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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Persaingan yang semakin ketat dengan seiring terus berkembangnya 

bisnis-bisnis barubagaimanapun tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha. 

Bisnis-bisnis denganmencakup pangsa tertentu menimbulkan persaingan pada 

seluruh sektor usaha. Oleh karena itu para pelaku usaha harus berupaya 

mencari carauntuk memenangkan persaingan. Salah satu cara untuk 

memenangkan persaingan yaitu pelaku usaha perlu meningkatkan kegiatan 

operasional. Dalam kegiatan operasional ini, perusahaan harus mampu 

memenuhi apa yang menjadi keinginan pelanggan. 

Kegiatan ekonomi seringkali membicarakan tentang kualitas, kualitas 

produk dapat digambarkan sebagai salah satu kebijakan penting dalam 

meningkatkan daya saing perusahaan.  Suatu produk harus memberikan 

kepuasan kepada konsumen melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas 

produk pesaing. Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan 

sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan yang diharapkan 

konsumen atas produk tertentu. 

Berbicara tentang perusahaan maka akan selalu dikaitkan dengan 

perusahaan jasa dan manufakur. Perusahaan jasa dan manufaktur dapat 

dikatakan sebagai dua sektor perusahaan yang memiliki perbedaan dalam 

proses produksinya. Namun demikian, keduanya sama-sama memiliki tujuan 

untuk memberikan produk dan layanan yang dapat memuaskan pelanggan. 



2 
 

Perusahaan jasa juga terus berkembang dalam berbagai bidang tak terkecuali 

mulai dari kafe, restoran hingga rumah sakit dan perhotelan. Perkembangan 

terjadi karena seiring berkembangnya teknologi serta berkembangnya 

keinginan dan kebutuhan manusia untuk mendapatkan layanan kemudahan 

dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. 

Kualitas dari perusahaan jasa semakin tinggi seiring dengan berjalannya 

waktu.Hal tersebut tidak lepas karena kesadaran konsumen akan pentingnya 

kualitas itu sendiri. Kualitas pada perusahaan jasa dapat dipandang sebagai 

bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dengan 

tingkat pelayanan yang diharapkan. Pada kualitas perusahaan jasa pelayanan 

dituntut untuk fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. 

Kepuasan pemakai mengungkapkan keselarasan antara harapan 

seseorang dan hasil yang diperoleh, yang didalamnya pemakai turut 

berpartisipasi. Untuk itu, kualitas pada perusahaan jasa merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam usaha mencapai keunggulan bersaing.Untuk 

mencapai kualitas jasa yang diinginkan, perusahaan jasa memerlukan upaya 

pemenuhan keinginan konsumen serta penyampaian yang tepat untuk 

memenuhi keinginan konsumen. 

Upaya dalammeningkatkan kualitas dan produktivitas layanan suatu 

usaha, perusahaan dapat menggunakan metode penyebaran fungsi kualitas 

Quality Function Deployment (QFD). Dari metode ini, nantinya perusahaan 



3 
 

akan mengetahui pelayanan apa yang dinilai masih kurang serta apa saja yang 

bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam penerapannya, 

Quality Function Deployment (QFD) sering digunakan untuk pemecahan 

masalah pada perusahaan baikjasa maupun manufaktur. Dengan demikian, 

apabila sebuah perusahaan mampu menerapkan QFD manajemennya dengan 

baik maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada 

pemenuhan kebutuhan konsumen. 

Berbicara sedikit tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang 

semakin tinggi tidak lepas akibat dari terus tumbuhnya beberapa sektor baik 

jasa maupun manufaktur. Pertumbuhan pada sektor jasa banyak didorong 

oleh usaha kelas menengah seperti kafe, restoran dan banyak usaha lain. 

Jumlah kafe dan restoran yang terus meningkat dapat diprediksi akan 

menambah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Kafe dapat dikatakan seperti tipe restoran yang biasa menyediakan 

tempat duduk di dalam dan di luar ruangan. Kafe juga biasanya tidak 

menyediakan makanan berat tapi lebih fokus kepada menu makanan ringan 

seperti kue, roti atau sup. Untuk minuman biasanya disajikan menu kopi, 

teh,susu atau aneka jus. Serta kenyamanan tempat dengan diberi fasilitas wifi 

sehingga pelanggan akan loyal dan kembali lagi ke kafe tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah perusahaan yang bergerak pada 

sektor jasa yang menyajikan makanan dan minuman seperti kafe, restoran 

hingga kedai semakin meningkat. Mereka saling berlomba memberikan 

pelayanan juga berbagai penawaran menarik dengan memberikan 
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keistimewaan yang dimiliki. Fenomena saat ini akan menjadikan lingkungan 

bisnis pada bidang jasa semakin kompetitif. Selain itu, adanya globalisasi dan 

inovasi teknologi yang terus berkembang juga mengharuskan perusahaan 

termasuk kafe untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar tetap 

bertahan dalam persaingan. 

Salah satu usaha kafe adalah Loodst Coffee, yang mana merupakan 

usaha yang bergerak pada bidang jasa dengan melayani produk makanan dan 

minuman. Loodst Coffee berada di Jl.Raden Wijaya No.57 Kota Mojokerto. 

Usaha tersebut berdiri pada lokasi yang strategis dan tidak jauh dari pusat 

kota serta dikelilingi oleh sekolah dan kampus sehingga akses untuk menuju 

usaha ini sangat mudah. Sejak mulai berdirinya Loodst Coffee hingga 

sekarang ini, kualitas pelayanannya yang diberikan dapat dinilai berjalan 

dengan baik dari aspek manajemen yang diterapkannya. Seperti halnya usaha 

yang bergerak pada bidang jasa, aktifitas operasional berjalan dengan 

menjalankan standar operasionalnya seperti pada penyajian, kebersihan, 

hingga keramahan pelayanannya. 

Seiring kesadaran konsumen pada kualitas yang semakin meningkat 

mendorong perusahaan untuk selalu memberikan produk yang dinginkan 

konsumen. Namun fakta yang terjadi adalah pelayanan yang dilakukan 

Loodst Coffee tidak diimbangi dengan kualitas produk dan layanan yang 

sesuai dengan keinginan konsumen. Banyak konsumen yang memberikan 

keluhan kepada perusahaan karena merasa tidak puas dengan kualitas produk 

dan layanan yang diberikan.Sehingga mengakibatkan terus menurunnya 
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jumlah pengunjung yang berdampak pada penurunan pendapatan karena 

banyaknya alternatif pelangganuntuk memilih produk kompetitor. 

Berikut total pendapatan Loodst Coffee Mojokerto periode tahun 2013-2014 

Tabel 1.1: Total pendapatan Loodts Coffee 

Bulan 
Total Pendapatan 

2013 2014 

Januari Rp 81.500.000,- Rp 80.230.000,- 

Februari Rp 80.030.000,- Rp 69.030.000,- 

Maret Rp 79.604.000,- Rp 76.404.000,- 

April Rp 85.040.000,- Rp 68.660.000,- 

Mei Rp 81.400.000,- Rp 68.500.000,- 

Juni Rp 81.080.000,- Rp 66.800.000,- 

Juli Rp 51.020.000,- Rp 50.700.000,- 

Agustus Rp 62.800.000,- Rp 69.100.000,- 

September Rp 83.020.000,- Rp 67.200.000,- 

Oktober Rp 79.300.000,- Rp 68.300.000,- 

November Rp 78.100.000,- Rp 65.950.000,- 

Desember Rp 85.000.000,- Rp 74.090.000,- 

Sumber: Loodst Coffee (2015) 

Dengan terjadinya penurunan ini maka masalah ini yang harus segera 

diperbaiki mengingat terus bermunculan kompetitior yang berlomba-lomba 

dalam berbagai aspek termasuk biaya, layanan konsumen, waktu dalam 

berinovasi, dan kualitas atau mutu untuk dapat diterima konsumen.Ketatnya 

persaingan mendorong para produsen berbasis restoran untuk dapat 

menghasilkan jasa dan produk yang berdaya saing tinggi dalam 

usahamemenangkan pangsa pasar. Dengan fenomena dan masalah tersebut, 

maka perusahaan Loodst Coffee harus meningkatkan kualitas pelayanannya 

untuk menyesuaikan produk yang diberikan perusahaan dengan voice of 

customer agar dapat terus tetap bertahan dalam persaingan. 
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Berdasarkan uraian di atas menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji 

dan diteliti dalam memahami bagaimana meningkatkan kualitas layanan 

Loodst Coffee dengan metode Quality Function Deployment (QFD). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka 

diambil suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa saja atribut-atribut penting yang menjadi kebutuhan pelanggan 

Loodst Coffee? 

2. Berdasarkan performa kualitasnya, atribut apa saja yang perlu 

dipertahankan dan atribut apa saja yang perlu ditingkatkan? 

3. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan Loodst Coffee sebagai upaya 

peningkatan kualitas layanan berdasarkan pertimbangan prioritas yang 

ada? 

 

C. BATASAN MASALAH  

Agar penelitian yang dilakukan tetap terfokus kepada masalah yang akan 

dibahas, maka batasan masalah yang diberikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Kafe pesaing yang digunakan sebagai benchmarking didalam penelitian 

ini adalah pada NewBie Café yang berada di kota Mojokerto dengan 

pertimbangan bahwa NewBie Café merupakan usaha kafe yang 

berkembang pesat dan ramai dikunjungi selain Loodst Coffee Mojokerto. 
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2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

Quality Function Deployment (QFD) yang akan digunakan untuk 

mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui atribut-atribut penting apa saja yang menjadi 

keinginan dan kebutuhan pelanggan Loodst Coffee Mojokerto. 

b. Untuk mengetahui atribut apa saja yang perlu dipertahankan 

kualitasnya dan atribut apa saja yang perlu ditingkatkan. 

c. Untuk mengetahui langkah yang perlu dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pada Loodst Coffee Mojokerto. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan strategi operasi perusahaan dan 

menentukan kebijakan pengambilan keputusan serta bermanfaat bagi 

perusahaan dalam memperbaiki kualitas layanan agar meningkat. 

b. Sebagai kontribusi pada literatur-literatur terdahulu dan pembanding 

untuk penelitian lebih lanjut, terutama dibidang penerapan QFD 

untuk peningkatan kualitas  pelayanan. 


