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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

penelitian terdahulu ini sebagai acuan perbandingan untuk landasan 

penelitian  yang dilakukan, maka penelitian menggunakan penelitian terdahulu 

tentang  perbaikan kualitas pelayanan pada hotel pelangi malang. Tinjauan  

penelitian yang diunakan berjumlah 5 penelitian. rujukan penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

Pada penelitian pertama dilakukan Akbaba (2006), yang berjudul 

“Mengukur kualitas layanan di industri hotel: sebuah studi di hotel bisnis di 

turki”. Menggunakan servqual sebagai alat analisis yang digunakan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki harapan kualitas layanan 

pelanggan hotel bisnis, memeriksa apakah dimensi kualitas termasuk dalam 

model servqual berlaku dalam lingkungan internasional, mencari setiap 

dimensi tambahan yang harus dimasukkan dalam kualitas membangun 

layanan, dan mengukur tingkat kepentingan masing-masing spesifik dimensi 

untuk pelanggan dari hotel bisnis. temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

di antara lima dimensi kualitas layanan, ‘‘ tangibles” telah muncul sebagai 

prediktor terbaik dari kualitas layanan secara keseluruhan. 

Penelitian kedua dilakukan oleh  Mansur (2013), yang berjudul “Analisis 

dan perbaikan layanan hotel menggunakan servqual dan diagram kartesius 

(Studi Kasus di Hotel Kombokarno)”. Menggunakan servqual dan diagram 

kartesius sebagai alat analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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menganalisis dan menyarankan peningkatan kualitas layanan di Kombokarno 

Hotel. Penelitian ini menggunakan variabel dimensi servqual yang terdiri dari 

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy sebagai dimensi 

kualitas layanan. Hasilnya terjadi adanya  kesenjangan (gap) yang terjadi antara 

jasa yang diharapkan konsumen dan penilaian konsumen mengenai jasa yang 

diberikan. 

Penelitian berikutnya yang ketiga dilakukan oleh Arfianto (2007), yang 

berjudul “Upaya peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dengan 

menggunakan integrasi metode servqual dan qfd (study kasus: hotel elmi 

surabaya)”. menggunakan metode servqual dan qfd sebagai alat analisis dalam 

penelitian ini.  

Metode Servqual dan Quality Function Deployment (QFD) untuk 

menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan mengevaluasi dan 

memilih tindakan yang tepat untuk memenuhi keinginan pelanggan, yang 

hasilnya dapat diketahui mengacu pada respon teknis yang mempunyai nilai 

kontribusi yang tinggi, adapun tindakan yang dapat dilakukan manajemen hotel 

Elmi adalah dengan memberikan pelatihan pada karyawan, memperbaiki 

sistem reservasi dan melakukan perawatan fasilitas. 

Penelitian selanjutnya yang ke keempat dilakukan oleh Iriani (2012), 

berjudul “Analisis kualitas pelayanan jasa hotel & restaurant telengria Pacitan 

dengan metode servqual dan fuzzy”. Menggunakan metode servqual dan fuzzy  

sebagai alat analisis untuk menerjemahkan perspektif persepsi dan harapan 
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pelanggan digunakan untuk memahami apa yang diharapkan dan dirasakan 

pelanggan pada kualitas pelayanan jasa hotel & restaurant telengria pacitan.  

Ada kesesuaian antara persepsi pelanggan yang paling rendah dengan 

harapan tertinggi pelanggan yaitu pada atribut luas lahan parkir yang ada (X25) 

dengan nilai mean persepsi 3,017 dan nilai mean harapan 4,414. Atribut-atribut 

jasa yang mengakibatkan ketidakpuasan konsumen sehingga berakibat 

terjadinya penurunan jumlah pelanggan. 

Penelitian yang ke lima dilakukan oleh Wisnubroto (2012), berjudul 

“Analisis kualitas pelayanan jasa dengan metode six sigma  pada Hotel 

Malioboro inn Yogyakarta”. Menggunakan alat analisis metode Six Sigma 

dibantu oleh Servqual dalam penelitian ini. Perhitungan yang didapat dari 

servqual mempunyai nilai rata-rata -0.36 (gap) yang berarti bahwa pelanggan 

tidak sesuai dari apa yang diharapkan.  

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden telah didapatkan 

data antara persepsi dan harapan dari pelanggan yang berujung pada tingkat 

kepuasan pelanggan. Dimana dari analisa proses perhitungan servqual 

menunjukan banyak nilai negatif berarti pelayanan yang diberikan masih 

belum sesuai dengan harapan. 

Secara garis besar terdapat beberapa  penelitian terdahulu yang 

menggunakan metode servqual, walaupun kebanyakan penelitian diatas 

menggunakan metode servqual pada kualitas jasa pelayanan, akan tetapi ada 

kesamaan tentang objek penelitian yaitu jasa penginapan. Perbedaan penelitain 

ini dengan penelitian terdahulu adalah yang dimana hanya satu alat analisis 
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yang digunakan Quality Function Deployment (QFD) pada kualitas pelayanan 

yang dimana alat analisi ini terdiri dari voice of customer (pengumpulan suara), 

planning matrix (perencanaan matriks) dan house of quality (rumah kualitas). 

perbedaan penelitian ini juga pada objek penelitian Hotel Pelangi dan objek 

pesaing The Grand Palace Hotel yang digunakan dalam penelitian yang 

memiliki karakteristik yang sama. Persamaan pada penelitian ini adalah objek 

penelitian sama menggunakan objek hotel pada penelitian kualitas pelayanan 

dan terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan pada alat analisis 

yaitu QFD dalam penelitiannya. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Jasa 

Jasa terkadang sulit dibedakan dengan barang karena sifatnya yang 

selalu menyatu dengan barang. Setiap pembelian barang selalu dibarengi 

dengan jasa-jasa atau layanan-layanan tertentu begitu pula sebaiknya 

dengan pembelian jasa yang selalu melibatkan barang-barang tertentu 

untuk melengkapinya. Bisnis jasa sering kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya jasa transportasi, telekomunikasi, pendidikan, 

restoran, , perhotelan, Rumah sakit dll. Jasa dapat menawarkan manfaat 

dari satu pihak terhadap pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud. 

Berikut pengertian jasa menurut para ahli: 

Jasa atau pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan 

ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan 

psikologis (Haksever et al., 2000). Jasa atau pelayanan juga merupakan 

kegiatan, proses, dan interaksi, serta merupakan perubahan dalam kondisi 
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orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan (Edvardsson et al., 

2005).  

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli, peneliti menyimpulkan 

bahwa jasa merupakan serangkaian aktivitas ekonomi yang tidak 

berwujud, tetapi memiliki manfaat yang dapat dirasakan dan kinerja yang 

ditunjukan kepada pihak lain tidak menghasilkan kepemilikan apapun 

karena produk jasa yang dihasilkan tidak berwujud 

2. Pengembangan Produk 

a. Pengertian Pengembangan Produk 

Menurut Assauri dalam Wahid (2017) 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”, sedangkan menurut pendapat Stanton dalam Wahid 

(2017) mengemukakan pendapat bahwa pengembangan produk 

adalah istilah yang terbatas, meliputi kegiatan-kegiatan teknis seperti 

riset produk, rekayasa (engineering), dan desain.  

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat ditarik 

kesimpulan yaitu pengembangan produk merupakan suatu usaha 

kegiatan dalam melakukan perbaikan suatu produk ke arah yang lebih 

baik yang meliputi kegiatan teknis seperti riset produk, rekayasa 

(engineering), dan desain  untuk memberikan daya guna yang lebih 

baik. Fungsi untuk melakukan pengembangan produk adalah guna 
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meningkatkan penjualan suatu perusahaan dan keuntungan suatu 

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 dalam Wahid 

(2017) ada 6 tahap yang perlu ditempuh, yaitu: 

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. 
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4) Pengembangan produk 

Gagasan diatas dapat 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. 

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. 

3. Kualitas jasa 

Menurut Zulvino Arfianto (2007), kualitas jasa adalah terbagi 

berbagai macam definisi yang diperoleh dari beberapa para ahli dan 

sumber literatur yaitu: 
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a. Tingkat seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas pelayanan yang diterima.  

b. Ruang lingkup dalam disiplin ilmu ini adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan dan memuaskan pelanggan.  

c. Segala yang memfokuskan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen disertai dengan ketepatan dalam 

menyampaikannya sehingga tercapai kesesuaian yang seimbang 

dengan harapan konsumen. 

Pada dasarnya dari beberapa definisi kualitas jasa dari beberapa 

sumber literatur dan para ahli dapat ambil kesimpulan yaitu kualitas 

layanan merupakan yang menfokuskan untuk memenuhi kebutuhan 

dan harapan yang diinginkan oleh konsumen atas pelayanan yang 

diterima. 

Fandy Tjiptono dan Gregorius chandra (2016), mengungkapkan ada 

terdapat lima faktor dominan atau penentu kualitas pelayanan jasa, kelima 

faktor dominan tersebut diantarnya yaitu:  

a. Berwujud (Tangible), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan 

berbagai materi komunikasi yang baik.  

b. Empati (Empathy), merupakan kesediaan karyawan dan pengusaha 

untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada 

pelanggan. Misalnya karyawan harus mencoba menempatkan diri 

sebagai pelanggan. Jika pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi 
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segera, agar selalu terjaga hubungan harmonis, dengan menunjukan 

rasa peduli yang tulus. Dengan cara perhatian yang diberikan para 

pegawai dalam melayani dan memberikan tanggapan atas keluhan 

para konsumen.  

c. Cepat tanggap (Responsiveness), merupakan kemauan dari karyawan 

dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa 

dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan konsumen. 

Melalui keinginan para pegawai dalam membantu dan memberikan 

pelayanan dengan secara tanggap, kemampuan dalam memberikan 

pelayanan dengan cepat dan benar, kesigapan para pegawai untuk 

ramah pada setiap konsumen, kesigapan para pegawai untuk bekerja 

sama dengan konsumen.  

d. Kehandalan (Reliability), merupakan kemampuan untuk memberikan 

jasa sesuai dengan yang dijanjikan atau yang diharapkan, terpercaya 

dan akurat, serta konsisten. Sebagai contoh adalah kemampuan 

pegawai dalam memberikan pelayanan yang terbaik, kemampuan 

pegawai dalam menangani kebutuhan konsumen secara cepat dan 

benar, kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik sesuai dengan yang diharapan konsumen.  

e. Jaminan (Assurance), merupakan berupa kemampuan karyawan 

untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap jaminan  

yang telah dikemukakan kepada konsumen. Contoh dalam hal ini 

antara lain, pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam 
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menjalankan tugasnya, pegawai dapat diandalkan, pegawai dapat 

memberikan kepercayaan kepada konsumen, pegawai memiliki 

keahlian teknis yang baik 

Berdasarkan dari beberapa  pernyataan peneliti dapat diambil 

kesimpulan bahwa kualitas jasa terdiri dari 5 unsur penting yaitu bukti 

fisik, jaminan, empati, daya tanggap, dan kehandalan. Untuk 

mewujudkan jasa yang berkualitas positif pada perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan jasa yang sesuai diharapkan oleh konsumen . 

4. Pengertian Hotel 

Menurut Zulvino Arfianto, (2007) Hotel merupakan suatu 

perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang 

yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah 

yang wajar sesuai pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian 

khusus.  

Pada definisi tersebut juga saling berkaitan dengan jasa yang dimana 

hotel sebagai penyedia jasa pelayanan makanan, minuman dan fasilitas 

kamar tidur dan menawarkan tarif harga yang wajar dengan sesuai 

pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Membahas 

mengenai pengetertian hotel yang sebagai penyedia layanan jasa. Menurut 

Lovelock dan Wright (2005) ada empat fungsi inti  yang harus di pahami 

dalam penyedia layanan jasa yaitu: 
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a. Memahami persepsi masyarakat yang senantiasa berubah tentang nilai 

dan kualitas jasa atau produk; 

b. Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan; 

c. Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan 

kualitas yang diinginkan masyarakat terwujud, dan 

d. Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas 

jasa/produk tercapai dan kebutuhan setiap stakeholders terpenuhi. 

Mengetahui kepuasan pelanggan, dapat dilakukan melalui survei 

pelanggan yang didasarkan pada dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang 

berkaitan erat dengan kebutuhan pelanggan. Dalam mengukur kualitas 

pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan, sesungguhnya 

banyak dimensi-dimensi yang dirancang para ahli yang dapat diadopsi, 

atau sebagai alat pemandu bagi aparatur.  

Para ahli menyatakan bahwa dimensi-dimensi mengenai kualitas 

jasa, namun perlu diketahui bahwa dimensi-dimensi kualitas jasa dapat 

dieklporasi secara umum dalam landasan teori secara umum. Mulai dari 

bagaimana memahami persepsi masyarakat yang senantiasa berubah 

mengenai kualitas jasa, kemampuan sumber daya dalam kualitas pelayan 

dan lain sebagai seperti halnya yang dikatakan oleh semua para ahli. 

5. Quality Function Deployment (QFD) 

a. Definisi Quality Function Deployment (QFD) 

Menurut Zulvino Arfianto (2007) Quality Function Deployment 

(QFD) didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur 
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untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan 

kebutuhan – kebutuhan para pelanggan tersebut ke dalam kebutuhan 

teknis yang relevan, dimana masing – masing area fungsional atau 

level organisasi dapat mengerti dan bertindak untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

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 

Pada kolom ini, 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 

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 konsesus dan keterlibatan semua 

orang dalam diskusi pengambilan keputusan. 
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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. 

Alat utama dari proses Quality Function Deployment (QFD) 

adalah matriks. Dimana hasil – hasilnya dapat dicapai melalui 

penggunaan tim antar department/fungsional dengan mengumpulkan, 

menginterpretasikan, mendokumentasikan dan memprioritaskan 

kebutuhan – kebutuhan para pelanggan. Berikut ini adalah bentuk atau 

matriks dari rumah mutu (House Of Quality): 

Gambar 2. 1 Rumah mutu (House Of Quality) 

Pada teori QFD ini sebagai salah satu alat analisis untuk 

memperbaiki kualitas jasa yang dimana masih banyak terjadi 

permasalahan di kualitas jasa pelayanan, sehingga QFD ini sebagai 

mekanisme terstruktur dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat 

menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang dapat ditindak 

lanjuti oleh masing – masing area fungsional atau level organisasi. 
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Sedangkan menurut Ariani (2003) Quality Function Deployment 

(QFD) adalah “Suatu metode yang digunakan dalam mendukung dan 

melaksanakan filosofi Total Quality Management. Quality Function 

Deployment (QFD) adalah suatu metode yang digunakan dalam 

mendukung dan melaksanakan filosofi total quality management. QFD 

digunakan dalam berbagai perencanaan, di mana semua anggota tim 

dapat mengambil keputusan secara sistematik untuk memprioritaskan 

berbagai tanggapan yang mungkin terhadap sekelompok tujuan tertentu. 

Struktur QFD adalah house of quality. Rumah kualitas merupakan 

teknis grafis untuk  menjelaskan hubungan antara keinginan pelanggan 

dan produk atau jasa (Bounds dalam  Nasution, 2001). Hanya dengan 

menerapkan hubungan ini seorang manajer operasi  bisa  membangun 

produk dan proses dengan keistimewaan yang  dibutuhkan oleh 

konsumen. Penerangan hubungan inilah yang merupakan salah satu 

langkah awal membangun sistem produksi tingkat dunia. Untuk  

membuat rumah kualitas, ada beberapa langkah dasar yaitu (Heizer, 

2014): 

a. Kenali keinginan pelanggan.  

b. Kenali bagaimana produk atau jasa akan memuaskan keinginan  

pelanggan.  

c. hubungan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan  

dibuat untuk memenuhi keinginan pelanggan tersebut.  

d. Kenali hubungan antar sejumlah bagaimana pada perusahaan.  
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e. Buat tingkat kepentingan  

f.  Evaluasi produk pesaing. 

6. IMPLEMENTASI  Quality Function Deployment (QFD) 

Langkah-langkah QFD adalah dengan mengumpulkan suara  

pelanggan. Pada tahap ini akan dilakukan survey untuk memperoleh suara  

pelanggan yang tentu akan memakan waktu dan memerlukan keterampilan  

mendengarkan. Proses QFD pada tahap ini membutuhkan data pelanggan  

yang ditulis sebagai atribut-atribut dari jasa. Atribut-atribut atau kebutuhan  

ini merupakan keuntungan potensial yang dapat diterima pelanggan dari  

jasa. 

Setiap atribut memiliki data numerik yang berkaitan dengan  

kepentingan relative atribut bagi pelanggan, dan tingkat performasi  

kepuasan pelanggan dari produk yang mirip berdasarkan atribut tersebut. 

Peneliti biasanya menyebut atribut ini sebagai data kualitatif numerik tiap 

atribut  sebagai data kuantitatif (Nasution, 2001). Data kualitatif secara 

umum diperoleh dari wawancara dan observasi dengan pelanggan, 

sementara data kuantitatif diperoleh dari survey lokasi atau penarikan 

suara customer sehingga diperoleh: 

a. Importance to customer  

Kolom ini merupakan alat untuk merekam bagaimana tingkat  

kepentingan masing-masing kebutuhan bagi customer. (Nasution, 

2001). Kolom ini seringkali diletakkan persis disebelah data  

kebutuhan customer, tingkat kepentingan ini biasanya dipilih dari  
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seleksi skala kepentingan. Dimana titik pada skala telah diketahui 

dalam range 1 sampai 5,  seperti contoh berikut:  

1) Sangat penting   

2) Penting.  

3) Cukup penting  

4) Kurang penting.  

5) Tidak penting 

b. Customer satisfaction performance  

Pada tahap Ini merupakan persepsi customer. Maksud dari 

produk yang ada  saat ini adalah produk/jasa yang bisa ditawarkan 

atau  diantarkan semirip mungkin dengan produk/jasa yang bisa 

direncanakan  untuk dikembangkan.   Metode yang umum dipakai 

adalah menaksir nilai dengan  menanyakan konsumen, seberapa baik 

konsumen merasakan produk/jasa  perusahaan dalam memenuhi 

setiap kebutuhan. Untuk perancang  produk yang baru sama sekali 

(belum pernah diluncurkan) data ini tidak dibahas lebih lanjut 

(Nasution, 2001). 

c. Competitive satisfaction performance  

 Pada beberapa perusahaan agar menjadi kompetitif, tim harus 

mengerti kompetisi. Banyak  tim biasanya tidak mempelajari 

kompetitiornya dengan baik, karena tentu  saja lebih sulit untuk 

menjangkau konsumen pesaing dibanding  konsumennya sendiri 

Namun menurut (Nasution, 2001), kadang-kadang data kompetitif 
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satisfaction performance  digambarkan dalam bentuk grafik dan 

dibandingkan dengan customer satisfaction performance. Namun 

seringkali lebih sulit untuk membaca  grafik dibandingkan dengan 

membaca angka. 

d. Goal  

 Menurut Nasution (2001), pada penjelasan kolom ini tim 

memutuskan level dari customer performance yang ingin dicapai 

guna memenuhi  setiap konsumen. Goal ini biasanya dinyatakan 

dalam bentuk skala  numerik yang sama dengan tingkat performansi. 

Peneliti perlu menentukan  goal ini jika terjadi kondisi keterbatasan 

sumberdaya. Sedangkan jika tidak ada  masalah dengan sumberdaya 

maka tim dapat mencapai segala aspek dari produk atau jasa dengan 

seempurna. Goal ini dapat digabungkan dengan rating produk yang 

sudah ada agar dapat digunakan  untuk menentukan improvement 

ratio. 

e. Sales point  

 Data ini berisi informasi tentang kemampuan dalam menjual  

produk/jasa, didasarkan seberapa baik tiap kebutuhan konsumen:  

1) Tanpa titik penjualan (0)  

2) Titik penjualan menengah (1,2)  

3) Titik penjualan tinggi (1,5) 

Menurut (Nasution, 2001), Data ini penting karena umumnya 

produk memiliki karakteristik yang memenuhi kebutuhan sesuai 
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dengan yang diharapkan. Konsumen tidak selalu tinggi nilainya 

dalam titik penjualan. Mengukur seberapa kuat titik penjualan 

tergantung bagaimana konsumen membandingkan kompetisi dan 

seberapa penting atribut tersebut. 

f. Improvement Ratio 

Improvement Ratio merupakan suatu ukuran dari usaha yang 

dilakukan Hotel Pelangi Malang untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen dari sebuah atribut kebutuhan konsumen yang 

didahulukan untuk dipenuhi agar mempunyai nilai kegunaan yang 

paling tinggi. 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 

=  
𝐺𝑜𝑎𝑙

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒
 

g. Raw weight  

 Pada kolom ini berisi nilai perhitungan dari data dan keputusan 

yang telah dibuat selama matrik perencanaan. Ini memodelkan 

kepentingan keseluruhan bagi tim dari setiap customer need, 

berdasarkan importance  to customer, improvement ratio, dan sales 

point. Nilai raw weight untuk  setiap customer need adalah:   

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

(sales point). 

h. Normalizet raw weight  

Kolom ini berisi nilai raw weight, diskalakan pada range 

antara  0 sampai 1 atau dinyatakan dalam persentase. Nilai dari 
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normalized raw weight  sebagai berikut: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑤 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =
𝑟𝑎𝑤 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

𝑟𝑎𝑤 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

i. Rumah kualitas (house of quality) 

Rumah kualitas merupakan teknis grafis untuk menjelaskan  

hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau jasa. Hanya 

saja dengan menerapkan hubungan ini seorang manajer operasi  

dapat  membangun produk dan proses dengan keistimewaan yang   

diinginkan pelanggan. Penerangan hubungan inilah yang merupakan  

langkah awal membangun sistem produksi tingkat dunia. 

Gambar 2. 2 Rumah mutu (House Of Quality) 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari Jayheyzer (2014) 

 

Kerangka pikir diatas memberikan gambaran mengenai pengukuran  

kualitas pelayanan Pada Hotel Pelangi Malang dengan metode Quality  Function 

Dimensi 

kualitas jasa 

1. Berwujud 

2. Kehandalan 

3. Daya Tanggap 

4. Jaminan  

5. Empati 

 Importance to Customer 

Cusomer 

Satisfaction 

Performance 

Competitive Satisfaction 

Performance 

 

 

1. Goal 

2. IR 

3. Salespoint 

4. RW 

5. NRW 

HOQ 

1. Respon Teknis 

2. Relationship Matrix 

3. Priority 

4. Technical Corelation 

5. Benchmarking 

6.  Target 
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Deployment (QFD). Terdapat lima dimensi kualitas jasa yang  perlu diperhatikan 

perusahaan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen  yaitu berwujud,  

Kehandalan, Daya tanggap, Jaminan,  dan Empati.  

Lima dimensi kualitas pelayanan, melalui tahap pertama dalam penelitian 

yaitu Importance to Customer untuk merekam bagaimana tingkat kepentingan 

masing-masing kebutuhan konsumen. Selanjutnya Customer Satisfaction 

Performance untuk mengetahui persepsi konsumen dan menanyakan konsumen 

seberapa baik dalam merasakan jasa perusahaan dalam memenuhi kebutuhan. 

Competitive Satisfaction Performance, pada tahap ini dimana peneliti harus 

mengetahui bagaimana persepsi terhadap kemampuan kompetitor dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan yang bisa jadi pertimbangan perusahaan yang diteliti oleh 

peneliti dan membandingkan data perusahaan yang diteliti dengan perusahaan 

pesaing. 

Pada  tahapan Goal peneliti memutuskan  level dari customer performance 

yang ingin dicapai guna memenuhi  setiap konsumen. Goal ini biasanya dinyatakan 

dalam bentuk skala  numerik yang sama dengan tingkat performansi. Goal ini 

digabungkan untuk menentukan improvement ratio. Sedangkan Pada Sales Point 

ini merupakan untuk mengukur Seberapa kuat titik  penjualan tergantung 

bagaimana konsumen membandingkan kompetisi  dan seberapa penting atribut 

tersebut. Ada 3 titik yaitu tanpa titik penjualan (0), titik penjualan menengah (1,2), 

titik penjualan tinggi (1,5). 

Pada improvement ratio merupakan ukuran dari usaha yang dilakukan Hotel 

Pelangi Malang untuk meningkatkan kepuasan konsumen dari sebuah atribut 
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kebutuhan konsumen yang didahulukan untuk dipenuhi agar mempunyai nilai 

kegunaan yang paling tinggi. Improvement Ratio =  Goal/(Customer Satisfaction 

Performance). 

Pada Sales Point ini merupakan untuk mengukur Seberapa kuat titik  

penjualan tergantung bagaimana konsumen membandingkan kompetisi  dan 

seberapa penting atribut tersebut. Ada 3 titik yaitu tanpa titik penjualan (0), titik 

penjualan menengah (1,2), titik penjualan tinggi (1,5).  

Pada bagian RW (Raw weight)  berisi nilai perhitungan dari data dan 

keputusan yang  telah dibuat selama matrik perencanaan dengan cara Raw Weight 

=  (importance to customer) x (improvement ratio) x (sales point). Selanjutnya pada 

kolom NRW (Normalizet raw weight) berisi nilai raw weight, diskalakan pada 

range antara  0 sampai 1 atau dinyatakan dalam persentase dengan cara Normalizet 

raw weight = (raw weight )/(raw weight total ). 

HOQ (House of Quality) Rumah kualitas merupakan teknis grafis untuk 

menjelaskan  hubungan antara keinginan pelanggan dan produk (atau jasa). Hanya 

saja dengan menerapkan hubungan ini seorang manajer operasi  dapat  membangun 

produk dan proses dengan keistimewaan yang  diinginkan pelanggan yang terdiri 

dari respon teknis, relationship, corelation, technical, benchmarking, dan target 

 


