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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Saat ini kerupuk dapat ditemukan diberbagai tempat, mulai dari pasar 

hingga rumah makan sekalipun. Perkembangan kerupuk pun semakin beragam 

mulai dari kerupuk udang, kerupuk sayur, dll, tidak lagi membuat fungsi kerupuk 

menjadi hanya teman makan akan tetapi dapat di jadikan sebagai teman bersantai 

atau camila. Begitu pula dengan Industri kecil menengah (IKM) “Kerupuk Tahu 

Piranha” yang terletak di daerah Sanan ini sudah memproduksi kerupuk tahu 

sejak tahun 2005.  

Kompetisi persaingan yang semakin ketat perlunya melahirkan kiat-kiat 

baru bagi IKM “Kerupuk Tahu Piranha” dalam menjalankan aktifitas usahanya 

agar tetap survive, tumbuh dan berkembang. Namun terlihat belakangan ini, 

perusahaan merasakan adanya kekurangan pada kualitas produknya, terutama 

dalam bentuk dan rasa dari kerupuk tahu. Selama ini bentuk dan rasa dari kerupuk 

tahu IKM “Kerupuk Tahu Piranha” kurang inovasi, hal ini menyebabkan minat 

konsumen terhadap kerupuk tahu menurun dan tingkat permintaan cenderung 

berkurang dari tahun ke tahun.Seperti kerupuk tahu yang di produksi oleh “ Putra 

Fajar “ menjadi pesaing utama kerupuk tahu IKM “Kerupuk Tahu Piranha” 

dimana kerupuk tahu “Putra Fajar “ lebih digemari para konsumen. Untuk itu 

dalam upaya mengubahdiri agar berhasil dalam persaingan IKM “Kerupuk Tahu 
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Piranha” perlu melakukan pengembangan produk agar terlihat lebih menarik di 

mata konsumen. 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka IKM 

“Kerupuk Tahu Piranha” memerlukan strategi agar bisa bertahan. Salah satu 

strategi persaingan adalah dengan mengembangkan produk (Ulrich,2001). Dalam 

melakukan pengembangan produk harus berfokus pada pelanggan karena apapun 

yang dilakukan manajemen tidak akan ada gunanya bila tidak berdampak pada 

peningkatan kepuasan pelanggan (Tjiptono,2002). 

Pengembangan kualitas produk secara  sistematis dan  

berkesinambungan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi keinginan 

pelanggan yang merupakan tujuan utama perusahaan untuk dapat bertahan di 

pasar. Pengembangan  produk ini  tercermin dari karakteristik-karakteristik mutu 

yang terkandung pada produk yang diinginkan oleh konsumen. Salah satu cara 

untuk pengembangan kerupuk tahu ini adalah dengan menerapkan 

QualityFunctionDeployment (QFD).  

Perencanaan dan pengembangan kualitas pada Quality Function 

Deployment (QFD) didasarkan pada sarana pelanggan yang berupa keinginan dan 

harapan konsumen. Dari costumer needs yang dihasilkan kemudian dilanjutkan 

kepada tahapan rekayasa yang merupakan penterjemah atribut kedalam 

tanggapan kepada teknis (respon teknis). Pada tahap QFD akan dihasilkan nilai 

prioritas tindakan perbaikan terhadap respon teknis, sehingga tujuan Quality 

Function Deployment (QFD) sendiri tidak memenuhi sebanyak mungkin harapan 

dan keinginan pelanggan tetapi sebagai cara berkompetisi dengan pesaingnya, 
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hal ini diharapkan konsumen tidak pindah dan tidak komplain melainkan 

menginginkan produk kita.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana upaya untuk  mengembangkan kualitas produk 

pada IKM Kerupuk Tahu agar dapat bersaing di pasar dengan menggunakan metode 

Quality Function Deployment (QFD)?” 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh tingkat kepentingan yang diinginkan konsumen 

2. Mengetahui respon teknis yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam 

mengembangkan produk. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dengan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, diharapkan 

dapat memberi manfaat, diantaranya: 

1. Bagi perusahaan yang bersangkutan, perusahaan dapat mengetahui sejauh 

mana implementasi strategi bisnis yang telah dijalankan perusahaan. 

2. Bagi penulis, penulis mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang 

metode Quality Function Deployment (QFD), mengetahui penerapan teori yang 

didapatkan di bangku kuliah dengan realita yang terjadi diperusahaan. 
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1.5. Ruang Lingkup penelitian 

1. Batasan Penelitian 

Untuk memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti, maka dalam 

penelitian ini diberikan beberapa batasan, yaitu : 

 Produk yang diteliti adalah produk kerupuk tahu 

 Pembahasan hanya sampai dengan tahap pembuatan House Of Quality 

(HOQ) 

2. Asumsi Penelitian 

Sedangkan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 Responden mengetahui kualitas produk 

 Responden / konsumen mempunyai bekal informasi yang relative 

cukup mengenai produk. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini dibagi kedalam enam bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

   Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan.  

 BAB II Landasan Teori 

   Bab ini membahas tentang teori yang mendasari penelitian yang 

dilakukan dalam tugas akhir ini, diantaranya menyangkut pengertian 

tentang metode Quality Function Deployment (QFD). 
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 BAB III Metodologi Penelitian 

   Bab ini membahas tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

yang meliputi survey perusahaan, perumusan masalah, penetapan 

tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penilaian 

kinerja dengan menggunakan menggunakan metode Quality Function 

Deployment (QFD). 

 BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

   Bab ini memuat dua sub-bab yaitu pengumpulan dan pengolahan data. 

Dalam pengumpulan data disajikan data-data yang diperlukan. 

 BAB V Analisa dan Pembahasan 

   Pada bab ini, data yang sudah diolah akan dibahas lebih lanjut. 

 BAB VI Penutup 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi perusahaan dan 

penelitian selanjutnya. 
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