapat rancangan pedalboard yang dapat memenuhi kebutuhan
pemain gitar dan bass elektrik.

3.

Mendapatkan hasil evaluasi produk yang telah dirancang.

I.5

Manfaat Penelitian
Pada hasil akhir dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat

digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian dalam hal perancangan
produk pedalboard. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
membantu peneliti lain untuk melakukan perancangan produk, khususnya produk
yang bersangkutan dengan alat musik. Manfaat lain dari penelitian ini yaitu dapat
memberikan alternatif produk pedalboard yang baru untuk dapat memudahkan
penyusunan efek bagi pemain gitar dan bass elektrik.
I.6

Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian adalah urutan langkah-langkah dalam melakukan

sebuah penelitian. Metodologi penelitian bertujuan agar peneliti bekerja secara
sistematis dan terstruktur dalam melakukan penelitiannya. Berikut merupakan
langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:
1.

Studi pendahuluan
Studi pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam
penelitian ini untuk mengetahui keluhan apa saja yang dimiliki oleh
pemain gitar dan bass elektrik yang menggunakan pedalboard. Hal ini
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dapat

dilakukan

beberapa

pemain

dengan
gitar

cara
dan

melakukan
bass

wawancara

elektrik

yang

terhadap

menggunakan

pedalboard. Setelah itu, akan dilakukan pencarian studi literatur yang
berkaitan dengan masalah yang dialami oleh pemain gitar dan bass
tersebut. Studi literatur didapatkan dari buku-buku referensi yang akan
menjadi landasan teori yang digunakan untuk menentukan metode,
proses pengolahan data dan lain-lain.
2.

Identifikasi dan Perumusan Masalah
Setelah melakukan studi pendahuluan, dilakukan identifikasi dan
perumusan masalah. Untuk melakukan identifikasi dan perumusan
masalah

ini,

dibutuhkan

informasi

yang

didapatkan

dari

studi

pendahuluan. Dari informasi tersebut, akan dibuat rumusan masalah
yang terkait dengan desain pedalboard.
3.

Identifikasi Kebutuhan Pedalboard bagi Para Pemain Gitar dan Bass
Elektrik
Untuk mengetahui kebutuhan para pengguna gitar dan bass elektrik
pada produk pedalboard, maka dilakukan identifikasi kebutuhan.
Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan cara melakukan focus group
discussion serta mewawancarai para pengguna produk pedalboard.
Focus group discussion ini dilakukan terhadap 5 sampai 8 orang
pengguna pedalboard. FGD dilakukan dengan tujuan mencari needs
untuk pembuatan pedalboard. Setelah itu, wawancara akan dilakukan
untuk menemukan needs yang lainnya. Wawancara dilakukan hingga
tidak terdapat needs baru lagi. Dalam proses wawancara ini akan
melibatkan 2 orang lead user. Lead user yang dimaksud yaitu pemain
gitar atau bass elektrik yang memiliki pengalaman tampil di panggung
selama lebih dari 30 kali. Setelah seluruh needs didapatkan, maka
selanjutnya akan disebarkan kuisioner kepada seluruh partisipan yang
terlibat dalam FGD maupun wawancara. Kuisioner ini berisikan tentang
needs yang didapatkan dan pemberian rating terhadap needs tersebut.
Dengan begitu, akan didapatkan prioritas untuk keseluruhan needs
yang telah didapatkan.
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4.

Pembuatan House of Quality
Pada langkah ini, akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan
pengguna produk pedalboard. Analisis dilakukan untuk menentukan
fitur yang akan dibuat pada produk pedalboard yang baru.

5.

Concept Generation
Pada langkah ini, konsep prototipe pedalboard akan digenerasikan
dengan berbagai alternatif pilihan. Pilihan tersebut berdasarkan hasil
yang didapat dari HOQ

6.

Concept Screening & Scoring
Pada langkah ini, seluruh konsep yang telah digenerasikan pada tahap
sebelumnya akan diseleksi dan akan dipilih sebuah konsep yang
kemudian dibuat prototipenya.

7.

Pembuatan Prototipe Pedalboard
Setelah selesai membuat HOQ, maka prototipe pedalboard yang telah
didesain ulang akan dibuat. Prototipe yang dibuat akan memiliki bentuk
serta ukuran yang identik dari hasil rancangan. Tetapi material yang
digunakan tidak sama.

8.

Evaluasi Hasil Prototipe Pedalboard
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari
prototipe yang telah dibuat. Evaluasi ini akan dilakukan dengan
melibatkan pengguna dari pedalboard. Pengguna dari pedalboard akan
menilai secara langsung kekurangan serta kelebihan dari prototipe yang
telah dibuat.

9.

Analisis Keseluruhan Porses
Analisis dilakukan keseluruhan proses yang telah dilakukan pada
penlitian ini. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemilihan
setiap keputusan yang dilakukan.

10.

Pengambilan Kesimpulan dan Saran
Pada langkah akhir ini akan dibuat ringkasan mengenai hasil akhir dari
penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu akan diberikan juga saran
untuk penelitian sejenis di masa depan.
Gambar I.7 merupakan bagan metodologi penelitian perancangan

pedalboard untuk pemain gitar dan bass elektrik:
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Studi Pendahuluan
1. Studi Lapangan
2. Studi Literatur
Identifikasi dan Perumusan Masalah
Identifikasi Kebutuhan Pedalboard Bagi
Para Pemain Gitar dan Bass Elektrik
Pembuatan House of Quality

Concept Generation

Concept Screening & Scoring

Pembuatan Prototipe Pedalboard

Evaluasi Hasil Prototipe Pedalboard
Analisis Keseluruhan Porses

Pengambilan Kesimpulan & Saran
Gambar I.7 Metodologi Penelitian

I.7

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian perancangan pedalboard untuk pemain

gitar dan bass elektrik ini terdiri dari lima bagian. Berikut merupakan penjelasan
dari setiap bagiannya:
1.

BAB I PENDAHULUAN
Bab I berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metodologi

penelitian

serta

sistematika

penulisan

dari

perancangan pedalboard untuk pemain gitar dan bass elektrik.
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2.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab II berisikan teori-teori yang dapat mendukung keseluruhan proses
dalam penelitian perancangan pedalboard untuk pemain gitar dan bass
elektrik. Teori-teori ini didapatkan dari berbagai sumber seperti buku,
jurnal dan lain-lain.

3.

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab III berisikan seluruh tahap perancangan pedalboard mulai dari
proses focus group discussion, wawancara, pembuatan house of quality,
concept generation, concept screening, concept scoring, pembuatan
prototype dan evaluasi hasil prototipe.

4.

BAB IV ANALISIS
Bab IV ini berisikan tentang analisis dari seluruh tahap penelitian. Pada
bab ini dibahas tentang alasan dan tujuan pemilihan metode untuk
penelitian ini, kekurangan dan kelebihan dalam penelitian dan hasil akhir
yang didapatkan.

5.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab V berisi kesimpulan yang menjawab dari tujuan penelitian. Pada bab
ini juga berisikan saran yang dapat digunakan untuk penelitian
selanjutnya.
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