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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
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Uji Validitas dan Reliabilitas
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- Membuat Planning Matrix
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- Penentuan Technical Corelation

- Penentuan Technical Matrix

Analisa Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan

Selesai

Perumusan Masalah
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3.2 Penjelasan Diagram Alir Penelitian 

3.2.1 Tahap Pendahuluan 

1. Pengenalan Masalah yaitu tahapan paling awal dari suatu penelitian. Pada 

tahap yang dilakukan dilakukan adalah dengan mengamati kondisi nyata 

yang terjadi dilapangan untuk mengetahui situasi yang terjadi saat ini. 

Disamping itu juga proses memahami permasalahan yang sedang terjadi 

dan menentukan kunci untuk mencari teori-teori yang memiliki kaitan 

dengan permasalahan yang ditemukan.  

2. Perumusan Masalah yaitu hasil dari tahap identifikasi masalah. Informasi 

yang nantinya akan menjadi landasaan atau fokus pengamatan dan 

penentuan rumusan. 

3. Menetapkan Tujuan Penelitian yaitu sebagai arah dan pedoman dalam 

proses penelitian. 

4. Studi Pustaka dilakukan dengan mencari teori-teori dan mempelajari 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta memberi 

pandangan untuk menyelesaikan penelitian. 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan Data Awai Kansai Word dilakukan dengan dua cara yaitu 

dengan wawancara dengan pelanggan dan dari studi literatur yang 

berkaitan dengan produk pia kering.  

2. Melakukan Pengelompokan Kansei Word menggunakan Affinity Diagram 

dengan melakukan mengelompokan dari berbagai macam perasaan 

konsumen berdasarkan kesamaan makna. hal ini dimaksudkan untuk untuk 

mengorganisasikan sejumlah besar perasaan-perasaan kedalam hubungan 

ilmiah mereka. 

3. Penyebaran Kuesioner Kansei Word Hasil Pengelompokan yang hanya 

dilakukan pada sebagian dari populasi pelanggan yang digunakan untuk 

menentukan sifat dan ciri yang didapatkan dari populasi. Persamaan yang 

digunakan untuk penentukan batas minimum banyak sampel yang 

dibutuhkan adalah persamaan Bernoulli.  Dihitung dengan persamaan (8) 

(Walpole, Myers, Myers, & Ye, 1993) : 
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N ……..(8) 

Keterangan: 

   N = banyak sampel minimum 

   Z = nilai distribusi normal 

   e = tingkat kesalahan yang dikehendaki 

   p = proporsi jumlah kuisioner yang dijawab benar 

q = proporsi jumlah kuisioner yang dijawab salah 

dengan standar tingkat kesalahan yang bisa diterima senilai 5% maka 

tingkat keyakinan senilai 95%, maka diperoleh: 

q = 5% = 0.05 

e = 5% = 0.05 

p = 95% = 0.95 

(/2)  = (0.05/2) = 0.025 

Z (/2) = Z (0.05/2) = 1.96 

Jumlah sampel minimum yang dibutuhkan sebagai berikut: 

N  

N ≥ 72.9 = 73 

Hasil perhitungan jumlah sampel minimum diperoleh 72.9 sehingga 

dibulatkan menjadi 73 responden untuk jumlah sampel minimum. 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kuesioner sudah valid (mampu menggambarkan dari setiap atribut yang 

diinginkan konsumen) dan reliabel sebelum dilanjutkan ke tahap 

pengolahan data.  Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS. Kuesioner dinyatakan valid jika r hitung > r 
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tabel, sedangkan kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha 

cronbach > 0,6 (Sugiono, 2009). 

 

3.2.3 Tahap Pengolahan Data 

I. Pengolahan data dengan QFD 

1. Membuat Planning Matrix 

Planing matrix terdiri dari beberapa data yang digunakan yaitu: 

A. Tingkat kepentingan pelanggan (Importance of Customer) digihung 

dengan menentukan rata-rata tingkat kepentingan dari masing-masing 

atribut. 

B. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk (Current Customer 

Satisfaction Performance) persepsi pelanggan terhadap produk untuk 

mengukur seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan setelah 

mengkonsumsi atau memakai suatu produk. Dihitung dengan mencari 

rata-rata dari masing-masing atribut atau dapat dilihat pada rumus (1). 

C. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk milik pesaing 

(Competitive Satisfaction Performance) yang dapat diperoleh dengan 

menentukan rata-rata dari masing-masing dari atribut pesaing. 

D. Target (Goal) ditentukan dengan memilih dilevel mana perusahaan 

saat ini, untuk meningkatkan performanya agar mampu memenuhi 

keinginan konsuman. Dalam penentuan nilai goal pada tiap atribut 

diperlukan pertimbangan: 

a. Importance to Customer, karena goal berhubungan dengan tingkat 

kepentingan pelanggan, jika memiliki tingkat kepentingan bernilai 

tinggi maka nilai goal juga diberi tinggi juga. 

b. Customer Satisfaction Performance, dan Competitive Satisfaction 

Performance, jika nilai kepuasan pelanggan pada atribut yang sama 

lebih tinggi pada produk pesaing maka atribut ini diberi nilai tinggi 

untuk ditekankan. 
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E. Rasio perbaikan (Improvemenet Ratio) Didapatkan dari hasil 

pembagian goal dengan Current Customer Satisfaction Performance 

yang dapat dilihat pada rumus (2). 

F. Titik jual (Sales Point), yaitu informasi mengenai tingkat penjualan, 

penilaian titik jual ditunjukan pada tabel 2.1 Sales Point. 

G. Raw Weight dan Normalized Raw Weight diperoleh dengan 

perhitungan yang dapat dilihat pada rumus (3) dan rumus (4). 

2. Penentuan Respon Teknis (Technical Responden), dilakukan dengan 

mencantumkan spesifikasi teknis dari perusahaan yang ada saat ini. 

3. Penentuan Matrik Hubungan (Relationship Matrix) dengan memberi nilai 

hubungan antara atribut (customer need) dengan respon teknis (technical 

responses), penilaian hubungan ditunjukan dengan menggunakan simbol-

simbol yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 Nilai Hubungan Matriks. 

4. Penentuan Hubungan Teknis (Technical Corelation), dengan menilai 

adakah keterkaitan antara respon teknis dan seberapa kuat kekaitannya, 

untuk tingkat hubungan serta keterkaitan antara respon teknis dapat dilihat 

pada Tabel 2.3 Simbol Technical Correlation. 

5. Penentuan Matriks Teknis (Technical Matrix), yang dimana dalam matriks 

teknis ini terdiri dari beberapa data yaitu: 

A. Prioritas technical responses, menghitung kontribusi relatif setiap 

respon teknis terhadap total normalized raw weight. 

B. Benchmarking, untuk membandingkan pencapaian respon teknis 

antara kepuasan konsumen yang diberikan perusahaan dan 

perusahaan pesaingnya. 

C. Target, menggambarkan respon teknis yang harus dilakukan 

perubahan, dipertahankan atau diturunkan dengan menggunakan 

simbol yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 Simbol Target Value.  

 

3.2.4 Tahap Akhir 

1. Analisa Hasil dan Pembahasan, yaitu menganalisa serangkaian hasil 

pengolahan data dari awal hingga akhir dari metode Kansei dan QFD. 
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2. Kesimpulan, setelah proses analisa akhir akan menghasilkan atribut-atribut 

yang mengalami perbaikan sekaligus menjadi perhatian utama bagi 

perusahaan. 


