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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mebel Bima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

furniure yang berlokasi di jalan S. Sudarmo no 53 Malang. Bahan baku yang 

digunakan mebel bima adalah kayu jati, kayu meranti, kayu merbau, kamper, 

bengkirai. Hasil produksinya berupa berbagai jenis kusen, pintu, jendela, 

sanding, politur, kayu oven, dan kaca. Kualitas produk mebel bima berfariasi 

dilihat dari segi bahan baku, desain dan jenis produk ( Lampiran 1). Kapasitas 

produksi rata – rata 30    per bulan. Konsumen Bima Mebel adalah 

perorangan  dan instansi  dengan area pemasaran wilayah malang dan 

sekitarnya.  

Salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh tingkat 

kualitas, hingga akhirnya produk tersebut mampu memenuhi keinginan dan 

harapan konsumen. Banyaknya masukan dari konsumen mengenai model, dan 

bahan baku, yang memiliki banyak karakteristik  terutama produk daun pintu  

membuat perusahaan harus menanggapi dengan serius. Karena daun pintu 

merupakan produk yang paling banyak diproduksi   Hal ini tentu saja sangat 

berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan.   

. Salah satu cara untuk mencapai perbaikan kualitas hasil produksi yang 

terus menerus adalah dilakukan perencanaan kualitas dengan penerapan 

Quality Function Deployment (QFD), Menurut Nasution (2005) QFD  

didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk 

menentukan kebutuhan pelanggan dan menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan 

itu ke dalam kebutuhan teknis yang relevan, dimana masing-masing area 

fungsional dan tingkat organisasi dapat mengerti dan bertindak. Penelitian 

terdahulu yang membahas tentang keberhasilan pendekatan metode QFD 

adalah Yoseinaita, dkk (2013). Diharapkan dengan penerapan  metode QFD  

Bima Mebel bisa memenuhi kepuasan, harapan dan keinginan pelanggan  
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merencanakan 

perbaikan kualitas produk daun pintu berdasarkan keinginan dan harapan 

konsumen “  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah  

1. Mengidentifikasi atribut atribut yang diprioritaskan dari daun pintu untuk 

mengetahui keinginan dan harapan konsumen  

2. Merencanakan respon teknis yang diprioritaskan perusahaan  

3. Membantu perusahaan dalam merencanakan target perbaikan kualitas  

yang ingin dicapai  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan suatu metode perencanaan kualitas produk yang sesuai 

dengan keinginan dan harapan konsumen 

2. Perusahaan dapat membuat produk yang berkualitas sesuai dengan 

harapan konsumen    

3. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi riil yang ada 

di lapangan serta dapat menambah wawasan tentang korelasi antara teori 

dan aplikasinya 

1.5 Batasan Masalah  

 Agar permasalahan tidak menyimpang dari analisis yang dilakukan 

maka permasalahan dibatasi sebagai berikut  

1. Penyebaran kuisioner dilakukan di wilayah Malang yaitu pada konsumen 

Bima Mebel dan konsumen perusahaan pesaing PT X.   

2. Produk yang diteliti hanya Daun Pintu 

3. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan perencanaan produk yaitu 

hanya meliputi tentang mengidentifikasi atribut-atribut produk dan 

menentukan respon teknis. 


