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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dan pendukung landasan penelitian yang dilakukan 

maka peneliti menyajikan data penelitian terdahulu tentang analisis kualitas 

jasa dan Quality Function Deployment. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, diperoleh persamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian 

terdahulu, persamaannya yaitu terletak pada tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dan objek penelitian dan serta variabel dalam lima dimensi kualitas 

jasa yang yang digunakan dalam penelitian, sedangkan perbedaannya 

adalah salah satu hasil penelitian terdahulu menggunakan 2 alat analsis yaitu 

Quality Function dan Analitycal Hierarcy Process (AHP). Oenelitian 

terdahuklu dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah ini :  



9 
 

 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Uraian 

1. Nama Peneliti  Marito Magdalena, dkk (2013) 

 Judul 

Penelitian 

Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan 

Menggunakan Metode di Rumah Sakit XYZ 

Alat Analisis Quality Function Development (QFD) 

Hasil 

Penelitan 

Hasil penelitian adalah karakteristik  pelayanan yang 

menjadi prioritas pertama sebagai acuan perbaikan 

kualitas pihak manajemen rumah sakit adalah daya 

tanggap staf rumah sakit karena memiliki bobot 

tingkat kepentingan relatif tertinggi 

2. Nama Peneliti Gede Putu Agus Jana Susila, dkk (2014) 

 Judul 

Penelitian 

Implementasi Quality Function Development unruk 

meningkatkan Layanan Publik di RSUD kab. 

Buleleng, Bali 

 Alat Analisis Quality Function Development (QFD) 

 Hasil 

Penelitan 

Urutan prioritas tindakan yang harus dilakukan oleh 

manajemen RSUD Kabupaten Buleleng untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien yaitu 

seminar dan training kesehatan, kerja sama dengan 

dengan pihak rumah sakit setempat, pelayanan jasa 

cleaning service, pembuatan lapangan parkir dengan 

tata lansekap yang menarik, pembinaan moral 

pegawai dengan pendekatan agama.   

3. Nama Peneliti Luciana Pane, dkk (2013) 

 Judul 

Penelitian 

Upaya Peningkatan Fasilitas Jasa Kesehatan 

menggunakan Integrasi Quality Function 

Development (QFD) dengan Analitycal Hierarcy 

Process (AHP) 

 Alat Analisis Quality Function Development (QFD) dengan 

Analitycal Hierarcy Process (AHP) 

 Hasil 

Penelitan 

Variabel jadwal pelayanan tepat waktu menjadi 

prioritas perbaikan pertama pihak rumah sakit karena 

memiliki bobot yang paling besar. Selanjutnya diikuti 

dengan variabel melayani kapanpun dibutuhkan 

pasien, prosedur pelayanan tidak berbelit- belit, 

perawat berpengalaman, mudah menemui petugas 

medis, karyawan non medis cepat melayani.   

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2017 
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B. Landasan Teori 

1. Kualitas Jasa 

Kualitas jasa sering didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka 

memenuhi harapan pelanggan. Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2005) 

berpendapat bahwa Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan 

(exellence) yang diharapkan dalam pengendalian atas keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain, 

terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yakni, jasa 

yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dipersepsikan 

(perceived service). 

Hal ini berarti ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

jasa yaitu jasa yang diharapkan (exspected service) dan jasa yang 

dipersepsikan (perceived service). Bila jasa yang diterima atau 

dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan (exspected 

service), 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. 
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a) Strategi Kualitas Jasa/Layanan 

Menurut Tjiptono (2000) stretegi kualitas jasa atau layanan 

mencakup empat hal berikut: 

1) Atribut Layanan Pelanggan 

Adalah penyampaian layanan atau jasa harus tepat waktu, akurat, 

dengan perhatian dan keramahan. 

2) Pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa 

Merupakan aspek penting dalam rangka menciptakan kepuasan 

pelanggan. Faktor biaya, waktu menerapkan program, dan pengaruh 

layanan pelanggan. Ketiga faktor ini merupakan inti pemahaman dan 

penerapan suatu sistem yang responsive terhadap pelanggan dan 

organisasi untuk pencapaian kepuasan optimum. 

3) Sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan 

Umpan balik sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan 

berkesinambungan. Informasi umpan balik harus difokuskan pada 

hal-hal berikut: memahami persepsi pelanggan terhadap perusahaan, 

jasa perusahaan dan para pesaing; mengukur dan memperbaiki 

kinerja perusahaan; mengubah bidang-bidang terkuat perusahaan 

menjadi faktor pembeda pasar; mengubah kelemahan menjadi 

peluang berkembang, sebelum pesaing lain melakukannya; 

mengembangkan sarana komunikasi internal agar setiap orang tahu 

apa yang mereka lakukan; dan menunjukkan komitmen perusahaan 

pada kualitas dan para pelanggan. 
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4) Implementasi 

Sebagai bagian dari proses implementasi, manajemen harus 

menentukan cakupan kualitas jasa dan tingkat layanan pelanggan 

sebagai bagian dari kebijakan organisasi. 

b) Meningkatkan Kualitas Jasa 

Dalam meningkatkan kualitas jasa, banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan dan upaya tersebut juga berdampak luas terhadap 

budaya organisasi secara keseluruhan. Faktor-faktor yang perlu 

mendapat perhatian yaitu (Tjiptono, 2000): 

1) Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. 

2) Mengelola harapan pelanggan. 

3) Mengelola bukti kualitas jasa yang bertujuan untuk memperkuat 

persepsi  pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. 

4) Mendidik konsumen tentang jasa (membantu pelanggan dalam 

memahami  suatu jasa). 

5) Mengembangkan budaya kualitas. 

6) Menciptakan Automating Quality. 

7) Menindaklanjuti jasa dalam membantu memisahkan aspek-aspek 

jasa yang  perlu ditingkatkan. 

8) Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa. 
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c) Dimensi Kualitas Jasa 

Untuk mengukur kualitsa dari suatu produk jasa diperlukan 

beberapa variabel pengekuran agar memudahkan dalam melakukan 

penilian kualitas jasa. Dan penjelasan tentang variable penilaian kualitas 

jasa ditentukan oleh tjiptono dan Diana tentang dimensi kualitas jasa 

Tjiptono & Diana (2003) menunjukkan bila dimensi-dimensi 

lebih banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur, maka 

berdasarkan berbagai penelitian terhadap jenis jasa, zethmal, berry dan 

Parasuraman, berhasil mengidentifikasi lima kelompok karakteristik 

yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa 

yaitu: 

1) Tangibles, meliputi bagian-bagian pelayanan yang bersifat 

nyata/langsung seperti penampilan karyawan, fasilitas fisik, 

peralatan, sarana komunikasi.  

2) Realibility, yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan.  

3) Responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta 

tanggap terhadap keinginan konsumen.  

4) Assurance mencakup tingkat pengetahuan dan keramahantamahan 

serta sopan santun yang harus dimiliki karyawan di samping 

kemampuan mereka dalam menanamkan kepercayaan pada 

pelanggan. 
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5) Empathy, merupakan perhatian khusus yang diberikan kepada setiap 

pelanggan secara individu. 

2. QFD (Quality Function Deployment) 

Quality Function Deployment dikembangkan oleh Yoji Akao di 

Jepang pada tahun 1966. Menurut Akao, Quality Function Deployment 

adalah metode untuk mengembangkan kualitas desain yang bertujuan 

untuk memuaskan konsumen dan kemudian menerjemahkan 

permintaan konsumen menjadi target desain dan poin utama kualitas 

jaminan untuk digunakan di seluruh tahap produksi.  

Quality Function Deployment adalah metodologi terstruktur 

yang digunakan dalam proses perancangan dan pengembangan produk 

suntuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

(QFD) Quality Function Deployment juga dapat diartikan sebagai 

penyebaran fungsi-fungsi yang terkait dengan pengembangan produk 

dan pelayanan dengan mutu yang memenuhi kepuasan konsumen. 

(Revelle., Frigon., dan Jackson, 1995). 

Berdasarkan definisinya, (QFD) Quality Function Deployment 

merupakan praktek untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan 

terhadap kebutuhan pelanggan. (QFD) Quality Function Deployment 

menterjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang 

dihasilkan oleh organisasi. (QFD) Quality Function Deployment 

memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan kebutuhan 

pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut 
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dan memperbaiki proses hingga tercapainya efektifitas maksimum. 

(QFD) Quality Function Deployment juga merupakan praktik menuju 

perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk 

melampaui harapan pelanggan. 

a) Tujuan QFD (Quality Function Deployment) 

Ada 3 tujuan utama dalam menerapkan (QFD) Quality Function 

Deployment adalah: 

1) Memprioritaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan secara lisan 

dan tidak lisan. 

2) Menerjemahkan kebutuhan ke dalam karakteristik teknis dan 

spesifikasi. 

3) Membangun dan memberikan kualitas produk atau layanan dengan 

memfokuskan setiap kepuasan pelanggan. 

b) Manfaat QFD (Quality Function Deployment) 

Manfaat (QFD) Quality Function Deployment bagi perusahaan 

yang berusaha meningkatkan daya saingnya melaui perbaikan kualitas 

dan produktifitasnya secara berkesinambungan adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan Keandalan Produk. 

2) Meningkatkan Kualitas Produk.  

3) Meningkatkan Kepuasan Konsumen. 

4) Memperpendek time to market 

5) Mereduksi biaya perancangan. 

6) Meningkatkan komunikasi. 
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7) Meningkatkan Produktivitas. 

8)  Meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Ada beberapa tahapan dalam (QFD) Quality Function Deployment 

menurut (Lou Cohen, 1995). Tahapan tersebut antara lain: 

a. Tahap pengumpulan Voice of Customer 

b. Tahapan membuat Matriks Perencanaan (Planning Matrix) 

c. Tahap penyusunan House of Quality 

d. Tahap analisa dan interpretasi 

Menurut Nasution (2005) (QFD) Quality Function Deployment 

membawa sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya 

meningkatkan persaingan mereka secara terus menerus memperbaiki 

kualitas dan produktifitas. Manfaat dari (QFD) Quality Function 

Deployment antara lain: 

a. Fokus pada Pelanggan 

(QFD) Quality Function Deployment memerlukan pengumpulan 

masukan dan umpan balik dari pelanggan. Informasi kemudian 

diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang 

spesifik. 

b. Efisiensi Waktu 

(QFD) Quality Function Deployment dapat mengurangi waktu yang 

dibutuhkan dalam pengembangan produk karena memfokuskan pada 

persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasikan 

dengan jelas. 
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c. Orientasi Kerjasama Tim 

(QFD) Quality Function Deployment merupakan pendekatan orientasi 

kerjasama tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan atas 

consensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan brainstorming. 

d. Orientasi pada Dokumentasi 

Salah satu produk yang dihasilkan dari proses (QFD) Quality 

Function Deployment adalah dokumen 

komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala 

proses yang ada dan perbandinganya dengan persyaratan pelanggan.  

Tony Wijaya dalam buku Manajemen Kualitas Jasa (2011) 

mengatakan bahwa (QFD) Quality Function Deployment mempunyai 

manfaat sebagai berikut. 

a. Rancangan produk dan jasa baru memuaskan kebutuhan 

pelanggan. 

b. Berfokus pada efisiensi waktu, dalam hal tersebut akan 

mengurangi lamanya waktu yang diperlukan untuk daur 

rancangan secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi waktu 

untuk memasarkan produk-produk baru. Perkiraanperkiraan 

terbaru memperlihatkan adanya penghematan antara sepertiga 

sampai setengah dibandingkan dengan sebelum menggunakan 

(QFD) Quality Function Deployment.  

c. Mendorong terselenggaranya tim kerja. Semua keputusan dalam 

proses diambil berdasarkan ketepatan bersama dalam diskusi 
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seluruh departemen. Masing-masing anggota tim kerja 

mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dan memiliki 

sesuatu untuk disumbangkan kepada proses. 

Metode Quality Function Deployment (QFD) ini mempunyai 

kelemahan juga, dalam pendapat Tony Wijaya di buku Manajemen 

Kualitas jasa (2011) berpendapat bahwa Quality Function Deployment 

(QFD) mempunyai kelemahankelemahan, sebagai berikut. 

a. Memerlukan keahlian spesifik beragam yaitu input pada (QFD) 

Quality Function Deployment memerlukan analis pasar. 

Penerjemahan karakteristik kualitas membutuhkan keahlian 

peramcangan. Penerjemahan ke spesifikasi teknis. 

b. Kesulitan dalam pengisian matriks 

c. Hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan 

masalah. (QFD) Quality Function Deployment merupakan metode 

yang beroprasi berdasarkan input, mengolahnya, dan mengeluarkan 

output tertentu. Keberhasilan alat ini ditentukan oleh kejelian melihat 

konteks permasalahan yang dapat dikategorikan menjadi upstream 

yaitu penentuan sumber input yang tepat, dan downstream yaitu tindak 

lanjut yang dilakukan pada output. 

d. Bersifat proyek tanpa kelanjutan yaitu tidak ada pembakuan institusi 

atau job discipsion yang tepat untuk orang-orang yang terlibat 

didalamnya. 
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Selain memiliki kelemahan (QFD) Quality Function Deployment 

juga memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya adalah: 

1. Menyediakan format standar untuk menerjemahkan kebutuhan 

konsumen menjadi persyaratan teknis, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

2. Menolong tim perancang untuk memfokuskan proses perancangan 

yang dilakukan pada fakta yang ada. 

3. Memungkinkan proses modifikasi selama tahap perancangan 

sehingga dapat terus dikaji ulang. 

c) House of Quality (HoQ) 

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

yang paling dikenal dari representasi (QFD) Quality Function 

Deployment. 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 di bawah ini. 
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Gambar 2.1 House Of Quality 

 

 

 

 

Sumber : Yuri M.Z (2013) 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah alur pemikiran  

yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Fokus peneliti dalam penelitian 

ini adalah perbaikan kualitas jasa pada rumah sakit. Kerangka pikir dalam 

penelitian ini berdasarkan teori tentang kualitas jasa. Teori yang diambil 

peneliti sebagai dasar dari perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak rumah 

sakit. Kerangka pikir yang terdapat pada gambar dibawah ini, dibuat untuk 

memberikan gambaran mengenai alur perbaikan yang akan dilakukan pada 

rumah sakit untuk memperbaiki kualitas berdasarkan kebutuhan konsumen 

(customers needed). 

Target 

Tehnical Response 

Direction Improvement 

Relationship Matrix 

 

Voice of 

Customer 

 

Planing 

Matrix 

Corelation 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengukur kualitas produk jasa ada 5 dimensi kualitas untuk 

menentukannya yaitu tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), 

responsiveness (Ketanggapan), assurance (jaminan), empathy (empati) 

(Tjiptono, 2003). Dari kelima dimensi yang ada, akan digunakan sebagai 

variabel dalam mengukur kepuasan pelanggan, pengguna jasa dikatakan 

puas apabila terdapat kesesuaian antara harapannya sebelum menggunakan 

jasa dengan layanan yang diterimanya selama dan setelah menggunakan 

jasa.  

Lima dimensi kualitas jasa pada RSUD Darsono mempunyai 

indikator-indikator variabel yang kemudian dianalsisis dengan 

Lima Dimensi Kualitas Jasa 

1. Bukti Fisik (tangibles) 

2. Kehandalan (reliability) 

3. Daya Tanggap 

(responsiveness) 

4. Jaminan (assurance) 

5. Empati (empathy) 

Pelanggan Puas 

Pelanggan tidak puas 

Perbaikan Kualitas (Quality 

Function Deployment) 

1. Voice of Customer 

2. Tehnical Response 

3. Relationship 

Matrix 

4. Planning Matrix 

5. Tehnical 

correlation 

6. Tehnical priorities 

7. Banchmarking 

8. Target 

 

  
Kualitas yang diinginkan konsumen 
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menggunakan metode QFD (Quality Function Deployment) dengan tujuan 

melakukan usulan perbaikan terhadap perusahaan. Usulan perbaikan 

dilakukan dengan menggunakan metode Quality Function Deployment, 

yaitu perbaikan yang sesuai dengan keinginan konsumen.  Qulaity Funtion 

Deployment (QFD) adalah pendekatan sistematis untuk merancang produk 

berdasarkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. (Yuri, 2013: 2)  

Didalam QFD terdapat alat-alat yang yang dapat menerjemahkan 

keinginan konsumen, tahapan pertama yaitu menerjemahkan kebutuhan 

konsumen (Voice of Customers), tahap selanjutnya adalah Planing Matrixs 

dengan melalui tahap penyebaran 3 kuisioner yaitu kuisioner kepentingan 

(Important to Customers), (Customers Satisfaction Performance) kuisioner 

kepuasan pada perusahaan, dan (Competitif Satisfaction Performance) 

kuisioner kepuasan pada perusahaan kompetitor. 

Kuisioner tersebut kemudian diolah lagi dengan cara menghitung 

Goal, Improvement Ratio, Sales Point, Row Weight, dan Normalized Row 

Weight untuk dasar penyusunan tahap berikutnya, yaitu penyusunan rumah 

kualitas (House of Quality), dengan melalui pembuatan Technical 

Responces terlebih dahulu untuk mengetahui tanggapan perusahaan dalam 

menyikapi kebutuhan pelanggan.  

Tahap akhir adalah tahap Analisis dan Interpretasi yaitu 

membandingkan hasil dari pengolahan data yang menjadi prioritas untuk 

pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan serta sesuai dengan kemampuan perusahaan. 
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