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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengembangan Produk 

a. Pengertian Pengembangan Produk 

Menurut Assauri (2008), pengembangan produk merupakan 

kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan 

perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik sehingga dapat 

memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar.  

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

produk adalah merupakan usaha yang direncanakan untuk melakukan 

perbaikan atau menambah fungsi dari suatu produk. Pentingnya 

pengembangan produk ini tentunya adalah untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup dan untuk meningkatkan keuntungan usahanya 

yang dapat dilihat dari tingkat penjualan dan keuntungan perusahaan. 

b. Tahapan Pengembangan Produk 

Setiap perusahaan pasti memiliki pendekatan masing-masing 

untuk melakukan pengembangan produk, tetapi langkah-langkah yang 

diambil biasanya sama. Adapun menurut Stanton (1996) dalam 

penelitian Wahid (2017) ada 6 tahap yang perlu di tempuh. 
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1) Mewujudkan gagasan produk baru 

Pengembangan produk baru dimulai dengan gagasan atau ide 

yang bisa berasal dari sumber apa saja. Yang penting adalah sistem 

perusahaan untuk merangsang gagasan-gagasan baru dan kemudian 

mengakui serta meninjaunya dengan tepat. 

2) Menyaring dan menilai gagasan untuk menentukan mana yang 

berharga untuk dikembangkan. 

3) Analisa gagasan 

Sebuah gagasan produk baru yang sampai pada tahap ini 

dikembangkan menjadi sebuah usulan bisnis yang nyata. 

Manajemen mengidentifikasikan ciri-ciri produk tersebut, 

memperkirakan permintaan pasar dan kemampuan produk 

menghasilkan laba, menyusun sebuah program untuk 

mengembangkan produk, dan menetapkan tanggung jawab untuk 

studi lebih lanjut kemungkinan pelaksanaan produk. 

4) Pengembangan produk 

Gagasan diatas diwujudkan ke dalam produk kongkrit. 

Sejumlah kecil produk atau model panduan (pilot model) produk 

dibuat sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Uji laboratorium dan penilaian tknis lainnya dilakukan 

untuk menentukan kemungkinan untuk memproduksi produk. 
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5) Uji Pemasaran 

Kegiatan ini meliputi uji pasar, uji pakai, dan berbagai uji 

coba komersial lainnya yang dilakukan didalam daerah geografis 

terbatas. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keterlaksanaan 

program pemasaran dalam skala penuh. 

6) Komersialisasi 

Program pemasaran dan produksi dalam skala penuh 

direncanakan dan kemudian produk diluncurkan. Sampai tahap ini, 

manajemen prktis dapat mengendalikan produk secara penuh. 

Sekali produk ”dilahirkan” dan mulai memasuki daur hidupnya, 

lingkungan luar yang penuh persaingan mulai menentukan 

nasibnya. 

2. Jasa 

Jasa terkadang sangat sulit dibedakan dengan barang dikarenakan 

sifatnya yang selalu menyatu dengan barang. Setiap pembelian barang selalu 

dibarengi dengan jasa-jasa atau layanan tertentu begitu pula sebaliknya 

dengan pambelian jasa yang selalu melibatkan barang-barang tertentu untuk 

melengkapinya. Jasa dapat menawarkan manfaat dari satu pihak terhadap 

pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud. Berikut pengertian jasa 

menurut para pakar. 

Jasfar (2009) mendefinisikan kata jasa memiliki banyak arti, daru 

pengertian paling sederhana yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang 
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kepada orang lain, bisa juga diartikan mulai dari pelayanan yang diberikan 

oleh manusia baik yang dilihat atau yang tidak dapat terlihat. 

Zathaml dan Bitner dalam Lupiyoadi (2013), mendefinisikan bahwa 

jasa merupakan semua aktifitas ekonomi yang hasilnya bukanlah berbentuk 

produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan konsumsi secara 

bersamaan serta memberikan nilai tambah (contohnya kenyamanan, hiburan, 

kesehatan) konsumen. 

Menurut Berry dalam bukunya Nasution (2010), bahwa jasa memiliki 

ciri utama, yaitu: 

a. Tidak Berwujud 

Hal ini mengakibatkan konsumen tidak dapat melihat, mencium, 

meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka 

membelinya.  

b. Tidak Terpisahkan 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa 

yang menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Jika konsumen membeli suatu jasa, maka ia akan 

berhadapan langsung dengan penyedia atau sumber jasa tersebut. 

c. Bervariasi  

Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung dari 

siapa yang memproduksinya, kapan, dan dimana penyajian jasa tersebut 

file:///C:/Users/Hery%20Akhmadillah/Downloads/Documents/bab%202%20-08404244037.pdf


12 
 

 
 

dilakukan. Ini mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa 

berdasarkan pada suatu standar. 

d. Mudah Musnah  

Jasa tidak dapat disimpan atau mudah musnah, sehingga tidak 

dapat dijual pada waktu yang akan datang. Keadaan ini bukanlah suatu 

masalah jika tingkat permintaannya stabil, karena mudah untuk 

melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Jika permintaan 

berfluktuasai, maka perusahaan akan menghadapi masalah yang sulit 

dalam melakukan persiapan pelayanannya. 

3. Kualitas Jasa 

a. Pengertian 

Kualitas jasa sering kali didefinisikan sebagai usaha pemenuhan 

dari keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian jasa dalam 

rangka memenuhi harapan konsumen. Kualitas jasa yang memberikan 

kepuasan kepada konsumen akan membuat konsumen ingin 

menggunakan lagi jasa tersebut. 

Menurut Heizer dan Render (2014) Kualitas adalah keseluruhan 

fitur dan karakteristik yang mengidentifikasikan dan memuaskan 

kebutuhan pelanggan. Sedangkan menurut American Society for 

Quality (ASQ) mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan fitur dan 

karakteristik sebuah produk atau jasa yang mengandalakan pada 
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kemampuannya untuk memuaskan kebuthan yang dijanjikan dan 

tersirat. 

Kualitas jasa merupakan tingkat keunggula (excellence) 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). 

Jika jasa atau pelayanan yang dirasakan sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. 

Namun jika jasa atau pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan tidak 

sesuai dengan harapan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk dan tidak 

memuaskan. 

b. Dimensi Kualitas Jasa 

Sebuah perusahaan yang akan melakukan analisis untuk menilai 

sebuah kualitas produk atau jasa membutuhkan kerangka perencanaan 

strategis. Pada akhirnya muncuk beberapa dimensi yang mampu 

mewakili kualitas sebuah produk atau jasa yang disebut dengan dimensi 

kualitas. 
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Yuri dan Nurcahyo (2013) mengidentifikasi sepuluh faktor utama 

yang mementukan kualitas layanan, yaitu : 

1) Reliability (Keandalan) 

Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya apapun 

dan menyampaikan sesuai dengan waktu yang disepakati 

bersama. Indikatornya: 

a) Mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal 

b) Mengirimkan tagihan yang akurat 

2) Responsiveness (Daya Tanggap) 

Berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan karyawan 

untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Kemauan 

atau kesiapan para pegawai dalam memberikan pelayanan yang 

dibutuhkan pelanggan. Pelayanan yang baik harus disertai dengan 

tingkat keikutsertaan atau keterlibatan dan daya adaptasi yang 

tinggi, yaitu membantu dengan segera memecahkan permasalahan 

yang ada. Indikatornya: 

a) Merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

b) Melakukan pelayanan dengan cepat dan tanggap 

 



15 
 

 
 

3) Competence (Kompetensi) 

Setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayana 

tertentu. Pengguasaan keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan, indikatornya berupa. 

a) Kemampuan dan keterampilan karyawan kontak 

b) Mau membantu memecahkan masalah 

c) Kemampuan memecahkan masalah 

4) Courtesy (Kesopanan) 

Karyawan diharapkan mampu memberikan cerminan 

perusahaan dengan tingkah lakunya dan bagaimana pegawai 

memperlakukan pelanggan. Pelanggan akan senang jika 

diperlakukan dengan baik. Indikatornya: 

a) Karyawan bersikap santun 

b) Karyawan bersikap saling menghargai 

5) Credibility (Kredibilitas) 

Dalam credibility memiliki empat kata kunci utama yang 

terdiri dari sebagai nilai kepecayaan, mampu untuk dipercaya, 

bersifat jujur atau kejujuran, dan kepercayaan. Kata kunci tersebut 

mewakili keseluruhan dari kepribadian yang mencerminkan sifat 

yang baik dalam bidang bisnis. 
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a) Nama dan reputasi perusahaan 

b) Petugas jujur dan dapat dipercaya 

6) Security (Keamanan) 

Aman dari bahaya, risiko atau keragu-raguan termasuk 

didalamnya adalah keamanan secara fisik (physical safety), 

keamanan finansial (finansial security), privasi, dan kerahasiaan 

(confidentiality). Indikatornya: 

a) Jaminan secara fisik maupun finansial 

b) Janiman kerahasiaan dan privasi 

7) Access (Akses) 

Hal ini menunjukkan bahwa access berkaitan dengan 

kemudahan-kemudahan yang akan diterima pelanggan saat ingin 

berinteraksi dengan perusahaan maupun karyawan di perusahaan 

tersebut. Saluran komunikasi baik akan menjadi tolak ukur 

pelanggan dalam menggunakan layanan. Indikatornya: 

a) Lokasi fasilitas layanan mudah dijangkau 

b) Saluran komunikasi mudah dihubungi 

8) Communication (Komunikasi) 

Memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan 

dengan mudah serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai 

jasa atau layanan yang ditawarkan, biaya jasa, trade off antara 
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biaya dan jasa, serta proses penanganan masalah potensial yang 

mungkin timbul. 

Indikatornya: 

a) Mudah dimengerti 

b) Mendengarkan saran dan keluhan 

9) Understanding atau knowing the customer 

Merujuk pada mengetahui kebutuhan konsumen, 

perusahaan memproduksi jasa yang dibutuhkan serta sesuai 

dengan kemampuan perusahaan. Upaya dalam memahami 

kebutuhan konsumen, kegiatan ini melibatkan kamampuan 

perusahaan untuk melakukan identifikasi apa yang diinginkan 

oleh konsumen dan memberikan barang dan jasa diatas tingkat 

yang mereka harapkan. Indikatornya: 

a) Jasa yang ditawarkan sesuai 

b) Banyak pilihan menu makanan 

10) Tangible (bukti fisik) 

Bukti fisik adalah merupakan suatu pelayana yang bisa 

dilihat, bisa dicium dan bisa diraba, maka aspek ini menjadi 

penting sebagai ukuran terhadap kualitas pelayanan. Pelanggan 

akan menggunakan indra penglihatannya untuk menilai suatu 

kualitas layanan. Indikatornya: 

a) Kondisi gedung bagus dan menarik 
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b) Fasilitas pendukung 

c) Kamar bersih dan nyaman 

d) Bahan-bahan komunikasi perusahaan 

4. Quality Function Deployment (QFD) 

a. Definisi Quality Function Deployment (QFD) 

Pada tahun 1960-1970 Quality Function Deployment (QFD) 

pertama kalinya dikembangkan oleh Prof. Yoji Akao di Jepang. Pada 

awalnya QFD hanya digunakan oleh industri Jepang. Kemudian juga 

digunakan di industri Amerika, seperti pada industri General Motor, 

Ford, Xerox, dan berbagai industri lainnya. QFD didesain untuk 

membantu para perencana agar dapat fokus pada karakteristik dari 

produk maupun layanan yang ada dari sudut segmentasi pasar, 

perusahaan, atau kebutuhan pengembang teknologi.  

Menurut Ishak (2010) QFD adalah suatu matriks yang sistematis, 

menggambarkan pendekatan yang dilakukan untuk merancang produk 

yang berkualitas. Menurut Cohen (1995) dalam Hakim (2017) QFD 

adalah suatu metode untuk perencanaan dan pengembangan produk baru 

yang terstruktur yang memungkinkan tim pengembang menentukan 

keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan jelas, dan kemudian 

mengevaluasi produk atau melayani dengan kemampuan yang secara 

sistematik dalam pemenuhan keinginan para pelanggan tersebut. 
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Akao (1990) dalam Hakim (2017) QFD adalah suatu metodologi 

untuk menterjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam 

suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknik dan 

karakteristik kualitas tertentu. 

b. Manfaat Quality Function Deployment (QFD) 

Menurut Nasution dikutip Risenasari (2009) QFD membawa 

sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya meningkatkan 

kemampuan persaingan mereka secara terus menerus memperbaiki 

kualitas dan produktifiktas. Manfaat dari QFD adalah: 

1) Fokus pada pelanggan 

Yaitu dengan mendapatkan input dan feedback dari para 

pelanggan mengenai kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini 

begitu penting karena performasi suatu organisasi tidak dapat 

lepas dari para pelanggan. 

2) Efisiensi waktu 

Dengan penerapan QFD maka program pengembangan 

akan memfokuskan pada kebutuhan dan harapan pelanggan 

sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi efisien. 

3) Orientasi kerjasama 

QFD menggunakan pendekatan yang berorientasi pada 

kelompok. Semua keputusan yang diambil didasarkan pada 
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konsesus dan keterlibatan semua orang dalam diskusi 

pengambilan keputusan. 

4) Orientasi pada dokumentasi 

Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah 

dokumen yang komprehensif mengenai segala proses yang ada 

dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. 

c. Tahapan Metode QFD 

Terdapat empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu (Cohen, 1995 

dalam Kartikasari, 2012): 

1) Matriks perencanaan produk (product planning matriks) 

Menjelaskan tentang customer needs, technical 

requirement, co-relationship, relationship, customer competitive 

evaluation, competitive technical assessment dan targets. 

2) Matriks perencanaan (deployment matrix) 

Matriks yang digunakan dalam mengidentifikasi faktor-

faktor teknik yang kritis terhadap pengembangan produk atau jasa. 

3) Matriks perenacaan proses (process planning matrix) 

Merupakan matriks yang digunakan untuk mengidentifikasi 

pengembangan proses pembuatan suatu produk atau jasa. 
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4) Matriks perencanaan manufakturing/produksi (manufacturing 

production planning) 

Memaparkan tindakan yang perlu di ambil dalam perbaikan 

produksi suatu produk. 

QFD didesain untuk membantu para perencana agar dapat fokus 

pada karakteristik dari produk maupun layanan yang ada dari sudut 

pandang perusahaan, segmentasi pasar, atau kebutuhan pengembang 

teknologi. QFD juga sangat berguna untuk mentranformasikan Voice of 

Customer (VOC) ke dalam karakteristik teknis untuk sebuah jasa atau 

produk dengan memprioritaskan karakteristik masing-masing produk 

atau jasa bersamaan dengan pengaturan target pengembangan secara 

simultan untuk jasa atau produk tersebut.  

5. Matriks House of Quality (HOQ) 

Evan dan Lindsay (2015) yaitu seperangkat matriks digunakan untuk 

menghubungkan suara pelanggan dengan tuntutan teknis, kebutuhan 

komponen, perancanaan pengendalian proses, dan operasi manufaktur. Pada 

HOQ terdapat whats (merupakan kebutuhan konsumen atau voice of 

customer), hows (merupakan technical requirement), dan matrik hubungan 

competitive assesment (konsumen dan teknis).  
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a. Komponen-komponen HOQ 

Evan dan Lindsay (2015) menjelaskan komponen-komponen 

HOQ yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Model House of Quality (HOQ) 

Sumber : Evan dan Lindsay (2015) 

1) Bagian A, matrik kebutuhan konsumen berisi daftar keinginan dan 

kebutuhan pelanggan. Daftar biasanya ditentukan dengan riset 

pasar. 

2) Bagian B, adalah matriks perencanaan. Matriks ini merupakan 

komponen yang digunakan untuk menterjemahkan persyaratan 

pelanggan menjadi rencana-rencana dalam rangka untuk 

memenuhi atau melebihi persyaratan yang ditentukan komsumen. 

Bagian ini terdiri dari tiga jenis informasi, yaitu: 
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a) Bobot kepentingan kebutuhan pelanggan 

b) Tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa 

c) Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa 

sejenis dari perusahaan pesaing. 

3) Bagian C, berisi persyaratan-persyaratan teknis untuk suatu 

produk atau jasa baru yang akan dikembangkan. Data ini 

diturunkan berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai 

keinginan dan kebutuhan konsumen (bagian A). 

4) Bagian D, terdiri dari penelitian manajemen tentang kekuatan 

hubungan antara elemen-elemen yang terdapat pada bagian 

persyaratan teknis (bagian C) dan kebutuhan dari konsumen 

(bagian A) yang dipengaruhinya. Tingkat hubungan ini 

dinyatakan dengan lambang dan nilai tertentu, seperti tabel 

dibawah ini : 

5) Bagian E, menunjukkan korelasi antara persyaratan teknis yang 

satu dengan persyaratan lain yang terdapat pada bagaian C. 

Hubungan antara kedua persyaratan teknis tersebut ditunjukkan 

menggunakan simbol tertentu.  

Pertanyaan yang akan terjawab pada bagian ini adalah apa yang 

terbaik yang dapat dilakukan organisasi dengan pertimbangan 

persyaratan konsumen dan kemampuan perusahaan. 
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6) Bagian F, terdiri dari tiga jenis informasi yaitu : 

(a) Urutan tingkat kepentingan (ranking) persyaratan teknis 

(b) Informasi untuk membandingkan kinerja teknis produk atau jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan oleh produk asing 

(c) Target kinerja persyaratan teknis produk atau jasa yang akan 

atau baru dikembangkan. 

b. Menyusun House of Quality (HOQ) 

Pada penyusunah HOQ ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan, adapun langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun 

matriks kualitas (Zagloel dan Nurcahyono, 2013) : 

1) Rancang Customer Table (tabel konsumen) 

a) Identifikasi Customer Requirement 

b) Tentukan Level of Importance 

c) Lakukan Evaluasi Konsumen 

2) Goal 

Goal merupakan target kepuasan konsumen yang diinginkan 

tercapai oleh perusahaan berdasarkan kondisi tingkat kepuasan 

sebenarnya. Goal ditentukan oleh perusahaan itu sendiri 

berdasarkan penilaian perusahaan terhadap perusahaan lain dan 

keinginan untuk menjadi lebih baik. 
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3) Sales Point 

Sales point adalah daya jual yang dimiliki oleh sebuah produk 

berdasarkan seberapa baik kebutuhan pelanggan terpenuhi. Sales 

point memiliki nilai dari salah satu diantara berikut ini : 

1 

1.2 

1.5 

= tidak memiliki daya jual (daya jual rendah) 

= daya jual sedang 

= daya jual tinggi 

 

4) Improvement Rasio (IR) 

Gabungan dari customer satisfaction dan goal menghasilkan 

sebuah nilai yang disebut improvement rasio yang merupakan 

perkalian faktor goal dan tingkat kepuasan pelanggan. 

5) Raw Weight (RW) 

Kolom ini berisi nilai dari data dan keputusan yang diambil dari 

kolom-kolom bagian matriks perencanaan sebelumnya. 

Raw weight = (importance to customer) x (improvement ratio) x 

(sales point). 

6) Normalized Raw Weight (NRW) 

Normalize raw weight merupakan persentase nilai dari raw 

weight dari masing-masing atribut kebutuhan. 

NRW = raw weight/total raw weight 
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7) Tentukan Technical Response 

Techincal respon adalah langkah yang dilakukan perusahaan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam technical response, 

kita dapat mengidentifikasi fungsi atau proses yang mempengaruhi 

keinginan pelanggan dan menerjemahkan sesuatu yang menjadi 

kebutuhannya. 

8) Tentukan Technical Corelation 

Technical corelation adalah hubungan yang saling keterkaitan 

antar technical response. Ada beberapa jenis hubungan untuk 

menyatakan technical corelation, yaitu dengan menggunakan 

simbol-simbol tertentu. 

 = Pengaruh positif sangat kuat 

 = Pengaruh positif cukup kuat 

(Kosong) = Pengaruh tidak ada 

      X = Pengaruh negatif cukup kuat 

      * = Pengaruh negatif sangat kuat 

9) Tentukan Relationship 

Penggambaran antara hubungan technical respon dengan 

customer requirements sering menggunakan beberapa jenis simbol. 

Simbol yang biasa digunakan adalah : 
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Tabel 2.2 Simbol Hubungan Technical Respon dengan 

Customer Requirement 

Simbol Nilai Numerik Pengertian 

(Kosong) 0 Tidak ada 

 1 Mungkin ada 

 3 Sedang 

 9 Sangat kuat 

Sumber: Wijaya, 2018 

10) Tentukan targetan direction of improvement (DOI) 

DOI adalah arah perbaikan technical respon yang dilakukan 

untuk disesuaikan dengan keinginan pelanggan atau konsumen. 

11) Hitung absolute importance  

Absolute importance adalah ukuran yang menunjukkan 

prioritas untuk dilaksanakan. 
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6. Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Sumber : Diolah dari Heizer dan Render (2009) 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui metode penelitian dan 

sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian 

terdahulu dijadikan tolak ukur untuk melakukan analsisi yang akan dilakukan. 

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan 

kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses 

berpikir menurut langkah-langkah tertantu yang logis dan didukung oleh fakta 

empiris. Landasan penelitian terdahulu dijadikan sebagai pertimbangan dan 

acuan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian 

terdahulu mengenai Quality Function Deployment menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

Penelitian Yushila et al (2017), penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

atribut yang menjadi prioritas utama dan menentukan respon teknis yang menjadi 

target utama dalam usulan perbaikan pada cafe untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen. Alat analisis yang digunakan adalah fuzzy-servqual dan quality 

function deployment. Penelitian ini menggunakan variabel berupa dimensi jasa 

yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, data tanggap, jaminan, dan empati. Hasil 

penelitian ini menunjukkan atribut yang menjadi prioritas utama adalah 

penyajian makanan dan minuman cepat serta tepat. 

Pujangkoro et al (2013), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan mengenai pelayanan hotel. Data di analisis menggunakan 

metode quality function deployment dengan menggunakan variabel berupa 
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standar mutu pelayanan hotel milik Alan Clarke. Penelitian ini menghasilkan 10 

atribut kebutuhan konsumen dan yang menjadi prioritas pertama adalah 

kemampuan karyawan dengan tingkat kepentingan terbesar yaitu 4,83%. 

Pada tahun 2018 Hadyan et al melakukan penelitiannya yang bertujuan 

untuk memberikan rekomandasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang 

didasari oleh sebelas true customer needs. Menggunakan alat analisis data berupa 

metode quality function deployment dengan menggunakan variabel desired 

service dan adequated service, menghasilkan 14 karakteristik teknis dan 12 

rekomendasi untuk pengembangan kualitas layanan hotel tersebut. 

Penelitian pada biro jasa umroh dilakukan oleh Arjanggi et al (2017). 

Penelitian dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu rekomendasi bagi PT. 

XYZ untuk dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanan. Metode quality function 

deployment digunakan untuk analisis data dengan variabel berupa dimensi jasa, 

dengan hasil penelitian berupa 9 kebutuhan konsumen, 5 karakteristik teknis. 

Produk pestisida juga pernah diteliti oleu Yoseinaita et al pada tahun 2013. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggan mengenai produk pestisida. Data dianalisis menggunakan metode 

quality function deployment dengan menggunakan variabel berupa dimensi jasa 

dengan hasil penelitian berupa 12 karakteristik teknis dan perancangan HOQ 

menunjukkan keefektifan fungsi pestisida sebagai karakteristik kepentingan 

tertinggi. 
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Pelayanan hotel pernah diteliti oleh Bakhtiar et al (2013). Tujuan pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan mengenai 

pelayanan hotel. Pada penelitian ini, mereka menggunakan variabel desired 

service dan adequated service dengan identifikasi menggunakan analisa 5W+1H 

dengan analisis data menggunakan metode quality function deployment. 

Menghasilkan 20 kebutuhan pengunjung dengan tingkat penampilan gedung 

menjadi prioritas tertinggi mencapai 6,104%. 

Gharakhani dan Eslami melakukan penelitian pada tahun 2012 yang 

bertujuan untuk mendapatkan model QFD untuk meningkatkan kualitas layanan 

dengan menggunakan prioritas kebutuhan pelanggan. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel berupa service quality yang terdiri dari tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dengan analisis data 

menggunakan metode quality function deployment. Pada penelitian ini 

menghasilkan 20 kebutuhan konsumen. 

Penggunaan model Kano dan QFD pernah diterapkan pada penelitian Chen 

et al pada tahun 2018 tujuan untuk menemukan apa saja peningkatan yang perlu 

dilakukan pada restoran cepat saji. Penelitian ini menggunakan lima variabel 

penelitian berupa kualitas makanan, kualitas servis, harga dan nilai, suasana, dan 

kenyamanan. Menghasilkan 12 atribut kualitas yang dikategorikam sebagai nilai 

tambah yang tinggi dan menghasilkan 8 respon teknis. 

QFD juga bisa digunakan pada perpustakaan, Vorasaiharit dan 

Thawesaengskulthai pada tahun 2016. Penelitian bertujuan untuk menangkap 
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kebutuhan pelanggan dan menterjemahkannya ke persyaratan teknis dan 

mengusulkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Menggunaka alat analisis 

berupa metode quality function deployment dengan variabel penelitian berupa 

variabel berupa service quality yang terdiri dari tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy. Menghasilkan 19 kebutuhan konsumen 

dengan pencarian secara online dan meminjam buku menjadi prioritas tertinggi. 

Metode QFD juga bisa digunakan pada restoran cepat saji. Penelitian ini 

dilakukan oleh Baran dan Yildiz (2015). Penelitian dengan tujuan untuk 

menjawab permintaan pelanggan untuk produk atau layanan dan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan alat analisis berupa quality function 

deployment. Menggunakan variabel berupa price, product, packing, dan service. 

Penelitian ini menghasilkan 17 kebutuhan konsumen dengan memunculkan 

beberapa saran tentang produk sehat dan hubungan pelanggan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 


