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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa 

Gaspersz (1997: 1) menyebutkan bahwa banyak usaha telah dirumuskan 

para pakar manajemen kualitas untuk mendefinisikan kualitas jasa atau 

pelayanan, agar dapat di modifikasi, dikendalikan dan dikelolah sebagaimana 

halnya dengan kualitas barang. Secara konseptual manajemen kualitas dapat 

diterapkan baik pada barang maupun jasa, karena yang ditekankan dalam 

penerapan manejemen kualitas adalah perbaikan system kualitas, bukan 

hanya sekedar barang atau jasa. Dengan demikian yang perlu diperhatikan 

dalam pengembangan manejemen kualitas adalah pengembangan system 

kualitas yang terdiri dari: perencanaan system kualitas, pengendalian system 

kualitas, dan perbaikan system kualitas. 

Beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan   

kualitas jasa adalah: 

 Ketepatan waktu pelayanan, hal-hal yang perlu diperhatikan disini 

berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses. 

 Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas pelayan dan bebas 

kesalahan-kesalahan. 

 Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi 

mereka yang berinteraksi langsung dengan pelangganeksternal, seperti 

operator telepon, petugas keamanan (satpam), pengemudi, staf 

administrasi, kasir, petugas penerima tamu, perawat, dll. Citra pelayanan 

dari industri jasa sangan ditetukan oleh orang-orang dari perusahaan yang 

berada pada garis depan dalam melayani langsung pelanggan eksternal. 

 Tanggung jawab, berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan 

keluhan dari pelanggan eksternal. 

 Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana 

pendukung, derta pelayanan komplementer lainnya. 
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 Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya outlet, 

banyaknya petugas yang melayani seperti kasir, staf administrasi, dll; 

banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer untuk memproses data, 

dll. 

 Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi untuk memberikan 

pola-pola baru dalam pelayanan, fatures dari pelayanan, dll. 

 Pelayanan pribadi, berkaitan dengan dleksibilitas, penanganan permintaan 

khusus, dll. 

 Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruangan tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, tempat parker 

kendaraan, ketersediaan informasi, petunjuk-petunjuk dan bentuk-bentuk 

lain. 

 Atribut pendukung lainnya, seperti: lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, 

fasilitas music, AC, dll. 

Menurut Berry dan Parasuraman (Nasution M.N, 2001: 18) berhasil 

mengidentifikasi lima kelompok karakteristik yang digunakan oleh para 

pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu sebagai berikut: 

1. Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (Reability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 

4. Jaminan (Assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko, atau 

keraguan-raguan. 

5. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
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2.2 Konsep Pelanggan 

Dalam pandangan tradisional, pelanggan suatu perusahaan adalah orang 

yang membeli dan menggunakan produknya sedangkan fokus dari dinamika 

kualitas terletak pada kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perlu dipahami 

komponen apa saja yang berkaitan dengan pelanggan. Sebelum memahami 

komponen-komponen yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, kita perlu 

mengidentifikasi jenis-jenis pelanggan yang sesuai. Kata pelanggan adalah 

istilah yng akrab di dunia bisnis di Indonesia mulai dari perusahaan yang 

bergerak di bidang produksi barang hingga perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa.  

Pelanggan adalah semua orang yag menuntut kita (atau perusahaan kita) 

untuk memenuhi standar kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan 

pengaruh pada kinerja kita (atau perusahaan kita). Manajemen perusahaan 

L.L. Bean, Freeport, Maine, memberikan beberapa definisi tentang pelanggan 

yaitu (Gasperz, 1997: 73) : 

 pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang 

tergantung pada mereka. 

 Pelanggan adalah orang yang membawa kita ke keinginannya. 

 Tidak ada seorang pun yang menang beradu argumentasi dengan 

pelanggan. 

 Pelanggan adalah orang yang teramat penting harus dipuaskan. 

Membicarakan tentang pelanggan yang harus dipuaskan dalam suatu 

sistem kualitas modern, perlu diidentifikasi jenis jenis pelanggan itu. Pada 

dasarnya dikenal tiga macam pelanggan dalam sistem kualitas modern, yaitu: 

1. Pelanggan internal (Internal customer), merupakan orang yang berada di 

dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performansi 

(Performance) pekerjaan (atau perusahaan) kita. 

2. Pelanggan antara (Intermediate customer), merupakan mereka yang 

bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir 

produk atau jasa itu. 



8 
 

 
 

3. Pelanggan eksternal (External customer), merupakan pembeli atau 

pemakai akhir produk itu, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata 

(real customer). 

 

2.3 Kepuasan Pelanggan 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan facio (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa 

diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat suatu 

memadai” (Tjiptono dan Chandra, 2011: 292). Pelanggan adalah semua orang 

yang menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas 

tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh pada performansi kita 

atau perusahaan (Nasution, 2010: 45). 

Definisi kepuasan pelanggan dari Band (Nasution M.N, 2010: 49) 

merumuskan kepuasan pelanggan sebagai perbandingan antara kualitas dari 

barang atau jasa yang dirasakan dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan 

pelanggan. Meskipun demikian, definisi yang dominan dan banyak diacu 

dalam literature pemasaran dewasa yang dikemukakan oleh Oliver (Nasution 

M.N, 2010: 49) kepuasan adalah penilaian pelanggan terhadap penampilan 

dan kinerja barang atau jasa itu sendiri, apakah dapat memnuhi tingkat 

keinginan, hasrat, dan tujuan pelanggan. Dari beragam definisi kepuasan 

pelanggan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan tanggapan perilaku, berupa evaluasi purna beli konsumen 

terhadap suatu barang atau jasa yang dirasakannya (kinerja produk) 

dibandingkan dengan harapan atau ekspetasi terhadap produk atau jasa 

(Nasution M.N, 2010: 50). 

Menurut Gasperz terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi 

dan harapan  pelanggan (Nasution M.N, 2010: 50). Faktor tersebut yaitu : 

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal hal yang dirasakan 

konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada suatu kebutuhan dan 
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keinginannya besar, harapan atau ekspetasi konsumen akan tinggi, 

demikian pula sebaliknya. 

2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan 

maupun pesaing – pesaingnya 

3. Pengalaman dari teman – teman, dimana mereka akan menceritakan 

kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen itu. Hal ini jelas 

mempengaruhi persepsi konsumen terutama pada produk – produk yang 

beresiko tinggi. 

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi 

konsumen. Orang –orang di bagian penjualan dan periklanan tidak 

membuat iklan yang berlebihan melewati tingkat ekspektasi konsumen. 

Iklan yang berlebihan dan secara aktual tidak mampu memenuhi ekspetasi 

konsumen akan mengakibatkan dampek negatif terhadap persepsi 

konsumen tentang produk tersebut. 

 

2.4 Metode pengukuran kepuasan pelanggan 

Agar tetap eksis, perusahaan harus memperhatikan perubahan kebutuhan 

pelangganuntuk memenangkan persaingan dari para competitor. Perusahaan 

perlu menyusun strategi dengan tujuan untuk menciptakan brand image yang 

mendalam bagi pengguna produk dan jasa pelayanan. Strategi tersebut data 

menjadi petunjuk arah dan pendoronng motivasi untuk menciptakan langkah 

kreatif dan inovatif yang dapat membentuk keadaan  masa depan. Tujuan 

strategi tersebut adalah terciptanya kepuasan pelanggan. 

Kotler (2006) dalam Wijaya (2011), mendefinisikan empat metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu : 

a) Sistem keluhan dan saran. Setiap organsasi yang berorientasi pada 

pelanggan perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keuhan mereka. 

b) Ghost  shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk 



10 
 

 
 

berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau calon pembeli produk 

perusahaan dan pesaing. 

c) Lost customer analysis. Perusahaan menghubungi para pelanggn yang 

telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan agar dapat mengambil kebijakan 

perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya 

d) Survey kepuasan pelanggan. Banyak penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan yang dilakukan dengan penelitian survey, baik dengan survey 

post, telephone, maupun wawancara pribadi 

 

2.5 Service Quality (Servqual) 

Metode servqual adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur 

kualitas jasa. Cara ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh 

Zeithaml, Parasuraman & Berry, dan telah digunakan dalam mengukur 

berbagai kualitas jasa. Dengan kuesioner ini, kita bisa mengetahui seberapa 

besar celah (gap) yang ada di antara persepsi pelanggan dan ekspektasi 

pelanggan terhadap suatu perusahaan jasa. Kuesioner servqual dapat diubah-

ubah (disesuaikan) agar cocok dengan industri jasa yang berbeda-beda pula 

(misalnya bank, restoran, atau perusahaan telekomunikasi). 

Metode Servqual merupakan metode yang digunakan untuk mengukur 

kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh 

nilai gap (kesenjangan) yang merupakan selisih antara persepsi konsumen 

terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan 

diterima. Pengukurannya metode ini dengan mengukur kualitas layanan dari 

atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap yang 

merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang diterima 

dengan harapan konsumen terhadap layanan yang akan diterima.  Namun, 

secara umum memang belum ada keseragaman batasan tentang konsep 

servive quality (Nashihuddin, 2012). 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Lissa Rosdiana Noer 

Udisukbati Ciptomulyono dan Indung Sudarso. 2014), Kualitas suatu produk 
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baik jasa maupun barang perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya. 

Dimensi kualitas dirangkum menjadi lima dimensi pokok, kelima dimensi 

kualitas jasa model sevice quality diantaranya: 

1. Tampilan elemen fisik/berwujud (Tangible) Dimensi ini mencakup 

ketersediaan fasilitas fisik, peralatan, sumber daya manusia, materi- materi 

untuk komunikasi yang merupakan bukti nyata dari pelayanan. 

2. Keandalan (Reliabillity) Dimensi ini mencakup kemampuan perusahaan 

dalam memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat 

kesalahan dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. 

3. Daya tanggap (Responsiveness) Dimensi ini mencakup kemampuan dan 

kesediaan para karyawan dalam membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka, sert menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 

memberikan jasa secara cepat. 

4. Jaminan/Keyakinan (Assurance) Dimensi ini mencakup perilaku karyawan 

yang dapat menumbuhkan kepercayaan dari pelanggan terhadap 

perusahaan sehingga perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi 

pelanggannya. Jaminan ini berarti bahwa para karyawan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan dalam menangani setiap pertanyaan atau 

masalah pelanggan serta selalu bersikap sopan. 

5. Empati (Emphaty) Hal ini mencakup pemahaman masalah oleh 

perusahaan kepada para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan 

pelanggan serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggannya 

dan juga jam operasi yang nyaman  

Servqual merupakan pemilihan skala yang ringkas namun memiliki tingkat 

dan kebenaran cukup tinggi yang dapat digunakan manajemen perusahaan 

agar lebih mengerti bagaimana persepsi konsumen dan harapan konsumen 

akan pelayanan yang diberikan. Konsep Servqual digunakan untuk 

menghitung gap antara persepsi konsensus terhadap jasa dan nilai ekspektasi 

atau harapan. Berikut adalah persamaannya (Wijaya, 2011): 

   Q = P (Perceived service) – E (Expected service) 
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 Keterangan : 

 Q = Kualitas pelayanan (quality of service) 

 P = Persepsi akan layanan (perceived service) 

 E = Harapan akan layanan (expected service) 

Untuk skor kinerja dan harapan dipeoleh dari kuisioner yang telah 

disebarkan. Misal untuk menghitung skor kinerja, ada 50 responden yang 

mengisi untuk jawaban sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak 

puas berturut-turut adalah 10-10-10-10-10. Lalu, dapat dihitung dengan cara :  

 (1x10) + (2x10) + (3x10) + (4x10) + (5x10)  = 3 

     50 

Begitu pula dengan perhitungan untuk skor harapan. Lalu dikembalikan ke 

persamaan diatas untuk mengetahui nilai Servqual-nya.  

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry membentuk model service quality yang 

menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan kualitas jasa yang tinggi. 

Model ini, seperti pada gambar 2.1, mengidentifikasi lima kesenjangan yang 

mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa yang bermutu, yaitu sebagai 

berikut (Nasution M.N, 2001 Dalam model tersebut terdapat lima kesenjangan 

(gap) yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu (Wijaya, 2011): 

1. Kesenjangan antara pengharapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Manajemen tidak selalu merasakan dengan tepat apa yang diinginkan 

pelanggan. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. 

Manajemen mungkin memahami secara tepat keinginan pelanggan, tetapi 

tidak menetapkan suatu set standar kinerja spesifik. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para 

personil mungkin kurang terlatih atau tidak mampu atau tidak mau 

memenuhi standar atau mereka dihadapkan pada standar yang berlawanan, 

seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan para pelanggan dan 

melayani mereka dengan cepat. 
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4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan 

konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat para wakil perusahaan 

dan iklan perusahaan. 

5. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. 

Kesenjangan ini terjadi bila memiliki persepsi yang keliru tentang kualitas 

jasa tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Konseptual Servqual  

(Sumber : Nasution, 2001: 71) 

Keterangan gambar :  

A. Gap 1 = Gap antara Harapan pelanggan dan Persepsi manajemen 

(Knowledge Gap). 
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dengan konsumen 

Cara pelayanan 

Persepsi konsumen 

terhadap pelayanan 

Gap 2 

Gap 3 

Gap 4 

Gap 5 
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Gap ini berarti bahwa pihak manajemen mempersepsikan ekspektasi 

pelangganterhadap kualitas jasa secara tidak akurat. Ekspektasi adalah 

“Keyakinankonsumen bahwa sebuah produk memiliki atribut-atribut 

tertentu yangdiinginkan”. Hal ini bisa disebabkan oleh tidak ada interaksi 

langsung dengan konsumen, tidak ada atau kurang upaya untuk 

menanyakan harapan konsumen, kurang member perhatian kepada 

konsumen. 

B. Gap 2 = Gap antara Persepsi manajemen terhadap harapan konsumen 

danSpesifikasi kualitas jasa (Standards Gap). 

Gap ini berarti bahwa spesifikasi kualitas jasa tidak konsisten terhadap 

persepsimanajemen terhadap ekspektasi kualitas. Penyebabanya antara 

lain karena  tidakadanya standar kinerja yang jelas, kesalahan perencanaan 

atau prosedurperencanaan yang tidak memadai, manajemen perencanaan 

yang buruk. Pada intinya dapat dikatakan bahwa persepsi harapan 

konsumen tidak diidentifikasi secara akurat. 

C. Gap 3 = Gap antara Spesifikasi kualitas jasa dan Penyampaian jasa 

(Delivery Gap). 

Gap ini berarti bahwa spesifikasi kualitas tidak terpenuhi oleh kinerja 

dalam proses produksi dan penyampaian jasa. Penyebabnya antara lain 

adalah spesifikasi kualitas yang terlalu rumit dan terlalu kaku, para 

karyawan yang tidak menyepakati spesifikasi tersebut, kurang terlatihnya 

karyawa, beban kerja terlalu berlebihan, dll. 

D. Gap 4 = Gap antara Penyampaian jasa dan Komunkasi eksternal 

(Communication Gap). 

Gap ini berarti bahwa janji-janji yang disanpaikan melalui aktivitas 

komunikasi pemasaran tidak konsisten dengan jasa yang disampaikan 

kepada para pelanggan. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya 

koordinasi antara aktivitas pemasaran eksternal dan operasi jasa, adanya 

kecenderungan memberikan janji yang berlebihan sehingga harapan 

pelanggan bisa membumbung tinggi dan sulit dipenuhi, dll. 
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E. Gap 5 = Gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan 

(Service Gap). 

Gap ini berarti jasa yang dipersepsikan tidak konsisten dengan jasa yang 

diharapkan. Gap ini terjadi bila para konsumen mengukur kinerja 

perusahaan berdasarkan kriteria yang berbeda, tetapi jika kinerja yang 

dilakukan perusahaan sesuai dengan kriteria yang diharapkan konsumen 

maka perusahaan mendapatkan citra dan dampak yang positif. 

 

2.6 Quality Function Deployment (QFD) 

2.6.1 Pengertian QFD  

QFD artinya penyebaran atau pengembangan fungsi suatu produk. 

QFD dapat digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam 

spesifikasi teknis tertentu untuk merancang proses baru. Teknik QFD 

membantu dalam mendefinisikan untuk pengukuran dan memberikan suatu 

kerangka kerja untuk mengevaluasi trade-offs di antara berbagai kombinasi 

dari features desain. QFD dikembangkan pertama kali tahun 1972 oleh 

Mitsubishi’s Shipyard di Kobe, Jepang. Inti dari QFD adalah suatu matriks 

besar yang menghubungkan apa keinginan konsumen (what) dan bagaimana 

suatu produk akan didesain dan diproduksi agar memenuhi keinginan 

konsumen itu (how). 

Titik awal (Starting point) dari QFD adalah pelanggan serta keinginan 

dan kebutuhan dari pelanggan itu. Dalam QFD, hal ini disebut sebagai “suara 

dari pelanggan”. Pekerjaan dari tim QFD adalah mendengarkan suara dari 

pelanggan. Isu-isu utama dalam”suara pelanggan” adalah sebagai berikut 

(Nasution M.N, 2010: 58): 

1. Memikirkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

2. Sebagai titik awal untuk merancang produk dan proses operasional. 

3. Berfokus dan mengendalikan proses. 

4. Harus dimonitor secara terus-menerus. 

5. Merupakan tanggung jawab untuk semua area fungsional agar 

kebutuhan pelanggan dapat dipahami. 
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6. Memberikan basis untuk pengukuran kritis. 

 

2.6.2 House of Quality  

Proses pembuatan QFD terdiri dari penyusunan satu atau beberapa 

matrik (kadang-kadang disebut "tabel kualitas"). Matrik ini disebut “House of 

Quality” (HOQ) (Wijaya, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Wijaya, 2011) 

Gambar 2.2  

House of Quality 

       Keterangan : 

1. Bagian A terdiri dari sejumlah kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

diperoleh dari penelitian pasar. 

2. Bagian B terdiri dari tiga jenis informasi : 

a. Bobot kepentingan kebutuhan konsumen 

b. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa 

c. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa  sejenis dari 

perusahaan pesaing 

Bagian F 

Matriks teknis (prioritas karakteristik teknis, 

perbandingan dengan pesaing target 

Bagian E 

Korelasi respon 

teknis 

Bagian A 

Kebutuhan dan 

keinginan konsumen 

Bagian C 

Karakteristik teknis 

Bagian B 

Matriks 

perencanaan 

Bagian D 

Hubungan (pengaruh karakteristik teknis 

terhadap kebutuhan konsumen) 
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3. Bagian C berisi persyaratan-persyaratan teknis untuk produk atau jasa baru 

yang akan dikembangkan. Data ini diturunkan berdasarkan informasi yang 

diperoleh mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. 

4. Bagian D terdiri dari penelitian manajemen mengenai kekuatan hubungan 

antara elemen-elemen yang terdapat pada bagian persyaratan teknis dan 

kebutuhan konsumen yang dipengaruhinya. Kekuatan hubungan 

ditentukan dengan simbol tertentu. 

5. Bagian E menunjukkan korelasi antara persyaratan teknis yang satu dan 

yang lainnya. Korelasi antara kedua persyaratan teknis tersebut ditujukan 

menggunakan simbol-simbol tertentu. 

6. Bagian F terdiri dari tiga jenis informasi : 

a. Urutan tingkat kepentingan (ranking) persyaratan teknis 

b. Informasi untuk membandingakan kinerja teknis produk atau jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan dan oleh kinerja produk pesaing 

c. Target kinerja persyaratan teknis produk atau jasa yang baru 

dikembangkan 

2.6.3 Tahap Penyusunan House Of Quality (HOQ) 

1. Importance to Customer 

Bagian ini untuk menentukan tingkat kepentingan masing-masing 

customer needs atau tiap-tiap atribut. Pada langkah ini adalah data semua 

responden tersebut dicari rata-ratanya untuk tiap-tiap atribut (Cohen, 

1995). 

2. Customer Satisfaction Performance 

Tahap ini merupakan persepsi customer tentang seberapa baik 

produk yang ada saat ini dalam memenuhi kebutuhan customer. Maksud 

dari produk yang ada saat ini adalah produk/jasa yang telah dan sedang 

ditawarkan satu diantarkan semirip mungkin dengan produk/jasa yang kita 

rencanakan untuk dikembangkan.Metode yang umum digunakan dalam 

menaksir nilai ini adalah dengan menanyakan pelanggan, seberapa baik 



18 
 

 
 

mereka merasakan produk/jasa perusahaan dalam memenuhi setiap 

kebutuhan. 

3. Competitive Satisfaction Performance 

QFD menyediakan rekaman kekuatan dan kelemahan pesaingnya, 

dalam dua level kepentingan: yang pertama Customer Needs pada bagian 

competitive satisfaction performance, dan yang kedua adalah Respon 

Teknis (SQC) pada saat benchmarking. Kadang-kadang data ini 

digambarkan dalam bentuk grafik dan dibandingkan dengan customer 

satisfaction performance. 

4. Goal 

Pada kolom ini tim memutuskan level dari customer performance 

yang ingin dicapai guna memenuhi setiap kebutuhan pelanggan. Goal ini 

biasanya dinyatakan dalam bentuk skala numeric yang sama dengan 

tingkat performansi. 

5. Improvement Ratio 

Menunjukkan perbandingan antara goal dengan tingkat kepuasan 

yang diperoleh pelanggan PT. PDAM kota Pasuruan. Adapun rumus untuk 

memperoeh hasilnya adalah sebagai berikut: 

IR = 
eperformancon satisfactiCustomer Current 

Goal

   

6. Sales Point 

Sales Point bertujuan untuk mengetahui reaksi dari konsumen 

apabila kebutuhannya dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut.Sales Point 

merupakan informasi mengenai kemampan menjual produk berdasarkan 

seberapa baik setiap customer needs terpenuhi. Nilai yang paling umum 

untuk sales point adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki nilai jual yang rendah atau lemah. 

2. Memiliki nilai jual yang sedang. 

3. Memiliki nilai jual tinggi atau kuat. 
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Data ini penting karena pada umumnya produk yang memiliki 

karakteristik memenuhi keinginan yang diharapkan pelanggan tidak selalu 

tinggi nilainya dalam titik penjualan.Seberapa kuat titik penjualan 

tergantung bagaimana pelanggan membandingkan kompetisi dan 

seberapa penting atribut tersebut bagi pelanggan. Salah satu 

caramemanfaatkan kekuatan QFD adalah menetapkan goal secara 

agresif dalam kolom goal yang membawa keuntungan kompetitif, dan 

kemudian menghubungkan nilai sales point pada goal tersebut (Cohen, 

1995). 

7. Raw  Weight 

Raw weight menunjukkan pembobotan tiap-tiap atribut yang 

diharapkan konsumen dengan mempertimbangkan keinginan konsumen. 

Kolom ini berisi nilai perhitungan dari data dan keputusan yang dibuat 

selama matrks perencanaan. Nilai raw weight diperoleh melalui perhitungan:  

RW = (IC) x (IR) x (SP)      

8. Normalized Raw Weight 

Pada kolom normalized raw weight ini berisi nilai raw weight 

dengan skala pada range antara 0 sampai 1 atau dapat dinyatakan dalam 

prosentase. Sedangkan untuk mendapatkan nilai perhitungan normalized 

raw weight diperoleh melalui: 

NRW = RW / TRW      

9. Menyusun Daftar Technical Response (Matrik How) 

 Respon teknis adalah merupakan tanggapan atau respon yang 

diberikan oleh pihak perusahaan untuk memberi solusi dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Pada tahap ini, akan diberikan solusi untuk 

memenuhi keinginan konsumen. 

10. Mengembangkan Hubungan Antara Matrik (Relationship Matrix) 

 Setelah menentukan respon teknis dari setiap suara konsumen, 

maka langkah selanjutnya menentukan hubungan yang terjadi antara 
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masing-masing suara konsumen dengan respon teknis yang dijelaskan 

dengan menggunakan simbol sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Simbol Relation Matrix 

Simbol 

 

Nilai 

 

Pengertian 

 
<kosong> 

 

0 

 

Tidak ada hubungan 

 
 1 

 

Mungkin ada hubungan 

 

 3 

 

Hubungan sedang 

 
 

 

9 

 

Sangat kuat hubungannya 

 
                         (Sumber : Cohen, 1995 : 62) 

11. Mengembangkan Matrik Korelasi Teknis (Correlation Technical Matrix) 

 Matrik teknis bertujuan menentukan respon teknis mana yang ingin 

dikonsentrasikan dan bagaimana jika dibandingkan dengan produk pesaing, 

matriks ini meliputi prioritas teknis, benchmarking, gap dan target: 

Tabel 2.2 Simbol Technical Correlation 

  Pengaruh positif sangat kuat 

  Pengaruh positif cukup kuat 

<kosong>  Tidak ada pengaruh 

X  Pengaruh negatif cukup kuat 

XX  Pengaruh negatif sangat kuat 

(Sumber : Cohen, 1995: 155) 

 

A. Prioritas 

 Nilai prioritas diperoleh dari penjumlahan dari hasil perkalian 

relation matrik dengan nilai raw weight. 

  Priorities = ∑(skor relation matrik x raw weight) 

B. Contribution 

Nilai kontribusi diperoleh dari pembagian masing-masing nilai 

prioritas dengan total nilai prioritas. 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =
priorities

∑ 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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C. Benchmarking 

 Tujuan melakukan benchmarking adalah untuk melihat proses yang 

dilakukan oleh perusahaan lain dan mempelajarinya untuk peningkatan 

proses. 

Own Performance >< Competitive Benchmarking 

OP = ∑ (skor relation matrix x customer satisfaction performance) 

CB = ∑ (skor relation matrix x competitive satisfaction performance) 

D. Gap 

Gap merupakan nilai untuk menunjukan tingkat kemenangan dan 

kekalahan, dimana nilai gap (positif) menunjukan nilai keunggulan atau 

kemenangan, semakin besar nilai positif maka semakin besar 

keunggulan dan nilai gap (negatif) menunjukan nilai kekalahan, dimana 

semakin besar nilai negatif maka semakin besar selisih kekalahan kita. 

Nilai gap diperoleh dari pengurangan antara besarnya nilai performansi 

Benchmarking perusahaan dengan nilai performansi Competitive 

Benchmarking pesaing. 

GAP = (current benchmarking – competitive benchmarking) 

E. Target 

 Dalam menentukan target ini peneliti melakukan brainstorming 

dengan pihak perusahaan. Untuk menunjukan target perusahaan maka 

digunakan symbol sebagai berikut: 

Tabel  2.3 Simbol Target Value 

Simbol Keterangan 

 Menyatakan semakin ditingkatkan semakin baik 

 Menyatakan semakin diturunkan semakin baik 

 Menyatakan solusi yang ditentukan adalah sudah baik 

(Sumber : Cohen, 1995 : 156) 

F. Pembentukan Rumah Kualitas (House of Quality) 

 Dari hasil perhitungan, untuk masing-masing elemen pembentuk 

rumah kualitas selanjutnya dilakukan penyusunan dalam rumah kualitas 

sesuai dengan letaknya. 



22 
 

 
 

 2.6.4 Keunggulan QFD 

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh QFD adalah (Wijaya, 

2011): 

1. Menyediakan format standar untuk menterjemahkan “apa” yang harus 

diperbaiki pada produk (atau kebutuhan pelanggan) menjadi 

“bagaimana” cara memenuhinya (atau karakteristik teknis). 

2. Menolong tim perancang untuk memfokuskan proses perancangan 

yang dilakukan pada fakta yang ada, bukan pada intuisi. 

3. Selama proses perancangan, pembuatan keputusan “direkam” ke dalam 

sebuah matriks sehingga dapat diperiksa ulang serta dimodifikasikan di 

masa yang akan datang. 

2.6.5 Komponen Detail HOQ 

Adapun komponen detail house of quality adalah sebagai berikut 

(Wijaya, 2011): 

1. What adalah keinginan atau kebutuhan konsumen, ditempatkan pada 

bagian A. 

2. Hows (tactical description) adalah kebutuhan-kebutuhan akan desain, 

yaitu “bahasa teknis” produk atau jasa. Atau secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa matriks Hows merupakan jawaban  yang diberikan 

perusahaan atas permintaan dalam matriks What. 

3. Correlation matrix menjelaskan hubungan antara What dengan Hows. 

Korelasi ini dapat digambarkan dengan simbol kuat, cukup, dan lemah. 

4. Correlation roof matrix menggambarkan hubungan antar Hows. 

Korelasi ini dapat dibedakan menjadi positif atau negatif. Bila positif 

berarti bahwa antara technical descriptors saling mendukung. Tetapi 

bila negatif maka antar technical descriptors saling bertentangan, 

sehingga perlu dicermati ketika mengimplementasikannya agar 

pelanggan tidak dirugikan. Karena bisa jadi kita menaikkan kualitas 

satu layanan tetapi justru akan menurunkan kualitas layanan yang lain. 



23 
 

 
 

5. Competitive assessment adalah penilaian produk atau jasa orang 

dengan orang pesaing.selain itu pada tahap ini juga dilakukan 

penelitian mengenai kondisi kemampuan terhadap technical 

descriptors yang telah ditetapkan. 

6. Customer requirement priorities adalah prioritas yang diberikan 

konsumen terhadap kebutuhannya. Dalam tahap ini perhitungannya 

meliputi : information to customer, target value, scale of factor, sales 

point, dan nilai absolute weight. 

Nasution (2001: 55) menyebutkan bahwa apabila quality function 

deployment (sinonim dengan: house of quality) dilaksanakan secara tepat, 

maka akan memberikan hasil-hasil berikut: 

1. Meningkatkan efektivitas di antar departemen-departemen. 

2. Kebutuhan pelanggan dibawa melalui proses langsung ke 

operasional. 

3. Lebih sedikit perpubahan-perubahan sistem yang terjadi. 

4. Built in systems quality. 

5. Lower start-up costs. 

6. Less development time. 

7. Meningkatkan pemahaman dari hubungan kompleks dan 

kemampuan mengurangi kompleksitas dengan tingkat integrasi 

lebih tinggi dalam perusahaan. 

8. Identifikasi dan penyelesaian kembali dari kebutuhan-kebutuhan 

yang bertentangan dari berbagai pelanggan. 

 

2.6.6 Manfaat QFD  

QFD membawa sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya 

meningkatkan persaingan mereka secara terus – menerus memperbaiki 

kualitas dan produktivitasnya. Manfaat QFD terdiri atas berikut ini (Nasution 

M.N, 2010: 62): 

1. Fokus pada pelanggan. QFD memerlukan pengumpulan masukan 

pelanggan dan umpan balik informasi iniditerjemahkan ke dalam 
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seperangkat tuntutan pelanggan yang spesifik. Kinerja organisasi 

pada tuntutan pelanggan juga dari pesaing dipelajari secara cermat. 

Hal ini memungkinkan organisasi mengetahuinya, bagaimana 

dirinya dan pesaing sebanding dalam memenuhi keinginan 

pelanggan. 

2. Efisien waktu. QFD dapat mengurangi waktu pengembangan karena 

berfokus pada tuntutan pelanggan yang spesifik dan jelas 

teridentifikasi. 

3. Berorientasi kerja tim. QFD adalah pendekatan yang berorientasi 

pada kerja tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan pada 

konsumen dan mencakup diskusi dan sumbang saran yang 

mendalam dari para anggota tim 

4. Berorientasi dokumentasi. QFD mendorong isu dokumentasi. Salah 

satu produk QFD adalah sebuah dokumentasi komprehensif yang 

menarik bersama semua data yang bersangkutan tentang semua 

proses dan bagaimana data tersebut dibandingkan dengan tuntutan 

pelanggan. 

 

2.7 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu (Sugiyono, 2008: 62). 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. untuk 

menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu 

probability sampling dan nonprobability sampling (Sugiyono, 2008: 63). 
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1. Probability Sampling 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Teknik ini meliputi : 

A. Simple Random Sampling 

Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. 

B. Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan bila populasi mempinyai anggota / unsur yang 

tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 

C. Disproportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. 

D. Cluster Sampling 

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek 

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari 

sutau negara, propinsi atau kabupaten. 

2. Nonprobability Sampling 

A. Sampling Sistematis 

Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 

B. Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi 

yang mempunyai ciri – ciri tertentu sampai jumlah kuota yang 

diinginkan. 

C. Sampling Insidental 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan /insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 
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D. Sampling Purposive 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

E. Sampling Jenuh 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. 

F. Snowball Sampling 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula – mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. ibarat bola salju yang lama – lama 

menggelinding yang lama – lama menjadi besar. 

Uji kecukupan data digunakan untuk mengetahui sampel yang diambil sudah 

cukup. Uji kecukupan data dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

Sudjana dalam (Wijaya, 2011): 

N ≥
(𝑍∝

2⁄ )
2

𝑥 𝑝 𝑥 𝑞)

𝑒2  

 

Keterangan : 

N = Jumlah Pengamatan yang seharusnya dilakukan. 

Z = Z (tabel normal) yang berhubungan dengan tingkat ketelitian. 

α = Tingkat keyakinan 

p = Persentase Kuesioner Layak (total kuesioner yang disebar-total 

kuesioner cacat)/total kuesioner yang disebar) 

q = Persentase Kuesioner cacat dengan (total kuesioner cacat / total 

kuesioner yang disebar) 

e = Persentase kelonggaran ketelitian 

 

2.8 Uji Validitas 

Validitas alat ukur yang digunanakan untuk mendapatkan (mengukur) data 

itu valid. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
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kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52). Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan mengukur apa yang hendak diukur dari butir-butir pertanyaan. 

Validitas kuisioner dinyatakan dengan tingkat kemampuan setiap pertanyaan 

dalam setiap kuisioner. Untuk menentukan data tersebut valid atau tidak 

dengan cara menghitung rumus r tabel terlebih dahulu dengan rumus 

(Junaidi, 2010): 

𝑟 =
𝑡

√𝑑𝑓 + 𝑡2
 

 Keterangan : 

 r = Nilai r tabel 

 t = Nilai t tabel 

 df = Derajat kebebasan 

Untuk menghitung nilai df dengan cara N – 2. Jika sudah diketahui nilai r 

tabel kemudian membandingkan r hitung dengan r tabel, r hitung dikatakan 

valid apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
 

Analisis validitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah data atau tiap-

tiap pertanyaan yang didapat sesuai dengan kondisi populasinya. Langkah-

langkah dalam penyusunan instrumen validitas butir adalah: 

1) Menghitung skor faktor sebagai jumlah  skor butir dari faktor 

2) Menghitung korelasi momen tangkar, dengan skor butir dipandang sebagai 

nilai X dan skor faktor sebagai nillai total. Nilai Y rumus korelasi tangkar 

yang digunakan adalah: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

 

Keterangan : 

rxy = korelasi momen tangkar 

N = jumlah subyek (responden) 

∑X = jumlah X skor (skor butir) 
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∑ 𝑋2= jumlah skor butir kuadrat

∑Y = jumlah Y (skor faktor) 

∑ 𝑌2 = jumlah skor faktor kuadrat

∑XY = jumlah perkalian X dan Y 

2.9 Uji Reliabilitas 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran 

yang reliable.Sehingga reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran yang 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dapat berarti beberapa pun atribut-

atribut kuisioner tersebut dinyatakan pada responden yang berlainan, maka 

hasilnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari rata-rata jawaban 

responden. Atau dengan kata lain, reliabilitas dapat menunjukan kosistensi 

suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas digunakan 

dengan rumus: 

𝑟𝑝 = [
𝑏

𝑏 − 1
𝑥 [

𝐷𝐵2 − ∑ 𝐷𝐵𝑖2

𝐷𝐵𝑖
]] 

Keterangan: 

rp = koefisien realibilitas 

b = banyaknya pertanyaan 

DB = variansi skor seluruh pertanyaan  menurut responden 

DBi = variansi skor pertanyaan tertentu (pertanyaan ke-i) 

Besarnya koefisien reliabilitas itu yang paling baik adalah 1 dan yang paling 

jelek 0, namun pada kenyataannya nilai 1 sangat sulit ditentukan. Jawaban 

seseorang akan cukup konsisten jika koefisien reliabilitasnya antara 0.64 

sampai 0.90 


