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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian 

yang dilakukan, maka penelitian menggunakan penelitian terdahulu tentang 

perbaikan kualitas pelayanan pada rumah sakit menggunakan QFD. Tinjauan 

penelitian yang diunakan berjumlah 5 penelitian. Berikut adalah rujukan 

penelitian yang digunakan. 

Penelitian pertama dilakukan oleh  yang telah dlakukan oleh Hatice 

Camgo¨z-Akdag  (2013), Menggunakan SERVQUAL dan QFD sebagai alat 

analisis yang digunakan . Penelitian ini bertujuan untuk untuk menggambarkan 

bagaimana QFD berperan dalam menerjemahkan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan rumah sakit swasta di Turki. Pendekatan dengan intergrasi 

SERVQUAL dengan QFD diterapkan sebagai peningkat kualitas jasa. 

Instrumen quisioner yang digunakan menggunakan 5 dimensi SERVQUAL.. 

hasilya dapat diketahi bahwa nilia terpenting dalam peelitian ini adalah sikap 

perawat kepada konsumen atau pasien. 

Selain itu Hatice Camgöz juga melakukan penelitian lagi bersama Pinar 

Imer (2016),tentang penerapan QFD dan servqual Temuan dari aplikasi QFD 

menunjukkan fokus pelanggan internal memiliki skor bobot tertinggi hampir 12 

persen. Selain itu, perbaikan persyaratan teknis kesantunan dan komunikasi 

proses memiliki dampak 9 persen pada kriteria kepuasan pelanggan internal. 
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korelasi yang kuat antara persyaratan ketersediaan teknis, fokus pelanggan 

internal, keramahan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan 

kebutuhan pelanggan terhadap lingkungan kerja fisik.  

Penelitian yag ke-3 dilkuakn oleh Lee (2015) dalam penelitiannya 

tentang QFD dan fuzzy Hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran, 

kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dukungan logistik yang buruk 

dan kekurangan sumber daya menghambat penyampaian layanan m-kesehatan 

yang efektif. Untuk mengatasi hambatan ini dan untuk memberikan layanan 

kesehatan berkelanjutan di Bangladesh, strategi yang optimal adalah kampanye, 

perekrutan sumber daya manusia yang terampil, pengukuran kinerja serta 

pemantauan dan pengawasan. Implikasi teoretis dan manajerial temuan kami 

dibahas dan penelitian selanjutnya juga disorot 

Tinjauan penelitian yang ke 5 dilakukan oleh  Magdelena (2013). Hasil 

penyebaran kuesioner pendahuluan menggunakan 16 variabel pelayanan yang 

dibutuhkan oleh pasien rawat inap. Pembentukan matriks House of Quality 

(HOQ) diketahui bahwa karakteristik pelayanan “daya tanggap staf rumah 

sakit”, memiliki nilai Tingkat Kepentingan Relatif (TKR) sebesar 16,435% 

sehingga kemampuan staf rumah sakit dalam merespon pasien dengan cepat 

menjadi prioritas untuk perbaikan pelayanan. 

Walaupun kebanyakan obejek penelitian diatas adalah pelayanan 

kesehatan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek 

yang menggunakan RS UMM dan RSI aisyiyah sebagai objek pembanding. 
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Selain nama objek penelitian yang berbeda, perbedaan lain adalah dasar teori 

dalam menentukan voice of customer yang menggunakan 10 dimensi kualitas 

yang ada pad buku tjiptono tahun 1998. Dan atribut pelayanan ada 21 atribut 

yang diteliti padan penelitian ini. 

B. Tinjauan Teori 

1. Kualitas 

Dalam melakukan penelitian ini perlu dilakukan bagaimana konsep 

kualitas. Dalam hal ini konsepkualitsa ada dua jenis kualitas yaitu kualitas 

produk manufaktur dan kualitas perusahaan jasa. Dalam penelitian ini akan 

dibahas kualitas jasa sebagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini 

Berbicara kualitas, konsep kualitas tidak lepas dari manejemen operasi. 

Dalam manajemen operasi kualitas suatu produk sangatlah diperhatikan 

karena akan berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan konsumen. 

Dengan manajemen kualitas yang berjalan denga baik pada perusahaan akan 

meningkatkan dan memberikan daya saing bagi perusahaan. Dikarenakan 

kualitas suau produk akan mejadi daya tarik dan mampu memberikan rasa 

nyaman dan amandalam mengkonsumsi produk.  

Menurut Heizer dan Render (2015:244). Dinyatakan defiisi 

kualitasdibagi mejadi 3 kategori, kategori berdasarkan pengguna kualitas 

terlihat bagi mata yang melihat. Bagi perusahaan kualitas berdasarkan 

proses manufaktur. Terahir bedasarkan produk, yaitu mengukur kualitas 

dari variable tertentu seperti eskrim yang enak dan lembut. Sedangkan 
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menurut Goetsc dan Davis dalam Tjiptono dan Diana (2003: 4) Sebagai 

perusahaan, agar memiliki daya saing haruslah memiliki kualitas sebagai 

perusahaan penyedia jasa. Kualitas produk suatu perusahaan terbentuk dari 

harapan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Dengan kata lain 

suatu produk dianggap berkualits apa bila mampu melebihi dan atau 

memenuhi harapan konsumen. Sebagai perusahaan perlu memahami 

pelanggan dan menghargai makna dari kualits 

Sedangkan untuk faktor–faktor khusus menurut Zulian Yamit (2003: 

350) yang mempengauhi kualitas diuraikan sebagai berikut: Pasar atau 

tingkat persaingan, tujuan organisasi, testing produk, desain produk, proses 

produksi, kuaitas input, perawatan perlengkaan, standar kualitas, umpan 

balik. 

Definisi yang disampaikan ara ahli berbeda beda. Namu dari semua 

definisi ada dapat diambil maksut dari itu. Menurut Tjiptono (2003: 3) Ada 

beberapa kesamaan tekait definisi kualitas yang telah disampaikan para ahli. 

Yaitu, kualitas meliputi usaha memenhi atau melebihi harapan konsumen. 

Kualitas mencakup produk jasa, manusia, proses dan lingkungan. Kualitas 

merupakan kondisi yang selalu berubah dari waktu ke waktu tergantung 

zamannya. 

Dari teori yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kualitas 

jasa diukur melalui seberapa puas konsumen terhadap pelayanan yang 

diberikan. Semakin konsumen puas maka semakin dijamin kualitas produk. 
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Pengukuran kualitas produk terbagi menjadi dua macam produk. Yaitu 

produk manufaktur dan produk jasa. 

2. Kualitas Jasa 

Kualitas jasa merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan yang memiliki produk dalam bentuk jasa untuk melakukan 

perbaikan kualitas pelayanan mereka. kualitas jasa yang baik akan mampu 

memperbaiki dan merawat hubungan dengan konsumen dan menjadikan 

konsumen akan datang kembali untuk menikmati kualitas pelayanan yang 

baik.  

Menurut Zulian Yamit (2004: 20) menyatakan bahwadalam produk jasa 

atau pelayanan hal yang sangat rumit adalah kualitas produk jasa yang 

sangat dipengaruhi oleh harapan konsumen. Dikarenakan harapan dapat 

bervariasi antara onsumen satu dengan yang lain. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa dua factor penting dalam kualitas jasa adalah jasa yang 

diharapkan dan jasa yang di presepsikan Bila jasa yang diterima atau 

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan ,maka kualitas jasa dipersepsikan 

baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melebihi harapan pelanggan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal. Akan 

tetapi bila jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka 

kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan penyedia jasa 

menyediakan jasa kepada konsumen secara continue dan konsisten. 



14 
 

Memperhatikan gap antara jasa yang diharapkan konsumen dengan jasa 

yang dipresepsikan konsumen merupakan cara yang digunakan untuk 

melakukan pengendalian jasa. Dengan cara tersebut dapat diketahui apa 

yang belum didapatkan konsumen dan apa yang sudah. Dengan mengetahui 

kekurangan tersebut dapat diolah untuk meentukan perbaikan yang 

dibutuhkan perusahaan. 

3. Dimensi Kualitas 

Untuk mengukur kualitsa dari suatu produk jasa diperlukan beberapa 

vriabel pengekuran agar memudahkan dalam melakukan penilian kualitas 

jasa. Dan penjelasan tentang variable penilaian kualitas jasa ditentukan oleh 

tjiptono dan Diana tentang dimensi kualitas jasa 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono, (1998:69), berhasil 

mengidentifikasi  sepuluh faktor utama yang  menentukan kualitas 

pelayanan, yakni kelompok karakteristik yang digunakan oleh para 

pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa yaitu: kehndalan dapat 

diartikan mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Hal  

a. Realibility, yang mencakup konsistensi kerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya. Hal ini berarti perusahaan memberikan 

pelayanannya secara tepat sejak awal dan telah memenuhi janji atau 

iklannya. kehandalan dapat diartikan kemampuan mengerjakan dengan 

benar sampai kurun waktu tertentu. Berarti organi sasi memiliki 
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kemampuan dalam memberikan dan menyampaikan jasa yang mereka 

tawakan. 

b. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk 

memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan dengan tanggap dan 

cepat. Pelayanan yang baik yang mampu merespon dengan baik, 

beradap tasi, dan membantu memecahkan masalah dengan cepat dan 

tepat. 

c. Competence, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan 

tertentu.  Penguasaan keterampilan dan pengetahuan sangat penting dan 

dibutuhkan agar mampu menyampaikan informasi dengan baik dan 

tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

d. Access, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti 

lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak 

terlalu lama, saluran komunikasi mudah dihubungi. Accessmberkaian 

dengan kemudahan kemudahan yang diterima pelanggan saat ingin 

berinteraksi dengan perusahaan atau karyawan. 

e. Courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan 

dari para kontak personal perusahaan. Pegawai diharapkan mampu 

memberikan cerminan perusahaan dengan tingkah lakunya dan 

bagaimana pegawai memperlakukan pelanggan. Pelanggan akan 

senang, jiak diperlakukan dengan baik 
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f. Communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami 

pelanggan serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

Termasuk didalamnya penjelasan mengenai jasa yang ditawakan . 

g. Credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Disini menyangkut nama 

dan reputasi perusahaa, karakteristik pribadi, kontak personal, dan 

interaksi dengan pelanggan. Jujur dan dapat dipercaya. Disini 

menyangkut nama dan reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, 

kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan. mereka bisa 

mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya dalam 

memenuhi janji 

h. Security, yaitu aman (secara fisik, finansial dan kerahasiaan) dari 

bahaya, resiko atau keragu-raguan.  Termasuk didalamya keamanan 

fisik, keamanan finansial, privasi dan kerahasiaan 

i.  Understanding/knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. Upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

Kegiatan ini melibatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan 

identifikasi apa yang diinginkan oleh konsumen dan memberikan 

barang dan jasa diatas tingkat yang mereka harapkan. 

j. Tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, 

tampilan fisik dari pelayanan misalnya kartu kredit plastik. Prasarana 

yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan fasilitas pendingin 

(AC), alat telekomunikasi yang cangggih atau perabot kantor yang 
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berkualitas, dan lain-lain menjadi pertimbangan pelanggan dalam 

memilih suatu produk atau jasa. 

 Dimensi kualitas jasa tersebut menunjukkan bagian-bagian yang dapat 

diamati dan dirasakan oleh pelanggan. 10 dimensi tersebut menunjukkan 10 

hal yang perlu dijaga dan diperbaiki dari segi manajemen perusahaan. 

Sehingga mendapatkan kepercayaan dari konsumen. 

4. Pengendalian kualitas. 

Pengendalian kualitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri 

dari pemeriksaan atau pengujian, analisis dan tindakan-tindakan yang harus 

diambil dengan memanfaatkan kombinasi seluruh peralatan dan teknik-

teknik guna mengendalikan kualitas produk dengan ongkos minimal. 

Menururt Feigenbaum (1993), pengendalian kualitas memegang peranan 

yang sangat penting karena menentukan mutu barang atas produk yang 

dihasilkan oleh perusahan tersebut.  

Bila produk barang atau jasa yang dihasilkan tidak memenuhi standar 

yang berlaku, tentu tidak akan disukai oleh konsumen. Dalam istilah 

“kendali  kualitas” mengandung pengertian bahwa kualitas bukan berarti 

terbaik. Didunia industri kata itu berarti “terbaik dalam memuaskan 

kebutuhan pelanggan tertentu”.  

Dengan adanya pengendalian kualitas, banyak hal yang akan 

diperbaiki. Perbaikan dilakukan secara menyeluruh selama dibutuhkan. 



18 
 

Semakin baik pengendalian kualitas, maka semakin sedikit terjadi 

pemborosan biaya dan semakin efisien cara yang digunakan. 

5. Metode Pengendalian Qualitas 

Menurut Heizer (2015: 242)Terdapat banyak metode dalam 

pengendalian kualitas. TQM hanya salah satu dari banyak akronim atau 

istilah yang digunakan untuk memberi nama pada sebuah sistem manajemen 

yang berfokus pada mutu. Akronim lainnya termasuk Kaizen ( Perbaikan 

berkesinambungan) , Juat in time , QFD (Quality Function Deployment), 

Six Sigman,), dll.  

a. Total Quality Management 

Pengendalian mutu total, disebut juga sebagai manajemen mutu total, 

merupakan suatu pendekatan yang melampaui teknik-teknik 

pengendalian mutu statistik biasa dan metode-metode peningkatan 

mutu. Pendekatan ini menyiratkan gambaran secara lengkap dan 

evaluasi ulang dari spesifikasi-spesifikasi dari produk, tidak hanya 

mempertimbangkan fitur-fitur terbatas yang dapat diubah-ubah dalam 

produk sebelumnya. 

b. Kaizen 

Merupakan suatu formula atau pendekatan yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah rendahnya mutu yang tidak hanya mengandalkan 

pendekatan yang bersifat konvensional, melainkan dibutuhkan suatu 

pendekatan dalam rangka optimalisasi sumber daya dan sumber dana. 
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Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran secara efektif, efisien, 

kreatif dan inovatif yang berorientasi kepada peningkatan mutu. 

c. Just In Time 

Just In Time (JIT) adalah suatu sistem produksi yang dirancang 

untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu 

penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis 

pemborosan yang terdapat dalam proses produksi. Untuk mencapai 

sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak 

jumlah yang dibutuhkan/diminta konsumen dan pada saat dibutuhkan 

sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan 

kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang.  

d. Six Sigma 

Metodologi Six Sigma pertama kali diperkenalkan oleh Motorola 

pada tahun 1987 oleh seorang Engineer yang bernama Bill Smith pada 

saat itu sebagai Strategi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

serta pengendalian kualitas di perusahaannya.. Secara umum, Six Sigma 

adalah metodologi yang dipergunakan untuk melakukan upaya 

perbaikan dan peningkatan proses yang berkesinambungan atau terus 

menerus. 

e. QFD( Quality Function Deployment) 

QFD adalah metodologi terstruktur yang digunakan dalam 

proses perancangan dan pengembangan produk suntuk menetapkan 

spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Biaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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secara sistematis kapabilitas produk atau jasa dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen (Cohen, 1995). 

6. QFD (Quality Function Deployment) 

 (Yuri, 2013: 2) Qulaity Funtion Deployment (QFD) adalah 

pendekatan sistematis untuk merancang produk berdasarkan keinginan dan 

kebutuhan pelanggan. Didalam QFD terdapat alat ala yang yang dapat 

menerjemahkan keinginan konsumen, kedalam karakteristik disain  pada 

setiap tahap pengembangan. QFD sebagai alat perencanaan yang digunakan 

untuk memenuhi suara-suara konsumen yang berupa keinginan (harapan) 

dan kebutuhan konsumen, dimana QFD ini akan digunakan untuk 

menerjemahkan suara konsumen berupa kebutuhan-kebutuhan. 

QFD pertamakali dikembangkan dijepang oleh Mitshubishi’ Kobe 

Shipyard pada tahun 1972 dan kemudian diadopsi oleh Toyota. Kemudian 

Ford dan Xerox membawa konsep ini ke Amerika pada 1986. Dan sejak saat 

itu QFD banyak diterapkan di perusahaan perusahaan Jepang, America, 

Eropa. 

Ada 3 manfaat utama yang diperoleh perusahaan bila menggunakan 

metode QFD, yaitu: 1. Mengurangi Biaya: Hal ini dapat terjadi karena 

produk yang dihasilkan benarbenar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan 

harapan konsumen sehingga tidak ada pengulangan pekerjaan dan 

pembuangan bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditetapkan oleh konsumen. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan 

pengurangan biaya pembelian bahan baku, biaya overhead atau 
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pengurangan upah dan penyederhanaan proses produksi. 2. Meningkatkan 

Pendapatan: Dengan pengurangan biaya, untuk hasil yang kita terima akan 

lebih meningkat. Dengan QFD produk atau jasa yang dihasilkan akan lebih 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 3. Mengurangi Waktu 

Produksi: QFD akan membuat tim pengembangan produk atau jasa untuk 

memfokuskan pada program pengembangan kebutuhan dan harapan 

konsumen (Ariani, 2002). 

7. Manfaat Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment (QFD) berguna untuk memastikan 

bahwa suatu perusahaan memusatkan perhatiannya terhadap kebutuhan 

konsumen sebelum setiap pekerjaan perancangan dilakukan. Quality 

Function Deployment (QFD)  memastikan bahwa layanan yang akan 

disediakan oleh perusahaan atau sebuah organisasi adalah layanan yang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen serta sesuai dengan kemampuan 

penyedia layanan. 

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan Quality 

Function Deployment dalam proses perancangan produk atau jasa (Dale, 

1994): 

a. Meningkatkan keandalan produk 

b. Meningkatkan kualitas produk 

c. Meningkatkan kepuasan konsumen 

d. Memperpendek time to market 

e. Mereduksi biaya perancangan 



22 
 

f. Meningkatkan komunikasi 

g. Meningkatkan produktivitas 

h. Meningkatkan keuntungan perusahaan 

8. Tahapan – Tahapan Implementasi QFD 

Menurut Yuri  (2013), tahapan QFD adalah:  

a. Mengidentifikasikan suara pelanggan. (Voice of Customer) Dalam hal 

ini, pelanggan atau konsumen ditanya mengenai sifat yang diinginkan 

dari suatu produk. Pada suara pelanggan aka didapat keluahn dan 

kritikan terhadap produk yang ditawarkan. Sehingga akan diketahui hal-

hal yang perlu diperbaiki 

b.  Tehnical response Mempelajari ketentuan teknis dalam menghasilkan 

barang atau jasa.Hal ini didasarkan pada Voice of Customer.  Pada tahap 

ini dicari solusi denga cara mendiskusikannya dan melakukan 

pengamatan. Respon teknis adalah jawaban dari suara pelanggan. 

c. Relationship Matrix. 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.  

d. Planning Matrix Matrik ini menggambarkan presepsi pelanggan yang 

diamati melalui survey pasar. Termasuk didalamnya adaah importance 

and customer rating beserta kinerja perusahaan dan pesaing. Pada tahap 

ini akan akan diketahui hal hal apa saja yang akan diprioritaskan dan 

dibutuhkan oleh pelanggan. pada tahap ini ada beberapa hal yangperlu 
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dikerjakan. Berikut adalh yangperlu dilakukan dalam menyusun 

Planing Matrix. 

1.) Important to Customer 

Pada tahap yang pertama ini dilakukan untuk mengetahui 

apa saja yang dianggap penting bagi pelanggan mengenai kualitas 

layanan pada RS UMM 

ITC kebutuhan no.x = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜.𝑥
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

 

2) Customer Satisfaction Performance 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat 

kepuasan atau presepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang 

diberikan RS UMM. 

CuSP kebutuhan no. x =𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜.𝑥
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

 

3) Competitive Satisfaction Performance 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat 

kepuasan atau presepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang 

diberikan rumah sakit lain yang merupakan kompetitor. 

   CoSP kebutuhan no.x = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜.𝑥
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
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4) Goal / Improvement Ratio 

Pada tahap goal merupakan tahap dimana telah ditentukannya 

posisi akhir perusahaan yang ingin dicapai perusahaan dalam rangka 

pemenuhan kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan.  

 

5) Sales Point 

Pada tahap ini berisi informasi tentang kemampuan RS UMM 

dalam melayani pelanggan dengan memberi penilaian terhadap 

atribut mana yang perlu mendapat tindakan perbaikan dalam usaha 

meningkaatkan kemampuan bersaing RS UMM. 

6) Improvement Ratio 

Pada tahap ini melakukan perhitungan nilai rasio yang 

membandingkan antara sasaran yang dicapai oleh perusahaan dan 

tingkat kepuasan konsumen terhadap produk jasa yang dihasilkan 

RS UMM. Nilai ini menandakan besarnya perbaikan yang perlu 

dilakukan. 

IR kebutuhan no.x =𝑔𝑜𝑎𝑙𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜.𝑥

𝐶𝑈𝑆𝑃𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜.𝑥
 

7) Row Weight 

Berisi besar bobot untuk tiap baris atribut kepuasan konsumen 

yang dilakukan dengan dasar tingkat kepentingan pelanggan 

terhadap produk jasa yang deberikan RS UMM. 

  Row weight =(ItC)x(IR)x(sale  point) 
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8) Normalized Row Weight 

Adalah presentase dari keseluruhan row weght. Normalized 

row weight  dapat dihitung dengan.  

NRW Kebutuhan no. X =
𝑟𝑎𝑤𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑥

𝑟𝑎𝑤𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

e. Tehnical Corelation. Mengidentifikasi setiap responteknis jika saling 

mendukung atau salaing menganggu. 

f. Prioritas menunjukan kontribusi technical response terhadap kepuasan 

konsumen 

g. Banchmarking. Perbandingan kinerja pelayanan. Tahap ini 

membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. 

h. Target adalah arah perbaikan tehnical response yang dilakukan untuk 

disesuaikan dengan keinginan pelanggan / konsumen. Target dinyatakan 

dengan simbol sebagai berikut: 

9. House of Quality (HoQ) 

Matrix House of Quality (HoQ) atau rumah mutu adalah bentuk yang 

paling dikenal dari representasi QFD. Matriks ini terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu bagian horizontal dari matriks berisi informasi yang 

berhubungan dengan konsumen dan disebut dengan customer table, bagian 

vertikal dan matriks berisi informasi teknis sebagai respon bagi input 

konsumen dan disebut dengan technical table. Dua aspek utama matriks 

rumah kualitas dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Target 

Tehnical Response 

Direction Improvement 

Relation Matrix 
Voice of 

Customer 

Planing 

Matrix 

Corelation Matrix 

8 dari 10 dimensi Kualitas Jasa : 

1. Reliability 
2. Responsiveness 
3. Access 
4. Courstey 
5. Comunication 
6. Securitty 
7. Understanding/ Knowing 

the konsumen 
8. Tangible 

RS UMM 

Customer Satisfaction 
Performance 

Importance to 
Customer 

RSI Aisyiyah 
Competitive 
Satisfaction 
Performance 

Sales Point 

Goal 

RW 

NRW 

HOQ 

IR 

Perbaikan Kepuasan 
Konsumen 

Gambar 2. 1: House of Quality 

Gambar 2. 2: Kerangka Pikir 
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 Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan teori tentang dimensi 

kualitas produk jasa. Dalam mengukur kualitas produk jasa ada 10 dimensi. 

Namun dalam penelitian ini digunakan 8 dimensi saja. 8 dimensi ni disesuaikan 

dengan voice of customer yang sebelumnya didapat. Dari 8 dimensi kualitas jasa 

ini dipergunakan untuk mengetahui tingakat harapan konsumen, dan kepuasan 

konsumen pada RS UMM, mengetahui tingkat kepuasan konsumen pada RSI 

Aisyiyah. yang kemudian dihitung untuk dijadikan data pada plaing matrix. 

Kemudian hasilnya disusun dalam House of Quality.
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