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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 

 

4.1.  Pembahasan 

Pembahasan membahas tentang perancangan rak sepatu berdasarkan data 

yang telah didapatkan dari populasi kelas 3ID02. Beberapa hal yang dibahas 

antara lain deskripsi produk, menganalisis data antropometri yang digunakan, 

pengolahan data baik secara manual maupun dengan menggunakan software 

SPSS, dan perancangan produk. 

 

4.1.1 Deskripsi Produk 

Produk yang dibuat dalam praktikum kali ini adalah rak sepatu. Berbahan 

dasar kayu yang berukuran 90 cm x 27,1 cm x 112 cm. Produk ini berwarna 

cokelat, bahan kayu yang digunakan adalah bahan kayu yang kuat dan berkualitas, 

sehingga dapat bertahan lama. Karena ukurannya tidak terlalu besar maka 

memudahkan pemilik untuk menaruh dimana saja. Rak sepatu ini memiliki 4 baris 

rak sehingga kapasitasnya cukup besar. Rak sepatu ini berfungsi untuk menaruh 

segala macam alas kaki kita, baik sendal, sepatu kets hingga sepatu boots 

sekalipun. Selain itu, rak sepatu yang dibuat memiliki atap yang berguna untuk 

menyimpan barang lain. Rak sepatu ini akan di tempatkan di Laboratorium 

Teknik Industri untuk tempat penyimpanan alas kaki asisten maupun praktikan. 

 

4.1.2  Data Antropometri yang Digunakan  

Data antropometri yang akan digunakan dalam perancangan rak sepatu 

berdasarkan hasil pengambilan data dari populasi kelas 3ID02 adalah sebagai 

berikut: 

1.  Tinggi pinggul berdiri, untuk menentukan tinggi dari rak sepatu yang 

dirancang.  

2.  Rentangan tangan, untuk menentukan panjang dari rak sepatu. 
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3.  Panjang kaki, untuk menentukan lebar dari rak sepatu. 

4. Tebal tangan, untuk memberikan kelonggaran dari setiap baris. 

5. Lebar kaki, untuk menentukan banyaknya sepatu tiap baris. 

4.1.3 Pengolahan Data Secara Manual 

Pengolahan data secara manual diawali dengan penentuan data 

antropometri yang digunakan. Data-data yang digunakan adalah: 

1. Tinggi pinggul berdiri.  

2.  Rentangan tangan. 

3.  Panjang kaki. 

4. Tebal tangan. 

5.  Lebar kaki. 

Perhitungan yang dilakukan adalah menghitung nilai rata-rata, simpangan 

baku, persentil, dan kelonggaran dari kelima variabel tersebut. 

1.  Tinggi pinggul berdiri 

 a.  Mean 
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    = 86,7974 cm 

 b.  Simpangan baku 
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   = 9,88738 cm 

 c.  Persentil  

  Persentil 5% = X  - 1,645σx 

    =  86,7974 - 1,645. 9,88738 

    =  70,5326 cm 

  Persentil 50% = X  
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    =  86,7974 cm 

 Persentil 95%  =  X  + 1,645σx  

  =   86,7974 + 1,645. 9,88738 = 103,06 cm 

2.  Rentangan tangan 

 a.  Mean 
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    = 154,5789 cm 

 b.  Simpangan baku 
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   = 40,7397 cm 

 c.  Persentil  

 Persentil 5%  = X  - 1,645σx  

  = 154,5789 - 1,645. 40,7397   

  = 87,562 cm 

 Persentil 50%  = X  

  = 154,5789 cm 

 Persentil 95%  = X  + 1,645σx  

  = 154,5789 + 1,645. 40,7397   

  = 221,5957 cm 

3.  Panjang kaki 

 a.  Mean 
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    = 24,5263 cm 

 b.  Simpangan baku 
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   = 1,60214 cm 

  c.  Persentil  

 Persentil 5%  = X  - 1,645σx  

  = 24,5263 - 1,645. 1,60214 

  = 21,8907 cm 

 Persentil 50%  = X   

  = 24,5263 cm 

 Persentil 95%  = X  + 1,645σx  

  = 24,5263 + 1,645. 1,60214 

  = 27,1618 cm 

4.  Tebal tangan 

 a.  Mean 
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    = 3,5816 cm 

 b.  Simpangan baku 
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   = 0,76401 cm 

 c.  Persentil  

 Persentil 5%  = X  - 1,645σx  
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  = 3,5816 - 1,645. 0,76401 = 2,3248 cm 

 Persentil 50%  = X   

  = 3,5816 cm 

 Persentil 95%  = X  + 1,645σx  

  = 3,5816 + 1,645. 0,76401 

  = 4,8384 cm 

5.  Lebar kaki 

 a.  Mean 
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    = 9,7895 cm 

 b.  Simpangan baku 
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   = 1,06943 cm 

 c.  Persentil  

 Persentil 5%  = X  - 1,645σx  

  = 9,7895 - 1,645. 1,06943 

  = 8,0303 cm 

 Persentil 50%  = X    = 9,7895 cm 

 Persentil 95%  = X  + 1,645σx  

  = 9,7895 + 1,645. 1,06943 

  = 11,5487 cm 

6. Lebar tangan 

a.  Mean 

  X  = 
N
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    = 10,947 cm 

 b.  Simpangan baku 

  σx = 
( )

1

2

−

−∑
n

XX i
 

  σx = ����.����
�	   

   = 1,83 cm 

 c.  Persentil  

 Persentil 5%  = X  - 1,645σx  

  = 10,947 - 1,645. 1,83  

  = 7,937 cm 

 Persentil 50%  = X  

  = 10,947 cm 

 Persentil 95%  = X  + 1,645σx  

  = 10,947 + 1,645. 1,83   

  = 13,934 cm 

 

Tabel 4.1 Tabel Hasil Perhitungan Manual 

Dimensi Total Mean 

Standar 

Deviasi 

Persentil 

5% 

Persentil 

50% 

Persentil 

95% 

Tinggi pinggul 

berdiri 3298,3 86,7974 9,88738 70,5326 86,7974 103,06 

Rentangan 

tangan 5874 154,5789 40,7397 87,562 154,5789 221,5957 

Panjang kaki 932 24,5263 1,60214 21,8907 24,5263 27,1618 

Tebal tangan 136,1 3,5816 0,76401 2,3248 3,5816 4,8384 

Lebar kaki 372 9,7895 1,06943 8,0303 9,7895 11,5487 

Lebar tangan 89480,87 10,947 2,418 6,977 10,947 14,924 

 

4.1.4 Pengolahan Data dengan Software SPSS 

Pengolahan dengan menggunakan software SPSS dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 
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1.  Memasukan nama dan semua variabel dimensi pengukuran dengan 

menggunakan simbol masing-masing pada variabel view seperti pada Gambar 

4.1. 

2.  Memasukan semua data yang telah diperoleh ke kotak data view sesuai 

dengan dimensinya seperti pada Gambar 4.2. 

3.  Klik analyze - descriptive statistics - frequencies. Kemudian akan muncul 

kotak dialog  frequencies. 

4.  Blok semua variabel di kotak sebelah kiri kecuali nama, lalu pindahkan ke 

sebelah kanan dengan menggunakan tombol di antara kedua kotak seperti 

pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.1 Kotar Variable View 
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Gambar 4.2 Kotak Data View 

 

 

 

Gambar 4.3 Kotak Dialog Frequencies 

 

5.  Klik statistics, kemudian tandai mean, std. deviation. Kemudian masukkan 

persentil yang digunakan, yaitu 5, 50, dan 95 lalu klik continue. 
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Gambar 4.4 Kotak Dialog Frequencies: Statistics 

 

6. Klik ok. Maka hasil pengolahan software akan memunculkan beberapa output 

seperti yang terlampir pada Gambar 4.5 hingga Gambar 4.9.  

 

Gambar 4.5 Output Frequencies1 

 

 

Gambar 4.6 Output Frequencies2 
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Gambar 4.7 Output Frequencies3 

 

 

Gambar 4.8 Output Frequencies4 

 

 

Gambar 4.9 Output Frequencies5 

 

4.1.5 Perancangan Produk 

  Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dimana hasil yang 

digunakan adalah hasil perhitungan software karena lebih akurat dibandingan 

dengan perhitungan manual, dapat dirumuskan dimensi dari produk rak sepatu 

yang akan dirancang sebagai berikut 

1. Tinggi rak keseluruhan = Tinggi pinggul berdiri + (kelonggaran x 3) + 

(tebal material x 4) 

   = 101 + (3,5816 x 3) +(5 x 4) 

   = 131,75 cm = 132 cm 

2.  Tinggi rak 1 = Tinggi mata kaki 

  = 7,1 cm = 7 cm 

3.  Tinggi rak 2-4 =  
������ ��� ����������� –  ����� ��� � 

�  
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   = 
111,75 – 7,1  

�  

   =    34,9 cm = 35 cm 

4. Panjang rak sepatu = 
#�� �����  ����� 

�  + (tebal material x 2) 

   = 
��$,�

�   + (5 x 2) 

   = 100,15 cm = 100 cm 

5. Lebar rak sepatu = Panjang kaki +  (tebal material x 2) 

   = 27,1 + 10 

   = 37,1  cm 

6. Atap rak sepatu =   Lebar tangan + (tebal material x 2) 

   =   14,2 + (5 x 2) 

   =   24,2 cm 

 Gambar 4.10 adalah contoh rak yang sudah ada. Gambar 2 dimensi dari 

rancangan produk dapat dilihat pada Gambar 4.11 hingga Gambar 4.12. Gambar 

4.5 hingga Gambar 4.7 menunjukkan tampak depan, samping, dan atas. Gambar 

4.13 menunjukkan rak sepatu secara 3 dimensi.  

 

 

 

Gambar 4.10 Rak Sepatu yang Sudah Ada 
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4.2.  Analisis 

 Berdasarkan perhitungan yang telah didapatkan kemudian di analisa 

sebagai penguat perhitungan yang telah dilakukan. Penjelasannya adalah sebagai 

berikut. 

 

4.2.1  Analisis Produk 

Produk yang telah dirancang berupa rak sepatu menggunakan beberapa 

data antropometri yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan tipe 

perancangan ekstrim maksimum 95%. Hal tersebut menandakan bahwa kurang 

dari atau sama dengan 95% dari populasi kelas 3ID02 diharapkan dapat 

menggunakan dengan nyaman. Data-data antropometri yang digunakan adalah: 

1.  Tinggi pinggul berdiri, menentukan tinggi dari rak sepatu yang dirancang.  

2.  Tinggi mata kaki, menentukan tinggi rak 1. 

3.  Tinggi pinggul berdiri dikurangi tinggi rak lalu dibagi 3, menentukan tinggi 

rak 2 hingga 4 dari rak sepatu. 

4.  Setengah rentangan tangan, menentukan panjang dari rak sepatu. 

5.  Panjang kaki, menentukan lebar rak sepatu. 

6.   Lebar tangan, menentukan tinggi atap rak sepatu. 

Dimensi yang ditambahkan kelonggaran adalah tinggi rak sepatu sebesar 

tebal tangan yang bernilai 3,5816  cm karena pengguna rak tersebut menggunakan 

tangan tersebut untuk menaruh dan mengambil sepatu yang mempunyai ketebalan 

tangan sebesar 3,5816 cm. Kemudian ditambahkan juga tebal dari material baja 

ringan. Tinggi dudukan rak sepatu menggunakan data tambahan berdasarkan 

tinggi mata kaki pria dengan persentil 95% yang didapat dari interpolasi data 

Demster (1955), Reynolds (1978), dan Nurmianto (1991) sebesar 7,1 cm. Hal 

tersebut diberikan karena biasanya pemilik rak tersebut dapat  membersihkan 

lantai yang ditempati rak tersebut. Selain itu pemilik juga dapat menaruh benda 

lain di bawah dudukan rak tersebut sepeti sandal jepit dan sebagainya. 

 Tinggi rak kedua, ketiga dan keempat, adalah sama karena agar bisa 

menempatkan sepatu yang memiliki hak yang tinggi dimanapun di kotak tersebut. 
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Contoh yang paling jelas diberikan perancang dengan menempatkan sepatu boots 

dan sepatu wedges.  

4.2.2  Analisis Perbandingan Produk 

Setiap produk yang dibuat memiliki kelebihan dan kekurangan. Produk 

yang sudah ada yang dijadikan perbandingan dengan rak sepatu yang telah 

dirancang. 

Setelah melihat kedua produk tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

kelebihan dan kekurangan dari kedua produk seperti terlihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Kelebihan dan Kekurangan Kedua Rak Sepatu 

Kelebihan Kekurangan 

Lama Baru Lama Baru 

Menggunakan bahan 

dasar yang mudah 

ditemukan.  

Kapasitas penyimpanan 

yang cukup karena 

terdiri dari 4 baris. 

Kapasitas 

penyimpanan kurang 

cukup.  

Secara finansial, rak 

sepatu ini terbilang 

lebih mahal. 

Bentuk tiang berdiri 

yang bulat memberi 

nilai estetis berbeda.  

Mudah ditempatkan 

dimana saja karena 

ukurannya yang tidak 

terlalu besar. 

Dapat merusak sepatu 

karena alasnya yang 

berlubang-lubang.  

Berat dari rak jauh 

lebih berat dari rak 

sepatu yang sudah 

ada. 

Secara finansial, rak 

sepatu ini terbilang 

lebih murah. 

Berbahan dasar baja 

ringan yang cukup kuat. 
  

 

Sepatu dapat diletakan 

dengan rapih dengan 

alas yang rata.  

  

 

 


