
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pengumpulan 

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mulai 

Study Pendahuluan 

Perumusan Masalah 

Study Pustaka Study Lapangan 

Pembuatan Matrik perencanaan 

Identifikasi Customer Needs 

Pengumpulan Suara Pelanggan  

Mengumpulkan Data Kuantitatif 

Pengujian Data,Validitas &  

Reliabilitas 

Apakah Data  

Sudah Valid  

& Reable 

Analisa & Interpretasi 

Menentukan Korelasi Teknis 

Penentuan Matrik Hubungan 

Penentuan Respon Teknis 

Menentukan Matrik Teknis 

Kesimpulan 

Tahap Analisa dan  

Interpretasi 

Ya 

Tidak 

Tahap Perencanaan dan  

Persiapan 

Tahap Pengolahan 

Data 

Tahap Membangun HOQ 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

33 



34 
 

 
  

3.2  Tahap Perencanaan Dan Persiapan  

Tahap ini diawali dengan studi pendahuluan. Tujuan dengan studi 

pendahuluan ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan 

yang akan dijadikan bahan penelitian. Kemudian mampelajari berbagai macam 

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Literatur-literatur terbagi menjadi 

dua yaitu, studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka yang dilibatkan adalah 

QFD dan statistik. Studi lapangan yang melibatkan adalah pembuatan produk 

kaos dan riset pasar. 

Setelah itu, dilakukan proses perencanaan QFD. Hal-hal yang dilakukan 

pada tahap ini meliputi menetapkan dukungan yang bersifat organisasi, 

menentukan tujuan memutuskan siapa pelanggan kita, memutuskan horison 

waktunya, memutuskan cakupan produk, membuat jadwal pelaksanaan dan 

sebagainya. Adapun cakupan produk yang dijadikan obyek penelitian adalah 

produk kaos yang dihasilkan olch Zero Heroes, dengan kompetitor produk kaos 

yang dihasilkan oleh Morfeen.  

 

3.3  Voice of Customer  

 Tahap ini bertujuan untuk mendaparkan data tentang costumer needs 

(atribut produk). Data tingkat atribut produk ini diperoleh dari hasil kuisiouer 

tahap pertama atau kuisioner terbuka.  

3.4  Identifikasi Customer needs  

     Kebutuhan pelanggan merupakan salah satu cara agar kita mengetahui 

apakah yang pelanggan tersebut butuhkan agar pelanggan puas terhadap apa yang 

kita berikan untuk mereka.  

3.5   Pengumpulan Data Kuantitatif 

Pengumpulan data kuantitatif pada tahap ini, dilakukan dengan cara 

melakukan survey dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan ke konsumen 

produk kaos dari CV.Zero heroes sendiri dan produk kaos dari Morfeen yang 

merupakan perusahaan pesaing dari Zero heroes.  

Tujuan dari survey ini adalah untuk mengetahui prioritas dan kepentingan 

relatif dari kebutuhan - kebutuhan tersebut dan membandingkan tingkat keputusan 
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antara produk obyek penelitian dan pesaing. Tujuan survey menjadi arahan dalam 

menentukan data sekunder yang akan digunakan dan persiapan survey khususnya 

dalam penyusunan kuisioner. Data sekunder yang dibutuhkan adalah nama 

pesaing pada segmen produk yang diteliti, yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

perusahaan.  

1.  Persiapan Survey. Tujuan umumnya dari survey adalah mendapat gambaran 

yang mewakili populasi tertentu dengan benar. Dalam suatu survey tidak 

semua individu dalam populasi akan diteliti, namun hasil yang diharapkan 

haruslah dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Karena itu 

metode sampling acak memegang peranan. Berikut adalah tahap-tahap yang 

dilakukan dalam persiapan survey. 

2.  Penentuan populasi, kerangka sample. Populasi yang akan diteliti adalah 

konsumen yang  mengetahui produk kaos oblong yang ada di CV.Zero heroes 

atau konsumen yang membeli melalu agen-agen pemasaran dari perusahaan 

tersebut. Populasi tersebut mewakili oleh responden yang pernah membeli 

produk yang diteliti, yang diproduksi oleh perusahaan obyek penelitian dan 

pesaing.  

3.  Penentuan data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan sesuai dengan 

tujuan survey, yaitu data atribut tingkat kepentingan bagi konsumen untuk 

masing-masing atribut pada costumer needs dan data tingkat kepuasan 

terhadap produk obyek penelitian dan pesaing. Baik untuk data tingkat 

kepentingan maupun kepuasan, digurakan skala Likert sebagai acuan 

pengukur. 

4.  Penyusunan kuesioner dan Pengujian Kuesioner. Penyusunan kuesioner 

didasarken pada tujuan dari survey yang kemudian masih harus diuji apakah 

kuisioner ini sudah valid atau belum untuk pengerjaan tahap selanjutnya. 

Tujuan terpenting dari pembuatan kuisioner ini adalah untuk memperoleh 

informasi yang sesuai  dengan tujuan survey dan memperoleh informasi atau data 

dengan tingkat realibility dan validitas setinggi mungkin. Setiap pertanyaan harus 

dilanjuti dengan analisa. 
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Kuesioner awalnya ini terdiri dari 2 bagian, yaitu : 

1.  Kuisioner tahap pertama  

 Dalam proses ini penyusunan kuisioner menggunakan kuisioner semi terbuka 

terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk memunculkan atribut apa saja yang 

dianggap penting oleh konsumen.  

2.  Kuisioner tahap kedua  

 Kuisioner tahap kedua ini yaitu penyusunan kuisioner tertutup dimana 

kuisioner ini ditujukan untuk mengukur beberapa hal, antara lain : 

a.  Tingkat Kepentingan. Pada bagian ini hanya terdiri dari customer needs 

dan responden hanya memilih seberapa penting suatu atribut bagi 

konsumen sehingga mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

atau memilih produk kaos.  

b.  Tingkat Kepuasan. Kuesioner ini diperlukan untuk mengukur tingkat 

kepuasan konsumen terhadap atribut-atribut produk (dalam customer 

needs) perusahaan dan pesaing, mampu memuaskan konsumen, yakni 

terpenuhinya harapan konsumen pada semua customer needs. Skala yang 

digunakan sama seperti tingkat kepentingan.  

 

3.6  Uji validitas dan Reabilitas  

Tahap ini bertujuan karena sering kali data kuantitatif tidak sesuai dengan 

yang kita inginkan. Dan dari pengujian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu 

data yang hendak diolah dan dianalisis tahap awal adalah mengecek apakah data 

yang kita inginkan sudah terisi semua atau ada beberapa yang kosong (tidak 

terisi). Pada penelitian ini tidak diharapkan terjadinya data kosong sehingga jika 

terdapat data kosong maka data responden tersebut tidak bisa digunakan. Uji data 

yang dilakukan adalah uji validitas dan realibitas data. Apabila data lolos kedua 

uji tersebut, atribut yang ada langsung menuju tahap pengolahan data. Dan apabila 

tidak lolos uji, akan kembali ke tahap pengambilan data kuantitatif.  
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3.7  Tahap Membangun Rumah Kualitas  

3.7.1  Pembuatan Matrik Perencanaan (Planning Matrix) 

Data yang telah lolos uji akan masuk ke tahap ini. Data yang dibutuhkan 

antara lain data tingkat kepentingan dan data tingkat kepuasan. 

Data yang pertama dibutuhkan adalah tingkat kepentingan bagi customer, 

dimana data dari semua responden pada masing-masing costumer needs tersebut 

dicari rata-ratanya. 

Data kedua yang dibutuhkan adalah tingkat kepuasan customer terhadap 

produk perusahaan. Data ini didapatkan dari kuesioner tahap kedua atau kuesioner 

tertutup. 

Data ketiga yang dibutuhkan adalah tingkat performasi kepuasan customer 

terhadap produk pesaing. Data ini juga dari kuesioner tahap kedua atau kuesioner 

tertutup. Kemudian tim menentukan goal, menghitung Improvement ratio, 

memprediksi sales point, menghitung raw weight dan normalized raw weight.  

 

3.7.2 Penentuan Respon Teknis  

Tahap ini bertujuan untuk mencari solusi dari setiap customer needs pada 

matriks "What's" solusi ini bisa bersifat abstrak dimana satu deskripsi produk 

memungkinkan banyak implementasi yang mungkin atau bisa juga solusinya 

konkrit jika deskripsi produknya hanya memungkinkan satu implementasi. Dalam 

menggali respon teknis, metode yang digunakan adalah berdasarkan fungsi-fungsi 

Produk (Product Function). Ini dilakukan dengan wawancara terhadap 

perusahaan. 

 

3.7.3 Penentuan Matriks Hubungan (Relationship Matrix)  

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauhkan pengaruh respon 

teknis dalam menangani dan mengendalikan kebutuhan customer. Dalam QFD 

terdapat 4 kemungkinan antara kepuasan customer dengan respon teknis, antara 

lain:  

1.  Performasi kepuasan customer tidak ada hubungan dengan respon teknis  
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2.  Performasi kepuasan customer mungkin ada hubungannya dengan respon 

teknis.  

3.  Performasi kepuasan customer sedikit ada hubungannya dengan respon 

teknis  

4.  Performasi kepuasan customer sangat kuat hubungannya dengan respon 

teknis  

Keempat kemungkinan ini dalam relationship matrix akan digambarkan 

oleh simbol-simbol untuk memudahkan dalam visualisasi. Simbol-simbol tersebut 

disajikan pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 Simbol dalam Relationship Matrix  

Simbol Nilai Numerik Tingkat Hubungan 

(Blank) 0 Tidak ada Hubungan 

Δ 1 Mungkin ada hubungan 

Ο 3 Ada hubungan (sedang) 

 9 Sangat kuat hubungannya 

Sumber : Cohen , 1995 

 

3.7.4 Menentukan Korelasi Teknis (Technical Correlation)  

Menurut Cohen (1995), tahap ini memetakan interrelationships dan 

interdependencies antara respon teknis. Tahap ini berguna dalam perancangan 

produk karena sering kali dalam operasinya, saat menjalankan satu fungsi akan 

mempengaruhi kemampuan atau fungsi lainnya. Simbol yang digunakan untuk 

menggambarkan derajat pengaruh teknis dapat dilihat pada tabel 3.2 : 

 

Tabel 3.2 Derajat Pengaruh antar Respon Teknis  

▲ Pengaruh positif kuat 

Δ Pengaruh positif sedang 

(Blank) Tidak ada pengaruh 
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X Pengaruh negatif sedang 

* Pengaruh negatif kuat 

Sumber : Cohen , 1995 

 

3.7.5 Menentukan Matrik Teknis  

3.7.5.1 Prioritas  

Menurut Dudung (2012) tahap ini merupakan kontribusi relative respon 

teknis bagi keseluruhan kepuasan customer. Untuk mendapatkan ini digunakan 

data pada tahap Planning Matrix yaitu raw weight yang dinormalkan (Normalized 

Raw Weight/NRW). Yang kemudian dikalikan dengan nilai numerik pada table 

3.1. Prioritas untuk tiap SQC merupakan jumlah perkalian tersebut untuk semua 

customer needs, yang disajikan pada rumus 3.1 : 

Prioritas = Ʃ(NRW x Relationship Matrix Numeric) ................................... (3.1) 

 

3.7.5.2 Benchmarking  

Pada benchmarking ini digunakan functionality benchmarking, dimana 

yang dibandingkan adalah fungsi-fungsinya (respon teknis). Tahap ini secara 

umum saja dengan laning Matrix untuk Competitive Satisfaction Customer. Yang 

disajikan pada rumus 3.2 dan 3.3 : 

 OP =Numerical Value (Relatiouship matrix) x customer satifaction 

performance) ....................................................................................... (3.2) 

 CB =numerical value (Relationship matrix) x competitive satisfaction 

performance) ....................................................................................... (3.3) 

 

 

3.7.5.3 GAP  

GAP merupakan tingkat dalam keunggulan dan kelemahan antara produk 

kita dengan produk pesaing. Nilai GAP diperoleh dari selisih antara produk kaos 

Zero Heroes dengan kaos pesaing. Nilai GAP "+" (Positif) menunjukkan nilai 

keunggulan atau kemenangan, semakin besar nilai positif maka semakin besar 

keunggulan dan nilai GAP "-"(Negatif) menunjukkan nilai kekalahan, dimana 
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semakin besar selisih kekalahan kita. Nilai GAP diperoleh dari pengurangan 

antara besarnya nilai performansi Benchmarking Perusahaan dengan nilai 

performansi Competitive Benchmarking Pesaing. Disajikan pada rumus 3.4 : 

 GAP = (Current Benchmarking - Competitive benchmarking) ....... (3.4)  

 

3.7.5.4 Target  

Cohen (1995) Menjelaskan bahwa target merupakan suatu tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan untuk respon teknis yang dimilikinya agar respon 

teknis perusahaan mampu memenuhi Customer needs. Dengan menentukan target, 

perusahaan akan memiliki suatu tujuan yang jelas. Menunjukkan bagaimana 

respon teknis (solusi) dicapai dengan meningkatkan atau menurunkan sesuai 

dengan perkembangan yang diinginkan. Untuk memunjukkan target perusahaan 

tersebut Dalam studi kasus ini pemberian nilai target dilakukan dengan cara 

mengukur atau menilai pencapaian respon teknis yang sudah dilakukan oleh 

perusahaan berdasarkan dari Customers needs yang telah didapatkan, kemudian 

disesuaikan juga dengan hasil perhitungan GAP sebagai pertimbangan selanjutnya 

dalam menentukan target. 

Untuk menunjukkan target perusahaan maka digunakan symbol sebagai 

berikut  

 

↑ = menyatakan semakin ditingkatkan semakin baik  

↓ = menyatakan semakin diturunkan semakin baik  

 = menyatakan solusi yang ditentukan adalah sudah baik 

 

 

3.8 Analisa dan Interpretasi  

Langkah akhir dari penelitian ini adalah interpretasi Rumah Kualitas 

(House of Quality) yang menghasilkan desain,prototype dan mengetahui atribut 

yang dipriotitaskan yang apabila diteruskan untuk digunakan pada pembuatan 

produk dapat menghasilkan produk kaos oblong yang mempunyai karakteristik 
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yang kuat dalam memenuhi keinginan konsumen. Dalam penelitian ini, peneliti 

tidak melakukan analisis tentang aspek finansial, namun hanya berupa kajian 

tentang respon teknis yang berpengaruh pada harga produk. 

 


