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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hepi Risenasari (2009) melakukan penelitian dengan menggunakan 

Quality Function Deployment. Penelitian ini dilakukan di Restoran Taman 

Pringjajar (Pringsewu Group).Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa untuk memperbaiki kualitas layanannya, Restoran 

Pringjajar harus memperbaiki rasa yang khas yaitu dengan cara memperbaiki 

proses suplai bahan baku, penyimpanan bahan baku, preparasi, dan 

pemasakan selanjutnya adalah kenyamanan. 

Penelitian yang kedua adalah penelitan yang dilakukan oleh Henson 

(2007) menganalisis tentang kepuasan pelanggan.Penelitian yang dilakukan 

Henson adalah melalui penggunaan metode Quality Function 

Deployment.Sampel pada penelitiannya teknik yang dilaksanakan adalah 

teknik judgement sampling terhadap 100 orang pelanggan Kafe 

Seberang.Hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

Kafe Seberang akan dapat memuaskan pelanggannya terpenuhi adalah 

kebersihan makanan atau produk, kebersihan dan kerapihan karyawan, 

kemudahan lokasi,tempat cuci tangan, keramahan dan kesopanan staf, 

keragaman menu, kecepatan membersihkan meja, harga produk, waktu 

memberikan pelayanan, cita rasa lokal, kenyamanan kafe, penawaran menu 

favorit, fasilitas delivery, respon keluhan pelanggan, kotak saran. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perwira (2007).Bertujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk menentuan prioritas bagi 

peningkatan kualitas pelayanan Taman Wisata Mekarsari. Untuk melakukan 

analisis metode yang digunakan sama, yaitu dengan menggunakan Quality 

Function Deployment.Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan nilai sasaran 

persyaratan teknik secara umum PT.Mekar Unggul Sari ingin melakukan 

peningkatan dalam seluruh persayaratan teknik.Berdasarkan derajat kesulitan, 

persyaratan teknik yang sangat sulit dilakukan adalah pengembangan varietas 

tanaman baru dan pengembangan wahana wisata. 

Berdasarkan uraian pada penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.Persamaan pada 

penelitian terdahulu adalah dalam penelitian alat analisis yang digunakan 

adalah dengan menggunakan metode Quality Function 

Deployment.Perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu adalah tujuan 

penelitian, yang mana pada penelitian pertama bertujuan untuk meningkatkan 

kualitasnya, pada penelitian kedua bertujuan untuk menganalisis kepuasan 

pelanggannya, dan pada penelitian yang ketiga adalah untuk menentuan 

prioritas bagi peningkatan kualitas pelayanan. 

 

B. Landasan Teori 

Dalam sebuah penelitian, diperlukan sebuah konsep dasar dan atau 

kerangka pikir dalam melakukan proses penelitian. Sehingga dalam penelitian 

ini perlu dijelaskan apa saja teori yang diangkat untuk menjadi dasar dalam 
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melakukan penelitian. Berikut adalah teori sekaligus metode yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

1. 10 Keputusan Manajemen Operasional 

Didalam dunia industri, pengendalian terhadap setiap operasional 

sangat penting, yang mana setiap bagian dari organisasi perusahaan harus 

dikelola dengan sebaik-baiknya.Untuk dapat mengelolah ataupun 

mengatur operasional perusahaan, maka diperlukan keputusan-keputusan 

yang harus diambil. Salah cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

menerapkan 10 keputusan didalam manajemen operasional. 10 keputusan 

manajemen operasional adalah merupaka teori yang dinyatakan oleh 

Hazer dan Render (2009:4).Berikut 10 keputusan operasional menurut 

tersebut. 

a. Kualitas  

Berbicara tentang kualitas tidak terlepas dari dunia 

indutstri.Dimana terdapatat banyak persepsi dari setiap masing-

masing orang.Dimana kualitas sendiri adalah yang mana ekspektasi 

pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan, peraturan dan prosedur 

dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas 

tersebut.Kualitas didefiniskan sebagai keseluruhan fitur dan 

karakteristik produk jasa yang ditetapkan agar mampu memuaskan 

pelanggan.kualitas secara global sangat penting sehingga dalam dunia 

internasional dibentuk satu standar bernama ISO. Untuk memiliki 
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sertifikat ISO suatu organisasi harus melalui proses yang sangat lama 

untuk serangkaian prosedur yang berkelanjutan. 

Dalam ruang lingkup kulaitas, salah satu teori yang dikenal 

adalah teori Total Quality Management (TQM) yang mana mengacu 

pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai 

dari pemasok hingga pelanggan.TQM disini sangat penting karena 

keputusan kualitas memengaruhi masing-masing dari sepuluh 

keputusan yang dibuat manajemen operasi.Salah satu teori yang 

dijelaskan tentang bagaimana mengelolah kualitas yang masih 

berkaitan dengan TQM adalah Six Sigma. 

Menurut (Hezer dan Render:2009)Six Sigma merupakan  sebuah 

program yang dirancang guna mengurangi cacat untuk membantu 

mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan. dalam teori Six Sigma ialah berupa sistem yang secara 

menyeluruh, strategi disiplin, dan sekumpulan perngkat untuk 

memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. 

Dalam TQM, salah satu isi utam dari programnya adalah 

Benchmarking.Yang mana meliputi standar pdouk, jasa, biaya atau 

kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses.Pada garis 

besarnya apabila kita dalam melakukan pengembangan yang ingin 

dicapai maka dilakukan standar benchmark untuk membandingkan 

dengan kinerja pesaing. 
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Berbicara TQM tentu memiliki cakupan yang luas. Pada teori 

TQM disektor jasa akan lebih sulit diukur dibandingkan dengan 

komponen yang nyata. Walaupun demikian, apa yng sangat berbeda 

dalam pemilihan jasa adalah definisi yang kurang tepat dari (1) 

perbedaan yang tak terukur antara berbagai produk dan (2) ekspektasi 

yang tak teurukur yang dimiliki pelanggan atas produk tersebut. 

demikian dapat diambil garis besar bahwa kualitas memiliki makna 

berbeda-beda bagi orang yang berbeda.  

Namun demikian, keberhasilan menerapkan manajemen kualitas 

sebagai unggulan daya saing tidaklah cukup dengan hanya memenuhi 

keempat kriteria persyaratan tersebut. Keberhasilan menerapkan 

manajemen kualitas ditentukan pula oleh lima faktor utama, yaitu : 

1. Produk atau jasa adalah titik fokus pencapaian tujuan organisasi. 

2. Produk atau jasa yang berkualitas tidak mungkin dicapai tanpa 

kualitas proses. 

3. Kualitas proses tidak mungkin dicapai tanpa ada organisasi yang 

tepat. 

4. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang 

memadai. 

5. Tidak mungkin keempat faktor yang lain dapat berhasil tanpa 

komitmen. 
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Kelima faktor tersebut menjadi lima pilar dalam Total Quality 

Management, yaitu produk, proses, organisasi, kepemimpinan dan 

komitmen 

b. Perancangan barang dan jasa  

Berbagai strategi produk dapat dilakukan untuk menunjang 

keunggulan bersaing.Terdapat banyak pilihan dalam pemilihan, 

penetapan, dan perancangan produk. Pemilihan produk adalah proses 

pemilihan produk atas jasan yang disajikan kepada pelanggan  

Berbicara tentang pengembangan produk, proses pengembangan 

produk harus didukung pada seluruh fungsi-fungsi. Sehingga kunci 

dari keberhasilan dari pengembangan produk adalah dengan 

menyatukan tujuan dari tim yang berada dalam orgasnisasi.  

Definisi perncangan produk sendiri menurut (hezer dan Render, 

2009) adalah menyatakan mengenai bagaimana menetapkan konsep 

produk dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan sanggup 

memenuhi harapan pelanggan.Keputusan biaya, kualitas dan sumber 

daya manusia bergantung pada keputusan perancangan.Didalam 

melakukan perancangan produk tidak lepas dari bagaimana produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.dalam hal ini teori 

yang biasa digunakan menurut Hezer dan Render (2009: 248) 

dijelaskan bahwa untuk mencapai pemenuhan harapan pelanggan 

tersebut maka diperlukan metode yang tepat. Yaitu dengan 

menggunakan teori Quality Function Dployment (QFD).sehingga 
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dalam hal ini perlu adanya kehati-hatian untuk merancang ataupun 

mengembangkan suatu produk dengan memperhatikan aspek harapan 

dari konsumen. 

c. Perancangan proses dan kapasitas 

Berbicaara tentang perancangan proses dan kapasitas, tidak 

lepas dari bagaimana mengambil tindakan yang mempermudah dalam 

dunia industry. perancangan proses dan kapasitasmerupakan 

keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil 

komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya 

manusia dan pemeliharaan yang spesifik (Hezer and Render). 

Perancangan proses dan kapasitas berkaitan dengan bagaimana 

memutuskan rancangan proses mulai dari awal proses (input) hingga 

menjadi hasil produk (output) dan jumlah unit yang dapat ditangani, 

diterima dan diproduksi. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan 

menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan.yang mana 

berdasarkan tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan jalan 

dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen dan spesifikasi produk dalam keterbatasan biaya dan 

keterbatasan manajerial yang lain. Proses yang dipilih akan memiliki 

pengaruh jangka panjang pada produksi dan efisiensi, juga pada 

fleksibilitas biaya, dan kualitas yang dihasilkan. 
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Strategi proses merupakan pendekatan organisasi secara 

keseluruhan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendekatan ini 

bermacam-macam tergantung situasi yang dighadapi oleh perusahaan. 

d. Pemilihan lokasi yakni keputusan lokasi organisasi manufaktur dan 

jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Pada pemilihan lokasi dapat 

diterjemahkan sebagai strategi yang ditetapkan melalui bebreapa 

pertimbangan diantaranya suasana lingkungan sekitar, akses, keunikan 

lokasi dengan tujuan untuk memudahkan operasi perusahaan dan 

menarik pelanggan. 

Banyak teori lokasi yang digunakan untuk menentukan lokasi 

industri.Pengambilan keputusan untuk memilih lokasi merupakan 

kerangka kerja yang prospektif bagi pengembangan suatu kegiatan 

yang bersifat komersil, yaitu pemilihan lokasi-lokasi yang strategis, 

artinya lokasi itu memiliki atau memberikan pilihan-pilihan yang 

menguntungkan dari sejumlah akses yang ada. Semakin strategis suatu 

lokasi untuk kegiatan industri, berarti akan semakin besar peluang 

untuk meraih keuntungannya. Jadi, tujuan dari penentuan lokasi 

industri yaitu untuk memperbesar keuntungan dengan menekan biaya 

produksi dan meraih pasar yang besar . 

Pemilihan lokasi untuk setiap bentuk kegiatan dalam proses 

produksi sangat menentukan efektifitas dan efesiensi keberlangsungan 

kegiatan tersebut. Suatu lokasi yang optimal secara ekonomis, 

mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh suatu bentuk 
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kegiatan.Dalam pemilihan lokasi industri yang tepat akan berkaitan 

dengan analisa ekonomi karena akan mempengaruhi biaya total proses 

produksi, selain faktor ekonomi juga dipengaruhi faktor ruang (spatial 

factor). Karena lokasi yang ideal itu jarang ditemukan, maka faktor 

yang paling menentukan berdirinya industri tersebut biasanya 

diorientasikan terhadap bahan mentah, pasar dan sumber bahan baku. 

Aksesibilitas adalah suatu faktor yang sangat mempengaruhi apakah 

suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas 

merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah 

suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain disekitarnya (Tarigan, 2006). 

Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi 

prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung 

termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk 

melalui jalur tersebut. 

e. Perancangan tata letak diartikan sebagai aliran bahanbaku, kapasitas 

yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi dan 

kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Perancangan tata letak 

dapat diartikan sebagai keputusan untuk menempatkan fasilitas dan 

peralatan yang dapat menentukan efisiensi operasi perusahaan, 

diferensiasi dan juga mempermudah interaksi dengan 

pelanggan.keputusan mengenai tata letak meliputi penempatan mesin 

pada tempat terbaik, kantor dan meja-meja atau pusat pelayanan. 

Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi aliran bahan, manusia, 
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dan informasi dalam suatu wilayah dan antar wilayah. Didalam 

penetapan tata letak perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Peralatan penanganan bahan yakni manajer harus memutuskan 

peralatan yang digunakan  

2) Kapasitas dan persyaratan luas ruang yaitu Desain tata letak 

dan menyediakan ruangan hanya dapat dilakukan saat 

persyaratan jumlah pekerj, mesin dan peralatan diketahui  

3) Lingkungan hidup dan estetika yaitu Pemikiran mengenai tata 

letak sering membutuhkan keputusan mengenai jendela, 

tanaman, aliran udara, mengurangi kebisingan, menyediakan 

keleluasaan pribadi, dan lain-lain  

4) Aliran informas yaitu Komunikasi sangat penting bagi setiap 

perusahaan dan harus dapat difasilitasi oleh tata letak. 

Permasalahan ini mungkin membutuhkan keputusan tentang 

jarak.  

f. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan yakni manusia 

merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancang 

sistem. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan berkaitan 

dengan hubungan antara keahlian karyawan dengan bakat yang 

diperlukan dan menetapkan tugas-tugas bagi karyawan dalam suatu 

pekerjaan. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan, bakat dan 

keahlian yang dibutuhan, dan upah yang harus ditentukan dengan 

jelas. 



18 
 

g. Manajemen rantai pasok, merupakansuatu yang berkaitan dengan 

keputusan apa yang harus dibeli dan apa yang harus dibuat. Sehingga 

kualitas apa yang harus dibeli akan menetukan kualitas apa yang 

dibuat. Dimana seperti yang diketahui bahwa pemilihan bahan baku 

yang dibeli haruslah dipilih yang terbaik untuk dapat menciptakan 

kualitas yang baik. Produk yang berkualitas dimulai dari bahan baku 

yang berkualitas pula.  

h. Persedian  

Keputusan persedian dipengaruhi oleh peracangan proses dan 

kapasitas,SDM, dan perancangan tata letak.Persediaan merupakan 

suatu yang harus disediakan dalam operasional perusahaan.yang mana 

dalam perusahan persediaan diperlukan untuk dapat dilakukannya 

proses produksi. Keputusan ini menentukan apa yang akan dibuat dan 

apa yang harus dibeli. Pertimbangan yang dilakuakn berupa mutu, 

pengiriman, dan inovasi, dengan harga yang memuaskan 

i. Penjadwalan  

Keputusan penjadwalan dipengaruhi oleh perancangan proses dan 

kapasitas, tata letak, dan SDM. Jadwal produksi yang layak dan 

efisien yang dikembangkan, permintaan terhadap sumber daya 

manusia dan fasilitas harus ditentukan dan dikendalikan. 

j. Pemeliharaan  

Pemeliharaan berkaitan dengan menjaga mutu atau kualitas. 

Pemeliharaan merupakan keputusan yang harus dibuat berkaitan 
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dengan tingkat pemeliharaan yang diinginkan. Rencana untuk 

implementasi dan pengawasan sistem pemeliharaan adalah perlu 

untuk menjaga keberlangsungan operasional sebuah perusahaan. 

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diambil garis besar bahwa 10 

keputsan operasional berada pada seluru aspek bagian dari 

perusahaan.dan tidak dapat terlepas dari segala aspek operasional 

perusahaan  

2. Kualitas  

a. Pengertian kualitas 

Pemahaman konsep kualitas sangat penting dalam 

pengembangan aktivitas suatu perusahaan karena pertumbuhan suatu 

perusahaan ditentukan oleh kualitas produk yang dihasilkan.Kualitas 

mempunyai arti yang relatif. Artinya pemahaman atau pengertian 

orang akan kualitas berbeda-beda. Ditinjau dari pandangan 

konsumen, secara subjektif orang mengatakan kualitas adalah 

sesuatu yang cocok dengan selera.Produk dikatakan berkualitas 

apabila produk tersebut mempunyai kecocokan penggunaan bagi 

dirinya. Pandangan lain mengatakan kualitas adalah barang atau jasa 

yang dapat menaikan status pemakai. Maka berikut iniakan 

dikemukaan beberapa definisi kualitas menurut para ahli dan 

organisasi. 

Kualitas adalah ukuran seberapa dekat suatu barang atau jasa 

sesuai dengan standar kualitas (Marimin 2004).Kualitas merupakan 
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gabungan dari beberapa elemen melipui sifat pemasaran, keteknikan, 

pemuatan serta perataan dari produk sehingga membuat produk 

tersebut dapat memenuhi harapan konsumen potensialnya 

(Feigenbaum 1986).ISO 9000 mendefinisikan mutu sebagai derajat 

dari serangkaian karakteristik produk atau jasa yang memenuhi 

kebutuhan atau harapan yang dinyatakan.Apabila diuraikan lebih 

rinci, mutu memilki dua perspektif, yaitu perspektif konsumen dan 

perspektif produsen dimana apabila kedua hal tersebut disatukan 

maka tercapai kesesuaian antara kedua sisi yang dikenal dengan 

kesesuaian untuk digunakan konsumen. 

Walaupun tidak ada definisi kualitas yang dapat diterima 

secara universal, namun dari beberapa definisi di atas terdapat 

beberapa persamaan menurut Marimin (2004) dan Feigenbaum 

(1986) yang terdapat dalam elemen-elemen sebagai berikut: 

1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. 

2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan. 

3) Kualitas merupakan kondisi yag selalu berubah (misalnya apa 

yang dianggapmerupakan kualitas saat ini mungkin dianggap 

kurang berkualitas dimasa mendatang) 

Pada sebuah konsep kualitas memang banyak teori yang 

disampaikan, dari banyak teori tersebut maka dapat diambil garis 
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merah yang mana kualitas sebagai kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk,jasa, manusia,proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapanpelanggan (Goetsch dan 

Davis:2000). 

 

b. Pengendalian Kualitas 

Setiap berdirinya sebuah usaha memerlukan adanya 

pengendalian kualitasdi dalam kegiatan operasionalnya.Pengendalian 

kualitas didunia usaha memiliki fungsi untuk menjaga memegang 

peranan yang penting karena menentukan mutu barang atas produk 

yang dihasilkan oleh perusahan tersebut.Apabila produk barang atau 

jasa yng dihasilkan tidak memenuhi standart yang berlaku, tentunya 

tidak akan disukai oleh konsumen. 

Setelah memahami apa itu arti dari kata pengendalian dan 

kualitas, maka pengendalian kualitas pun didefinisikan secara 

menyeluruh menurut beberapa ahli manajemen mutu. Menurut 

Ishikawa (1985), pengendalian kualitas merupakan keseluruhan cara 

yang digunakan untuk menetapkan dan mencapai standar mutu atau 

dapat pula dikatakan bahwa pengawasan mutu adalah suatu sistem 

yang terdiri atas pengujian, analisis dan tindakan yang harus diambil 

yang berguna untuk mengendalikan mutu suatu produk sehinggga 

mencapai standar yang diinginkan. 

Sedangkan pendapat menurut Vincent Gasperz (1998), 

pengendalian kualitas merupakan aktivitas teknik dan manajemen, 
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melalui mana kita mengukur karakteristik kualitas dari barang atau 

jasa yang dihasilkan, kemudian membandingkan hasil pengukuran 

dengan spesifikasi output yang diinginkan pelanggan, serta 

mengambil tindakan perbaikan yang tepat apabila ditemukan 

perbedaan antara performansi aktual dan standar. 

Demikian pengendalian kualitas merupakan suatu hal yang 

mutlak untuk dilakukan, dimana kualitas merupakan hasil dari 

pengukuran antara output dengan keinginan konsumen kemudian 

bagaimana perusahaan mengambil tindakan dalam memperbaikinya. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

Di dalam suatu kualitas, terdapat banyak hal yang perlu 

diperhatikan oleh suatu perusahaan.Tak terkecuali dari segala lini 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini tidakterlepas dari 

komponen yang dijadikan objek pengukuran kualitas secara umum 

yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas menurut Zulian 

Yamit (2003: 349), dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Fasilitas operasi seperti kondisi fisik bangunan 

2) Peralatan dan perlengkapan (tools and equipment) 

3) Bahan baku dan material 

4) Pekerjaan maupun staf organisasi 

Jika ditelusuri lebih lanjut, masih banyak teori yang membahas 

tentang apa saja yang menjadi faktor-faktor dari kualitas itu sendiri. 

Kualitas memiliki faktor-faktor khusus selain faktor yang disebutkan 
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diatas, faktor-faktor khusus tersebut menurut Zulian Yamit 

(2003:350) yang mempengaruhi kualitas diuraikan sebagai berikut: 

1) Pasar atau tingkat persaingan 

2) Tujuan organisasi (organizational objectives) 

3) Testing produk (product testing) 

4) Desain produk (production process) 

5) Kualitas input (quality of inputs) 

6) Perawatan perlengkapan (equipment maintenance) 

7) Standar kualitas (equality standart) 

8) Umpan balik konsumen (costumer feedback) 

Peranan kualitas pada sebuah usaha akan menunjang 

produktivitas pada perusahaan tersebut, karena dengan kualitas yang 

baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan.Beberapa alasan 

dibutuhkan kualitas menurut Zulian Yamit (2003. 349), yaitu: 

1) Untuk menekan atau mengurangi volume kesalahan dan 

perbaikan 

2) Untuk menjaga atau menaikan kualitas sesuai standar 

3) Untuk mengutrangi keluhan atau perolehan konsumen  

4) Memungkinkan pengkelasan output (output grading) 

5) Untuk mentaati peraturan 

6) Untuk menaikan atau mejaga company image 
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d. Metode Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan melaksanakan 

metode ataupun langkah-langkah yang berdasarkan dengan teori 

yang telah dijabarkan oleh para ahli.Langkah-langkah pengendalian 

kualitas standarisasi sangat diperlukan sebagai tindakan pencegahan 

untuk memunculkan kembali masalah kualitas yang pernah ada dan 

telah diselesaikan.Hal ini sesuai dengan konsep pengendalian 

kualitas berdasarkan sistem manajemen kualitas yang berorientasi 

pada strategi pencegahan, bukan pada strategi pendeteksian 

saja.Metode pengendalian kualitas merupakan cara dalam 

mengadakan perbaikan, menurut Ridwan dan Zachry(1993:23) 

manajemen kualitas seringkali sebagai problem solving, sehingga 

manajemen kualitas dapat menggunakan metodologi dalam problem 

solving tersebut untuk mengadakan perbaikan.  

Berikut yang dimaksud dengan alat dan teknik adalah metode, 

keahlian sarana atau mekanisme praktis yang dapat dipergunakan 

untuk pekerjaan atau tujuan tertentu.Dari semua tujuan yang 

ada,suatu metode dipergunakan untuk menunjang perubahan kepada 

arah yang positif (improvement).Sebuah alat dapat digunakan 

sebagai sesuatu yang memiliki peran yang jelas dan fokus yang 

sempit. Macam-macam alat kualitas antara lainyang dikemukakan 

oleh beberapa ahli adalah: 
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1. Diagram sebab akibat  

Daigram sebab akibat atau sering disebut juga dengan diagram 

tulang ikan (fishbone diagram) yang diperkenalkan pertama kali 

oleh pakar kualitas jepang bernama Kouru Ishikawa. Alat ini 

merupakan satu-satunya alat dari 7 alat SPC yang tidak 

didasarkan pada statistika. Manfaat diagram ini adalah dapat 

memisahkan penyebab dari gejala, memfokuskan perhatian pada 

hal-hal yang relevan, serta dapat diterapkan pada setiap masalah. 

2. Chek sheet  

Dalam TQM, data diibaratkan sebagai bahan bakar yang 

digunakan pada suatu mesin. Check sheet merupakan alat 

pengumpul dan analisis data. Tujuan digunakan alat analisis ini 

adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data bagi 

tujuan-tujuan tertentu dan menyajikan dalam bentuk yang 

kumulatif sehingga dapat dikonversi menjadi informasi. 

3. Analisa pareto  

Diagram ini digunakan untuk mengklasifikasikan masalah 

menurut sebab dan gejalanya.Masalah didiagramkan menurut 

prioritas dan tingkat kepentingannya, dengan menggunakan 

format grafik batang, dimana 100% menunjukan kerugian total. 

Prinsip yang mendasari diagram ini adalah aturan ‟80-20‟ yang 

menyatakan bahwa ‟80% of the trouble comes from 20% of the 

problems‟. 
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4. Run Chart dan Control Chart 

Run chart (trend chart) digunakan untuk mengidentifikasi 

kecendurungan (trend) yang terjadi dengan jalan 

menggambarkan atau memetakan data selama periode waktu 

tertentu. Kecendurungan (trend) tersebut sangat berguna dalam 

memisahkan sebab dari gejala. 

Dalam setiap proses selalu ada dua jenis variasi, yaitu variasi 

yang tidak terelakkan yang timbul dalam kondisi normal dan 

variasi yang disebabkan oleh suatu masalah (abnormal). 

Grafik ini mendeteksi penyimpangan abnormal dengan bantuan 

grafik garis. Grafik ini berbeda dari grafik garis standar dengan 

adanya garis kendali batas (limit) ditengah, atas dan bawah. 

5. Histogram 

Histogram merupakan suatu diagram yang dapat 

menggambarkan penyebaran atau standar deviasi suatu proses. 

Data frekuensi yang diperoleh dari pengukuran menunjukkan 

suatu puncak pada suatu nilai tertentu.Variasi ciri khas kualitas 

yang dihasilkan disebut distribusi.Angka yang menggambarkan 

frekuensi dalam bentuk batang disebut histograin. 

6. Stratifikasi 

Stratifikasi merupakan teknik pengelompokan data kedalam 

kategori-kategori tertentu, agar data dapat menggambarkan 
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permasalahan secara jelas sehingga kesimpulan-kesimpulan 

dapat lebih mudah diambil. 

7. Diagram Scatter 

Dua buah variabel yang sesuai dipetakan dalam sebuah diagram 

sebar (scatter). Hubungan antara titik-titik yang dipetakan 

menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut 

Disisi lain, alat atau metode yang biasa digunakan dalam 

pengendalian kualitas memiliki aplikasi yang lebih luas. Dalam hal 

ini terdapat teknik yang sudah lama dikenal, yaitu Quality Function 

Deployment (QFD). Quality Function Deployment (QFD) adalah 

metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan produk 

atau layanan yang mampu mengintegrasikan „suara-suara konsumen‟ 

ke dalam proses perancangannya. QFD sebenarnya merupakan suatu 

jalan bagi perusahaan untuk mengidentifikasidan memenuhi 

kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap produk atau jasayang 

dihasilkannya. 

  Secara garis besar QFD merupakan suatupendekatan 

disiplin namun fleksibel terhadap pengembangan produk. Titik awal 

(Starting Point) dari QFD adalah pelanggan serta keinginan dan 

kebutuhan daripelanggan itu.Hal ini dalam QFD disebut sebagai 

suara dari pelanggan. 
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3. Konsep Quality Function Deployment (QFD) 

a. Definisi QFD 

Umumnya terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang 

bagaimana memperbaiki kualitas sehingga dapat menaikkan 

produktivitas suatu perusahaan. Pandangan akan kualitas yang 

semakin berkembang juga didorong dari kesadaran akan pentingnya 

kualitas itu sendiri bagi setiap orang.Teori yang berkembang 

menjelaskan berbagai pendapat bagaimana memperbaiki dan 

sekaligus dapat memberikan produktivitas sebuah perusahaan yaitu 

dengan menggunakan metode Quality Function Deployment. 

Quality Function Deployment (QFD) adalah metodologi dalam 

proses perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang 

mampu mengintegrasikan „suara-suara konsumen‟ ke dalam proses 

perancangannya. QFD sebenarnya adalah merupakan suatu jalan 

bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

serta keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang 

dihasilkannya. 

Para pakar mengemukakan beberapa definisi Quality Function 

Deployment dengan sebagai berikut: 

1) Tugas menerjemahkan permintaan-permintaan pelanggan 

sasaran menajadi prototype yang berfungsi dibantu beberapa 

metode yang dikenal sebagai penyebaran fungsi mutu Quality 

Function Deployment (QFD). Metodologi ini mengambil daftar 
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atribut pelanggan Customer Atribut (CA) yang diinginkan, yang 

dihasilkan riset pasar, dan mengubahnya menjadi daftar atribut 

rekayasa Enginering Attrribute (EA) yang dapat digunakan oleh 

para insinyur.(Kotler: 2005) 

2) QFD sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk 

menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan 

kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam kebutuhan teknis yang 

relevan, dimana masing-masing area fungsional dan level 

organisasi dapat mengerti dan bertindak. (Gazpers: 1998) 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan QFD 

merupakan suatu pendekatan disiplin namun fleksibel terhadap 

pengembangan produk.Titik awal (starting point) dari QFD adalah 

pelanggan serta keinginan dan kebutuhan daripelanggan itu. Dalam 

QFD, hal ini sebagai suara dari pelanggan. Pekerjaan dari tim QFD 

adalah mendengarkan suara dari pelanggan. Isu-isu utama dalam 

suara pelanggan adalah sebagai berikut: 

1) Memikirkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

2) Sebagai titik awal untuk merancang produk dan proses 

operasional. 

3) Berfokus dan mengendalikan proses 

4) Harus dimonitor terus- menerus. 

5) Merupakan tanggung jawab untuk semua area fungsional agar 

kebutuhan pelanggan dapat dipahami. 
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6) Memberikan basis untuk pengukuran kritis. 

QFD berperan besar dalam peningkatan kerja sama tim 

interfungsional yang terdiri dari anggota-amggota departemen 

pemasaran, riset dan pengembangan, pemanukfaturan, dan penjualan 

untuk berfokus pada pengembangan produk. Selain itu ada manfaat 

yang dapat diperoleh dari QFD bagi perusahaan yang berusaha 

meningkatkan daya saingnya melalui perbaikan kualitas dan 

produktivitasnya secara berkesinambungan. Manfaat-maanfaat 

tersebut antara lain adalah fokus pada pelanggan, efisiensi waktu, 

orientasi pada kerja sama tim, dan orientasi pada dokumentasi. 

 

b. Tahap-tahap dalam mengimplementasikan QFD 

Implementasi QFD secara garis besar dibagi dalam tiga tahap 

antara lain: 

1) Tahap pengumpulan Voice of Customer 

2) Tahap penyusunan House of Quality 

3) Tahap analisa dan interpretasi 

Namun sebelum memasuki ketiga tahap tersebut selalu ada 

tahap Perencanaan dan persiapan.Berikut tahapan implementasi QFD 

menurut Arman Hakim Nasution: 

1) Tahapan perencanaan dan persiapan 

Topik kuncinya menurut (Nasution, 2005:65) meliputi hal-

hal berikut: 
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a) Menetapkan dukungan dari seluruh organisasi: Dukungan 

ini haruslah berasal dari pihak manajemen, fungsional, serta 

anggota team QFD yang terdiri dari berbagai skill. 

b) Menentukan tujuan. 

c) Memutuskan siapa konsumen yang sebenarnya dituju. 

 

Dalam membuat jadwal untuk implementasi QFD, adalah 

beberapa hal yang perlu diingat, yaitu bahwa QFD 

membutuhkan waktu, QFD dapat dipersingkat, dan QFD harus 

berupa aktivitas yang dapat diatur seperti halnya suatu proyek 

(Nasution, 2005:66). 

a) Mengumpulkan suara pelanggan 

Pada tahap ini akan dilakukan survei untuk 

memperoleh suara pelanggan yang tentu akan memakan 

waktu dan membutuhkan keterampilan mendengar. 

Prosedur umum dalam pemerolehan suara pelanggan adalah 

(Nasution, 2005: 67): 

(1) Menentukan atribut-atribut pelanggan (data kualitatif), 

dan kemudian 

(2) Mengukur atribut-atribut (data kuantitatif) 

 

b) Affinity Diagram 

Dalam proses QFD, kebutuhan-kebutuhan tersebut 

diatur dalam diagram afiitas (affinity diagram). Afinitas 
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diagram digunakan untuk mengumpulkan data, 

mengorganisasikan fakta, opini, dan ide. Tujuh langkah 

yang biasanya dilakukan dalam proses pengembangan 

diagram afinitas menurut (Nasution:2005): 

(1) Pilih tema atau tujuan yang mungkin ditekankan 

sebagai masalah atau kesepakatan. 

(2) Kumpulan data naratif (true customer needs) 

(3) Transfer data naratif ke dalam kartu-kartu. 

(4) Susun kartu-kartu tersebut ke dalam kelompok-

kelompok yang logis. 

(5) Beri nama/label kelompok-kelompok kartu sesuai 

dengan isi dari tema atau tujuannya. 

(6) Gambar diagram afinitas 

(7) Presentasikan hasilnya. 

c) Kuantitas data 

Data yang dibutuhkan untuk QFD adalah: 

(1) Kepentingan relative dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

(2) Tingkat perforamasi kepuasan pelanggan untuk masing-

masing kebutuhan. 

(3) Tingkat kompetisi performasi kepuasan pelanggan untuk 

masing-masing kebutuhan (Nasution, 2005:68) 

 

Secara umum data ini diperolah dari survey, oleh sebab itu 

beberapa hal perlu diperhatikan yaitu: 
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(1) Pemilihan sampel yang tepat dan ukuran sampel. 

(2) Menjamin respons yang memadai. 

(3) Menuliskan pertanyaan-pertanyaan survei untuk 

menghindari kekeliruhan. 

(4) Analisis hasil-hasilnya (Nasution, 2005:69) 

 

Pengumpulan data kuantitatif  ini merupakan tahap matriks 

perencanaan QFD karena disini akan dicari tahu bagaimana 

customer melakukan prioritas. Matrik perencanaan biasanya 

terdiri dari tujuh tipe data yang berbeda (Nasution, 2005:69). 

Ketujuh data tersebut adalah: 

a) Kepentingan customer (Imprtance to Customer) 

Kolom ini merupakan tempat untuk merekam 

bagaimana tingkat kepentingan masing-masing kebutuhan 

bagi customer.Ada tiga tipe data kepentingan yang biasanya 

digunakan, yaitu tingkat kepentingan absolut (Absolute 

Importance), dan tingkat kepentingan ordinal (Ordinal 

Importance) (Nasution, 2005:69). 

b) Performasi kepuasan customer untuk produk yang ada pada 

saat ini (Customer Satisfaction Performance) 

Ini merupakan persepsi customer tentang seberapa baik 

produk yang ada saat ini dalam memenuhi kebutuhannya. 

Maksud dari produk yang ada saait ini adalah produk/jasa 
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yang kita rencanakan untuk dikembangkan (Nasution, 

2005:71). 

c) Performasi kepuasan pesaing (Competitive Satisfactio 

Performance) 

QFD sendiri menyediakan rekaman kekuatan dan 

kelemahan pesaing dalam dua level keperntingan. Yang 

pertama pada Customer Needs dan Competitive Satisfaction 

Performance, dan yang kedua adalah pada respons teknis 

(SQC) pada benchmarking (Nasution, 2005:72) 

d) Sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh tim rasio perbaikan 

(Improvement Ratio) (Nasution, 2005:64). 

Pada kolom ini telah diputuskan apa level dari 

Customer Performance yang ingin dicapai guna memenuhi 

setiap kebutuhan customer. Goal ini biasanya dinyatakan 

dalam bentuk skala numerik yang sama dengan tingkat 

performansi. Bila goal dikombinasikan dengan rating produk 

yang sudah ada maka akan dapt digunakan untuk 

menentukan Improvement Ratio. 

e) Titik penjualan (Sales Point) (Nasution, 2005:64). 

Data ini berisi informasi tentang kemampuan dalam 

menjual produk atau jasa didasarkan dengan seberapa baik 

tiap kebutuhan customer terpenuhi. Nilai yang paling umum 

digunakan pada sales point adalah: 
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(1) Tanpa titik penjualan 

(2) Titik penjualan menengah 

(3) Titik penjualan kuat 

f) Pembobotan (Raw Weight) (http://ittelkom.co.id) 

Kolom Raw weight berisi nilai data dan keputusan yang 

diambil dari kolom-kolom bagian matriks perencanaan 

sebelumnya. Nilai raw weight adalah sebagai berikut: Raw 

weight = (important to customer) x (improvement ration) x 

(sales point). 

g) Normalisasi pembobotan (Normalized Raw Weight) 

Merupakan presentase nilai raw weight dari masing-masing 

atribut kebutuhan (http://www.ittelkom.ac.id). 

h) Fungsi-fungsi produk (product function) (Nasution, 2005:73-

74) 

Pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan SQC 

adalah menempatkan fungsi-fungsi produk atau proses 

sepanjang atau House of Quality. Penggunaan fungsi ini jadi 

tepat jika ada ukuran performasi berada dalam kondisi 

berikut: 

(1) Konsep produk telah ditetapkan  

(2) Tim pengembangan kekurangan waktu atau keterkaitan 

untukmengembangkan dan memprioritaskan ukuran-

ukuran performasi. 

http://ittelkom.co.id/
http://www.ittelkom.ac.id/
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(3) Untuk beberapa tim, ukuran ini mungkin hanya 

memasuki cara ada yang mereka lihat seperti pekerjaan 

mereka. 

 

c. House of Quality(HOQ) 

Dalam penyusunan QFD ataupun penerapannya selalu 

berkaitan dengan apa saja yang harus dipertimbangkan sehingga 

dapat sesuai dengan tujuan dalam penerapan QFD itu sendiri. 

Untuk langkah-langkah penyusunan QFD sendiri membutuhkan 

beberapa tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pelanggan.Dalam hal ini, rumah kualitas atau biasa disebut juga 

House of Quality (HOQ) merupakan tahap pertama dalam 

penerapan metodologi QFD. 

Secara garis besar matriks ini adalah upaya untuk 

mengkonversi voice of costumer secara langsung terhadap 

persyaratan teknis atau spesifikasi teknis dari produk atau jasa yang 

dihasilkan. Perusahaan akan berusaha mencapai persyaratan teknis 

yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan 

sebelumnya melakukan benchmarking terhadap produk pesaing. 

Benchmarking dilakukan untuk mengetahui posisi-posisi relatif 

produk yang ada di pasaran yang merupakan kompetitor. Berikut 

ini adalah struktur matrik pada HOQ: 
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Gambar 1.1 House of Quality 

Sumber: Nasution (2001) 

 

Tembok sebelah kiri (Bagian A) Berisikan data atau 

informasi yang diperoleh dari penelitian pasar atas kebutuhan dan 

keinginan konsumen. “Suara konsumen” ini merupakan input 

dalam HOQ. Metode identifikasi kebutuhan konsumen yang biasa 

digunakan dalam suatu penelitian adalah wawancara, baik secara 

grup atau perorangan. Melalui wawancara, perancang dapat dengan 

bebas mengetahui lebih jauh kebutuhan konsumen.Wawancara 

secara perorangan dapat dianggap mencukupi, dalam arti cukup 

menggambarkan kebutuhan konsumen sampai sekitar 90% adalah 

sebanyak 30 wawancara. 
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Tembok rumah sebelah kanan (Bagian B) adalah matriks 

perencanaan. Matriks ini merupakan komponen yang digunakan 

untuk menerjemahkan persyaratan pelanggan menjadi rencana-

rencana untuk memenuhi atau melebihi persyaratan yang 

ditentukan pelanggan. Matriks ini meliputi tiga langkah data seperti 

menggambarkan persyaratan pelanggan pada suatu matriks dan 

proses pemanufakturan pada matriks lainnya, memprioritaskan 

persyaratan pelanggan, dan mengambil perbaikan yang dibutuhkan 

dalam proses pemanufakturan. 

Untuk memenuhi persayaratan pelanggan, perusahaan 

mengusahakan spesifikasi kinerja tertentu dan mensyaratkan 

pemasoknya untuk melakukan hal yang sama. Langkah ini terdapat 

pada bagian langit-langit rumah (Bagian C).Pada bagian tengah 

rumah (Bagian D) adalah tempat di mana persyaratan pelanggan 

dikonversikan ke dalam aspek-aspek pemanufakturan.Pada bagian 

atap (Bagian E), langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi 

pertukaran yang berhubungan dengan persyaratan manufaktur. 

Pertanyaan yang akan dijawab dalam bagian E adalah apa 

yang terbaik yang dapat dilakukan organisasi dengan 

mempertimbangkan persyaratan pelanggan dan kemampuan 

pemanufakturan organisasi. Pada bagian bawah rumah (Bagian F) 

merupakan daftar prioritas persayaratan proses manufaktur (Goestc 
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and David,2000).Dan langkah-langkah menyusun House of quality 

(HOQ) menurut Nasution (2001)  antara lain: 

a) Customer need 

Mencari daftar kebutuhan pelanggan secara terstruktur 

yang langsung diterjemahkan dari kata-kata pelanggan, sering 

disebut juga voice of customers.Langkah-langkah mendapatkan 

voice of customers: 

(1) Mendapatkan suara pelanggan melalui 

wawancara,kuisioner terbuka, komplain pelanggan. 

(2) Sortir Voice of Customer ke dalam beberapa kategori 

(need/benefit, dimensi kualitas). 

(3) Masukkan ke dalam matriks kebutuhan pelanggan. 

b) Planning matrix 

Menurut Cohen (1995), menjelaskan bahwa matriks 

perencanaan merupakan alat yang dapat membantu tim 

pengembangan untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan. 

Matriks ini mencatat seberapa penting masing-masing 

kebutuhan atau keuntungan dari produk atau jasa yang 

ditawarkan kepada pelanggan berdasarkan interpretasi tim 

pengembang dan data hasil penelitian. Kondisi ini 

mempengaruhi keseimbangan antara prioritas perusahaan dan 

prioritas pelanggan.Adapun bagian-bagian dari Matriks 

Perencanaan adalah sebagai berikut: 
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(1) Tingkat kepentingan pelanggan(Important to Customer) 

Kolom tingkat kepentingan pelanggan merupakan tempat 

dimana hasil pengambilan data mengemai seberapa 

penting yang suatu atribut kebutuhan. 

(2) Tingkat kepuasan pelanggan(Customer Satisfaction 

Performance) Tingkat kepuasan pelanggan merupakan 

persepsi pelanggan mengenai seberapa baik suatu produk 

atau layanan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 

(3) Tingkat kepuasan pelanggan pesaing(Competitive 

Satisfaction Performance) Tingkat kepuasan pelanggan 

merupakan persepsi pelanggan mengenai seberapa baik 

suatu produk atau layanan kompetitor dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

(4) Goal 

c) Technical response 

Merupakan gambaran produk atau jasa yang akan 

dikembangkan. Biasanya gambaran tersebut diturunkan dari 

customer needs di bagian pertama HOQ. 

d) Relationship matrix 

Merupakan bagian tersbesar dari matriks dan menjadi 

bagian terbesar dari pekerjaan.Pada fase ini merupakan Metode 

matriks Prioritas (The prioritas Matrix). Untuk setiap sel 

dalam relationship tim memberikan nilai yang menunjukkan 
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keberadaan terhadap SQC (substitute Quality Characteristic) 

atau kolom atas dihubungkan dengan customer needs (dibaris 

sebelah kiri). Nilai ini menunjukkan kepuasan pelanggan. 

Penentuan nilai Relationship matrix tergantung pada kuat 

atau tidaknya hubungan. Nilai Relationship Matrix berkisar 

antara 0 sampai 9, apabila nilai relationship Matrix antara 

atribut pelayanan dengan respon teknis tersebut 9, maka 

hubungan tersebut sangat kuat, artinya respon teknis tersebut 

sangat berpengaruh terhadap atribut pelayanan tersebut. 

Sebaliknya apabila nilai Relationship matrix antara atribut 

pelayanan dengan respon teknis tersebut 0, maka diantara 

keduanya tidak ada hubungan. 

e) Technical correlation 

Matriks ini digunakan untuk membantu tim QFD dalam 

menentukan desain yang mengalami bottleneck dan 

menentukan kunci komunikasi diantara para desainer. Selain 

itu juga menunjukkan korelasi atau hubungan antara 

persyaratan teknis yang satu dengan persyaratan teknis yang 

lain. 

f) Technical response priorities 

Merupakan urutan tingkat kepentingan (rangking) 

persyaratan teknis.Sebelum menentukan nilai prioritas 

ditentukan dulu nilai Contributions dan Normalized 
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Contributions-nya. Cara menghitung nilai Contributions 

adalah: 

Contributions=∑(Normalized Raw Weight x Nilai 

Numerik Rrelationship Matrix). Sementara untuk menghitung 

nilai Normalized Contribution (Drs. Agus Dudung,M.Pd  

2012) adalah dengan cara:  

Normalized Contribution 

kebutuhanno.x= 
                         

                  
 

 

g) Competitive technical benchmarks 

Merupakan informasi hasil perundingan kinerja 

persyaratan teknis produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

terhadap kinerja produk pesaing.Menurut Vincent G dalam 

anggun KD Competitive technical benchmarking diterapkan 

untuk menciptakan atau meningkatkan daya saing serta mampu 

memperbaiki posisi produk dalam pasar kompetitif. Dan 

menurut Anggun KD untuk mengetahui nilai benchmarks 

adalah dengan menentukan relationship matrix dengan 

Customer Satisfaction Performance. 

Dari OP (Own Performance) dan CB (Competitive 

Benchmarks) tersebut nantinya akan terjadi Gap. Gap tersebut 

merupakan tingkatan keunggulan dan kelemahan antara produk 

kita dengan produk pesaing.Nilai Gap diperoleh dari selisih 
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antara nilai perusahaan dengan pada nilai Competitive 

Benchmarks. 

h) Target 

Merupakan target kinerja persyaratan teknis untuk 

produk atau jasa baru yang akan dikembangkan. Hal tersebut 

hanya dapat ditentukan oleh tim setelah pembahasan HOQ 

(House of Quality) selesai. Nilai target tersebut adalah 

keluaran (output) fisik dari QFD, yang merupakan rangkaian 

dari keseluruhan proses utnuk memperoleh informasi, struktur, 

dan tingkatan pengembangan desain produk atau jasa yang 

melibatkan berbagai macam fungsi (cross-functional) dari 

sebuah tim.  
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C. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.2 Kerangka pemikiran operasional 

Sumber: Nasution (2001), diolah 

 

Kerangka pikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan 

yang dapat mendasari perumusan hipotesis.Dari gambar kerangka pikir diatas 

dapat dijelaskan kinerja Loodst Coffeeakan dianalisis menggunakan variabel 

enam keputusan operasional .variabelenam keputusan tersebut ditentukan 

berdasarkan 6 keputusan dari 10 keputusan yang ada menurut Hazer dan 

Rander (2009:4) dalam manajemen operasional. Menurut Hazer dan Rander 

VARIABEL PENELITIAN: 

1. KUALITAS 

2. PERANCANGAN BARANG DAN JASA  

3. PERANCANGAN PROSES DAN KAPASITAS 

4. PEMILIHAN LOKASI  

5. PERANCANGAN TATA LETAK  

6. SUMBER DAYA MANUSIA DAN RANCANGAN PEKERJAAN 

ANALISIS QFD: 

1. CUSTOMER NEED  

2. PLANNING MATRIX 

3. TECHNICAL RESPONS 

4. RELATION METHODE  

5. TECHNICAL CORELATION 

6. TECHNICAL RESPONS PRIORITY 

7. TECHNICAL BENCHMARKING 

8. TARGET 

MELAKUKAN 

TAHAPAN 

PENYUSUNAN 

PELANGGAN 

TIDAK PUAS 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

PELAYANAN 

JASA 

PERBAIKAN KUALITAS 

PELAYANAN 
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terdapat 10 keputusan didalam manajemen operasional, yaitu antara lain 

antara lain  

1. Kualitas  

2. Perancangan barang dan jasa  

3. Perancangan proses dan kapasitas  

4. Pemilihan lokasi  

5. Perancangan tata letak 

6. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan  

7. Manajemen rantai pasokan 

8. Persediaan  

9. Penjadwalan  

10. Pemeliharaan  

Untuk melakukan pengendalian kualitas dibutuhkan cara yang tepat 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, banyak teori yang 

menyebutkan cara atau metode yang dapat dilakukan untuk melakukan 

pengendalian kualitas. Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh 

(Nasution, 2005) yang menyatakan bahwa metode yang dapat digunakan 

untuk melakukan pengendalian adalah dengan menerapkan metode Quality 

Function Deployment(QFD). 

Didalam penerapan QFD dibutuhkan variabel pendukung yang dapat 

digunakan sebagai penentu indikator yang dibutuhkan oleh pelanggan.Dalam 

hal ini, digunakan pendekatan menggunakan 6 keputusan operasional. 

Berdasarkan teori Hezer dan Render (2009:4) dinyatakan bahwa dari 10 
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keputusan tersebut kemudian diambil 6 keputusan berdasarkan pendekatan 

atribut kebutuhan pelanggan yaitu antara lain: 

1.  Kualitas, yang mana dalam hal ini kualitas didefiniskan sebagai 

keseluruhan fitur dan karakteristik produk jasa yang ditetapkan agar 

mampu memuaskan pelanggan. 

2. Perancangan barang dan jasa merupakan keputusan menyatakan 

mengenai bagaimana menetapkan konsep produk dan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan dan sanggup memenuhi harapan  pelanggan.  

3. Perancangan proses dan kapasitas, yakni keputusan proses yang diambil 

membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, 

kualitas, penggunaan sumber daya manusia dan pemeliharaan yang 

spesifik.  

4. Pemilihan lokasi, pada pemilihan lokasi dapat diterjemahkan sebagai 

strategi yang ditetapkan melalui bebreapa pertimbangan diantaranya 

suasana lingkungan sekitar, akses, keunikan lokasi dengan tujuan untuk 

memudahkan operasi perusahaan dan menarik pelanggan. 

5. Perancangan tata letak, yaitu dapat diartikan sebagai keputusan untuk 

menempatkan fasilitas dan peralatan yang dapat menentukan efisiensi 

operasi perusahaan, diferensiasi dan juga mempermudah interaksi dengan 

pelanggan. 

6. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, yaitu  berkaitan dengan 

hubungan antara keahlian karyawan dengan bakat yang diperlukan dan 

menetapkan tugas-tugas bagi karyawan dalam suatu pekerjaan 


