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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Kualitas 

Kualitas dapat dipengaruhi oleh cara pandang setiap orang yang bersifat 

subjektif. Kualitas dianggap ukuran relatif dari kebaikan suatu produk atau jasa. 

Dalam Yamit (2004 : 8), Goetsch Davis, mengatakan kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas bukan hanya 

menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut 

kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan. Selain itu Deming 

mendefinisikan kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan 

konsumen.   

 Juran, dkk. (1998 : 26) mengatakan bahwa kualitas adalah fitur-fitur 

produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan. Tujuan 

dari kualitas yang lebih tinggi adalah untuk memberikan kepuasan pelanggan 

yang lebih besar dan untuk meningkatkan pendapatan. 

 Sedangkan Russel dalam Glykas dkk. (2015), kualitas menurut American 

Society For Quality (ASQ) dapat didefinisikan dengan 3 cara berikut :  

1) Definisi pertama adalah bahwa kualitas didasarkan pada persepsi 

pelanggan dari desain produk atau jasa dan seberapa baik desain sesuai 

dengan spesifikasi asli. 

2) Definisi kedua yang disediakan oleh ASQ adalah kemampuan dari produk 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

3) Definisi ketiga yaitu kualitas dicapai dengan memenuhi persyaratan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan.  

 Banyak sekali definisi mengenai kualitas. Sebuah penelitian oleh Nabil 

Tamimi dan Rose Sebastianelli dalam Evans & Lindsay (2007 : 12), yang 

menanyakan mengenai definisi kualitas kepada manager dari 86 perusahaan di 
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bagian timur Amerika Serikat menghasilkan beberapa jawaban yang berbeda, 

diantaranya:  

1. Kesempurnaan 

2. Konsistensi 

3. Pengurangan limbah 

4. Kecepatan pengiriman 

5. Ketaatan pada peraturan dan prosedur 

6. Penyediaan produk yang baik dan bermanfaat 

7. Melakukan hal yang benar sejak awal 

8. Memuaskan pelanggan 

9. Pelayanan secara total dan memuaskan 

 Jadi menurut penulis kualitas adalah konsistensi yang baik dari suatu 

produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan bagi 

konsumen.  

2.2 Kepuasan Pelanggan 

Menurut Tannady (2015) kepuasan pelanggan merupakan persepsi dan 

perasaan yang dimiliki oleh pelanggan setelah mengkonsumsi suatu produk atau 

jasa. Menurut Denove dan Power (2007), tingkat penjualan disebabkan oleh 

tingkat kepuasan pelanggan, baik pengalaman sebelum membeli sebuah produk 

ataupun setelah membeli sebuah produk. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

kualitas suatu produk, yaitu keuntungan apa saja yang diberikan produk tersebut. 

Gambar 2.1 berikut ini akan menunjukkan salah satu contoh hubungan antara 

penjualan dan kepuasan pelanggan terhadap penggunaan kendaraan: 
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(sumber : Denove dan Power, 2007) 

Gambar 2.1 Hubungan antara kepuasan pemilik kendaraan dan penjualan periode  

1998-2003 

 

Beberapa macam metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan menurut 

Kotler dalam Tjiptono dan Diana (2003) adalah: 

1. Sistem keluhan dan saran, organisasi yang berpusat pada pelanggan 

(customer centered) memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggan 

untuk menyampaikan saran dan keluhan, misalnya menyediakan kotak 

saran dan customer hot lines. Informasi yang dihimpun dapat digunakan 

sebagai dasar pengembangan ide organisasi dan bereaksi secara tanggap 

dan cepat untuk mengatasi masalah yang terjadi. 

2. Ghost shopping, salah satu untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk 

berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan 

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk organisasi 

dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian/pemakaian 

produk.  
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3. Lost customer analysis, organisasi menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami latar belakang hal itu terjadi. 

4. Survey kepuasan pelanggan, umumnya penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan dilakukan dengan penelitian survey dan menggunakan teknik 

wawancara. Hal ini karena dengan survey organisasi akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan memberi 

tanda (signal) positif bahwa organisasi memiliki perhatian terhadap 

pelanggan. 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

 Secara umum ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

diantaranya yaitu fasilitas operasi, peralatan dan perlengkapan, bahan baku atau 

material dan pekerja atau staf organisasi. Dalam Yamit (2003 : 350) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas secara khusus diuraikan sebagai berikut : 

1. Pasar atau tingkat persaingan 

 Persaingan dapat digunakan dalam menentukan tingkat kualitas 

output suatu perusahaan. Makin tinggi tingkat persaingan akan 

memberikan pengaruh pada perusahaan untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas. Apalagi saat ini banyak konsumen yang berharap dengan 

harga yang murah bisa mendapatkan produk yang berkualitas. 

2. Tujuan organisasi 

 Setiap perusahaan mempunyai tujuan masing-masing dalam 

menjalankan perusahaan dan membuat konsumen menyukai produk yang 

dihasilkan. Ada perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan 

volume output tinggi dan barang yang berharga rendah (low price 

product), adapula perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan barang 

yang berharga mahal, eksklusif (exclusive expensive product).  

 

 

 



8 
 

 
 

3. Testing produk 

 Testing yang kurang memadai terhadap produk yang dihasilkan 

dapat berakibat kegagalan dalam mengungkapkan kekurangan yang 

terdapat pada produk. 

4. Desain produk 

 Banyak konsumen yang melihat suatu barang dari desain yang 

ditampilkan. Terkadang jika desain yang ditampilkan tidak bagus, 

konsumen juga enggan untuk mengetahui apa kelebihan atau kegunaan 

dari suatu produk. Oleh karena itu cara mendesain produk dapat 

menentukan kualitas produk itu sendiri.  

5. Proses produksi 

 Prosedur untuk memproduksi produk dapat menentukan kualitas 

produk yang dihasilkan. Misalnya dalam pembuatan biskuit, tentunya 

sudah ada prosedur dalam pembuatan biskuit tersebut. Baik dari segi 

takaran komposisi, proses pembuatan sampai pengemasan. Jika salah satu 

dari prosedur tersebut tidak dilakukan, misalnya saja pemberian rasa 

kelapa pada biskuit maka produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan 

atau perlu diproses lagi agar kualitas produk sesuai dengan standar 

perusahaan.  

6. Kualitas input 

 Seperti yang kita ketahui untuk melakukan suatu proses/produksi 

diperlukan beberapa input diantaranya bahan baku, tenaga kerja, mesin, 

uang dan informasi. Sebagai salah satu contoh, untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas sesuai standar perusahaan, tentunya perusahaan 

harus menyediakan bahan baku yang bagus sesuai dengan standar 

perusahaan juga. Jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dari 

bahan baku yang berkualitas rendah dengan harga yang murah, biasanya 

hal ini akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. 

7. Perawatan perlengkapan 

 Apabila perlengkapan tidak dirawat secara tepat atau suku cadang 

tidak tersedia maka hal ini juga akan mempengaruhi kualitas produk. 
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Contohnya pada mesin pengadonan kue, jika tidak dilakukan perawatan 

dengan baik salah satu masalah yang bisa muncul yaitu kecepatan mesin 

pengadonan kue tersebut. Akibatnya akan membutuhkan waktu mengaduk 

yang lebih lama dari proses biasanya, kualitas produk bisa berubah 

(kurang dari semestinya) dan output yang dihasilkan perjamnya akan 

menurun.    

8. Standar kualitas 

 Setiap perusahaan tentu mempunyai standar kualitas dari produk 

yang di produksinya. Apabila perhatian terhadap kualitas dalam organisasi 

tidak tampak, tidak ada testing maupun inspeksi maka output yang 

berkualitas tinggi akan sulit dicapai. 

9. Umpan balik konsumen  

Voice of customer merupakan salah satu hal penting untuk untuk 

meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Jika konsumen merasa 

puas dengan kualitas suatu produk, maka konsumen tersebut akan menjadi 

pelanggan setia dari produk tersebut. Namun jika perusahaan kurang 

sensitif terhadap keluhan-keluhan atau saran konsumen, kualitas tidak 

akan meningkat secara signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen menurut Lupiyoadi (2001), ada lima faktor yang perlu 

diperhatikan 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 
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produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa 

tersebut. 

Dari berbagai macam faktor yang disebutkan, banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas produk 

sangatlah penting. Menurut Yamit (2003 : 350) alasan diperlukannya pengawasan 

kualitas adalah untuk : 

a) Menekan atau mengurangi volume kesalahan dan perbaikan, semakin 

sedikit kesalahan yang terjadi semakin sedikit juga perbaikan yang perlu 

dilakukan. 

b) Menjaga atau menaikkan kualitas sesuai standar. Jika banyak produk yang 

berada dibawah standar perusahaan, maka perusahaan perlu mengkaji 

proses produksi dan melakukan perbaikan. 

c) Mengurangi keluhan konsumen. Jika ada produk cacat (tidak sesuai 

standar) yang sampai ke tangan konsumen, hal ini akan menimbulkan 

kesan negatif terhadap produk tersebut. 

d) Mentaati peraturan. Peraturan atau prosedur yang dibuat oleh perusahaan 

perlu diawasi dengan baik. Baik peraturan mengenai standar kualitas atau 

keselamatan pekerja.  

e) Menaikkan atau menjaga company image. Contohnya apabila suatu 

produk minuman kaleng sudah dikenal baik kualitasnya menurut pasar 

baik dari rasa, harga dan kemasannya, hal ini akan berdampak baik bagi 

citra perusahaan karena menghasilkan produk yang berkualitas. Hal ini 

juga akan memunculkan kesan baik atau percaya terhadap kualitas 

perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan kualitas produk 

agar semua produk yang diterima konsumen dalam keadaan baik. 

 

2.4 Kano Model 

Ada dua pertimbangan yang konsumen lakukan sebelum membeli suatu 

barang atau jasa, yaitu berdasarkan nilai pelanggan (customer value) dan kepuasan 

pelanggan (customer Stisfaction). Pertimbangan berdasarkan nilai pelanggan 

adalah pertimbangan yang dilakukan berdasarkan manfaat apa yang akan 
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diperoleh konsumen terhadap biaya yang telah dikeluarkan. Adapun pertimbangan 

berdasarkan kepuasan pelanggan adalah penilaian relatif setiap pelanggan dari 

suatu produk atau jasa apakah kinerja yang dirasakan sesuai harapan/ekspektasi 

(Yuri dan Rahmat, 2013).  

Kano model adalah model yang mengelompokkan atribut-atribut produk 

berdasarkan persepsi pelanggan, dan efeknya terhadap kepuasan pelanggan. 

Model ini pada awalnya dikembangkan oleh Noriaki Kano pada tahun 1984. Kano 

membagi atribut produk menjadi 3 jenis yaitu must-be, one-dimensional dan 

attractive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : Qiting dkk.,2013) 

Gambar 2.2 Diagram Kano 

1. Must be atau basic needs merupakan atribut, fitur atau kebutuhan dasar 

yang wajib ada pada suatu produk atau jasa.  Jika atribut ini tidak 

terpenuhi maka pelanggan akan merasa tidak puas, namun jika atribut ini 

terpenuhi kepuasan pelanggan tidak akan meningkat dan pelanggan akan 

bersikap netral. Sebagai contoh dalam penelitian Annisa, dkk (2014) 

terhadap produk sarung tangan karet, salah satu atribut must be yang 

diharapkan konsumen adalah kemampuan sarung tangan karet tidak 

menyebabkan alergi terhadap kulit tangan. 
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2. One-dimensional atau performance dapat dikatakan sebagai kebutuhan 

pemuas. Semakin baik kinerja atribut ini, maka tingkat kepuasan 

pelanggan juga semakin tinggi. Sebaliknya jika kinerja atribut ini buruk 

maka akan menurunkan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh pada 

kategori ini salah satu atribut sarung tangan karet yang diharapkan 

konsumen adalah sarung tangan karet tidak mudah sobek dan lebih elastis 

(Annisa, dkk., 2014). 

3. Attractive atau excitement merupakan atribut yang mengejutkan dan 

menyenangkan bagi pelanggan. Kehadiran atribut ini dapat memberikan 

tingkat kepuasan yang tinggi pada pelanggan. Namun jika pelanggan tidak 

menemukan atribut ini pada suatu produk atau jasa, tidak akan 

menyebabkan ketidakpuasan bagi pelanggan. Pada penelitian Annisa, dkk 

(2014), atribut yang termasuk pada kategori ini adalah sarung tangan tahan 

terkena zat kimia.  

Kategori lain dalam Kano yaitu Indifferent merupakan kategori yang tidak 

memberikan pengaruh pada kepuasan konsumen, Reverse merupakan kebalikan 

dari kategori one dimensional, yaitu derajat kepuasan konsumen lebih tinggi jika 

layanan berlangsung tidak semestinya, bila  dibandingkan kepuasan terhadap 

layanan yang berjalan dengan baik, dan Qustionable dimana kadangkala 

konsumen puas/tidak puas jika layanan itu diberikan atau tidak diberikan. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai metode Kano dapat dilihat pada 

tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Jurnal mengenai Kano 

Peneliti  Judul  Permasalahan yang dihadapi Hasil  

Wijaya, dkk. 

(2011) 

Penentuan 

karakteristik produk 

sebagai bahan 

pertimbangan 

produk keripik 

tempe  

Ingin menentukan karakteristik 

produk yang perlu dihadirkan 

pada produk keripik tempe 

untuk memenuhi kepuasan 

konsumen.  

Dari 11 karakteristik 

terdapat 4 karakteristik 

yang memiliki pengaruh 

besar terhadap kepuasan 

dan ketidakpuasan 

konsumen.  
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Devani dan 

Aryo (2012) 

Strategi peningkatan 

kualitas pelayanan 

perpustakaan UIN 

SUSKA Riau 

dengan 

menggunakan 

metode Kano  

Perpustakaan dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang 

berkualitas tinggi yaitu layanan 

yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan 

pengguna perpustakaan.  

Dapat menentukan strategi 

peningkatan kualitas 

pelayanan seperti 

meningkatkan :  fasilitas 

fisik perpus dan sumber 

daya manusia. 

Sahfitri  dan 

Evi (2015) 

Kualitas layanan 

sistem informasi 

akademik 

menggunakan 

metode Kano 

Peneliti ingin menganalisis 

kualitas pelayanan informasi 

akademik di suatu instansi  

Dari 25 atribut pelayanan, 

17 atribut merupakan 

kategori one dimensional 

dan 8 atribut lainnya 

merupakan kategori must 

be 

Ada beberapa keuntungan dari Model Kano ini, diantaranya adalah sebagai 

berikut (Qiting, dkk.,2013) : 

a) Setting of development priorities, dari Model Kano ini dapat diketahui 

atribut apa yang paling diinginkan oleh pelanggan. Dimana prioritas 

tertinggi ada pada pada kategori must-be. 

b) Better understanding of requirements, dengan menerapkan Model Kano 

ini maka akan lebih mudah dalam menganalisa kebutuhan pelanggan dan 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

c) Distinguishing among market segment characteristics, Model Kano  juga 

dapat diterapkan di segmen yang berbeda untuk membedakan produk 

sesuai dengan keinginan pelanggan di segmen pasar yang berbeda.  

d) Aiding in the design trade-off process, jika dua fitur dari produk atau 

layanan yang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan karena alasan teknis 

atau keuangan, model Kano dapat digunakan untuk kuantitatif 

mengidentifikasi mana yang memiliki pengaruh lebih besar pada kepuasan 

pelanggan berdasarkan koefisien kepuasan pelanggan. 

Selanjutnya untuk cara perhitungan Model Kano dapat digunakan tabel 

evaluasi Kano : 
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Tabel 2.2 Tabel Evaluasi Kano 

        (sumber : Qiting,  dkk.,2013) 

 Q = Questionable     1. Suka 

R = Reserve       2. Mengharap (harus) 

A = Attractive     3. Netral  

I = Indefferent     4. Toleransi  

O = One-dimensional; M = Must-be   5. Tidak suka 

Perhitungan kuesioner yang dilakukan berdasarkan tabel evaluasi Kano. 

Dari  masing-masing pertanyaan yang diajukan kepada responden ditentukan 

apakah  jawaban dari kuesioner termasuk kategori A, M, O, R, Q, atau I. Setelah 

seluruh jawaban dari pertanyaan dikonversi ke dalam bentuk AMORQI, maka 

selanjutnya adalah melakukan penghitungan jumlah masing-masing komponen A, 

M, O, R, Q, dan I untuk setiap pertanyaan. 

Kategori Kano tiap atribut ditentukan dengan menggunakan Blauth’s 

formula sebagai berikut (Ginting, dkk. 2015) : 

1. Jika jumlah nilai (one dimensional + attractive + must be) > jumlah nilai 

(indiferent + reverse +questionable) maka grade diperoleh nilai paling 

maksimum dari (one dimensional, attractive, must be). 

2. Jika jumlah nilai (one dimensional + attractive + must be) < jumlah nilai 

(indifferent + reverse + questionable) maka grade diperoleh yang paling 

maksimum dari (indifferent, reverse , questionable). 

3. Jika jumlah nilai (one dimensional + attractive + must be) = jumlah nilai 

(indifferent + reverse +questionable) maka grade diperoleh yang paling 

maksimum diantara semua kategori kano yaitu (one dimensional, 

attractive, must be dan indifferent, reverse , questionable ). 

Customer requirements 

Dysfunctional 

1 2 3 4 5 

Like Must be Neutral Live with Dislike  

functional 

1. Like Q A A A O 

2.Must be R I I I M 

3.Neutral R I I I M 

4.Live with R I I I M 

5.Dislike R R R R Q 
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Dari hasil perhitungan jumlah masing-masing kategori, koefisien kepuasan 

konsumen dapat dicari dengan rumusan (Berger et al, 1993) : 

1. Tingkat kepuasan (better) 

Better =
IMOA

OA




                                     (2.1)      

Koefisian tingkat kepuasan berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin 

dekat dengan nilai 1 maka semakin tinggi kepuasan konsumen, sebaliknya jika 

nilai mendekati ke 0 maka dikatakan tidak begitu mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

2. Tingkat Ketidakpuasan (worse) 

Worse = 
IMOA

MO




                                 (2.2) 

Jika nilai semakin mendekati angka -1 maka pengaruh terhadap 

ketidakpuasan konsumen semakin kuat, sebaliknya jika nilainya 0 maka tidak 

mempengaruhi ketidakpuasan konsumen. Tanda minus di depan koefisien tingkat 

ketidakpuasan konsumen adalah untuk menegaskan pengaruh negatif dari 

kepuasan konsumen pada kualitas produk yang  tidak dipenuhi. 

Dari perhitungan better dan worse kategori Kano dapat digambarkan 

melalui kuadran Kano dimana better/kepuasan sebagai sumbu Y dan worse/ 

ketidakpuasan sebagai sumbu X, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 

berikut ini (Berger et al, 1993)  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Kuadran Kano 
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2.5 Quality Function Deployment (QFD) 

Pada tahun 1966, Dr. Yoji Akao memperkenalkan Quality Function 

Deployment di Jepang seiring dengan mulai berkembangnya industri pada saat itu. 

Perusahaan Toyota Group yang saat ini dikenal sebagai produsen otomotif 

terkemuka di dunia menggunakan QFD dalam memperbaiki kualitas produknya. 

Dalam QFD mengarahkan tim pengembangan produk untuk bisa menangkap apa 

yang diinginkan oleh pelanggan.  

Menurut Heizer dan Barry (2006), QFD merupakan suatu proses 

menetapkan keinginan pelanggan (apa yang diinginkan pelanggan) dan 

menerjemahkannya menjadi atribut (bagaimana) agar tiap area fungsional dapat 

memahami dan melaksanakannya. 

Tjiptono dan Diana (2000) mengatakan bahwa QFD merupakan praktik 

untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. 

QFD menerjemahkan apa yang diinginkan perusahaan menjadi apa yang 

dihasilkan organisasi. 

Ishak (2010) berpendapat bahwa QFD menerjemahkan selera konsumen 

kedalam bentuk  atribut-atribut produk yang disesuaikan dengan karakteristik 

teknis. 

Jadi menurut penulis QFD merupakan suatu alat untuk pengembangan 

produk dimana berdasarkan dari keinginan konsumen dan respon dari perusahaan. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai metode QFD dapat dilihat pada 

tabel 2.3 : 

Tabel 2.3 Jurnal mengenai QFD 

Peneliti  Judul  Permasalahan yang dihadapi Hasil  

Kosasih, 

dkk. (2013) 

Aplikasi QFD untuk 

pengembangan 

produk wafer 

Seiring dengan banyaknya kompetitor 

yang bermunculan, perusahaan ingin 

memperluas pangsa pasar dan 

melakukan pengembangan terhadap 

produknya. 

Teridentifikasi ada 22 atribut 

kebutuhan konsumen dan 

terdapat 10 atribut yang 

menjadi prioritas 

pengembangan.  
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Tabel 2.3 Lanjutan Jurnal mengenai QFD 

Peneliti  Judul  Permasalahan yang dihadapi Hasil  

Maulida, 

dkk. (2013) 

Pengembangan 

produk permen 

susu karamel untuk 

meningkatkan 

produktivitas usaha 

berdasarkan 

kebutuhan 

konsumen 

Perusahaan merasa perlu untuk 

melakukan pengembangan produk 

untuk menjaga produk bisa terus 

bertahan dengan banyaknya produk 

pesaing. 

Atribut yang harus 

diutamakan dalam 

pengembangan produk ini 

adalah atribut rasa yang 

beragam, desain kemasan 

menarik, dan terdapat label 

halal. 

Suryaningrat, 

dkk. (2013) 

 

 Aplikasi Metode 

Quality Function 

Deployment (QFD) 

untuk Peningkatan 

Kualitas Produk 

Mie Jagung 

Peneliti ingin mengidentifikasi 

harapan/keinginan konsumen terhadap 

produk mie jagung yang selanjutnya 

dapat digunakan sebagai strategi dalam 

pengembangan produk.  

Pengembangan mie jagung 

dapat dilakukan dengan 

memperbaiki atribut warna 

mie, kekenyalan dan tekstur. 

 

2.5.1 Manfaat/Keuntungan QFD 

 Menurut Tjiptono dan Diana (2000), manfaat yang dapat diperoleh 

perusahaan dari penerapan QFD bagi perusahaan yang berusaha meningkatkan 

daya saingnya melalui perbaikan kualitas dan produktivitasnya secara 

berkesinambungan. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah : 

a. Fokus pada pelanggan 

QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari 

pelanggan. Informasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 

sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik. 

b. Efisiensi waktu 

QFD dapat mengurangi waktu pengembangan produk karena 

memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah 

diidentifikasi dengan jelas. 
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c. Orientasi kerja sama tim 

QFD merupakan pendekatan kerja sama tim. Semua keputusan dalam 

proses didasarkan pada konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam 

dan brainstorming. 

d. Orientasi pada dokumentasi 

Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD dokumen 

komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala 

proses yang ada dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan.  

 

Terdapat beberapa alat yang biasa digunakan dalam melaksanakan proses 

Quality Function Deployment. Menurut Tjiptono dan Diana (2003), alat spesifik 

yang sering digunakan dalam analisis Quality Function Deployment terdiri dari 4 

macam, yaitu:  

1. Diagram Afinitas  

Diagram afinitas merupakan suatu metode brainstorming yang 

digunakan untuk mendorong pemikiran kreatif.  

2. Interrelationship Digraph  

Diagram afinitas mengidentifikasi isu dan ide yang berkaitan dengan 

sasaran atau masalah yang spesifik. Digunakan untuk menjelaskan 

hubungan sebab akibat antara berbagai ide yang tercatat dalam 

diagram afinitas.  

3. Tree Diagram  

Diagram Afinitas dan Interrelationship Digraph mengidentifikasi isu-

isu atau masalah-masalah dan interaksinya. Tree diagram 

menggambarkan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan agar dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

4. Diagram Matriks  

Diagram ini merupakan alat yang bermanfaat dalam mengidentifikasi 

dan menggambarkan secara grafis hubungan antara tanggung jawab, 

tugas, fungsi, dan lain-lain.  
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2.5.2   Pembentukan Rumah Kualitas (House of Quality) 

Menurut Tjiptono dan Diana (2000) analogi yang sering menggambarkan 

struktur QFD adalah suatu matriks yang berbentuk rumah yang digambarkan 

sebagai berikut : 

4). Hubungan

(Pengaruh persyaratan teknis 

terhadap kebutuhan 

konsumen)

1). Kebutuhan dan keinginan 

konsumen

2). Matriks perencanaan 

(penelitian dan perancangan 

strategis)

6). Matriks persyaratan teknis 

(urutan tingkat kepentingan 

daya saing dan target untuk 

persyaratan teknis)

3). Persyaratan teknis

5). Korelasi 

persyaratan teknis

Sumber : Cohen dalam Tjiptono dan Diana (2000) 

 Gambar 2.4 House of Quality 

Keterangan : 

1) Kebutuhan dan keinginan konsumen, merupakan bagian yang berisi 

daftar terstruktur dari kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap 

produk atau jasa. Bagian ini disebut dengan WHAT’s yang disusun 

berdasarkan suara pelanggan (VOC). 

2) Matriks perencanaan, berisi tentang hasil riset pasar dan perancangan 

strategi. 

3) Respons teknis, berisi persyaratan-persyaratan teknis untuk produk 

atau jasa yang akan dikembangkan. Data ini diturunkan berdasarkan 

informasi yang diperoleh mengenai kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 
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4) Hubungan (relationship), berisi penilaian hubungan antara pengaruh 

respon teknis (manajemen perusahaan) terhadap VOC. 

5) Matriks Korelasi Tekniks, berisi penilaian tim tentang hubungan 

implementasi antar elemen pada respon teknis. 

6) Matriks Teknis, berisi prioritas respon teknis, perbandingan 

performance teknis dan target teknis. 

 

Langkah-langkah pembentukan rumah kualitas antara lain : 

1. Importance to Costumer 

Importance to customer digunakan untuk menentukan tingkat 

kepentingan pada masing-masing kebutuhan dan keinginan konsumen 

(customer needs).  

    (2.3) 

 Dimana ; 

  DKi = Derajat Kepentingan responden atribut ke-i  

  n = Jumlah responden 

2. Customer Satisfaction Performance 

Bagian ini digunakan untuk mengetahui persepsi konsumen tentang 

seberapa baik produk yang ada saat ini dalam pemenuhan kebutuhan 

konsumen.  

    (2.4) 

Dimana ; 

  Ki = kepuasan responden terhadap atribut ke-i  

  n = Jumlah responden 

3. Current Satisfaction Performance 

Current satisfaction performance digunakan untuk mengetahui tingkat 

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

pelanggan ketika kueisioner dibagikan. 

4. Competitive Satisfaction Performance 
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Bagian ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang 

kadang-kadang disajikan dalam bentuk grafik dan dibandingkan dengan 

Customer Satisfaction Performance. 

5. Goal 

Bagian ini merupakan hasil diskusi dari tim ahli perancangan produk 

untuk menentukan level dari customer performance yang ingin dicapai 

untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan. Dalam penentuan goal skala 

penilaian mengacu pada nilai importance to customer. 

6. Improvement Ratio 

Improvement ratio digunakan untuk menunjukkan perbandingan 

antara goal dengan tingkat kepuasan yang diperoleh pelanggan.  

7. Sales Point 

Sales point digunakan untuk mengetahui reaksi dari konsumen 

apabila kebutuhannya dapat dipenuhi perusahaan. Sales point merupakan 

informasi mengenai kemampuan menjual produk berdasarkan seberapa 

baik setiap customer needs terpenuhi. Nilai yang paling umum untuk sales 

point adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Ketentuan sales point 

Nilai Keterangan  

1 Tidak terdapat penjualan 

1,2 Titik penjualan sedang 

1,5 Titik penjualan tinggi 
      Sumber : Cohen (1995) 

8. Raw Weight  

Raw Weight menunjukkan pembobotan tiap atribut yang diharapkan 

konsumen dengan mempertimbangkan keinginan konsumen dan produsen. 

Nilai Raw Weight diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

    (2.5) 
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9. Normalized Raw Weight 

Normalized Raw weight berisi nilai raw weight dengan skala range 

antara 0 sampai 1 atau dapat dinyatakan dalam prosentase. Perhitungan  

Normalized Raw Weight diperoleh dengan rumus : 

                        (2.6) 

10. Menyusun Technical Response  

Technical Response atau Respon teknis merupakan tanggapan yang 

diberikan perusahaan untuk memberi solusi dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  

11. Mengembangkan hubungan antara matrik What dan How 

(Relation) 

Setelah menentukan respon teknis dari setiap suara konsumen, 

maka selanjutnya menentukan hubungan antara customer needs dengan 

respon teknis yang dijelaskan dengan menggunakan simbol sebagai 

berikut : 

Tabel 2.5 Simbol matriks korelasi 

Simbol  Nilai Keterangan  

 0 Tidak ada hubungan 

 1 Mungkin ada hubungan 

 3 Hubungan sedang 

 9 Sangat kuat hubungannya 
         Sumber : Cohen (1995) 

12. Penentuan Technical Corelation (hubungan respon teknis) 

Technical Corelation menunjukkan hubungan antar respon teknis, 

dimana hubungan antar respon teknis dilakukan dengan cara mengaitkan 

keduanya. Simbol yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.6 : 

Tabel 2.6 Interaksi respon teknis 

Simbol  Keterangan  

    √√ Pengaruh positif sangat kuat 

     √ Pengaruh positif cukup kuat 

 Tidak ada pengaruh 

    X Pengaruh negatif cukup kuat  

   XX Pengaruh negatif sangat kuat 
         Sumber : Cohen (1995) 
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13. 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 prusahaan lain dan 

mempelajarinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

14. Gap 

Merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kemenangan atau 

kekalahan, dimana nilai gap positif menunjukkan nilai keunggulan. 

Semakin besar nilai positif maka semakin besar keunggulan dan nilai gap 

negatif menunjukkan nilai kekalahan. 

 

2.5.3 Tahap Implementasi QFD 

Dalam implementasi QFD ada enam langkah yang biasa digunakan, antara 

lain (Tjiptono dan Diana, 2000) : 

a. Membentuk tim proyek  

Tim proyek dibentuk berdasarkan sifat proyek yang akan ditangani. 

Bila produk yang sudah ada akan disempurnakan maka tim tersebut 

harus terdiri atas personel-personel dari departemen pemasaran, 

perekayasaan, kualitas dan pemanufakturan. Bila produk baru akan 

dikembangkan maka wakil-wakil dari departemen riset dan 

pengembangan harus dilibatkan pula. 

b. Menyusun prosedur pemantauan 

Manajemen perlu memantau setiap kemajuan yang dicapai tim proyek. 

Agar pemantauan dapat dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan 

perencanaan dan pengembangan prosedur pemantauan. 

c. Memilih proyek 

Pada permulaan lebih baik dimulai dengan proyek perbaikan atau 

penyempurnaan daripada proyek pengembangan produk baru. Proyek 

perbaikan memiliki keuntungan berupa tersedianya informasi 

mengenai produk yang sudah ada dan telah adanya pengalaman yang 

berhubungan dengan produk yang bersangkutan. 



24 
 

 
 

d. Menyelenggarakan pertemuan untuk memulai QFD 

Dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang perlu dikerjakan, 

diantaranya mengupayakan agar semua peserta memahami misi tim 

proyek tersebut, memahami peranannya masing-masing, dan 

menyusun parameter-parameter (lamanya, waktu dan frekuensi 

pertemuan) 

e. Melatih tim proyek 

Semua anggota tim perlu diberi pelatihan asas-asas QFD. Anggota tim 

perlu mempelajari cara menggunakan berbagai alat kualitas. Selain itu 

setiap anggota juga harus memahami cara kerja QFD sebagai suatu 

proses. 

f. Mengembangkan matriks-matriks 

Bila setiap anggota tim telah memahami QFD, alat-alat QFD, dan 

format suatu matriks QFD, maka proses pengembangan matriks-

matriks dapat dimulai.  

 

2.6 Integrasi Metode Kano dan QFD 

Tujuan integrasi Kano ke dalam matriks QFD adalah untuk 

membantu secara dalam dan akurat mengenai suara konsumen. Hal ini karena 

Model Kano dapat menentukan attractive, one-dimensional atau must-be dan 

dapat digunakan dalam matriks QFD untuk memastikan kebutuhan yang paling 

penting diterjemahkan dalam tahap pengembangan produk / jasa selanjutnya 

(Tontini, 2007). Berikut ini beberapa penelitian terdahulu mengenai integrasi 

Kano dan QFD sebagai berikut :  

1. Afsar dkk., (2011), dengan judul “An integrated method of quality 

function deployment, Kano's model and hierarchical decision making 

for improving e-service of brokerage in Iran”. Dalam penelitian ini, 

kebutuhan pelanggan diidentifikasi dan ditinjau melalui integrasi QFD-

Kano dimana penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi layanan 

yang dibutuhkan pelanggan dan menentukan prioritas mereka untuk 

dipertimbangkan saat merencanakan layanan berbasis internet. 
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Terdapat 10 atribut/ customer needs dimana 3 atribut termasuk 

kategori must be, 4 atribut termasuk kategori one dimensional dan 3 

atribut lainnya termasuk kategori attractive. Berdasarkan hasil prioritas 

kebutuhan diantaranya tidak ada penundaan atau gangguan dalam 

menggunakan situs web, pemberitahuan pelanggan saat permintaan 

mereka diproses, pemrosesan waktu, penawaran layanan pendidikan 

dan pelatihan, sehingga tidak menimbulkan risiko, tersedianya 

panduan bagaimana menggunakan situs web, kemudahan pengiriman 

pesanan, kemungkinan untuk memberi saran, kemungkinan untuk 

menyesuaikan situs web oleh pelanggan, dan daya tarik visual dari 

situs web.  

2. Hashim dan Siti (2012), dengan judul “Kano Model and QFD 

integration approach for Ergonomic Design Improvement”. Penelitian 

ini dilakukan pada sekolah menengah di Klang, Selangor, Malaysia 

dengan obyeknya meja kerja yang bisa dipakai 4-5 siswa. Masalah 

yang dihadapi yaitu siswa kebanyakan mengeluh sakit punggung dan 

leher dari penggunaan meja kerja tersebut. Penelitian ini berhasil 

mengidentifikasi dan memprioritaskan persyaratan pengguna dan 

teknis untuk mengembangkan meja kerja sekolah yang dimodifikasi 

berdasarkan pendekatan ergonomi. 

 Menurut Taifa dan Darshak (2015), integrasi QFD dengan Kano memiliki 

banyak keuntungan diantaranya yaitu : 

1. Membantu lebih dalam memahami kebutuhan dan masalah 

pelanggan. 

2. Trade-of dalam perkembangan produk dapat dikelola secara efektif. 

3. Membantu memulai dengan lebih sedikit masalah.  

4. Analisis kompetitif lebih mudah, ini meningkatkan riset pasar.  

5. Mengurangi waktu pengembangan dan perencanaan. 

6. Sebagai salah satu fasilitas untuk membantu komunikasi efektif di 

dalam departemen (divisi). 
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7. Membantu membangun kualitas di hulu. 

 

Dalam melakukan integrasi Kano kedalam  House of Quality (QFD), ada 

beberapa langkah langkah yang dilakukan. Selain itu juga ada sedikit perbedaan 

dalam House of Quality pada QFD konvensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Hashim dan Siti (2012) 

Gambar 2.5 House of Quality Kano-QFD 

1. Pada bagian customer needs diperoleh atribut-atribut keinginan 

konsumen dari hasil klasifikasi Kano, yaitu atribut yang termasuk must 

be, one dimensional, attractive atau indefferent. 

2. Pada bagian matrik perencanaan dimulai dengan menghitung rata-rata 

tingkat kepentingan/ user importance/importance to customer dari tiap-

tiap atribut berdasarkan survei konsumen. 

3. Melakukan klasifikasi atribut dengan nilai kategori kano (k). Dengan 

ketentuan nilai (k) untuk tiap kategori adalah (Hashim dan Siti : 2012) 

: 

 Indefferent  = 0 

 Must be   = 0,5 

 One dimensional  = 1 
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 Attractive  = 1,5 

4. Menghitung rata-rata tingkat persepsi (u)/customer satisfaction 

performance mengenai kinerja produk selama ini berdasarkan survei 

konsumen. 

5. Menentukan adjustment factor (f) dengan persamaan : 

  (2.7) 

Dimana; better  = customer satisfaction/ tingkat kepuasan 

   worse = customer dissatisfaction/ tingkat ketidakpuasan 

6. Menghitung improvement ratio (R0) dengan persamaan : 

      (2.8) 

7. Menghitung adjusted improvement ratio (R1) dengan rumus sebagai 

berikut: 

     (2.9) 

8. Selanjutnya yaitu menghitung adjustment importance (j), nilai yang 

dihasilkan dapat menunjukkan prioritas dari atribut yang diinginkan 

konsumen. Semakin tinggi nilai tersebut maka atribut tersebut semakin 

diinginkan oleh konsumen. Nilai tersebut dapat diperoleh dari hasil 

perkalian improvement ratio dengan tingkat kepentingan. 

9. Pada bagian matrik teknis, dilakukan perhitungan nilai absolute 

importance untuk mengetahui prioritas dari respon teknis yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengalikan adjustment importance dengan 

importance to customer sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut 

ini :  

  (2.10) 

 


