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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan dasar atau acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan 

rumusan masalah dengan metode-metode yang akan dipaparkan dalam pembahasan 

untuk ditarik kesimpulan. 

2.1. Pengembangan Produk 

2.1.1. Pengertian Pengembangan Produk 

Pengembangan produk memiliki beberapa pengertian, menurut Stanton (1996) 

mengemukakan pendapatnya mengenai pengembangan produk sebagai berikut:  

“Pengembangan Produk dalam istilah yang terbatas, meliputi kegiatan-kegiatan 

teknis seperti riset produk, rekayasa (engineering), dan desain”.  

Sedangkan menurut Assauri (1996) mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengembanga produk sebagai berikut:  

“Pengembangan Produk merupakan kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dalam 

menghadapi kemungkinan perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik 

sehingga dapat memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar”.  

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

pengembangan produk adalah merupakan suatau usaha yang direncanakan untuk 

memperbaiki atau menambah fungsi dari suatu produk. Pentingnya pengembangan 

produk bagi perusahaan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan 

untuk meningkatkan keuntungan usahanya yang dapat dilihat dari tingkat penjualan 

dan laba perusahaan. 

2.1.2. Tahap-Tahap Pengembangan Produk 

Pengembangan produk pada masing-masing perusahaan memiliki pendekatan 

yang berbeda-beda, tetapi langkah-langkah yang diikuti biasnya sama. Adapun 

tahap-tahap pengembangan produk menurut Stanton (1996) ada 6 tahap, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan gagasan produk baru. 

Pengembangan produk baru dimulai dengan suatu gagasan/ide. 

Sumber gagasan tidak begitu penting. Yang penting adalah sistem 
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perusahaan untuk merangsang gagasan-gagasan baru dan kemudian 

mengakui serta meninjaunya dengan tepat. 

2. Menyaring dan menilai gagasan-gagasan untuk menentukan mana yang 

berharga untuk dikembangkan. 

3. Analisa Gagasan 

Gagasan produk baru yang bisa mencapai tingkat ini dikembangkan 

menjadi sebuah usulan bisnis yang kongkrit. Manajemen (a) 

mengidentifikasikan ciri-ciri produk, (b) memperkirakan permintaan pasar 

dan kemampuan produk menghasilkan laba, (c) menyusun sebuah program 

untuk mengembangkan produk, dan (d) menetapkan tanggung jawab untuk 

setudi lebih lanjut kemungkinan pelaksanaan produk. 

4. Pengembangan Produk (Product Development) 

Gagasan diatas diwujudkan ke dalam produk kongkrit. Sejumlah 

kecil produk atau model panduan (pilot model) produk dibuat sesuai dengan 

spesifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji laboratorium dan 

penilaian tknis lainnya dilakukan untuk menentukan kemungkinan untuk 

memproduksi produk. 

5. Uji Pemasaran (Marketing Test) 

Uji pasar, uji pakai, dan berbagai uji coba komersial lainnya 

dilaksanakan dalam daerah geografis terbatas. Kegiatan ini dilakukan untuk 

memastikan keterlaksanaan (feasibility) program pemasaran dalam skala 

penuh. Dalam Langkah ini, desain dan variabel produksi bisa disesuaikan 

menurut hasil uji pemasaran. Pada titik ini manajemen harus membuat 

keputusan akhir, memasarkan produk secara komersial atau 

membatalkannya. 

6. Komersialisasi 

Program pemasaran dan produksi dalam skala penuh di rencanakan 

dan kemudian produk diluncurkan. Sampai tahap ini, manajemen prktis 

dapat mengendalikan produk secara penuh. Sekali produk ”dilahirkan” dan 

mulai memasuki daur hidupnya, lingkungan luar yang penuh persaingan 

mulai menentukan nasibnya. 
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2.2. Kepuasan Pelanggan 

2.2.1. Pengertian Pelanggan 

Menurut Gaspersz (2007), Pelanggan adalah semua orang yang menuntut 

organisasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu, dan karena itu memberikan 

pengaruh pada kinerja organisasi. Oleh karena itu pelanggan adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang mengunakan produk atau jasa tertentu secara terus menerus. 

Pada dasarnya pelanggan berasal dari konsumen biasa yang menggunakan 

produk ataupun jasa dari suatu perusahaan. Pelanggan terbentuk dari pola kerja sama 

saling menguntungkan antara penyedia layanan atau pengguna layanan. Tanpa kerja 

sama tersebut maka tidak akan ada yang disebut pelanggan, tanpa kerja sama antara 

penyedia layanan dan pengguna layanan maka yang terjadi adalah proses pembelian 

barang tanpa diikuti dengan pembelian yang berulang ulang. Pelanggan dapat di 

klasifikasikan menjadi dua jenis diantaranya sebagai berikut: 

1. Pelanggan Internal 

Pelanggan internal merupakan pelanggan yang tidak menggunakan 

barang ataupun jasa secara langsung. Pelanggan jenis ini adalah orang yang 

bekerja dalam perusahaan yang menyediakan produk dan pelanggan yang 

membeli barang untuk dijual kembali kepada orang lain. 

2. Pelanggan External 

Pelanggan external merupakan pelanggan yang secara aktif langsung 

menggunakan produk atau jasa yang mereka beli.  

2.2.2. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Konsep kepuasan terhadap pelanggan sebenarnya masih bersifat belum pasti. 

Menurut pakar pengertian kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 

Kolter (2005) berpendapat bahwa Kepuasan Konsumen adalah hasil yang dirasakan 

oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan 

harapanya. Menurut Irawan (2003), Kepuasan Pelanggan adalah perasaan puas yang 

didapatkan oleh pelanggan karena mendapatkan value dari pemasok, produsen, atau 

penyedia jasa.  

Kepuasan pelanggan akan tercapai ketika kualitas memenuhi dan melebihi 

harapan, keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Sebaliknya, bila kualitas tidak 



7 
 

memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan pelanggan maka 

kepuasan tidak akan tercapai. Pelanggan yang tidak terpenuhi keinginannya maka 

pelanggan tersebut akan mencari produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan 

menurut penelitian, pelanggan yang puas akan menceritakan pengalamanya dalam 

mengunakan suatu produk dengan 3 – 5 orang temannya, tetapi jika pelanggan tidak 

puas maka pelanggan tersebut akan menceritakan pengalaan tidak puas kepada 10 – 

15 orang lainnya. Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan faktor penting bagi 

perusahaan. 

2.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen menurut Lupiyoadi dkk 

(2001), ada lima faktor yang perlu diperhatikan dalam kaitanya dengan kepuasan 

pelanggan, antara lain: 

1. Kualitas produk konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas 

2. Kualitas pelayanan konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan 

yang baik atau yang sesuai dengan harapan. 

3. Emosional konsumen merasa puas ketika orang memuji dia karena 

menggunakan merek yang mahal. 

4. Harga produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga 

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi. 

5. Biaya konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung 

puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

2.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap terpenting 

dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan 

menghasilkan data baik. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah, karena 

kesalahan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, sehingga hasil 

penelitian tidak dapat dipertanggung jawabkan.  
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2.3.1. Sumber Data 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), 

sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah 

ada. 

2.3.2. Metode atau Jenis Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian metode pengumpulan data merupakan faktor 

terpenting dalam keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa yang akan digunakan. Dalam 

pengumpulan data terdapat tiga metode dalam melakukan pengumpulan data, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara merupan metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung atau melalui tatap muka langsung antara peneliti dan narasumber. 

Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah peneliti telah mengetahui dengan pasti apa 

informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya 

sudah dibuat secara sistematis. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat 

poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. 

2. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak 

hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga 

dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, 

kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada 

responden yang tidak terlalu besar. 
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Macam-macam observasi 

a. Observasi partisipatif 

Observasi partisipatif, peneliti diminta secara langsung terlibat 

dalam kegiatan sehari-hari obyek atau situasi yang menjadi sumber data. 

b. Observasi tak berstruktur 

Observasi tak berstruktur merupakan observasi dimana peneliti 

tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan atau peroses dari obyek atau 

situasi yang menjadi sumber data. 

c. Observasi kelompok 

Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh 

sekelompok peneliti terhadap sebuah masalah atau isu yang diangkat 

menjadi objek penelitian. 

3. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada 

orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Metode 

pengumpulan data ini merupakan metode yang paling sulit sebab 

respondenya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Dalam 

melakukan penyusunan angket perlu diperhatikan prinsip penulisan angket. 

Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain: 

a. Isi dan tujuan pertanyaan. 

b. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan 

responden. 

c. Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau terturup. 

Jenis-jenis kuesioner 

a. Kuesioner tertutup 

Setiap pertanyaan telah disertai sejumlah pilihan jawaban. 

Responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai. 

b. Kuesioner terbuka 

Dimana tidak terdapat pilihan jawaban sehingga responden haru 

memformulasikan jawabannya sendiri. 
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c. Kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup 

Dimana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. 

d. Kuesioner semi terbuka 

Pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi, tetapi masih ada 

kemungkinan tambahan jawaban. 

2.4. Pengembangan Produk Menggunakan Metode Green QFD ( Green Quality 

Function Deployment) 

2.4.1. QFD ( Quality Function Development) 

Konsep dasar QFD pertama kali ditemukan oleh Yoji Akao pada tahun 1966. 

QFD merupakan suatu metode pendekatan untuk mendesain produk agar dapat 

memenuhi keinginan konsumen. Menurut Evans dan Linsay (2007) melalui QFD, 

setiap keputusan dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang diekspresikan oleh 

pelanggan. Pendekatan ini menggunakan sejenis diagram matriks untuk 

mempresentasikan data dan informasi. Sedangkan menurut Cohen (1995) Quality 

Function Deployment adalah metode struktur yang digunakan dalam proses 

perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, serta mengevaluasi dengan sistematis kapabilitas suatu 

produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Dalam penerapannya, QFD dimulai pada tahun 1972 oleh perusahaan 

Mitsubishi. Tidak lama kemudian Toyota membangun konsep ini dan telah 

menggunakannya sejak tahun 1977. Xerox dan Ford memulai penggunaan QFD 

pada tahun 1986 (pada waktu itu , lebih dari 50 persen perusahaan Jepang telah 

menggunkan pendekatan ini). Kini QFD digunakan oleh banyak perusahaan seperti 

General Motors, Ford,  Mazda, Motorola, Xerox, Kodak IBM, Procter & Gamble, 

Hewlett Packard, dan AT&T. Dua organisasi, American Supplier Institute, Inc., 

organisasi nirlaba, dan GOAL/QPC. 

Tujuan dari prinsip QFD adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan 

keinginan pelanggan dapat terpenuhi dari suatu produk. Maka dari itu QFD bermula 

dari suara pelanggan (Voice Of Customer). Sedangkan Green QFD memiliki 

langkah-langkah yang sama dengan QFD, namun memiliki tambahan masukan 
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aspek lingkungan kedalam matriks-matriknya sehingga meningkatkan kualitas 

dengan tetap menjaga kondisi lingkungan. 

QFD merupakan alat yang digunakan sebagai perencanaan untuk memenuhi 

kebutuhan dan harapan konsumen. Pendekatan QFD terletak pada desain produk, 

rekayasa, produktivitas serta memberikan evaluasi mendalam terhadap suatu 

produk. Tujuan QFD adalah memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan dan harapan 

konsumen dan berusaha melampaui harapan dan kebutuhan tersebut dengan 

mengeluarkan produk baru sehingga dapat bersaing dengan produk lain untuk 

kepuasan konsumen. 

Dalam penerapan metode QFD, rumah kualitas atau bisa disebut House of 

Quality (HOQ) merupakan gambaran QFD keseluruhan. Secara garis besar HOQ 

digunakan untuk mengkonversi kebutuhan konsumen secara langsung terhadap 

karakteristik teknis atau spesifikasi teknis dari sebuah produk yang dihasilkan. 

QFD berguna untuk memastikan bahwa suatu perusahaan dalam melakukan 

perancangan produk selalu memperhatikan kebutuhan konsumen. Sedangkan 

manfaat-manfaat QFD adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi biaya. 

Hal ini dapat terjadi karena produk yang dihasilkan benar-benar sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga tidak ada barang yang 

menumpuk digudang karena tidak laku. 

2. Meningkatkan pendapatan. 

Dengan pengurangan biaya, dapat meningkatjan pendapatan perusahaan 

karena biaya produksi akan berkurang.  

3. Mengurangi waktu produksi. 

QFD akan membuat tim pengembangan produk atau jasa untuk 

memfokuskan pada program pengembangan kebutuhan dan harapan 

konsumen (Ariani dkk, 2002). 

Manfaat lain yang diperoleh dari penerapan QFD ini juga meliputi: 

1. Fokus pada pelanggan (Customer Focused) 

2. Efisien waktu (Time Efficient) 

3. Orientasi kerjasama (Cooperations Oriented) 
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4. Orientasi pada dokumen (Documentation Oriented)

Implementasi QFD menurut Subagyo dalam Marimin (2004), tahapan QFD 

adalah: 

1. Mengidentifikasikan kemauan pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan atau

konsumen ditanya mengenai sifat yang diinginkan dari suatu produk.

2. Mempelajari ketentuan teknis dalam menghasilkan barang atau jasa. Hal ini

didasarkan data yang tersedia. Aktivitas dan sarana yang digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa, dalam rangka menentukan mutu pemenuhan

kebutuhan pelanggan.

3. Hubungan antara keinginan pelanggan dengan ketentuan teknis. Hubungan

ini dapat berpengaruh kuat, sedang atau lemah. Setiap aspek dari konsumen

diberi bobot, untuk membedakan pengaruhnya terhadap mutu produk.

4. Perbandingan kinerja pelayanan. Tahap ini membandingkan kinerja

perusahaan dengan pesaing.

5. Evaluasi pelanggan untuk membandingkan pendapat pelanggan tentang mutu

produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan produk pesaing.

Menggunakan skala likert dengan pendekatan distribusi Z, kemudian dibuat

rasio antara target dengan mutu setiap kategori.

6. Trade off untuk memberikan penilaian pengaruh antar aktivitas atau sarana

yang satu dengan lainnya.

2.4.2. Green QFD (Green Quality Function Development) 

Upaya dalam perlindungan lingkungan semakin lama semakin berkembang. 

Munculnya green consumer pada akhir-akhir ini mendorong setiap perusahaan 

untuk memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktifitas-aktifitas 

yang dilakukannya. Produk yang sukses adalah produk yang mampu menghadirkan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu setaip perusahaan perlu 

mempertimbangkan kualitas dalam hal pengembangan produk. 

Berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang mulai 

mengarah pada produk yang ramah lingkungan. Di dalam metode Quality Function 

Depolyment (QFD) klasik yang diciptakan oleh Akao (1991) masih belum bisa 

mengitegrasikan masalah lingkungan dan biaya kedalam matriks-matriksnya. Oleh 
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karena itu pada tahun 1996 Cristophari (1999) membuat Green QFD dimana di 

dalamnya sudah dipertimbangkan masalah lingkungan. Zhang memperhatikan 

hadirnya green consumer yang sudah memperhatikan aspek lingkungan dan 

keamanan penggunaan bagi sebuah produk.  

Green QFD mengitegrasikan masalah lingkungan ke dalam matriks-matriksnya 

yang mempertimbangkan atribut-atribut kepentingan konsumen untuk diolah di ke 

dalam House Of Quality (HOQ). Green QFD membawa isu lingkunagn ke dalam 

tahap-tahapanya, mulai dari pengumpulan data, penentuan atribut kepentingan 

konsumen, persaingan dengan produk pesaing, sampai pada respon teknis 

perusahaan yang juga memperhatikan lingkungan, sehingga perusahaan mampu 

meningkatkan daya saing produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen  tetapi tetap memperhatikan aspek lingkungan. 

Tahap-tahap pemecahan masalah kualitas dalam Green QFD hampir sama 

dengan QFD pada umunya. Tetapi dalam respon teknis, masalah lingkungan harus 

diperhatikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

demi keberlangsungan hidup lingkungan.  

2.4.3. Langkah-Langkah Pembuatan HOQ (House Of Quality ) 

Tahap ini adalah penyajian data kedalam bentuk tabel ataupun diagram 

matriks HOQ. Berikut ini adalah bentuk dari matrik HOQ menurut Cohen (1995) 

yang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

C. Technical Response

E. Technical Correlation

D. Relationship Matrix

F. Technical matrix

B. Planning MatrixA. Customer Needs

 

Gambar 2.1 Bentuk matriks umum House Of Quality (HOQ) 
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Terdapat sedikit perbedaan yaitu dimasukkannya aspek lingkungan ke 

dalam matrik customer need, dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Bagian A : berisi data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian pasar 

tentang kebutuhan dan keinginan dari konsumen, yang dalam metode Green 

QFD ini, akan ada kebutuhan dan keinginan konsumen yang berkaitan dengan 

lingkungan dan keamanan penggunaan. 

2. Bagian B : berisi 7 jenis yaitu: 

a. Data tingkat kepentingan masing-masing keinginan konsumen. 

b. Data tingkat kepuasan konsumen kita. 

c. Data tingkat kepuasan konsumen pada pesaing. 

d. Data yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. 

e. Data pembobotan untuk melakukan peningkatan tiap atribut yang 

diharapkan pelanggan. 

f. Data tingkat permintaan pelanggan yang dapat membantu penjualan. 

g. Berisi nilai raw weight yang dinyatakan dalam persen. 

3. Bagian C : berisi persyaratan-persyaratan teknis untuk produk/jasa baru yang 

akan dikembangkan. Data ini diturunkan berdasarkan informasi yang 

diperoleh mengenai keinginan pelanggan (matriks A). Data ini juga harus 

mempertimbangkan lingkungan atau dampak persyaratan teknis tersebut 

terhadap keberlangsungan hidup lingkungan. 

4. Bagian D : berisi penilaian manajemen mengenai kekuatan hubungan antara 

elemen-elemen yang terdapat pada bagaian respon teknis (matriks C) 

terhadap keinginan pelanggan (matriks A) yang dipengaruhinya. Kekuatan 

hubunga dinyatakan dengan simbol relationship matrix. 

5. Bagian E : menunjukkan korelasi antara respon teknis yang satu dengan 

respon-respon lain yang terdapat di matriks C. Korelasi antara kedua 

persyaratan teknis tersebut ditunjukkan menggunakan simbol technical 

correlation. 
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6. Bagian F : berisi 3 jenis data, yaitu: 

a. Prioritas (rangking) tingkat kepentingan persyaratan teknis 

b. Informasi hasil perbandingan kinerja teknis produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan terhadap kinerja produk pesaing. 

c. Target kinerja persyaratan teknis produk atau jasa yang baru 

dikembangkan. 

2.4.3.1. Identifikasi Kepuasan Pelanggan 

Sebelum melakukan identifikasi kepuasan pelanggan terhadap suatu produk, 

langkah awal adalah menggolongkan pelanggan selaku pengguna atu konsumen 

produk. Pelanggan adalah sekelompok orang yang akan terkena dampak atau 

terpengaruh dalam hal pencapaian tujuan kualitas. Pelanggan mencakup pihak yang 

terkena dampak dan pihak yang tidak terkena dampak bila tujuan tercapai. 

Elemen kepuasan konsumen yaitu : 

1. Expectations 

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum 

konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian 

dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima 

sesuai dengan harapan, keinginan dan keyakinan mereka. Barang atau jasa 

yang sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa 

puas. 

2. Performance 

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika 

digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual 

barang atau jasa berhasil maka konsumen akan merasa puas. 

3. Comparison 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau 

jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa 

tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian 

sesuai atau melebihi perepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. 
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4. Confirmation/disconfirmation 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap 

penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. 

Confirmation terjadi bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. 

Sebaliknya disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih 

rendah dari kinerja aktual produk. 

2.4.3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih melalui teknik sampling 

untuk mewakili jumlah populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin 

mempelajari keseluruhan populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, dana, dan 

tenaga. Kesimpulan yang diambil dari semple akan mewakili kesimpulan untuk 

populasi. Maka dari itu sampel yang diambil harus betul-betul mewakili populasi. 

Syarat sampel adalah sebagai berilut: 

1. Sampel harus representatif 

2. Sampel harus cukup banyak 

3. Membatasi populasi 

4. Mendapat seluruh unit yang menjadi anggota populasi 

5. Menentukan sampel yang akan dipilih 

6. Menentukan teknik sampiling 

Langkah dalam desain sampel adalah dengan menentukan teknik pengambilan 

sampel dan menentukan jumlah sampel. 

1. Teknik pengambilan sampel 

Sampling adalah proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling adalah teknik atau cara atau prosedur 

menyeleksi populasi. Pada garis besarnya ada dua jenis sampel, yaitu 

probability sample atau sering disebut sampel acak dan non probability 

sample.  

a. Random sampling (Probability Sample) 

Teknik random sampling ini hanya boleh digunakan apabila setiap unit 

atau anggota populasi itu bersifat homogen atau diasumsikan homogen. 

Hal ini berarti setiap anggota populasi itu mempunyai kesempatan yang 
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sama untuk diambil sebagai sampel. Menurut Sugiyono (2003), teknik 

random sampel ini dapat dibedakan menjadi: 

1. Pengambilan Sampel Secara Acak Sederhana (Simple Random 

Sampling). 

2. Pengambilan Sampel Secara Acak Sistematis (Systematic Random 

Sampling). 

3. Pengambilan Sampel Secara Acak Stratifikasi (Stratified Random 

Sampling). 

4. Pengambilan Sampel Secara Kelompok atau Gugus (Cluster 

Sampling). 

5. Pengambilan Sampel Secara Gugus Bertahap (Multistage Sampling). 

b. Non random smpling (Non Probability Sample) 

Pengambilan sampel bukan secara acak atau non random adalah 

pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat 

diperhitungkan , tetapi semata-mata hanya berdasarkan kepada segi-segi 

kepastian belaka. Metode ini mencakup beberapa teknik antara lain: 

1. Sampling Sistematis 

2. Sampling Knote 

3. Sampling Aksidential 

4. Purposive Sampling 

5. Sampling Jenuh 

2. Penentuan jumlah sampel 

Dalam menentukan jumlah sampel suatu penelitian tergantung pada sua 

hal, yaitu: adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan 

batas maksimal dari jumlah sampel, dan kebutuhan dari rencana analisa 

yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Namun ukuran 

sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. 

Rumus matematika untuk menentukan jumlah sampel minimum menurut 

statistik Bernoulli dapat dilihat pada persamaan berikut: 

𝑁 ≥
𝑍2(1 − 𝛼/2). 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

(2.1)
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Dimana: 

N = Jumlah sampel. 

Z = Nilai distribusi normal. 

e = Tingkat kesalahan. 

p = Proporsi jumlah kuesioner yang diangap benar. 

q = Proporsi jumlah kuesioner yang diangap salah 

2.4.3.3.Pembuatan Kuesioner 

Tujuan pokok pembuatan kuesioner penelitian adalah: 

a. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survai. 

b. Memperoleh informasi dengan reliabiltas dan validitas setinggi mungkin. 

Mengingat terbatasnya masalah yang dapat ditanyatakan dalam kuesioner, 

maka senantiasa perlu di ingat agar pernyataan-pernyataan memang langsung 

berkaian dengan masalah atau tujuan dari penelitian.  

2.4.3.4.Uji Validitas dan Uji Keandalan Alat Ukur (Reliability) 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam setap kegiatan penelitian 

adalah cara memperoleh data informasi yang akurat, cermat dan objektif. Hal 

tersebut sangat penting mengingat kesimpulan dalam penelitian sangat 

mempengaruhi hasil penelitian sehingga informasi yang didapat harus dipercaya. 

Sifat valid dan reliable diperlihatkan oleh tingginya akuransi dan kecermatan alat 

ukur. Instrumen ukur atau tes disebut tidak valid jika skor dari variabel yang 

diukurnya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Sebelum data hasil kuesioner digunakan untuk pengujian statistik, maka 

perlu diuji validitasnya dan reliabiliasnya terlebih dahulu untuk memproleh data 

yang akurat dan terpercaya. Uji validitas data bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana suatu alat pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Validitas 

adalah pertimbangan yang paling utama dalam mengevaluasi tes sebagai instrumen 

ukur. Sedangkan reliabilitas adalah tingkat keandalan suatu alat ukur dalam 

mengukur nilai pada subjek dengan kondisi yang sama, tetapi dengan waktu yang 

berbeda.   
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2.4.3.5.Keinginan Pelanggan  

Keinginan pelanggan berisi data atau informasi yang diperoleh dari 

penelitian tentang keinginan konsumen. Fase ini menggunakan proses diagram 

pareto dan kemudian dipilih keinginan pelanggan sesuai dengan konsep diagram 

pareto yaitu 80 dan 20. Peneliti mengumpulkan kebutuhan pelanggan melalui 

kuesioner. Karena bahasa setiap narasumber atau konsmen berbeda, maka peneliti 

harus mampu mengklasifikasikan setiap pertanyaan, sehingga diperoleh bahasa 

konsumen yang terstruktur dan dapat digunakan dalam HOQ. 

2.4.3.6.Matrik Perncanaan (Planning Matrix) 

Matrik perncanaan mengambarkan hubungan antara kebutuhan pelanggan 

dengan bagian relationship. Planning matrik ini berdasarkan dari interpretasi data 

penelitian pasar. Planning matrik terdiri dari: 

1. Tingkat Kepuasan Konsumen (Importance to Custumer) 

Importance to customer digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan 

pada masing-masing keinginan konsumen. Tingkat kepentingan atribut dirumuskan 

sebagai berikut: 

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑁

𝑁
 

(2.2) 

Dimana: 

�̅�  = Rata-rata tingkat kepuasan konsumen. 

𝑋1 = Data atau nilai untuk atribut. 

𝑁 = Jumlah responden. 

2. Current Satisfaction Performance 

Current satisfaction performance digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan dari produk yang ada. Nilai ini diperoleh dari jawaban 

pelanggan ketika kuesioner dibagikan. Current satisfaction performance dibagi 

menjadi: 
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a. Customer Satisfaction Performance 

Customer satisfaction performance digunakan untuk mengetahui 

nilai kepuasan konsumen terhadap minuman sari apel selama ini. Custumer 

satisfaction performance dirumuskan sebagai berikut: 

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑁

𝑁
 

(2.3) 

Dimana: 

�̅�  = Rata-rata custumer satisfaction performance. 

𝑋1 = Data atau nilai untuk atribut. 

𝑁 = Jumlah responden. 

b. Competitive Satisfaction Performance 

Competitive satisfaction performance digunakan untuk mengetahui nilai 

kepuasan konsumen terhadap produk minuman sari apel pesaing. 

Competitive satisfaction performance dirumuskan sebagai berikut: 

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑁

𝑁
 

(2.4) 

Dimana: 

�̅�  = Rata-rata competitive satisfaction performance 

𝑋1 = Data atau nilai untuk atribut 

𝑁 = Jumlah responden 

3. Goal 

Goal merupakan hasil diskusi dari tim ahli perancangan produk untuk 

menentuka level dari customer performance yang ingin dicapai untuk memenuhi 

kebutuhan setiap pelanggan. Dalam penentuan goal skala penilaian mengacu pada 

nilai perbandingan nilai yaitu Importance to Customer, Customer Satisfaction 

Performance, Competitive Satisfaction Performance. 

4. Improvement Ratio 

Improvement ratio digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara goal 

dengan tingkat kepuasan yang diperoleh pelanggan. Menurut Cohen (1995), 

improvement ratio dirumuskan sebagai berikut: 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐺𝑜𝑎𝑙

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒
        (2.5) 
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Hasil dari nilai improvement ratio menurut Cohen (1995) memiliki arti sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Arti Nilai Improvement Ratio 

Nilai Arti 

<1 Tidak ada perubahan 

1- 1,5 Perbaikan Sedang 

>1,5 Perbaikan menyeluruh 

 

5. Sales Point 

Sales point dapat digunakan untuk menambah bobot dari kebutuhan yang 

dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produk. Nilai ini diperoleh dari hasil diskusi 

dengan tim ahli perancangan produk. Menurut Cohen (1995), nilai sales point 

memeiliki arti sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Arti Nilai Sales Point 

Nilai Arti 

1 Tidak ada sales point 

1,2 Sales point sedang 

1,5 Sales point kuat 

 

6. Raw Weight and Normalized Raw Weight 

Digunakan untuk mengetahui besarnya perbaikan suatu kriteria customer needs 

produk. 

Menurut Cohen (1995), nilai raw weight dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡             (2.6) 

Menurut Cohen (1995), nilai normalized raw weight dirumuskan sebagai berikut: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =
𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
        (2.7) 

2.4.3.7.Respon Teknis 

Respon teknis dapat diartikan sebagai kumpulan keinginan terhadap suatu 

produk atau jasa yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, dan umumnya disebut 

subtitute quality characteristic (SQC). Apabila keinginan atau kebutuhan 
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konsumen menunjukkan suara konsumen, maka SQC menunjukkan suara 

pengembang atau voice of developer. Dengan menempatkan kedua suara tersebut 

pada bagian kiri dan atas, maka dapat mengevaluasi hubungan keduanya secara 

sistematis (Cohen, 1995). 

2.4.3.8.Matrik Hubungan (Relationship Matrix)  

Matrik hubungan digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara 

keinginan pelanggan dengan karakteristik teknik. Menurut Cohen (1995), tingkat 

hubungan antar respon teknis dengan suara konsumen dijelaskan dengan 

menggunakan simbol berikut: 

Tabel 2.3 Simbol Matrik Hubungan 

Simbol Nilai Numerik Tingkat Hubungan 

<kosong> 0 Tidak ada hubungan 

∆ 1 Mungkin ada hubungan 

○ 3 Ada hubungan (sedang) 

● 9 Sangat kuat hubungannya 

 

2.4.3.9.Korelasi Karakteristik Teknik (Technical Correction) 

Karakteristik teknik digunakan untuk mengartikan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Atribut keinginan konsumen diterjemahkan kedalam karakteristik 

teknik. Karakteristik teknik mengambarkan dorongan atau hambatan satu dengan 

lainnya. Menurut Cohen (1995), tingkat hubungan antar respon teknis dijelaskan 

dengan menggunakan simbol berikut: 

Tabel 2.4 Simbol Teknik Korelasi 

Simbol Keterangan 

√√ Pengaruh positif sangat kuat 

√ Pengaruh positif cukup kuat 

<kosong> Tidak ada pengaruh 

x Pengaruh negatif cukup kuat 

xx Pengaruh negatif cukup kuat 
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2.4.3.10. Matriks Teknik (Technical Matrix) 

Tahap ini adalah pemilihan prioritas teknik, dimana nantinya prioritas teknik ini 

digunakan oleh perusahaan untuk bahan pertimbangan dalam hal perancangan 

produk. 

1. Prioritas 

Setelah keinginan dan kebutuhan konsumen didapat, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan formulasi dari hasil target spesifikasi produk. Formulasi ini 

berguna untuk perusahaan sebagai acuan untuk mengembangkan produk dan dapat 

digunakan sebagai informasi menegenai kualitas dan desain produk perusahaan 

pesaing yang memproduksi produk sejenis, sehingga memudahkan perusahaan 

untuk mengembangkan produknya. 

Perhitungan contribution dan normalized contribution dapat dilihat pada 

persamaan berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)      (2.8) 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
          (2.9) 

2. Penilaian Persaingan (Benchmarking) 

Banchmarking adalah salah satu dari alat untuk mengidentifikasikan, 

memahami performansi suatu organisasi. Tujuan penialian pesaing adalah untuk 

mengetahui proses yang digunakan oleh perusahaan lain dan mempelajarinya untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Perhitungan banchmarking dapat dilihat pada 

persamaan berikut: 

𝑂𝑤𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥) ∗

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒          (2.10) 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥) ∗

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒        (2.11) 

3. GAP 

GAP digunakan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan produk pesaing. 

GAP dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐺𝐴𝑃 = (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑒𝑛ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔)    (2.11) 
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4. Target 

Target digunakan untuk menggambarkan respon teknis yang harus dicapai 

sehubungan dengan customer need dan performansi produk pesaing. Untuk 

menunjukkan target digunakan simbol sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Simbol Target 

Simbol Keterangan 

↑ Semakin ditingkatkan semakin baik 

↓ Semakin diturunkan semakin baik 

○ Solusi yang ditentukan sudah baik 

 


