
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ini persaingan bisnis menjadi sangat tajam, 

sehingga mendorong para produsen untuk dapat menghasilkan produk yang 

memiliki daya saing tinggi dalam usaha memenangkan pasar. Kualitas merupakan 

suatu kondisi dinamis  yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dalam dunia industri 

perusahaan menginginkan produknya selalu yang terbaik dari produk yang lain. 

Hal ini berfungsi untuk meningkatkan konsumen sehingga pengembangan produk 

akan menarik konsumen dari pesaingnya dan menjaga agar produk yang 

diproduksi tidak terjadi penurunan. Sehingga perusahaan dituntut untuk 

mengembangkan kualitas produk yang sesuai keinginan konsumen, sebagai cara 

untuk mendapatkan profit yang tinggi dan juga untuk memuaskan pelanggannya. 

Oleh karena itu perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap produk kursi 

makan yang diproduksi untuk dapat terus mengembangkan kualitas produknya.  

UD. Sukariani merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

furniture yang memproduksi kursi makan salah satu produknya. Persaingan 

produk kursi makan antar industri mebel begitu ketat dalam menarik minat 

konsumen. Sehingga pada beberapa bulan terakhir penjualan produk kursi makan 

mengalami penurunan penjualan. Menyadari adanya penurunan penjualan tersebut 

maka pihak perusahaan menginginkan perbaikan didalam pengembangan kualitas 

produk kursi makan karena untuk memenuhi keinginan konsumen guna 

mempertahankan pelanggan lama dan bisa menarik konsumen lebih banyak lagi.   
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Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pengembangan kualitas produk adalah 

dengan mengetahui atribut yang dipentingkan oleh konsumen. Pengembangan 

kualitas sangatlah penting bagi sebuah industri dalam menghadapi persaingan 

yang terjadi, hal ini dikarenakan kualitas merupakan salah satu indikator ukuran 

tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk.  

Dengan adanya permasalahan tersebut, perusahaan dituntut untuk 

melakukan evaluasi produk kursi makan dengan mempertimbangkan atribut yang 

sesuai dengan keinginan konsumen. Pada prinsipnya kepuasan konsumen itu 

dapat diukur dengan berbagai macam metode dan teknik. Salah satu cara untuk 

mencapai perbaikan kualitas hasil produksi yaitu dengan penerapan metode 

Quality Function Deployment (QFD). Dengan menggunakan QFD pada penelitian 

ini maka diharapkan kualitas produk dapat memenuhi harapan konsumen. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian tugas akhir ini adalah : “Bagaimana mengembangkan kualitas 

produk kursi makan yang sesuai keinginan konsumen” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan atribut-atribut produk kursi makan yang diinginkan konsumen 

dan diprioritaskan oleh konsumen. 
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2. Menentukan Respon Teknis yang diprioritaskan untuk perbaikan kualitas pada 

perancangan House Of Quality (HOQ). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi bagi pihak perusahaan dan konsumen tentang kualitas 

produk yang diberikan. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Perusahaan untuk 

mengembangkan kualitas produknya sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

terhadap konsumennya.   

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Batasan Penelitian 

Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti, maka 

dalam penelitian ini diberikan beberapa batasan, yaitu : 

 Penyebaran kuesioner hanya dilakukan terhadap para pelanggan 

yang berada di wilayah Tulungagung 

 Pembahasan hanya sampai dengan tahap pembuatan House of 

Quality (HOQ). 

2. Asumsi Penelitian 

 Sedangkan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 Responden/ konsumen mempunyai bekal informasi yang relatif cukup 

mengenai produk. 
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 Data hasil pengisian kuesioner oleh responden dianggap cukup 

memadai untuk membatu dalam memecahkan masalah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

dan asumsi penelitian, dan sistematika penulisan.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori – teori  yang mendasari penelitian ini 

dan model – model konseptul yang dijadikan sebagai acuan dalam 

menentukan tahapan – tahapan dalam berfikir untuk menyusun 

langkah – langkah penyelesaian masalah. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah – langkah yang dilakukan dalam 

melakukan penelitian dan metode penelitian yang digunakan untuk 

memecahkan atau menyelesaiakan permasalahan yang ada.  

 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini berisi pengumpulan data – data yang diperlukan untuk 

melakukan analisa yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan 

dengan bantuan kuisioner, dimana pertanyaan diajukan telah 

disusun terlebih dahulu sesuai dengan pengembangan metode 

penilaian dan pembobotan yang telah ditetapkan. Sedangkan 
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pengolahan data dilakukan sesuai dengan metodologi penelitan 

yang telah disusun pada Bab III.  

 BAB V ANALISA DAN DISKUSI HASIL PENGOLAHAN DATA 

Berdasarkan pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan analisa 

untuk mengetahui hasil yang diinginkan dan dinterpretasikan 

dengan mengacu pada dasar teori yang ada. 

 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

    Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, dan saran – saran yang dapat diberikan kepada pihak 

perusahaan.  

 


