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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Atribut-atribut suatu produk dapat mempengaruhi kualitas produk tersebut 

bagi konsumen. Tidak terkecuali untuk produk minuman sari apel, kualitas sari 

apel yang digunakan sebagai bahan baku merupakan faktor terpenting yang 

menjadi perhatian konsumen untuk memilih produk minuman sari apel, karena 

minuman sari apel merupakan produk yang dikonsumsi dan masuk ke dalam 

tubuh. Berdasarkan hal tersebut, dalam pengembangan produk perusahaan 

dituntut untuk lebih memperhatikan jenis kemasan yang akan digunakan dan 

kehigienisan proses produksi.  

Salah satu perusahaan yang telah menggeluti bisnis ini adalah PT. Batu 

Bhumi Suryatama. PT. Batu Bhumi Suryatama adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang usaha sari buah apel dalam kemasan, yang berada di kota Batu. 

Perusahaa mengirim produknya ke berbagai daerah di Malang dan juga daerah-

daerah diluar Malang. PT. Batu Bhumi Suryatama ingin melakukan 

pengembangan produk minuman sari apel miliknya, hal ini dilakukan untuk 

memuaskan keinginan pelanggan. Selain memuaskan keinginan pelanggan 

perusahaan ingin meningkatkan keamanan minuman dan kemasan. 

Dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan metode yang tepat 

untuk menyelesaikan masalah adalah dengan metode Green Quality Function 

Deployment (Green QFD). Green QFD merupakan perkembangan dari QFD. 

Quality Function Deployment yang pertama kali diperkenalkan oleh Youji Akao 

pada tahun 1991. QFD adalah suatu metodologi untuk menterjemahkan kebutuhan 

dan keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki 

persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu (Akao, 1991). Dari penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen serta dapat meningkatkan daya saing produk. Untuk 

mendukung usulan ini, dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Athika, 2013 

tentang pengembangan produk air minum dalam kemasan yang ramah lingkungan 

dengan menggunakan metode green QFD. Yulniar, 2010 tentang implementasi 
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Green Quality Function Deployment II (GQFD II) Untuk Pengembangan Produk 

Ramah Lingkungan di UPT Aneka Industri & Kerajinan Surabaya (Sub UPT 

Keramik-Malang). Astuti, 2004 tentang evaluasi konsep produk lampu dalam 

proses desain dan pengembangan produk lampu dengan pendekatan Green 

Quality Function Deployment II. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana melakukan 

pengembangan produk minuman sari apel dengan metode Green Quality Function 

Deployment pada PT. Batu Bhumi Suryatama. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingim dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi keinginan konsumen dari produk sari apel. 

2. Memberikan usulan prioritas pengembangan produk sesuai dengan metode 

Green Quality Function Deployment. 

3. Mengambangkan produk sesuai dengan metode Green Quality Function 

Deployment. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Secara Ilmiah  

Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh 

selama di bangku perkuliahan dengan melakukan analisis terhadap 

permasalahan dan fenomena yang ada di perusahaan. 

2. Secara Aplikasi  

Dapat menerapkan teori dan metode yang diperoleh di bangku kuliah di 

perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

alternatif perbaikan ataupun sebagai pengembangan produk. 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan pada PT. Batu Bhumi Suryatama. 



3 

2. Pengamatan dan penelitian dilakukan pada produksi sari apel dalam kemasan.

3. Pengambilan sempel dilakukan di kota Malang dan dengan metode acak.

Asumsi dalam penelitian ini adalah :

1. Aktivitas dan proses kegiatan internal perusahan tidak mengalami perubahan

selama proses penelitian.

2. Peralatan produksi tidak mengalami perubahan selama proses penelitian


