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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Kualitas 

Nasution mendefinisikan bahwa ada lima ahli kualitas produk dalam 

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) yang memiliki 

perbedaan dalam berpendapat, namun dengan maksud yang sama. Berikut ini 

menjelaskan pengertian kualitas dari kelima ahli TQM (Nasution & Terpadu, 

2010). 

Crosby merumuskan kualitas adalah conformance to requirement, 

yang artinya sesuai dengan yang distandarkan dan d .isyaratkan. Produk itu 

memiliki kualitas jikalau sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. 

Meliputi raw material, proses produksi hingga produk jadi. 

Menurut Deming, bahwa kualitas adalah produk dengan kesesuaian 

terhadap kebutuhan pasar atau konsumen. Yang artinya mamahami apa yang 

dibutuhkan konsumen dari suatu produk yang dihasilkan. 

Menurut Feigenbaum menyatakan, bahwa kualitas adalah kepuasan 

konsumen sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk dikatakan 

berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, 

yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.  

Menurut Juran, kualitas produk adalah kecocokan dengan 

penggunaannya (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan si 

pengguna. Apabila Crosby mendefinisikan kualitas sebagai conformance to 

requirement , Deming sebagai kesesuaian dengan kebutuhann pasar dan 

Feigenbaum sebagai full customer satisfaction, maka Juran mendefinisikan 

kualitas sebagai fitness for use. Kesesuaian penggunaan didasari dari lima ciri 

utama berikut: 
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a. Teknologi, kekuatan atau daya tahan dari suatu produk. 

b. Psikologi, cita rasa atau status yang diperoleh dari suatu produk. 

c. Waktu, kehandalan dari suatu produk. 

d. Kontraktual, adanya jaminan terhadap suatu produk. 

e. Etika, sopan santun, ramah dan jujur dalam menyampaikan suatu produk. 

Garvin dan Davis menyatakan, menerangkan kualitas adalah situasi 

dinamis yang berhubungan dengan suatu produk, tenaga kerja, proses 

produksi dan tugasnya, serta lingkungan yang memenuhi harapan konsumen 

atau pelanggan. Selera konsumen terhadap suatu produk akan selalu berubah-

ubah, dengan begitu kualitas produk juga harus diubah dan disesuaikan. Dari 

kelima definisi para pakar diatas memiliki kesamaan yang diantarnya sebagai 

berikut : 

a. Kualitas mencakup upaya dalam memenuhi harapan konsumen. 

b. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses produksi, dan lingkungan. 

c. Kualitas merupakan situasi yang selalu berubah-ubah (dinyatakan 

berkualitas saat ini, dimasa mendatang dinyatakan kurang berkualitas). 

2.2 Kansei Engineering 

2.2.1 Metode Kansei Engineering 

Kata kansei berasal dari bahasa jepang yang diartikan sebagai perasaan 

psikologi manusia. Kansei kemudian diterjemahkan dalam sebuah metode 

keteknikan dengan nama kansei engineering. 

Kansei Engineering diperkenalkan oleh Prof. Mitsuo Nagamachi pada 

tahun 1970. Kansei adalah suatu teknologi yang menyatukan kansei (perasaan 

dan emosi) dengan disiplin ilmu teknik (rekayasa). Kansei Engineering 

digunakan untuk pengembangan suatu produk untuk mendapatkan kepuasan 

dari konsumen, dengan cara menganalisa perasaan dan emosi manusia 

kemudian menghubungkan perasaan dan emosi tersebut menjadi desain 

produk. Kansei Engineering bertujuan untuk mengembangkan produk 

berdasarkan perasaan terdalam dari konsumen (Mitsuo Nagamachi, 

Tachikawa, Imanishi, Ishizawa, & Yano, 2008). 
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Kansei Engineering menerjemahkan perasaan konsumen secara 

psikologis, dan selanjutnya menganalisanya dengan menggunakan metode-

metode yang dapat menerjemahkan perasaan yang telah dianalisa ke dalam 

bentuk elemen desain. Prinsip dari kansei engineering disajikan pada Gambar 

2.1 (Schütte, 2002) 

 

Kansei atau 

Perasaan Psikologi

Sistem Kansei 

Engineering (KES)

Solusi Desain 

Produk

 

Gambar 2.1 Prinsip Kansei Engineering 

 

2.2.2 Tipe –Tipe Metode Kansei Engineering 

Kansei Engineering memiliki beberapa type yang dari masing – 

masing type memiliki jenis dan cara penyelesaian masalah yang berbeda. Jenis 

– jenis Kansei Engineering (M Nagamachi, 2001) sebagai berikut: 

1) Kansei Engineering Type – I Category Classification, 

Mengidentifikasi elemen produk, dengan menerjemahkan dari 

perasaan dan citra konsumen. Dimana kelompok kansei produk 

dipecah dalam struktur pohon untuk mendapatkan detail desain.  

Elemen – elemen ini didapatkan dengan cara wawancara, kuesioner, 

studi literatur, dsb. 

2) Kansei Engineering Type – II Kansei Engineering System(KES), 

Sistem yang dibantu komputer dengan interferensi dan basis data 

kansei. Pada type ini menggunakan bantuan sistem komputer yang 

berisi database mengenai kata-kata Kansei yang diterjemahkan 

menjadi suatu parameter perencanaan. 

3) Kansei Engineering Type – III Hybrid Kansei Engineering System, 

Type III ini sedikit mirip dengan type II. Yang membedakan antara 

kedua type 
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ini yaitu, jika type II hanya mengubah perasaan konsumen menjadi 

suatu parameter perancangan, sedangkan type III dapat 

memprediksikan sifat suatu produk dengan istilah yang lebih dikenal 

sebagai sistem hybrid. 

4) Kansei Engineering Type – IV Kansei Engineering Modeling, Model 

matematika dibangun terlepas dari aturan-dasar untuk mendapatkan 

hasil ergonomis dari kata Kansei. Dalam prosedur ini, sebuah model 

matematika menyiratkan jenis logika yang memainkan peran mirip 

dengan aturan-base. 

5) Kansei Engineering Type – V Virtual Kansei Engineering, Integrasi 

antara teknologi virtual reality dengan  Kansei Engineering pada 

sistem komputer. 

6) Kansei Engineering Type – VI Collaborative Kansei Engineering 

Designing, Desain sistem kerja kelompok memanfaatkan perangkat 

lunak dan database melalui internet. 

 

2.3 Quality Function Deployment (QFD) 

2.3.1 Metode Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment (QFD) adalah metode perencanaan 

yang digunakan untuk m.engembangkan suatu kualitas dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. QFD merupakan m.etode 

perencanaan produk yang . terstruktur dan juga metode pengembangan yang 

mempermudah tim pengembang suatu perusahaan untuk menjelaskan 

dengan spesifik mengenai. kebutuhan dan keinginan konsumen. sehingga 

mereka dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari tiap produk . 

atau jasa . yang ditawarkan (Cohen, 1995). 

Quality Function Deployment (QFD) adalah alat untuk 

merencanakan proses. terhadap tanggapan keb.utuhan dan keinginan 

konsumen.. Quality Function Deployment (QFD) menerjemahkan apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini menjadikan. 
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perusahaan untuk memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan. 

konsumen, menemukan respon inovatif dari kebutuhan. tersebut, dan 

meningkatkan proses hingga tercapainya efektivitas yang maksimum. 

Quality Function Deployment (QFD) juga tindakan yang membawa 

kepeningkatan proses yang memungkinkan suatu produk untuk memenuhi 

kepuasan konsumen. 

2.3.2 Manfaat Quality Function Deployment (QFD) 

Penggunaan metodologi QFD dalam proses perancangan dan 

pengembangan produk merupakan suatu nilai tambah bagi perusahaan. 

Sebab perusahaan akan mempunyai keunggulan kompetitif dengan 

menciptakan suatu produk atau jasa yang mampu memuaskan konsumen. 

 

 Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan QFD dalam proses 

perencanaan produk adalah : 

1. Meningkatkan keandalan produksi 

2. Meningkatkan kualitas produk 

3. Meningktkan kepuasan konsumen 

4. Memperpendek time to market 

5. Mereduksi biaya perancangan 

6. Meningkatkan komunikasi 

7. Meningkatkan produktivitas 

8. Meningkatkan keuntungan perusahaan 

2.3.3 Tahapan dalam Quality Function Deployment (QFD) 

Inti dari QFD adalah melibatkan pelanggan pada p .roses 

pengembangan produk s.edini mungkin. Hal tersebut didasari oleh f.ilosofi 

bahwa pelanggan tidak akan puas d .engan suatu produk, meskipun produk 

yang dihasilkan telah mencapai k .esempurnaan. Berikut tahapan membuat 

QFD : 

1. Mengidentifikasi keinginan atau kebutuhan pelanggan dari suatu 

produk 
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2. Membuat matriks perencanaan (Planning Matrix), yang berisi: 

a. Tingkat kepentingan pelanggan (Importance of Customer) 

Penentuan tingkat kepentingan pelanggan digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pelanggan memberikan penilaian untuk 

kepentingan dari kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Dengan 

kata lain seberapa penting kebutuhan itu bagi pelanggan. 

 …….. (1) 

b. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk (Customer 

Satisfaction Performance). 

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk bermaksud untuk 

mengukur seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan setelah 

mengkonsumsi atau pemakaian produk. Dengan kata lain persepsi 

pelanggan terhadap produk yang telah ada. Pengukuran tersebut 

dapat dihitung dengan rumus (Cohen, 1995): 

 

........(2) 

 

c. Target (Goal) 

Dibuat untuk memutuskan level dari customer performance yang 

ingin dicapai oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

d. Rasio perbaikan (improvemenet Ratio) 

Rasio perbaikan merupakan perbandingan antara target yang 

diharapkan oleh pihak perusahaan dengan tingkat kepuasan 

pelanggan. Rasio perbaikan dihitung dengan rumus (Cohen, 1995): 

 

…

…..(3) 
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e. Titik jual (Sales Point) 

Titik jual adalah kontribusi suatu kebutuhan pelanggan terhadap 

daya jual produk. Dengan kata lain, informasi tentang reaksi dari 

konsumen apabila kebutuhannya dapat dipenuhi oleh perusahaan. 

Hal tersebut berdasarkan kepada sejauh mana tiap kebutuhan dapat 

dipenuhi. Untuk penilaian terhadap titik jual yang dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 sales point berikut (Cohen, 1995): 

 

Tabel 2.1 Sales Point 

Nilai Keterangan  

1 Tidak terdapat nilai penjualan 

1.2 Titik penjualan tengah atau sedang 

1.5 Titik penjualan tinggi 

 

f. Raw Weight 

Raw weight menunjukkan pembobotan tiap-tiap atribut yang 

diharapkan konsumen dengan mempertimbangkan keinginan-

keinginan konsumen dan produsen. Kolom ini berisi nilai 

perhitungan dari data dan keputusan yang dibuat selama matriks 

perencanaan. Dihitung dengan rumus (Cohen, 1995): 

 

    ……..(4) 

 

g. Normalized Raw Weight 

Normalized Raw Weight merupakan nilai dari Raw Weight yang 

dibuat dalam skala antara 0 – 1 atau dapat dibuat dalam bentuk 

persentase. Dihitung dengan rumus (Cohen, 1995): 
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……..(5) 

3. Penyusunan respon teknis 

Pada tahap ini merupakan tahap pemunculan karakteristik kualitas 

pengganti (Subtitute Quality Characteristic). Pada tahap ini dilakukan 

transformasi dari kebutuhan yang bersifat non teknis menjadi data 

yang bersifat teknis guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen. 

4. Penentuan hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan kepentingan 

teknis 

Tahap ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara setiap 

kebutuhan pelanggan dan respon teknis. Hubungan tersebut dijelaskan 

mulai yang bersifat kuat, moderat, lemah atau tidak ada korelasi. Pada 

tahap ini ada 3 macam hubungan yang terbentuk, diantaranya dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 (Cohen, 1995): 

Tabel 2.2 Nilai Hubungan Matriks 

Simbol Hubungan Nilai 

( kosong) Tidak ada korelasi 0 

 Lemah 1 

 Moderat  3 

 Kuat  9 

 

5. Menentukan prioritas 

Tahap ini menunjukkan prioritas yang akan dikembangkan terlebih 

dulu berdasarkan kepentingan teknis, sehingga dapat terlihat apakah 

suatu respon teknis yang satu akan mempengaruhi respon teknis 

lainnya. Dihitung dengan (Cohen, 1995): 

......

..(6) 
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2.3.4 House Of Quality (HOQ) 

Proses dalam QFD dilaksanakan dengan menyusun matriks yang 

disebut The House Of Quality, matriks ini menjelaskan apa saja yang 

menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan dan bagai mana memenuhinya. 

Matriks yang disebut House Of Quality secara umum dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 (Cohen, 1995): 

4). Hubungan

(Pengaruh persyaratan teknis 

terhadap kebutuhan 

konsumen)

1). Kebutuhan dan keinginan 

konsumen

2). Matriks perencanaan 

(penelitian dan perancangan 

strategis)

6). Matriks persyaratan teknis 

(urutan tingkat kepentingan 

daya saing dan target untuk 

persyaratan teknis)

3). Persyaratan teknis

5). Korelasi 

persyaratan teknis

 Gambar 2.2 House of Quality 

 

Keterangan : 

1. Kebutuhan dan Keinginan Konsumen, merupakan bagian yang berisi 

daftar dari kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk. 

Bagian ini disebut dengan what’s yang disusun berdasarkan suara 

pelanggan (VOC). 

2. Matriks Perencanaan, tahap ini bertujuan untuk mengukur kebutuhan 

pelanggan dan menetapkan tujuan performansi kepuasan. Matriks 

perencanaan ini berisikan: 
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a. Data tingkat kepentingan masing-masing keinginan pelanggan. 

b. Data tingkat kepuasan pelanggan. 

c. Data tingkat kepuasan pelanggan dari produk pesaing. 

d. Data yang inin dicapai oleh perusahaan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. 

e. Data pembobotan untuk melakukan peningkatan tiap atribut yang 

diharapkan pelanggan. 

f. Data tingkat permintaan pelanggan yang dapatmembantu 

penjualan. 

g. Berisi nilai raw weight yang dinyatakan dalam persen. 

3. Respons Teknis, pada tahap ini dilakukan transformasi dari 

kebutuhan-kebutuhan konsumen yang bersifat non teknis menjadi 

data yang besifat teknis guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. 

4. Menentukan Hubungan Respon Teknis dengan Kebutuhan Konsumen 

(relationship), berisi menentukan seberapa kuat  hubungan antara 

respon teknis (tahap 3) terhadap VOC (tahap 1). 

5. Matriks Korelasi Teknis, tahap ini Menunjukkan korelasi antara 

respon teknis yang satu dengan respon-respon yang lain yang terdapat 

di matriks respon teknis. Korelasi antara kedua persyaratan teknis 

tersebut ditunjukkan menggunakan simbol technical correlation. 

6. Matriks Teknis, berisi prioritas respon teknis dengan menentukan 

respon teknis mana yang ingin dikonsentrasikan, informasi hasil 

perbandingan teknis produk yang dihasilkan terhadap kinerja teknis 

produk pesaing, dan target kinerja persyaratan teknis produk yang 

dikembangkan. 

2.3.5 Langkah – langkah Penyusunan House Of Quality (HOQ) 

2.3.5.1 Langkah Penyusunan Matriks Perencanaan 

Matriks perencanaan terdiri dari tujuh tipe data yang berbeda, yang 

dari masing-masingnya digambarkan secara berbeda. Ketujuh data tersebut 

adalah: tingkat kepentingan konsumen (importance to customer), 
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performansi kepuasan customer untuk produk yang ada saat ini (current 

customer satisfaction performance), sasaran yang akan dicapai (goal), 

rasio perbaikan (improvement ratio), pembobotan titik penjualan (sales 

point), raw weight dan normalized raw weight. Tidak semua data 

digunakan dalam membangun matriks perencanaan, hanya data yang 

sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. (Cohen, 1995). 

a. Tingkat kepentingan pelanggan (Importance of Customer) 

Penentuan tingkat kepentingan pelanggan digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pelanggan memberikan penilaian untuk 

kepentingan dari kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Dengan kata 

lain seberapa penting kebutuhan itu bagi pelanggan. 

b. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk 

(Current Customer Satisfaction Performance). 

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk 

bermaksud untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan 

pelanggan setelah mengkonsumsi atau pemakaian produk. Dengan 

kata lain persepsi pelanggan terhadap produk yang telah ada. 

Pengukuran tersebut dihitung dengan rumus (1). 

c. Target (Goal) 

Dibuat untuk memutuskan level dari customer performance yang 

ingin dicapai oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Goal ini biasanya dinyatakan dalam bentuk skala numeric yang sama 

dengan tingkat performansi. 

d. Rasio perbaikan (improvemenet Ratio) 

Rasio perbaikan merupakan perbandingan antara target yang 

diharapkan oleh pihak perusahaan dengan tingkat kepuasan 

pelanggan. Rasio perbaikan dihitung dengan rumus (2). 

e. Titik jual (Sales Point) 

Titik jual adalah kontribusi suatu kebutuhan pelanggan terhadap 

daya jual produk. Dengan kata lain, informasi tentang kemampuan 

perusahaan dalam menjual produk. Hal tersebut berdasarkan kepada 
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sejauh mana tiap kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Untuk 

penilaian terhadap titik jual ditunjukan pada Tabel 2.1 Sales Point. 

f. Raw Weight 

Raw Weight menunjukkan pembobotan tiap-tiap atribut yang 

diharapkan konsumen dengan mempertimbangkan keinginan-

keinginan konsumen dan produsen. Kolom ini berisi nilai perhitungan 

dari data dan keputusan yang dibuat selama matrks perencanaan. 

Dihitung dengan rumus (3) 

g. Normalized Raw Weight 

Normalized Raw Weight merupakan nilai dari Raw Weight yang 

dibuat dalam skala antara 0 – 1 atau dapat dibuat dalam bentuk 

persentase. Dihitung dengan rumus (4) 

2.3.5.2 Langkah Penentuan Target dan Prioritas Respon Teknis 

1. Priorities Technical Responses 

Proses penentuan prioritas respon teknis diawali dengan 

ditentukannya nilai contribution dan normalized raw weight dan 

penentuan nilai korelasi antara consumer needs dengan respoon 

teknis. 

Formulasi yang digunakan dalam penentuan contribution adalah 

dengan cara mengalikan setiap nilai korelasi yang terdapat pada 

kolom respon teknis (SQC) dengan nilai normalized raw weight yang 

telah dihasilkan, yang dapat dituliskan dengan rumus berikut (Cohen, 

1995): 

 

……..(6) 

Sedangkan nilai normalized contribution didapatkan dari hasil 

normalisasi nilai contribution terhadap nilai total contribution yang 

didapatkan. Setelah mendapatkan nilai contribution, maka langkah 

selanjutnya adalah membentuk prioritas terhadap nilai tersebut 

dimulai dari nilai yang terbesar hingga nilai terkecil (Cohen, 1995). 



 

16 

……..(8) 

 

 

2. Penentuan Target SQC 

Sebelum menentukan nilai target SQC proses yang harus dilakukan 

adalah menentukan nilai own performance. Nilai own performance 

didapatkan dari hasil pembagian antara total perkalian nilai korelasi 

SQC terhadap customer satisfaction performance dengan total nilai 

korelasi dari SQC yang dianalisa. Formulasi dari own performance 

tersebut dapat dituliskan sebagai berikut (Cohen, 1995): 

 

 ……..(9) 

 

Setelah diketahui nilai dari own performance maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan nilai target SQC dimana nilai own 

performance dan contribution yang telah didapatkan dijadikan sebagai 

acuan dalam menentukan target yang ingin dicapai. 

3. Relationship Matrix 

Tahap ini menentukan seberapa kuat hubungan antar desain 

rerequirement dengan keinginan-keinginan pelanggan (customer 

requirement). Hubungan antara keduanya biasanya berupa hubungan 

yang kuat, moderat, lemah atau tidak ada korelasi antara keduanya. 

Hubungan ini dilakukan dengan relationship matriks. dimana simbol-

simbol yang digunakan terdapat pada Tabel 2.2 nilai hubungan 

matriks. 

4. Technical Correlation 
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Korelasi teknis mengidentifikasikan hubungan yang terjadi pada 

tiap bagian dari respon teknis yang dinyatakan dengan matriks 

korelasi. Matriks korelasi ini merupakan bagian atap dari HOQ. 

Penjelasan tentang tingkat hubungan serta keterkaitan antara respon 

teknis dijelaskan dengan menggunakan simbol pada Tabel 2.3 (Cohen, 

1995): 

 

 

 

Tabel 2.3 Simbol Technical Correlation 

 Pengaruh positif sangat kuat 

 Pengaruh positif cukup kuat 

(kosong) Tidak ada pengaruh 

 Pengaruh negatif cukup kuat 

 Pengaruh negatif sangat kuat 

 

5. Technical Matrix 

Target  

Tahap ini berisikan target dengan menggambarkan bagaimana 

respon teknis harus dicapai sehubungan dengan customer needs. 

Mengindikasikan bagaimana dapat meningkatkan sesuatu atau 

mencapai sasaran tertentu yang spesifik. Simbolnya adalah seperti 

pada Tabel 2.4 (Cohen, 1995): 

Tabel 2.4 Simbol Target Value 

Simbol Keterangan 

↑ Menyatakan semakin ditingkatkan semakin baik 

↓ Menyatakan semakin diturunkan semakin baik 

 Menyatakan solusi yang ditentukan sudah baik 



 

18 

2.4 Literature Review Kansei dan Quality Function Deployment 

Tabel 2.5 Jurnal Kansei dan Quality Function Deployment 

No Penulis Negara Tahun Temuan 

1 
(Lévy, 2013)(Lévy, 

2013)(Lévy, 2013) 
Netherlands 2013 

Mengeksplorasi perkembangan akademik 

kansei sepanjang sejarah dari filsafat Jepang 

untuk tiga domain : kansei engineering (KE), 

kansei science (KS), and kansei design (KD) 

2 

(Ngip Khean Chuan & 

Saad, 2013)(Ngip Khean 

Chuan & Saad, 2013)(Ngip 

Khean Chuan & Saad, 

2013) 

Malaysia 2013 

Menentukan elemen desain kacamata yang 

dapat menghasilkan daya tarik emosional 

bagi konsumen e-commerce berdasarkan 

desain visual fisik yang terbatas 

3 

(M.S Syed Mohamed, 

2014)(M.S Syed 

Mohamed, 2014)(M.S 

Syed Mohamed, 2014) 

Malaysia 2014 

Menentukan kebutuhan desain dari orang 

dewasa Malaysia untuk pengatur tengah 

mobil dengan menangkap kebutuhan 

emosional 

4 

(M. Moradi, 2015)(M. 

Moradi, 2015)(M. Moradi, 

2015) 

Iran 2015 

Menggunakan metodologi penyebaran 

kualitas dan optimisasi untuk meningkatkan 

kualitas layanan di Teheran kotamadya 

dalam memberikan layanan 

5 
(Wei Yin, 2015)(Wei Yin, 

2015)(Wei Yin, 2015) 
China 2015 

Membuat model hubungan kualitas bahan 

pakaian dan pengalaman perasaan produk 

pakaian melalui Teknik Kansei dengan 
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mengedepankan metode mendesain tekstur 

dari bahan pakaian, menyelidiki perasaan 

sensori pelanggan dari materi, dan 

menemukan cara untuk mengekspresikan 

emosi melalui desain pakaian. 

6 

(Catherine P. Killen, 

2015)(Catherine P. Killen, 

2015)(Catherine P. Killen, 

2015) 

Australia  2015 

Menunjukkan betapa strategisnya QFD dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi dan 

mengoptimalkan kapabilitas internal dan 

untuk menemukan dan mengatasi peluang 

pelanggan tertentu 

7 

(Don Mardzi bin Ahmad 

Shamsuddin, 2015)(Don 

Mardzi bin Ahmad 

Shamsuddin, 2015)(Don 

Mardzi bin Ahmad 

Shamsuddin, 2015) 

Malaysia  2015 

Memperkenalkan Bio Plastik untuk industri 

di Malaysia untuk menurunkan 

ketergantungan pada bahan bakar mineral 

dan plastik. Empat tahapan QFD: 

pengembangan produk, desain produk. 

Proses persiapan dan proses kontrol 

8 

(Markus Hartono, 

2017)(Markus Hartono, 

2017)(Markus Hartono, 

2017) 

Indonesia 2017 

Mempromosikan pentingnya peran faktor 

manusia dalam mempengaruhi efisiensi dan 

efektivitas logistik layanan desain dan 

pengembangan. Hasil KE, Kano dan QFD 

memberikan pemahaman tentang apa yang 

harus dipertimbangkan dan dilaksanakan 

dalam meningkatkan layanan yang 

ditawarkan, berfokus pada solusi prioritas, 

dan sumber daya yang terbatas 
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9 

(Hamid Ullah, 

2017)(Hamid Ullah, 

2017)(Hamid Ullah, 2017) 

Brunei 

Darussalam 
2017 

Desain dan pengembangan ponsel dimana 

kualitas fungsi penggunaan dengan 

pendekatan QFD yang digunakan untuk 

mengkonversi kebutuhan pelanggan ke 

spesifikasi desain 

10 

(Wardah Rizlan, 

2018)(Wardah Rizlan, 

2018)(Wardah Rizlan, 

2018) 

Indonesia 2018 

Menentukan kebutuhan dan keinginan tim 

produksi dan manajemen untuk 

meningkatkan pemeliharaan mesin dan 

kinerja 
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