
 

1 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Masalah 

Batik adalah satu bentuk industri kreatif unggulan Indonesia, sejak diakui 

oleh Unesco sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Berbentuk (Intangible World 

Heritage) pada Oktober 2009. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri tahun 2011, Industri batik dapat menyerap jumlah tenaga kerja di 

Indonesia mencapai 916.783 orang. Jumlah konsumen batik di dalam negeri 

mencapai lebih dari 72,86 juta orang. Dunia perindustrian semakin hari semakin 

berkembang,  dimana  tiap-tiap  industri  bersaing  mengembangkan  produk  atau 

jasa-nya agar dapat menjadi yang terbaik dan mendapat profit yang lebih. 

Ditambah lagi, pada tahun 2010 lalu terjadi Perdagangan bebas antar negara 

ASEAN dan China yang disebut AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan China.  

Batik Indah  adalah industri yang memproduksi pakaian dengan motif 

batik. Berlokasi di Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Berdiri 

sejak 1988 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 23 orang terdiri dari 1 tukang 

potong 15 penjahit 6 orang tahap finishing dan 1 orang pekerja umum. 

Kompetitor usaha ini adalah batik pekalongan dan batik Solo selain itu batik 

import China sempat menjadi pesaing kuat pada tahun 2014 karena selain kualitas 

dan harga yang murah, mereka juga meniru motif motif khas Indonesia. 

Berdasarkan pengalam penulis dari segi harga Batik Indah lebih murah, kualitas 

kain lebih baik, namun dari segi kualitas jahitan sangat kurang memuaskan. Inilah 

yang menjadi latar belakang permasalahan dari penelitian ini, dimana pada tahun  

2015 ini  mulai  mengalami  penurunan  karena  produknya  kalah bersaing 

dengan produk lainnya. Karena itu perusahaan ini ingin mengembangkan 

produknya agar tetap dapat bertahan dan mampu bersaingan. 

Menurut Önder Erkarslan, Hande Yilmaz dalam jurnalnya “Journal  

Optimization Of  Product Design Through Quality Function Deployment and 

Analytical Hierarchy Process: Case Study Of A Ceramic Washbasin”. Jurnal 

tersebut meneliti tentang penerapan QFD dan Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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untuk memasukkan harapan pelanggan dan kualitas desain ke dalam produk. 

Dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP), kebutuhan pelanggan 

serta atribut teknis dikuantifikasi dan diprioritaskan. Karakteristik kualitas 

tersebut kemudian diperoleh perhitungan bobot pelanggan sesuai dengan tingkat 

kepentingan, kemudian dirubah menjadi atribut teknis di House of Quality (HOQ). 

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa QFD dapat efisien bila diterapkan 

pada periode sebelumnya dari proses desain. AHP sangat berperan  dalam 

perhitunganya kriteria desain dan evaluasi prioritas alternatif desain. Oleh karena 

itu metode ini layak dikombinasikan dengan QFD. Adapun sejumlah kelebihan 

menggunakan metode ini : 

1. Membantu untuk mengurangi ambiguitas desain. 

2. Proses desain menjadi lebih jelas bagi pihak ketiga. 

3. Pemilihan desain alternatif terbaik dapat dibuat berdasarkan 

data terukur. 

Peran QFD adalah untuk membantu tim desain dalam menentukan 

karakteristik teknik untuk fokus pada untuk merancang sebuah produk sesuai 

dengan kebutuhan dari pelanggan. 

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasian 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya persaingan industri kemeja batik di dalam negeri. 

2. Menurunnya tingkat penjualan kemeja batik di perusahaan Batik 

Indah. 

3. Kurangnya variasi model kemeja batik yang dihasilkan oleh 

perusahaan Batik Indah. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka didapat 

perumusan masalahnya adalah bagaimana konsep kualitas kemeja batik 

yang baik untuk meningkatkan daya saing dipasar. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum penelitian adalah Peningkatan kualitas produk  kemeja batik 

dengan menggunakan metode QFD (Quality Function Depoyment) dan AHP 
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(Analytic Hierarchy Process) di Batik Indah.  

Tujuan khusus penelitian : 

1. Mengetahui variabel-variabel yang dibutuhkan konsumen terhadap 

produk 

2. Mengetahui tingkat kepuasan variabel kebutuhan konsumen 

terhadap produk 

3. Mengetahui tingkat konsistensi antara karakteristik teknis produk 

dengan kebutuhan konsumen dan memasukkannya ke dalam HOQ 

(House of Quality) dengan menggunakan metode QFD dan AHP 

pada produk 

4. Mengetahui Tingkat Kepentingan Relatif (TKR) produk kemeja 

batik dengan menggunakan metode QFD - AHP di perusahaan  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Selain  itu,  adapun  juga  beberapa  manfaat  yang  dapat  diperoleh  

dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Bagi Perusahaan 

 Dapat digunakan sebagai input untuk pengembangan 

produknya 

 Dapat mengetahui teknikal apa saja yang perlu dikembangkan 

1.4.2. Bagi Universitas 

 Menjalin   hubungan   kerjasama   yang   baik   antar  

perusahaan   dengan universitas 

1.4.3. Bagi Pembaca 

 Dapat dijadikan sebagai referensi aplikasi perancangan dan 

pengembangan produk. 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

1.5.1. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya batasan masalah yang akan di teliti. 

Adapun batasan yang digunakan adalah: 
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 Penelitian dilakukan di Perusahaan Batik Indah selama 1 

bulan 

 Produk kemeja batik yang akan diteliti lebih lanjut adalah 

produk kemeja batik casual, seperti kemeja batik dan kemeja 

batik berkerah. 

 Pengumpulan data kebutuhan pelanggan diperoleh dari para 

pelanggan (pria dan wanita) yang termasuk remaja dan 

dewasa muda yang suka menggunakan kemeja batik casual. 

 Produk kemeja batik yang dikembangkan adalah produk 

kemeja batik yang akan dipasarkan di daerah Kudus. 

 Estimasi waktu dan biaya produksi diperoleh dari pendekatan 

produk asli yang akan dibuat.  

1.5.2. Asumsi 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 Keseluruhan mesin dan peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi berada dalam kondisi yang baik (tidak ada 

kerusakan). 

 Jawaban diberikan oleh konsumen adalah jawaban jujur dan 

apa adanya 

 Tidak ada segala bentuk perubahan dilakukan oleh 

perusahaan pada produkelama penelitian ini berlangsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


