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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

“Pia Cap Mangkok” yaitu perusahaan yang bergerak dibidang industri 

pangan yang dikenal masyarakan sebagai toko oleh – oleh khas malang. Pia 

Cap Mangkok mulai beroprasi mulai tahun 1998. Perusahaan ini memiliki 

empat cabang toko beserta tempat produksinya diwilayah malang raya. Pada 

penelitian ini difokuskan pada “Pia Cap Mangkok” cabang semeru yang 

bertempatkan di Jalan Semeru Nomor 25, Ruko Semeru, Klojen, Kauman, 

Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Pia Cap Mangkok menjual berbagai 

macam oleh – oleh khas malang yang diantara itu pia kering yang menjadi 

produk utamanya. Pia yang diproduksi memiliki lima varian rasa yang 

diantaranya rasa coklat, keju, kacang hijau, durian dan green tea dengan tiga 

jenis kemasan. Dalam setiap bulannya rata-rata 35.000 pia laku terjual pada 

toko pia mangkok cabang semeru. Pia Cap Mangkok ini bertujuan untuk 

menyediakan oleh-oleh khas malang yang memiliki rasa yang khas, 

berkualitas dan harga terjangkau. Sejak didirikannya Pia Cap Mangkok 

senantiasa berupaya mengedepankan citarasa yang khas dan kualitas dari 

produknya untuk mempertahankan kepuasan konsumen. 

Dalam memasarkan produknya, Pia Cap Mangkok mengutamakan 

kepuasan dan loyalitas konsumen, dengan kualitas produk yang baik 

diharapkan dapat meningkatkan kepuasan konsumen atas produk yang 

ditawarkannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Pia Cap 

Mangkok dan kepada 30 konsumennya, terdapat beberapa komplain dari 

konsumen terkait produk yang disediakan Pia Cap Mangkok tersebut. 

Diantaranya yaitu komplain konsumen terkait kulit pia remuk karena terkstur 

pia yang rapuh, sedangkan yang diharapkan pia berbentuk utuh dari toko 

hingga dibukanya kemasan. Selain itu ada komplain yang dikarnakan 
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konsumen yang tidak sempat meneliti kemasan sebelum membeli, pada saat 

sampai dirumah ternya  kemasan pia yang yang isi lima robek yang membuat 

tekstur pia berubah. Serta ada yang komplain jika ukurannya terlalu besar, 

konsumen mengharapkan tersedianya pia dengan ukuran yang lebih kecil. Hal 

ini menunjukan bahwa adanya ketidakpuasan konsumen pada produk yang 

telah disediakan oleh Pia Cap Mangkok. Selain itu, masih belum adanya 

survei mengenai sejauh mana tingkat kepuasan konsumen dari pihak Pia Cap 

Mangkok sendiri kepada konsumennya yang membuat perusahaan tidak 

melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas produk yang disediakan.    

Berdasarkan Permasalahan ini, maka perlu adanya studi mengenai 

pengembangan kualitas produk Pia Cap Mangkok untuk meningkatkan 

kepuasan Konsumen. Dalam membantu penyelesaian masalah tersebut perlu 

dilakukan penelusuran langsung kepada pelanggan mengenai atribut-atribut 

kebutuhan dan keinginan yang diharapkan. Dengan perusahaan mengetahui 

perasaan pelanggan, perusahaan dapat lebih mudah dan lebih akurat dalam 

memutuskan suatu rencana pengembangan. Pada penelitian ini digunakanlah 

dua metode untuk menerjemahkan suara pelanggan menjadi teknis 

perencanaan, yaitu metode kansei dan QFD. Dalam hal ini kansei digunakan 

untuk menggali prespektif konsumen dan mengetahui atribut produk sesuai 

keinginan konsumen sehingga dapat memberi efek terhadap kepuasan 

konsumen. QFD bertujuan untuk memenuhi keinginan konsumen dengan 

membuat dan menerapkan perubahan kualitas yang berorientasi kepada 

keinginan konsumen. Dengan menggunakan perpaduan kedua metode Kansei 

dan QFD diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki atribt-

atribut serta mengetahui prioritas dalam pengembangan kualitas produk yag 

dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang disebutkan diatas, untuk 

mengarahkan pembahasan ini agar sesuai dengan yang diharapkan, penulis 

merumuskan permasalahan ini dengan: Apa saja atribut kualitas produk yang 
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harus diperbaiki sesuai keinginan konsumen dengan pendekatan Kansei 

Engineering dan Quality Function Deployment. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diwujudkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menentukan atribut kualitas produk berdasarkan keinginan konsumen 

menggunakan Kansai Engineering. 

2. Menentukan prioritas atribut kualitas produk yang membutuhkan 

perbaikan untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen dengan 

Quality Function Deployment. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diantaranya yaitu : 

1. Memberikan informasi keinginan konsumen mengenai kualitas 

produk, sebagai masukan dalam pengambilan keputusan perusahaan 

dalam perbaikan kualitas produk. 

2. Memberikan data atribut kualitas produk menurut konsumen yang 

memerlukan perbaikan. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan dan asumsi yang digunakan pada 

proses penelitian. Agar tercegah dari meluasnya dari permasalahan yang ada, 

penelitian ini menggunakan batasan sebagai berikut : 

 

1. Objek yang diteliti hanya lingkup produk pia tidak termasuk jajanan-

jajanan lain. 

2. Kuesioner berisikan seputar kualitas pia dan kemasan pia. 

 


