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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

CV. Zero heroes merupakan salah satu home industri  yang beralamatkan 

di Jl. Ikan Gurami 1,no.20 Tunjungsekar,Malang. CV ini menjual produk yang 

berupa kaos oblong, V neck, reglan, turtleneck yang biasa dikenakan dalam 

kegiatan sehari-hari. Pada saat CV ini mampu memproduksi kaos sebanyak 

170 kaos per hari. Apabila konsumen puas akan barang yang dibeli pada 

tempat tersebut maka akan terjadi pembelian kembali terhadap produk 

tersebut. Apabila produk tersebut sesuai dengan harapan konsumen maka 

keputusan pembelian terhadap produk ini akan meningkat.  

Zero Heroes juga mempunyai kompetitor yaitu Morfen. Morfen adalah 

salah satu home industri seperti Zero Heroes yang baru berdiri tetapi produk 

kaos oblong buatan Morfen lebih diminati oleh pembeli. Padahal kaos oblong 

buatan Zero Heroes menggunakan bahan baku dan sablon yang tidak mudah 

rusak. Dengan demikian diadakan penelitian ini agar Zero Heroes tidak kalah 

saing dengan kaos Morfen. Dari pihak Zero Heroes harus bisa membaca 

keinginan konsumen dalam pemilihan atribut produk kaosnya agar konsumen 

lebih tertarik pada brandnya. 

Salah satu metode yang digunakan untuk mencapai hasil produk yang di 

inginkan konsumen adalah dilakukan analisa dengan penerapan Quality 

Funcion Deployment (QFD). QFD merupakan suatu perangkat manajemen 

dimana keinginan dari konsumen digunakan sebagai alat untuk pengembangan 

di idetifikasi pada langkah awal dan dapat dipecahkan sebelum proses 

dimulai. Salah satu contoh penelitian yang sudah berhasil mengatasi masalah 

kualitas produk dengan digunakan oleh Taufik (2009). Dia berhasil membuat 

produk lemari pakaian dengan mengganti komponen penyangga kaki, engsel, 

kunci dan handel dan masih terjangkau dikisaran harga Rp. 1.250.000 dan 

produk ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Diharapkan dengan penelitian 

ini produk kaos pada CV.Zero Heroes lebih diminati, agar dapat survive dan 
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perusahaan dapat mengetahui keinginan konsumen terhadap produk kaos 

sehingga perusahaan mengetahui langkah apa yang harus dilakukan 

memperbaiki daya saing produk. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

skripsi ini adalah mendesain kembali produk kaos oblong dengan metode QFD 

sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan agar tidak kalah saing dengan 

brand kaos yang lain  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah  

1. Mengidentifikasi atribut-atribut dan respon teknis yang diprioritaskan oleh 

konsumen.  

2. Membuat HOQ tahap 1. 

3. Membuat prototype dan gambar kaos oblong.  

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan oleh perusahaan untuk mendesain ulang produk kaos. 

2. Meningkatkan kualitas  produk kaos CV . Zero Heroes agar dapat 

mempunyai daya saing yang lebih baik. 

 

 

1.5 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari batasan masalah yang digunakan 

pada penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Responden kuesioner adalah pengguna kaos oblong wilayah kota malang 

2. Penelitian ini dikhususkan pada produk kaos oblong. 

3.  Desain hanya berfokus pada desain ulang , tidak pengembangan produk 

baru. 
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4. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode (Quality Function 

Development) dengan pembahahasan hanya sampai HOQ (House Of 

Quality)QFD tahap satu. 

        

 

 

  


