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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang. Jl Raya Tlogomas No. 45 Malang (sebelah timur terminal Landungsari 

Malang.) sebagai obejek utama dalam penelitian ini. dan Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah yang berada di Jl. Sulawesi No.16, Kasin, Klojen, Kota Malang 

sebagai obejek pembanding. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan metode survey. Menurut Sugiyono (2013:9) survey adalah 

metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positiveme yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis pada penelitian ini bersifat kuantitatif atau 

statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

C. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan 

dalam melakukan penelitian atau data yang diambil dari sumber pertama di 

lapangan. (Sanusi, 2011). Data primer dalam penelitian in berupa kuisioner 

yang disebarkan pada responden yang berada di Rumah Sakit Universitas 

Muhamadiyah Malang. Isi kuisioner yang disebar adalah berhubungan 
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dengan kualitas pelayanan pihak rumah sakit dalam melayani pasien dan 

pengnjung. Kemudian dari hasil quisioner yang disebar dianalisis dan 

dijadikan pembahasan. Ada tiga jeis quisioner yang akan disebarkan dalam 

penelitian ini yaitu, Important  to Customer, Satisfaction Customer dan 

Satisfaction Customer akan disebarkan pada pngunjung Rumah Sakit 

UMM, dan Competitive Satisfaction Performance akan disebarkan ke 

konsumen RSI Aisyiyah. 

2. Data Sekunder 

Data Skunder yaitu data yang tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain (perusahaan). (Sanusi, 2011) atau data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau skunder. Data skunder ini dapa berupa internal data yaitu data 

tertulis dan eksternal yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. (Burhan, 

2001). Data sekunder yang digunkna dalam penlitian ini adalah internet 

berupa data keluhan pelanggan rumah sakit dan data Rumah Sakit UMM 

yang meliputi sejarah singkat, struktural, dan jumlah rata-rata pasien rawat 

jalan perbulannya.  
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D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumoulan data yang digunakan dalam penleitain ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Angket (Kuesionare) 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden 

untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. Menurut Masri 

Singarimbum, pada penelitian survei, penggunaan angket merupakan hal 

yang paling pokok untuk pengumpulan data di lapangan. Hasil kuesioner 

inilah yang akan diangkakan (kuantifikasi), disusun tabel-tabel dan 

dianalisa secara statistik untuk menarik kesimpulan penelitian. 

 Kuisioer dibutuhkan untuk mendapat data dalam bentuk 

keluhan konsumen atau tingkat kepuasan pelayanan konsumen RS UMM 

dan RSI Aisyiyah yang berkaitan dengan 10 dimensi kualitas jasa. Kuisioner 

disusun berdasarkan Voice of Customer atau keluhan yang didapat dari 

kuisioner terbuka yang disebar melalui Google Form dan keluhan yang ada 

pada Google Review. Keluhan yang ada dikelompokan sesuai dengan 

dimensi kualitas dan disusun mejadi kuisioner.  Ada tiga jeis quisioner yang 

akan disebarkan dalam penelitian ini yaitu, Important  to Customer, 

Satisfaction Customer dan Satisfaction Customer akan disebarkan pada 

pngunjung Rumah Sakit UMM, dan Competitive Satisfaction Performance 

akan disebarkan ke konsumen RSI Aisyiyah.  
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2. Wawancara  

 Data yang dikumpulkan dari wawancara berupa keluhan-keluhan 

pelanggan untuk membuat daftar  voice of customer. Sehingga data tersebut 

dapat diolah dalam QFD untuk penentuan Importance to Customer hingga  

pembuatan HOQ. Selain itu wawan cara dilakukan untuk menentukan 

technical response sebagai tindakan yang dapat dilaksanakan oleh RS 

UMM 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda 

alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada 

obyek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, 

sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut (Sugiyono, 2013:50).  

Populasi dalam penelitian ini merupakan pasien rawat jalan pada RS 

UMM sebagai objek penelitian dengan populasi rata rata perburalan adalah 

kurang lebih 6500 orang, data ini diambil berdasarkan data jumlah pengunjung 

rawat jalan pada bulan juni hingga september. Selain RS UMM, penelitian ini 

meggunakan pasien rawat jalan RSI Aisyiyah sebagai objek pembanding. 
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Menurut Sugiyono (2013:112) Sampel adalah bagian dari populasi yang 

mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Sebuah populasi dengan kuantitas 

besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama 

persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif. jumlah dari 

sampel tidak selalu besar dan juga tidak selalu kecil, hal ini bergantung pada 

pada keterwakilan karakter dari sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 

pasien rawat jalan pada RS UMM dan RSI Aisyiyah. 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunaakn Tahap pengumpulan 

data suatu penelitian memerlukan proses data sampling. Penarikan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Teknik ini ditunjukkan 

kepada orang yang pernah berkunjung ke RS UMM minmal 1 kali . Menurut 

Roscoe dalam Sugiyono (2013: 133) ukuran sampel yang layak untuk diteliti 

adalah antara 30 hingga 500 sampel. Maka dalam penelitian ini akan diambil 

30 sampel dari pasien rawat jalan RS UMM dan RSI Aisyiyah. 

G. Devinisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata 

dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi operasional 

variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. 

Pada penelitian ini variable yang digunakan ada delapan dan indikator yang ada 

sejumlah duapuluh satu. Veriabel dan indicator ini ditentukan dari hasil Voice 
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of Customer yang kemudian dipadukan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

menggunakan QFD sebagai alatnya dan rumah sakit sebagai objeknya. 

Kemudian dari indikator yang ada disesuaikan dengan 10 dimensi kualitas jasa 

yang diambil dari buku Tjiptono. Dari variable dan indicator ini dijadikan 

landasan pembuatan kuisioner. Berikut adalah devinisi operasional variable.  

1. Realibility, merupakan kemampuan RS UMM dalam memenuhi kewajiban 

konsumen sebagai rumah sakit. Indikatornya, dokter ada ditempat saat 

dibutuhkan, ketersediaan perawat yang memadai ketika dibutuhkan, 

ketepatan jadwal dokter. 

2. Responsiveness, merupakan respon, kecepatan, ketanggapan dari RS UMM 

dalam memenuhi keperluan konsumen, Indikatornya, tenaga on medis 

melayani dengan cepat, tenaga medis melayani dega tanggap, kecepatan 

pemesanan obat. 

3. Competence, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki karyawan 

RS UMM dalam melayani konsumen. Indikatornya, dokter yang 

berpengalaman, perawat yang terampail. 

4. Access, merupakan kemudahan konsumen dalam mengakses, menemui, 

mendapatkan pelayanan RS UMM. Indikatornya, Kemudahan proses 

administrasi, proses administrasi dilakukan dengan cepat. 

5. Coutesy, merupakan sikap santun dan baik yang diberikan RS UMM 

terhadap konsumen. Karyawan non medis melayani dengan ramah, perawat 

memberikan pelayanan medis dengan ramah, dokter membrikan 

pengobatan degan ramah. 
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6. Security, adalah kemampuan untuk memberikan rasa aman melaui fasilitas 

dan pekerja dari pihak RS UMM. Indikatornya peralatan medis yang 

digunakan bersih. 

7. Understanding / Knowing the Customer, mampu memahami keinginan 

konsumen. Indikatornya Tarif berobat terjangkau, Prosdur pembayaran 

yang tidak bebelit belit, harga ibat yang terjangkau. 

8. Tangibel, merupakan bukti fisik dari RS UMM. Indikatornya, Kelenkapan 

fasilitas kamar mandi, Kursi yang digunakan pada ruang tunggu 

kmemenuhi, kebersihan ruangan, adanya denah ruangan. 
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Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator 

Realibility,  
merupakan kemampuan RS UMM dalam 

memenuhi kewajiban konsumen sebagai 

rumah sakit. 

dokter ada ditempat saat dibutuhkan 

Ketersediaan perawat yang memadai 

ketepatan jadwal dokter 

Responsiveness  
merupakan respon, kecepatan, ketanggapan 

dari RS UMM dalam memenuhi keperluan 

konsumen,. 

Tenaga non-medis melayani dengan 

cepat  

Tenaga medis melayani dengan 

tanggap 

kecepatan pememesan obat 

Competence,   
pengetahuan dan keterampilan yang harus 

dimiliki karyawan RS UMM dalam 

melayani konsumen. 

tenaga dokter berpengalaman 

Perawat atau tenaga medis yang 

terampil 

Access,   
merupakan kemudahan konsumen dalam 

mengakses, menemui, mendapatkan 

pelayanan RS UMM. 

kemudahan proses administrasi 

proses administrasi dilakukan 

dengan cepat 

Courtesy  
merupakan sikap santun dan baik yang 

diberikan RS UMM terhadap konsumen.  

karyawan non-medis melayani 

dengan ramah  

perawat memberikan pelayanan 

medis yang ramah 

dokter memberikan pengobatan 

dengan ramah 

Security  
adalah kemampuan untuk memberikan rasa 

aman melaui fasilitas dan pekerja dari 

pihak RS UMM 

peralatan medis yang digunakan  

bersih 

Understanding/knowing the customer  
mampu memahami keinginan konsumen. tarif berobat yang terjangkau 

prosedur pembayaran yang tidak 

berbelit belit 

harga obat yang terjangkau 

Tangible  
merupakan bukti fisik dari RS UMM.  kelengkapan fasilitas kamar mandi 

kursi yang disediakan pada ruang 

tunggu memenuhi 

kebersihan ruangan 

Adanya denah ruangan. 
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H. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan adalah dengan menggunakan skala 

likert. Skala likert merupakan pengkuran yang paling banayak digunakan dalam 

melakukan survei. Skala likert menurut Sugiyono (2013:136) merupakan Skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi 

skor,  Untuk digunakan jawaban yang dipilih. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Adapun perincian 

skala yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. 2 Skala Pengukuran Data 

Important  to Customer 

(Harapan Konsumen)  

Satisfaction Customer 

(Kepuasan Konsumen) 

Competitive Satisfaction 

Performance  

STS Sangat Tidak Setuju STP 
Sangat Tidak 

Puas 
STP Sangat Tidak Puas 

TS Tidak Setuju TP Tidak Puas TP Tidak Puas 

R Ragu ragu B Biasa B Biasa 

STS Setuju P Puas P Puas 

SS Sangat Setuju SP Sangat Puas SP Sangat Puas 

 

I. Pengujian Instrument 

1. Uji Validitas 

Penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan peneliti serta dapat mengungkapkan data – data yang diteliti 

secara tepat. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
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kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas 

adalah dengan menggunakan rumus korelasi produk moment. Suatu data 

akan dianggap valid apa bila hasil r hitung lebih besar dari pada r table pada 

tingkat sigifika 5%. Berikut adalah rumus yang digunakan. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

X = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X 

ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y 

ΣX2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

ΣY2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

n = Banyaknya responden 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala 

bertingkat. Data dianggap reliable apabila nilai lebih besar dari 0.6,.. Rumus 

Alpha Cronbach sebagai berikut : 

𝑟11 = (
𝑘

[𝑘 − 1]
)  (

1 − ∑ 𝜎2𝑏

[𝜎2𝑡]
)  
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Keterangan : 

r11  = Reliabilitas Keseluruhan item 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

𝜎2𝑏  = Varians total 

𝜎2𝑏 = Jumlah Varians Butir 

Jika nilai alpha > 0.6 artinya reliabilitas mencukupi  

J. Analisis data 

Teknik analisis data ang digunakan dalam penelitian in adalah QFD. 

Dengan menggunakan QFD perusahaan dituntut untuk mengetahui apa saja 

keluahan konsumen kemudian dibuat responteknis sebagai solusi dari keluhan 

konsumen. Respo teknis ini disesuaikan dengan apa yang di keluhkan 

konsumne. Lalu disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dalam memenuhi 

reson tekins tersebut. Dalam penelitian ini buku acuan yang digunakan adaah 

tulisan Yuri (2013) dan penelitian terdahulu 

1. Metode QFD 

a. Tahap Pengumpulan Suara (Voice Of Customer) 

Pada tahap ini peneliti, dilakukan pengumpulkan suara 

konsumen dengan menyebarkan kuisioner terbuka kepada pelanggan 

atau pasien Rumha Sakit UMM. Pada tahap ini pelanggan  bebas untuk 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan yang terdapat 



39 
 

dalam kuisioner, yang mana jawaban tersebut sesuai dengan kondisi 

yang mereka rasakan pada saat menggunakan layanan Rumah Saakit 

UMM. 

b. Technical Response 

Bagian ini berisi identifikasi karakteristik produk yang dapat diukur 

untuk memenuhi keinginan pelanggan (technical response). Paada tahap 

ini akan diperoleh gambaran mengenai perbaikan pelayanan yang sudah 

maupun akan dilakukan terhadap atribut atribut pelayanan. Data ini 

didapatkan dari pengamatan, SOP, dan kebijakan perusahaan.  

c. 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.  

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 
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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. Dalam hal 

ini adalah RSI Aisyiyah. Sebagai Objek pembanding RSI Aisyiyah 

dilpilih karena memiliki beberapa kesamaan dan dianggap pantas 

sebagai pembanding RS UMM. Kesamaan yang dimiliki RSI 

Aisyiyah adalah merupakan rumah sakit swasta yang didirikan di 

kota Malang. RSI Aisyiyah dan RS UMM didirikan dengan dana 

dan atas nama organisasi Muhammadiyah. Dengan beberapa 

kesamaan, seperti sumber dana, pendiri, dan kota didirikannya 

rumah sakit maka pasien rawat jalan RSI Aisyiyah dianggap layak 

sebagai pembanding RS UMM. 
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   CoSP kebutuhan no.x = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜.𝑥

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

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. 
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  Row weight =(ItC)x(IR)x(sale  point) 

8) Normalized Row Weight 

Adalah presentase dari keseluruhan row weght. Normalized 

row weight  dapat dihitung dengan.  

NRW Kebutuhan no. X =
𝑟𝑎𝑤𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑥

𝑟𝑎𝑤𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

d. Relationship Matix 

Relationship matix merupakan tahap dimana dihubungkannya 

antara voice of customer terhadap respon teknis Penentuan nila 

relationship matrix tergantung pada kuat atau tidaknya hubungan. Nila 

relationship matrix berkisar antara 0 sampai dengan 9, apabila nilai 

relationship matrix antara atribut pelayanan dengan respon teknis 

tersebut 9, maka hubungan tersebut sangat kuat, artinya respon teknis 

tersebut sangat berpengaruh terhadap atribut pelayanan 

tersebut.Sebaliknya apabila nilai relationship matrix antara atribut 

pelayanan dengan respon teknis tersebut 0, maka diantara keduanya 

tidak ada hubungan. 

e. Priority 

Prioritas menunjukan kontribusi technical response terhadap 

kepuasan konsumen.  Untuk menetukan prioritas adalah dari NRW  

setiap atribut yang berhubungan dengan Technical response dengan 
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nilai relationship matrix, lalu dijumlahkan berdasarkan pada setiap 

tehnical response dan di persentasekan. Persentase terbesar adalah 

tenical resonse yang di prioritaskan . 

Contribution = NRW x Relationship matrix 

Priority = 
∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒

∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Setelah dihitung maka akan dapat ditentukan nilai prioritasnya yang 

mana merupakan urutan prioritas dari tehnicaal renponse 

f. Tehnical Corelation 

Tehnical Corelation adalah hubungan dan saling keterkaitan antar 

tehnical response. Tujuan dari tahap ini adalah apabila respon teknis yng 

satu dipengaruhi atau mempengaruhi respon teknis yang lainnya, maka 

diharapkan tidak saling berbenturan.  Berikut adalah ukuran tehnical 

resnponse. 

1.  Hubungan kuat positif 

2. Hubungan positif 

3. Hubungan negatif 

4. Hubungan kuat negatif 
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g. Benchmarking 

Benchmarking adalah tahap dilakukannya perbandingan dengan 

rumah sakit pesaing yang dianggap lebih baik dalam hal ini adalah 

Rumah Sakit Saiful Anwar, sehingga nantinya akan diketahui apa saja 

yang menjadi keunggulan pesaing. Untuk mengetahui nilai benchmark 

adalah dengan menentukan relationship matrix dengan customer 

satisfaction performance dan competitive satisfaction performance. 

h. Target 

Target adalah arah perbaikan tehnical response yang dilakukan 

untuk disesuaikan dengan keinginan pelanggan / konsumen. Target 

dinyatakan dengan simbol sebagai berikut: 

= Lebih baik maximum (meningkat) 

= Lebih baik minimu (menurun) 

  = Targe value 


