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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan pustaka 

Dalam melakukan penelitian, diperlukan sebuah konsep dasar. Konsep 

dasar dapat berupa teori dan metode yang digunakan untuk menjadi acuan 

dalam melakukan penelitian. Terdapat enam bahasan pokok baik berupa teori 

maupun metode yang ada pada tinjau pustaka ini. Berikut adalah teori dan 

metode yag digunakan dalam penelitian  : 

1. Produk 

Banyak orang menganggap produk adalah suatu penawaran nyata, 

tetapi produk bisa lebih dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan 

atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, 

tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. 

Dalam merencanakan penawaran pasarnya, perusahaan harus melihat 

lima tingkatan produk. Dimana setiap tingkatan menambah nilai pelanggan 

yang lebih besar, dan kelimanya merupakan bagian dari Hierarki nilai 

pelanggan (customer-value hierarchy). Berikut lima tingkatan produk yang 

dikemukakan oleh Philip Kotler (2009). 

a. Core benefit (manfaat inti), Merupakan layanan atau manfaat yang 

benar-benar dibeli pelanggan. Dalam hal ini perusahaan harus 
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melihat diri mereka sendiri sebagai penyedia manfaat. Contohnya  

seperti seorang tamu hotel membeli “istirahat dan tidur”. 

b. Basic product (produk dasar), yakni perusahaan harus merubah 

manfaat inti dari produk menjadi produk dasar. Contohnya pada 

hotel dengan produk dasar meliputi tempat tidur, kamar mandi, 

handuk, meja, lemari pakaian, dan toilet. 

c. Expected produk (produk yang diharapkan), yakni sekelompok 

atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika 

mereka membeli produk tersebut. Misalnya tamu hotel dapat 

mengharapkan tempat tidur yang bersih,handuk bersih, lampu baca, 

dan ketenangan. 

d. Augmented product (produk tambahan), yaitu perusahaan 

menyiapkan produk yang ditingkatkan yang memenuhi keinginan 

pelanggan hingga melampaui harapan mereka untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Misalnya suatu hotel meningkatkan 

produknya dengan menyertakan pesawat televisi dengan alat 

pengendali jarak jauh, bunga segar, makanan dan pelayanan kamar 

yang baik, dan sebagainya. 

e. Potential product (potensial produk), yang mencakup kemungkinan 

tambahan dan trasformasi yang mungkin dialami sebuah produk 

atau penawaran di masa depan. Ini  adalah di mana perusahaan 

mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan 

penwaran mereka. Misalnya perusahaa secara agresif mencari 



12 
 

berbagai cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan 

tawarannya dengan cara kemunculan hotel yang seluruhnya 

berkamar suite. 

 Konsumen melihat produk sebagai melihat kumpulan manfaat yang 

kompleks yang memuaskan kebutuhan mereka. Mula-mula perusahaan 

harus mampu mengenali kebutuhan inti pelanggan yang akan dipuaskan 

produk tersebut hinggan mencapai produk yang potensial. 

2. Pengembangan Produk 

Perubahan yang cepat dalam selera pelanggan, teknologi, dan 

persiangan pada era saat ini membuat perusahaan harus dapat 

mengembangkan aliran yang stabil dari produk dan jasa baru. Perusahaan 

dituntut untuk dapat berinovasi secara berkesinambungan pada prodok atau 

jasa yang ditawarkan.  

Untuk memenuhi tuntutan pasar, perusahaan dapat memperoleh produk 

baru dengan menggunakan pengembangan produk yang sudah ada, dengan 

melaui departemen riset dan pengembangan. Pada dasarnya pengembangan 

produk baru merupakan pengembangan dari produk orisinil yang sudah ada 

kemudian ditingkatkan dan dimodifikasi kemudian memunculkan merek 

baru. 

Dalam melakukan pengembangan produk tentunya terdapat tahapan-

tahapan proses  yang perlu dilakukan perusahaan untuk dapat melakukan 

hal tersebut. Adapun tahapan proses dalam melakukan pengembangan 

produk menurut Kotler (2009) adalah sebagai berikut : 
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a. Penciptaan ide   

Pengembangan produk dimulai dengan penciptaan ide pencarian 

sistematis untuk ide produk baru.  Sumber utama ide produk baru 

termasuk sumber internal dan sumber eksternal seperti pelanggan, 

pesaing, distirbutor, pemasok, dan lain-lain. 

b. Penyaringan ide 

Tujuan penciptaan ide adalah menghasilkan ide dalam jumlah 

banyak. Tujuan dari tahap berikutnya adalah mengurangi jumlah 

tersebut. Tahap peratama dalam pengurangan ide adalah 

penyaringan ide (idea screening), yaitu bertujuan untuk menyaring 

ide produk baru dengan tujuan menemukan ide baik dan membuang 

ide buruk secepat mungkin. 

c. Pengembangan dan pengujian konsep  

Konsep produk merupakan versi detail dari ide produk baru yang 

dinyatakan dalama bahasa konsumen yang mempunyai arti. Pada 

tahapan ini adalah pengembangan konsep produk yang telah didapat 

dari ide produk kemudian dilakukan pengujian konsep, yaitu 

menguji konsep produk baru dengan sekelompok target konsumen, 

untuk mengetahui apakah konsep tersebut mempunyai daya tarik 

yang kuat bagi konsumen. 

 

 

d. Pengembangan strategi pemasaran  
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Pada tahapan ini perusahaan merancang strategi pemasaran awal 

bagi produk baru berdasarkan konsep produk. Terdapat tiga bagian 

strategi pemasaran dalam pengembangan produk, bagian pertama 

menggambarkan pasar sasarn yaitu berupa positioning produk yang 

direncakana dan tujuan penjualan, pangsa pasar, serta laba untuk 

beberapa tahun pertama. Pada bagian kedua menggambarkan 

kerangka bagi harga produk yang direncankan, distribusi, dan 

anggaran pemasaran tahun pertam. Kemudian bagian ketiga 

menjelaskan rencana jangka panjang penjualan, tujuan laba, dan 

strategi bauran pemasran. 

e. Analisis bisnis 

Setelah perusahaan memutuskan konsep produk dan strategi 

pemasaran, perusahaan selanjutnya melakukan analisis bisnis. Pada 

tahapan ini perusahaan melakukan peninjuan terhadap penjualan, 

biaya, dan proyeksi laba bagi produk baru untuk mengetahui apakah 

faktor-faktor tersebut memenuhi tujuan perusahaan. Bila memenuhi, 

produk dapat bergerak menuju tahapan pengembangan produk.  

f. Pengembangan produk 

Pada tahapan ini mengembangkan konsep produk menjadi produk 

nyata untuk dapat memastikan bahwa ide produk dapat diubah 

menjadi produk yang bisa dikerjakan. Disini bagian rekayasa 

mengembangkan konsep produk tersebut menjadi nyata. 

g. Pemasaran uji 
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Merupakan tahapan dari pengembangn produk baru di mana produk 

dan program pemasaran diuji pada lingkungan pasar yang realistis. 

Pemasaran uji memberikan pengalaman kepada pemasar untuk 

memasarkan produk sebelum mengeluarkan banyak biaya pada saat 

benar-benar diperkenalkan ke pasar. 

h. Komersialisasi 

Pada tahapan ini perusahaan melakukan pengenalah produk baru ke 

pasar. Namun, pada tahapan ini perusahaan akan menghadapi biaya 

yang tinggi.  

Delapan proses tersebut merupakan tahapan utama dalam melakukan 

pengembangan produk, dimana masing-masing tahapan saling terkait satu 

dengan yang lainnya. Yang terpenting adalah perusahaan dalam 

mengembangkan produk harus berpusat pada pelanggan. Dimana 

perusahaan harus menemukan cara untuk memecahkan masalah pelanggan 

dan memberikan pengalam an yang lebih memuaskan bagi pelanggan.  

3. Metode Pengembangan Produk 

Pada proses pengembangan produk yang terdapat diatas menunjukkan 

aktivitas penting yang diperlukan perusahaan untuk menemukan, 

mengembangkan dan memperkenalkan produk yang dikembangkan. 

Namun, pada pengembangan produk baru membutuhkan lebih dari sekedar 

melewati beberapa tahapan.  

Terdapat langkah-langkah untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kepuasan konsumen yang merupakan faktor penting untuk menjawab voice 



16 
 

of customer (suara konsumen), sehingga didapatkan kemampuan untuk 

menjawab kebutuhan dari konsumen tersebut. Metode yang dapat 

digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan tersebut antara lain 

(Nasution,2001): 

a. Sistem keluhan dan saran. Sistem ini menyediakan kotak saran, 

komentar, dan lain-lain, yang memberikan gagasan untuk 

memperbaiki kualitas yang dapat memuaskan pelanggan. 

b. Ghost Shopping. Mempekerjakan beberapa orang yang berperan 

sebagai pembeli potensial dan melaporkan kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan produk pesaing. 

c. Lost customer analysis. Perusahaan meneliti pelanggan yang telah 

berhenti membeli agar mengetahui kelemahan kualitas produk. 

d. Survei kepuasan pelanggan. Metode ini bertujuan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan. 

Pada dasarnya perusahan dalam mengembangkan produk baru harus 

dapat memahami apa yang menjadi keinginan pelanggan agar dapat lebih 

memuaskan pelanggan. 

4. Quality Function Deployment (QFD) 

Quality function deployment (QFD) dikembangkan pertama kali di 

Jepang oleh Mitshubishi’s  Kobe Shipyard pada tahun 1972, yang 

kemudian diadopsi oleh Toyota. Ford Motor Company dan Xerox 

membawa konsep ini ke Amerika Serikat pada tahun 1986. Semenjak itu 
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QFD banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, Amerika 

Serikat, dan Eropa. 

Fokus utama QFD adalah melibatkan pelanggan pada proses 

pengembangan produk sedini mungkin. Pemikiran yang mendasarinya 

adalah bahwa pelanggan tidak akan puas dengan suatu produk meskipun 

produk tersebut telah dihasilkan dengan sempurna. 

Berdasarkan definisinya, QFD merupakan praktik untuk merancang 

suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD 

menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. QFD memungkin perusahaan untuk 

memprioritaskan kebutuhan pelanggan. QFD juga merupakan praktik 

menuju perbaikan proses yang dapat memungkin perusahaan untuk 

melampaui harapan pelanggannya yang didalamnya terdapat berbagai 

macam aktivitas yang dilakukan. 

Berbicara tentang Quality Function Deployment (QFD) tidak terlepas 

dari segala aktivitas yang terdapat didalamnya, mulai dari awalan yang 

harus dilakukan oleh perusahaan hingga tahapan akhir yang harus diakukan 

oleh perusahaan dan tidak lupa pula dari metode ini tentunya terdapat 

manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan. Berikut beberapa aktivitas 

dan manfaat yang terdapat pada metode Quality Function Deployment 

(QFD). 

 

a. Aktivitas  Quality Function Deployment (QFD) 
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Menjalankan kegiatan Quality Function Deployment (QFD) 

tidak semata hanya melakukan kegiata tersebut, tetapi didalamnya 

ada aktivitas-aktivitas yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

agar mencapai hasil akhir yang diinginkan oleh perusahaan. 

Tentunya aktivitas ini penting untuk dilakukan oleh perusahaan 

mengingat aktivitas ini sangat menentukan hasil akhir yang 

nantinya didapat oleh perusahaan. 

Aktivitas paling pertama QFD dimulai dengan memahami 

“suara dari pelanggan” atau voice of customer dan kemudian 

berlanjut melalui empat aktivitas utama (Purnomo,2004), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan Produk  

Dalam aktivitas ini menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan 

pelanggan dalam kebutuhan teknis. 

2. Desain Produk atau Jasa  

Menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan teknis ke dalalam 

karakteristik komponen. 

3. Perencanaan Proses 

Mengidentifikasi langkah-langkah prose dan parameter-

parameter serta menerjemahkannya ke dalam karakteristik 

proses. 

4. Perencanaan Pengendalian Proses 
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Menetapkan atau menentukan metode-metode pengendalian 

untuk mengendalikan karakteristik proses. 

Dari hasil empat aktivitas tersebut akan diberikan kepada tim 

kualitas untuk memperbaiki dan menyempurnakan satiap langkah 

dalam proses QFD. 

b. Manfaat Quality Function Deployment (QFD) 

Segala aktivitas yang dilakukan perusahaan diatas tentunya 

memiliki manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan dan 

tentunya manfaat ini akan didapatkan diakhir oleh perusahaan. 

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari QFD bagi 

perusahaan yang berusaha meningkatkan daya saingnya melalui 

perbaikan kualitas dan produktivitas secara berkesinambungan. 

Manfaat-manfaat tersebut antara lain adalah fokus pada pelanggan, 

efesiensi waktu, orientasi pada kerja sama tim, dan orientasi pada 

dokumentasi (Purnomo,2004). 

1) Fokus pada Pelanggan 

Pada Quality function deployment memerlukan 

pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. 

Informasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 

sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik. Kinerja 

perusahaan dan pesaing dalam memenuhi persayratan terebut 

dipelajari dengan teliti.  
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Dengan demikian manfaat yang perusahaan dapatkan 

adalah  mengetahui sejauh mana perusahaan itu sendiri dan 

pesaingnya memenuhi kebutuhan para pelanggan dan lebih 

paham apa yang diharapkan oleh pelanggan. 

2) Efesiansi Waktu 

Quality function deployment dapat mengurangi waktu 

pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan 

pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasi dengan jelas. 

Sehingga tidak terjadi pemborosan waktu untuk 

mengembangkan ciri-ciri produk yang tidak atau hanya 

memeberikan sedikti nilai (value) kepada pelanggan. 

3) Orientasi Kerja Sama Tim 

Quality function deployment merupakan pendekatan kerja 

sama tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan pada 

konsuensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan 

brainstroming. Oleh karena setiap tindakan yang perlu 

dilakukan diidentifikasi sebagai bagian dari proses maka setiap 

individu memahami posisinya yang paling tepat dalam proses 

tersebut, sehingga pada gilirannya hal ini mendorong kerja sama 

tim yang lebih kokoh. 

4) Orientasi pada Dokumentasi 

Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah 

dokumen komperhensif mengenai semua data yang 
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berhubungan dengan segala proses yang ada dan 

perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. Dokumen ini 

berubah secara konstan setiap kali adaz informasi baru yang 

dipelajari dan informasi lama yang dibuang. Informasi yang up-

to-date mengenai persyaratan pelanggan dan proses internal, 

sangat berguna bila terjadi turnover. 

Berdasakan aktivitas dan manfaat yang ada diatas tentunya 

perusahaan harus dapa melakukan segala aktivitas tersebut dengan 

benar agar mendapatkan hasil akhir yang maksimal dan perussahaan 

mendapatkan manfaat dari semua aktivitas yang dilakukan dalam 

Quality Fucntion Deployment tersebut. 

Berdasarakan aktivitas yang ada pada Quality Function 

Deployment, pada penerpannya terdiri dari tiga tahap, dimana seluruh 

kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan dapat diterapkan 

seperti layaknya suatu proyek, dengan terlebih dahulu dilakukan tahap 

perencanaan dan persiapan (Cohen,1995), ketiga tahapan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Tahap pengumpulan Voice of Customer. 

2) Tahap penyusunan rumah kualitas (House of Quality). 

3) Tahap analisa dan implementasi. 

Pendapat lain berkaitan dengan tahapan dalam pembuatan 

Quality Function Deployment, terdapat empat hal yang harus 

dilakukan,yaitu sebagai berikut. 
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1) Perencanaan Produk (Product Planning) 

Menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pelanggan kedalam 

kebutuhan-kebutuhan teknik, sehingga mudah untuk di aplikasikan. 

2) Desain Produk (Product Design) 

Menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan teknik kedalam karakteristik 

komponen, sehingga mudah untuk menentukan hal-hal yang harus 

disiapkan oleh perusahaan. Maka perlu kecermatan dalam 

menentukannya. 

3) Perencanaan Proses (Process Planning) 

Mengidentifikasi langkah-langkah proses dan parameter-parameter 

serta menerjemahkan kedalam karakteristik proses. 

4) Perencanaan Pengendalian Proses (Process Planning Control) 

Menentukan metode-metode pengendalian untuk mengendalikan 

karakteristik produk. 

Secara sistematik, dalam tahapan operasionalnya dipecahkan 

masalah hubungan antara kebutuhan konsumen dengan karakteristik 

yang telah ditentukan di atas. Dimulai dengan kualitas setiap fungsi 

komponen dan berlanjut ke kualitas setiap bagiaan serta proses produksi 

hingga semua jasa yang diperlukan. 

Analogi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan 

struktur QFD adalah suatu matriks yang berbentuk rumah. Istilah yang 
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sering dipergunakan adalah House of Quality. Berikut merupakan 

House of Quality pada gambar 1. 

1) Tembok rumah sebelah kiri (komponen 1) 

Merupakan masukan dari pelanggan. Pada langkah ini perusahaan 

berusaha menentukan segala persyaratan yang dikehendaki 

pelanggan dan berhubungan dengan produk. 

2) Langit-langit rumah (komponen 2) 

Agar dapat memenuhi persyaratan pelanggan, perusahaan 

mengusahakan spesifikasi kinerja tertentu dan mensyaratkan 

pemasoknya untuk melakukan hal yang sama.  

3) Tembok rumah bagian kanan (komponen 3)  

Merupakan matriks perencanaan. Matriks ini merupakan 

komponen yang digunakan untuk menerjemahkan persyaratan 

pelanggan ke dalam rencana-rencana untuk memenuhi atau 

melampaui persyaratan tersebut. Komponen ini meliputi langkah-

langkah seperti menggambarkan persyaratan pelanggan pada 

suatu matriks dan proses pemproduksian pada matriks lainnya, 

memprioritaskan persyaratan pelanggan, dan mengambil 

keputusan mengenai perbaikan yang dibutuhkan dalam proses 

produksi. 

4) Bagian tengah rumah (komponen 4) 

Pada bagian ini persyaratan pelanggan dikonversikan ke dalam 

aspek-aspek pemproduksian. Misalnya, pelanggan 
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menginginnkan umur pemakaian produk meningkat dari 6 bulan 

menjadi 1 tahun, maka persyaratan tersebut akan dikonversikan 

ke dalam aspek-aspek pemproduksian, seperti material yang 

digunakan, desain, dan proses pemproduksian. 

5) Bagian bawah rumah (komponen 5) 

Merupakan daftar prioritas persyaratan proses pemproduksian. 

Pada bagian ini mencakup segala persyaratan yang diutamakan 

dalam proses pemproduksian. 

6) Bagian atap (komponen 6) 

Pada bagian ini langkah awal yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi trade-off  dengan persyaratan pemproduksian. 

Pertanyaan yang akan dijawab pada komponen ini adalah apa 

yang terbaik dapat dilakukan organisasi dengan 

mempertimbangkan persyaratan pelanggan dan kemampuan 

manufaktur organisasi. 
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 Sumber : Fandi Tjiptono dan Anstasia Diana (2001) 

 Gambar 2.2. House of Quality 

 

4. Jasa  

Jasa/layanan (service) merupaka  tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud 

dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun (Kotler, 2009). Produksinya 

dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Meskipun demikian, semakin 

banyak produsen, distributor, dan pengecer yang menyediakan jasa 

bernilai tambah, atau layanan pelanggan yang sangat baik, untuk 

membedakan diri mereka. Pada jasa/layanan terdapat berbagaimacam 

2. Manufactuer’s current 

requiretments/spasification to suppliers 

6. Identify trdeoffs 

relating to the 

manufacturing 

requirements 

1 

Customer input 

(requiretments) 

4 
Relationship  

 What do the customer 

requirements mean to the 

manufacture? 

 Where are the interactions between 

relationship? 

3 

Planning Matrix 

1. Importance rating 

2. Competition 

rating 

3. Target values 

4. Scale-up Needed 

5. Sales point 

5. Prioritized list of manufacturer’s critical 

proses requirements 
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karakteristik yang terdapat didalamnya sehingga dapat mempengaruhi 

suatu desain program perusahaan. 

Jasa mempunyai empat karakteristik berbeda yang sangat 

mempengaruhi desain program perusahaan (Kotler, 2009). Yang pertama 

Tak berwujud (intangibility), tak terpisahkan (inseparability), bervariasi 

(variability), dan dapat musnah (perishability). 

a. Tak berwujud (intangibility) 

Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, 

diraba, didengar, atau dibaui sebelum jasa tersebut dibeli. Untuk 

mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti kualitas 

dengan dengan mengambil keputusan dari tempat, orang, peralatan, 

bahan, komunikasi, simbol, dan harga. Oleh karena itu, penyedia 

jasa adalah mengelola bukti untuk mewujudkan hal yang tak 

berwujud. 

b. Tak terpisahkan (inseparability) 

Jasa pada umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Jika 

seseorang memberikan jasa, maka penyedia menjadi bagian dari 

jasa itu. Karena klien juga sering hadi ketika jasa itu dibuat dan 

interaksi penyedia dengan klien merupan bagiasn dari kegiatan 

jasa.  

c. Bervariasi (variability) 

Karena pada dasarnya kualitas jasa tergantung pada siapa yang 

menyediakannya, kapan dan di mana, dan kepada siapa, jasa 
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sangat bervariasi. Pembeli jasa menyadari variabilitas yang 

ditawarkan dan membicarakannya dengan orang lain sebelum 

memilih penyedia jasa. 

d. Dapat musnah (perishability) 

Pada umumnya jasa tidak dapat disimipan dan dapat musnah. 

Dapat musnahnya jasa ini menjadi masalah ketika permintaan 

meningkat. 

Tentunya perusahaan harus dapat mengetahui empat karaketristik 

diatas agar perusahaan dapat menentukan desain pemasaran yang akan 

dilakukan oleh perusahaan. 

Dalam sektor jasa, manusia, benda fisik, dan data dapat diproses, dan 

sifat dari proses tersebut bisa terlihat atau tidak terlihat. Pada tindakan 

yang terlihat dilakukan pada tubuh manusia atau barang-barang milik 

mereka. Sedangkan tindakan yang tidak dapat terlihat dilakukan pada 

pikiran manusia atau aset-aset nirwujud milik mereka. Menurut Lovelock 

(2011:20) terdapat empat kategori jasa, yaitu pemrosesan manusia (people 

processing), pemrosesan kepemilikan (possession processing), 

pemrosesan stimulasi mental (mental stimulus processing), dan 

pemrosesan informasi (information processing). 

a. Pemrosesan manusia (people processing) 

Pada jenis jasa ini pelanggan harus secara fisik masuk ke dalama 

sistem pelayanan. Karena pelanggan merupakan bagian integral 

dari proses dan tidak akan mendapatkan manfaat yang diinginkan 
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jika tidak masuk ke dalam sistem pelayanan tersebut. Contohnya 

adalah penumpang transportasi dan penginapan atau hotel. 

b. Pemrosesan kepemilikan (possession processing) 

Pada jenis jasa ini para pelanggan tidak terlalu terlibat secara 

fisik. Dalam kebanyakan layanan pemrosesan kepemilikan 

keterlibatan pelanggan biasanya hanya terbatas pada memberikan 

barang yang akan dirawat, mengajukan permintaan layanan, 

menjelaskan masalah, dan nantinya kembali lagi untuk 

mengambil kembali barangnya dan membayar tagihan. 

Contohnya pada deler perbaikan dan perawatan kendaraan. 

c. Pemrosesan stimulasi mental (mental stimulus processing) 

Merupakan jasa yang ditunjukkan untuk pikiran manusia meliputi 

pendidikan, berita dan informasi, nasihat profesional, psikoterapi, 

hiburan, dan beberapa kegiatan keagamaan. Untuk mendapatkan 

manfaat penuh pada jasa ini memerlukan investasi waktu dan 

upaya mental dari sisi pelanggan.  

d. Pemrosesan informasi (information processing) 

Pada jasa ini merupakan bentuk yang paling tidak berwujud dazri 

sebuah layanan, tetapi dapat diubah dalam bentuk yang lebih 

berwujud seperti surat, laporan, rancana, CD-ROM, atau DVD 

yang bersifat lebih tahan lama. Contoh pada jasa ini adalah 

akuntansi, perbankan, dan jasa hukum. 
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Walaupun industri dalam setiap kategori awalnya akan terlihat 

sangat berbeda, analisisnya akan menunjukkan bahwa mereka akan 

memiliki kesamaan karakteristik penting yang berkaitan dengan proses. 

5.  Ritel  

Bisnis ritel dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat 

dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir 

untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Ritel juga 

merupakan salah satu perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang 

melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan 

penjualan kepada konsumen dalam penggunaan/konsumsi perseorangan 

maupun keluarga.  

Dalam operasionalnya peritel menjalankan beberapa fungsi yang 

antara lain membantu konsumen dalam menyediakan produk dan jasa, 

menjalankan fungsi memecah, maupun menambah nilai produk. Secara 

keseluruhan, pengelolaan bisnis ritel membutuhkan implementasi fungsi-

fungsi manajemen secara terintegritas baik fungsi keuangan, pemasaran, 

sumber daya manusia, maupun operasional. Secara garis besar usaha ritel 

yang berfokus pada barang sehari-hari terbagi menjadi dua jenis , yaitu 

ritel tradisonal dan ritel modern. 

a. Ritel Tradisional 

Pada ritel tradisional, menurut Christina Widya Utami (2010), 

ritel tradisional memiliki pandangan yang menekankan pada 

pengelolaan ritel dengan menggunakan pendekatan konvensional dan 
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tradisional. Melalui pendekatan tersebut, bisnis ritel dikelola dengan 

cara yang lebih menekankan pada apa yang bisa disiapkan oleh 

pengusaha namun kurang memperhatikan bagaimana kebutuhan dan 

keinginan konsumen untuk dipahami dan bahkan berusaha untuk 

dipenuhi. Beberapa ciri-ciri dari pengelolaan ritel tradisional adalah 

sebagai berikut (Christina Widya Utami, 2010) : 

a. Kurang memilih lokasi 

b. Tidak memperhitungkan potensi pembeli 

c. Jenis barang dagang yang tidak terarah 

d. Tidak ada seleksi merek 

e. Kurang memperhatikan pemasok 

f. Melakukan pencatatan penjualan sederhana 

g. Tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per 

prodak 

h. Arus kas tidak terencana 

i. Pengembangan bisnis tidak terencana 

Pada dasarnya ritel tradsional biasanya dijalankan dengan 

sederhana, dengan lokasi yang tidak begitu luas dengan barang yang 

dijual begitu banyak namun sistme pengelolaanya tidak terlalu baik. 

b. Ritel Modern 

Pada ritel modern, menurut Christina Widya Utami (2010), pola 

pikir dari ritel modern berfikir gaya hidup/pola hidup yang sudah 

berubah dari konsumen saat ini dimana lebih menekankan pada “one 
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stop shoping”. Lebih singkatnya ritel ini menekankan pada sisi 

pandang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar 

sasarannya. Beberapa ciri dari jeni ritel modern adalah sebagai berikut 

(Christina Widya Utami,2010) : 

a. Lokasi yang strategis 

b. Prediksi cermat terhadap potensi pembeli 

c. Pengelolaan jenis barang dagang yang terarah 

d. Seleksi merek yang sangan ketat 

e. Seleksi ketat terhadap pemasok 

f. Melakukan pencatatn penjual dengan cermat 

g. Melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk 

h. Arus kas terencana 

i. Pengembangan bisnis terencana 

Ritel modern sangat memperhitungkan hal-hal yang dianggap 

menjadi kebutuhan konsumen bukan hanya kebutuhan produk/barang 

saja tetapi terhadap pelayananya. 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu digunakan untuk menunjang data yang 

mendukung serta sebagai perbandingan dalam penelitian yang sedang 

dilakukan. Permasalahan pada pelayanan yang menjadi patokan untuk 

menunjang kepuasan pelanggan sudah banyak diangkat pada beberapa 

penelitian sebelumnya oleh para peneliti. Salah satu yang dijadikan acuan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Indriani dan Sanny Andjar Sari 
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(2011). Pada penelitian tersebut peneliti mengambil metode QFD dan 

mengambil penelitian di tempat hiburan dengan konsep One Stop 

Entertainment yang meliputi Galeri seni, Pub, Lounge, dan Karoke. Dari 

penelitian tersebut diperoleh bahwa terjadi kesenjangan antara harapan dan 

kepuasan yang dialami konsumen pada semua kriteria jasa. Hal ini berarti 

harapan konsumen terhadap kualitas layanan lebih tinggi daripada layanan 

yang diterima. 

Penelitian dilakukan oleh Yuliastuti Ramadhani (2012). Penelitian ini 

menggunakan metode QFD dan Service Buleprint. Pada penelitian ini peneliti 

melakukan penelitian pada cineplek. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa 

atribut yang dipentingkan oleh pengunjung adalah  berupa atribut pada 

kebersihan lingkungan sekitar dan respon teknis yang diprioritaskan untuk 

dilakukan perbaikan adalah respon teknis menjaga kebersihan ruangan secara 

rutin dan pengecekan kondisi sound system secara rutin. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dian Hestiningrum (2014). 

Pada penelitian tersebut, hasil yang diperoleh adalah pihak perbankan masih 

perlu meningkatkan semua atribut pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

Hal ini terlihat dari hasil nilai gap yang ada disemua atribut yaitu atribut 

tangible, reliability, ressponsive, assurance dan juga emphaty. Dari kelima 

atribut menunjukkan bahwa atribut tangible memiliki kesenjangan yang 

terbesar (-1,18) dan atribut tangible memiliki kesenjangan terkecil (-0,75). 

Selanjutnya penelitian pada RSUD, yang dilakukan oleh Gede Putu 

Agus Jana Susila, Ni Nyoman Yulianthini dan Ni Luh Henny Andayani 
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(2014). Pada penelitian tersebut, hasil penelitian yang diperoleh adalah 

terdapat atribut-atribut yang merupakan prioritas untuk diperhatikan dan 

dipenuhi oleh pengelola RSUD Kabupaten Buleleng berdasarkan pembobotan 

dari masing-masing atribut. Beberapa atribut yang perlu jadi perhatian 

pengelolah, yaitu ruang rawat inap yang bersih, tempat tidur yang nyaman, 

pelayanan yang cepat dan akurat, tenaga medis yang profesional dan ruang 

parkir yang memadai dan aman. 

     Penelitian dilakukan oleh Novita Yulianti dan Aang Soenandi 

(2014). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa pelayanan 

yang diberikn oleh PT. X Supermarket  saat ini belum memenuhi keinginan 

pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dimana pada nilai 

atribut pelayanan responden memberikan nilai negatif sehingga terdapat gap 

disetiap atribut pelayanan. Atribut-atribut yang harus ditingkatkan oleh 

perusahaan berupa penyediaan kotak saran dan kritik, melakukan training 

pada karyawan, mengontrol langsung kondisi dilapangan dan mengontrol 

kualitas produk secara langsung.  

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama menggunakan metode Quality Fuction Deployment. Perbedaan pada 

penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan,ke lima penelitian 

menggunakan dimensi kualitas sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

tingkatan produk.  Pada penelitian ini menggunakan 5 tingkatan produk, yang 

terdiri dari Core Benefit, Basic Product, Expected Product, Augmnted 

Product, dan Potential Product. 
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C. Kerangka Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan berlandaskan pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan Novita Yulianti dan Iwan Aang Soenandi serta buku panduan yang 

mengacu pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu yang dilakukan 

Novita Yulianti dan Iwan Aang Soenandi. Pada penelitian tersebut peneliti 

ingin mengetahui apakah kualitas pelayanan perusahaan yang diteliti sudah 

memuaskan pelanggan atau konsumen. Peneliti mencoba hal yang sama 

dengan ingin mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh Hypermart 

yang berada di Solo Square, Solo, Jawa Tengah. Dengan dukungan penelitian 

terdahulu serta tinjauan teori yang ada, maka dapat disusun kerangka pikir 

pada gambar 2 sebagai berikut. 

Terdapat beberapa metode kerangka pikir yang ada yang dikembangkan 

oleh para ahli/pakar. Namun dalam penelitian ini menggunakan kerangka pikir 

yang dikembangkan oleh Philip Kotler (2009) dan Jay Heyzer (2009). 

Pengambilan kerangka pemikiran ini didasarkan karena pada penilitian ini 

menggunakan variabel lima tingkatan produk. 
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      Sumber : Philip Kotler (2009), Jay Heyzer (2009), Tsiqatun Nasyiah (2016) Diolah  

         Gambar 2.3. Kerangka Pikir 
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Terdapat 5 tingkatan produk yang digunakan berdasarkan pada 

pemikiran Philip Kotler (2009). Tingkatan produk tersebut digunakan pada 

Hypermart Solo Square dan pada Carrefour Solo Paragon untuk 

memunculkan atribut yang nantinya akan digunakan untuk dianalisis. 

Kemudian pada atribut Hypermart Solo Square , digunakan untuk 

menanyakan kebutuhan pelanggan yang disebut dengan Importance to 

Customer dan serta kepuasan pelanggan yang disebut dengan Cutomer 

Satisfaction Performance. Pada atribut tingkatan produk pada Carrefour 

Solo Paragon, digunakan untuk mencari kepuasan pelanggan untuk 

dijadikan pembanding perusahaan yang disebut dengan Competitive 

Satisfaction Performance. 

Langkah selanjutnya, penentuan Goal dilakukan dengan menyamakan 

Competitive Satisfaction Perfomance, sehingga acuan dari perusahaan untuk 

perbaikan minimal dengan menggunakan nilai perusahaan pembanding. 

Kemudian dapat ditentukan apakah atribut perlu dilakukan perbaikan atau 

tidak. Perbandingan dari Customer Satisfaction Performance dengan Goal 

menghasilkan Imporvement Ratio yang digunakan sebagai acuan dalam 

perbaikan (T. Yuri dan Rahmat Nurcahyono, 2013). Jika Improvement Ratio 

telah ditemukan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap Sales Point. 

Penilaian tersebut dapat dilakukan sendiri atau dilakukan wawancara 

dengan Manager Store dari Hypermart Solo Square. 

Penentuan Improvement Ratio akan membantu dalam penentuan Raw 

Weight, caranya dengan mengalikan Importance to Customer, dengan IR, 
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dan Sales Point. Setelah menentukan Raw Weight untuk mempermudah 

menentukan prioritas dengan menghitung Normalized Raw Weight (T. Yuri 

dan Rahmat Nurcahyono, 2013) 

Demi mempermudah pembuatan House of Quality perlu dilakukan 

dengan menentukan respon teknis terlebih dahulu, sehingga dapat menjawab 

semua atribut yang ada. Untuk menentukan tingkat keeratan hubungan 

antara masing-masing respon teknis dengan setiap atribut lainya di 

perusahaan Hypermart Solo Square, perlu dilakukan tahap relationship 

matriks. 

Tahap prioritas ini untuk mengetahui tahap perbaikan berdasarkan 

respon teknis yang dapat memperbaiki atribut lebih banyak. Kemudian 

technical corelation dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antar 

respon teknis. Sedangkan Benchmarking dan Terget digunakan untuk 

mengetahui perhitungan Gap anatar Prioritas dari Hypermart Solo Square 

dengan Prioritas dari Carrefour Solo Paragon. Sehingga dapat menentukan 

arah perbaikan respon teknis yang lebih baik didahuluka
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