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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan tingkat persaingan global yang semakin meningkat, setiap 

perusahaan berusaha untuk menghasilkan produk atau pelayanan yang berkualitas. 

Tidak hanya  perusahaan manufaktur, perusahaan jasa juga saling bersaing agar 

dapat bertahan di pasar global. Dewasa ini banyak perusahaan jasa yang 

dikembangkan di bidang pariwisata. Salah satunya yaitu PT Kampung Coklat 

yang terletak di Jl. Banteng Blorok 18 Desa Plosorejo, Kademangan, Blitar. PT 

Kampung Coklat ini  merupakan wisata edukatif yang membudidayakan kakao 

hingga proses pengolahannya menjadi berbagai jenis produk cokelat. Produk 

cokelat dibuat dari biji kakao yang sudah difermentasi dan diolah menjadi bubuk 

cokelat. Bubuk coklat ini kemudian diolah dengan bahan penunjang lainnya yang 

menghasilkan rasa cokelat yang khas. Dalam sehari bagian produksi bisa 

menghasilkan sekitar 500-560 kilogram cokelat. Produk cokelat yang diberi label 

“Kampung Coklat” ini bisa didapatkan di galeri Kampung Coklat yang berada di 

kawasan wisata Kampung Coklat atau dipesan secara online.  

Saat ini terdapat 106 jenis produk cokelat yang tersedia dari bentuk, 

ukuran dan rasa yang bervariasi. Salah satu varian rasa yang digemari konsumen 

yaitu milk chocolate. Untuk bentuk yang tersedia yaitu bar 45 gram dan bar love 

60 gram. Bentuk bar love ini merupakan diversifikasi dari bentuk bar 45 gram 

dan diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Namun ternyata bentuk 

bar 45 gram tetap paling digemari oleh konsumen, hal ini terlihat dari lebih 

banyaknya produk bar 45 gram yang  terjual yaitu sebanyak 9042 produk bila 

dibandingkan dengan bar love 60 gram hanya terjual 4337 produk (selama bulan 

Februari-Maret). Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas produk 

agar produk bar love dapat digemari konsumen seperti halnya bar 45 gram. 

Dengan mengetahui atribut produk bar love yang diinginkan oleh konsumen, 

perusahaan dapat meningkatkan kualitas melalui beberapa hal seperti desain 

produk, pengembangan produk, peningkatan kualitas bahan baku atau proses 

produksinya.  
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Salah satu tools yang dapat digunakan dalam peningkatan kualitas adalah 

QFD (Quality Function Deployment). QFD merupakan tools dalam 

pengembangan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

produk. Menurut Tannady (2015), QFD bertujuan untuk memenuhi keinginan 

konsumen dengan membuat dan menerapkan desain yang berorientasi kepada 

keinginan konsumen. Dalam hal ini model Kano dapat digunakan untuk 

mengetahui atribut produk sesuai keinginan konsumen sehingga mampu memberi 

efek terhadap kepuasan konsumen. Penelitian yang dilakukan Singgih, dkk. 

(2014), Aji dan Evi (2016) melakukan pengembangan produk dengan metode 

Kano dan QFD dimana kebutuhan konsumen atau customer needs ditentukan 

dengan metode Kano yang kemudian dalam metode QFD akan dihasilkan 

prioritas pengembangan ataupun perbaikan. Pada penelitian ini penggunaan 

integrasi Kano dan QFD diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas 

“bar love milk chocolate 60 gram” di PT kampung Coklat .  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

“Bagaimana upaya peningkatan kualitas produk bar love milk chocolate di 

PT Kampung Coklat dengan integrasi metode Kano dan QFD? “ 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengidentifikasi atribut produk bar love milk chocolate 60 gram sesuai 

yang diinginkan konsumen.  

2. Memberikan usulan rencana peningkatan kualitas produk bar love milk 

chocolate 60 gram sesuai dengan keinginan konsumen. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan memperoleh masukan mengenai atribut produk bar love milk 

chocolate 60 gram sesuai keinginkan konsumen yang berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan konsumen.  

2. Perusahaan dapat melakukan usaha peningkatan kualitas produk agar 

mampu memenuhi kepuasan konsumen.  

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tidak ada perubahan spesifikasi produk selama penelitian dilaksanakan. 

Asumsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Responden memahami mengenai pernyataan pada kuisoner yang 

diberikan.  

2. Responden mengetahui produk bar love milk chocolate 60 gram. 


