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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian literatur yang digunakan sebagai dasar dari proses 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Kajian yang digunakan yaitu kajian induktif dan kajian 

deduktif. Kajian induktif yaitu kajian yang bersumber dari jurnal. Sedangkan, kajian deduktif 

yaitu kajian yang diperoleh berdasarkan buku yang berkaitan dengan teori dasar dalam 

mendukung penelitian yang bersifat umum.  

2.1 Kajian Induktif 

Penelitian yang berkualitas didasarkan pada penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari adanya plagiasi. Kajian induktif yang dilakukan tidak terlepas dari penelitian yang 

sebelumnya ada kaitannya dengan Quality Function Deployment (QFD). 

      Penelitian yang dilakukan Ad’ha et al., (2017), membahas tentang bagaimana menghasilkan 

suatu desain alat penggiling kedelai yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan 

menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) dengan pendekatan Antropometri. 

Metode yang digunakan yaitu Quality Function Deployment (QFD), dimana metode ini bertujuan 

untuk menghasilkan atribut karakteristik produk apa yang harus diprioritaskan untuk mencapai 

rancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Didapatkan dari hasil penelitian ini 

yang digunakan sebagai prioritas utama yaitu harga alat yang kompetitif, dengan pendekatan 

antropometri yang digunakan dalam merancang produk yang ergonomi, didapatkan ukuran 

produk yaitu (50x127x103) cm. 

      Penelitian yang dilakukan Haryanto (2015), membahas tentang perancangan produk Baby 

Box Multifungsi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Quality Function Deployment (QFD), dimana metode ini digunaan dalam 

perancangan dan pengembangan Baby Box Multifungsi bagian mana yang paling besar nilai 

kontribusinya. Pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan
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 menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap awal dan akhir, untuk 

data antropometri yang digunakan yaitu sebagai dasar perancangan ukuran pada produk yang 

akan dibuat. Didapatkan hasil pada penelitian ini bahwa lebih diprioritaskan pada atribut yang 

terdapat laci untuk tempat pakaian dan dapat digunakan oleh balita bahkan sampai manula 

sekalipun. Sehingga produk baby box multifungsi ini memiliki nilai tambah dibandingkan 

dengan produk lain yang terdapat di pasaran. 

      Penelitian yang dilakukan Widyotomo (2013), membahas tentang permasalahan utama dalam 

proses pengolahan kopi yaitu dalam penanganan limbah padat dan cair. Peneliti ingin mengulas 

secara mendalam bahwa potensi dan teknologi yang diversifikasi dari limbah kopi dapat menjadi 

produk yang bermutu dan mempunyai nilai tambah. Data yang didapatkan menurut Pusat 

Penelitian Kopi dan Kakao di Indonesia menyebutkan telah intensif melakukan kegiatan 

penelitian dan pengembangan untuk memperoleh teknologi disersifikasi produk limbah 

pengolahan kopi menjadi produk yang dapat dikembangkan, sebagai salah satu contoh: papan 

partikel, ameliorant tanah, media tanam, kompos organic, dll. 

      Penelitian yang dilakukan Agustina (2012), membahas tentang pemanfaatan kayu karet yang 

dijadikan sebagai peluang baru dalam meningkatkan marjin keuntungan dalam industri karet, 

khususnya di beberapa Negara produsen karet alam dunia, contohnya yaitu Thailand, Malaysia, 

dan Indonesia. Dengan meningkatnya permintaan kayu karet cukup meningkat dan semakin 

terbatasnya pasokan kayu dari hutan alam. Sehingga, hal ini sudah diantisipasi oleh negara-

negara produsen utama karet, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Namun, demikian 

dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal 

pengembangan industrinya. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi infrastruktur jalan di 

pedesaan dan kebun di Indonesia yang pada umumnya kurang baik.  

      Penelitian yang dilakukan Syarifa et al., (2013), membahas tentang pola kelembagaan 

pemasaran kayu karet khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga, sesuai dengan kendala 

yang ada, peneliti berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan kayu karet serta kemitraan yang 

terjadi antara pabrik kayu karet dengan petani. Metode yang digunakan yaitu metode survey. 

Didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sumber kayu karet sebagian besar berasal 

dari perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Adapun pola kemitraan yang sudah dilaksanakan 

yaitu memberikan bantuan modal kepada penangkar untuk memberikan bantuan modal kepada 
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penangkar untuk diberikan kepada petani yang membutuhkan bibit karet dan petani yang 

membutuhkan bibit karet dengan memperhitungkan harga kayu. 

      Penelitian yang dilakukan Ardani et al., (2014), membahas tentang permasalahan yang 

terjadi pada perusahaan karena adanya perancangan ulang desain komponen produk spring bed 

yang menyebabkan waktu produksi yang lebih panjang dan biaya produksi yang tinggi. Peneliti 

dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya pemborosan waktu dan biaya dalam proses produksi 

spring bed dengan metode Quality Function Deployment (QFD). Metode yang digunakan yaitu 

metode Quality Function Deployment (QFD), dimana metode ini digunakan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang dihubungkan dengan karakteristik teknis produk 

spring bed. Hasil yang didapatkan pada metode ini yaitu kinerja karakteristik teknik dengan nilai 

tertinggi yaitu karakteristik teknik part family dan kesamaan dasar struktur komponen dengan 

masing-masing nilai derajat kepentingan sebesar 20%. 

      Penelitian yang dilakukan Widodo et al., (2016), membahas tentang desain boardmarker 

yang ramah lingkungan dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan untuk produk 

boardmarker dan dapat menerjemahkan ke dalam spesifikasi produk boardmarker. Metode yang 

digunakan yaitu metode Quality Function Deployment (QFD), dengan 30 orang responden dalam 

penelitian. Voice of customer atau kebutuhan pelanggan untuk produk boardmarker yang 

didapatkan antara lain: mudah diisi ulang, jelas, ringan, nyaman, tutup tidak mudah lepas, dan 

awet. Adapun pengambilan data dilakukan berdasarkan survey dengan melakukan wawancara 

dan penyebaran kuesioner dan analisis statistik untuk menguji jawaban konsumen pada tiap 

atribut boardmarker.  

Berikut merupakan ringkasan dari penelitian sebelumnya mengenai metode Quality Function 

Deployment: 
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Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Tahun 

1 
Ardianur 

Taam Ad’ha 

Desain Alat Penggiling 

Kedelai Menggunakan 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) 

Dengan Pendekatan 

Antropometri 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) dengan 

pendekatan Antropometri 
2017 

2 

Christopherus 

Endradi 

Nanda 

Kusuma 

Haryanto 

Perancangan Baby Box 

Multifungsi Dengan 

Menggunakan Model 

Kano Dan Metode Quality 

Function Deployment 

(QFD) 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) 
2015 

3 
Sukrisno 

Widyotomo 

Potensi Dan Teknologi 

Diversifikasi Limbah Kopi 

Menjadi Produk Bermutu 

Dan Bernilai Tambah 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) 
2013 

4 
Lina Fatayati 

Syarifa 

Kajian Kelembagaan Dan 

Kemitraan Pemasaran 

Kayu Karet Di Provinsi 

Sumatera Selatan 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) 
2013 

5 
Dwi Shinta 

Agustina 

Pemanfaatan Kayu Karet 

Di Beberapa Negara 

Produsen Karet Alam 

Dunia 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) 
2012 

6 Febi Ardani 

Perancangan Desain 

Produk Spring Bed 

Dengan Menggunakan 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) 
2014 

7 

Pangestu 

Mukti 

Widodo 

Desain Ulang 

Boardmarker 

Menggunakan Metode 

Quality Function 

Deployment (QFD) 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) 
2016 
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2.2 Kajian Deduktif 

2.2.1 Perancangan atau Desain Produk 

Desain merupakan proses perancangan yang melibatkan kreativitas manuasia yang bertujuan 

untuk membuat sesuatu benda, sistem, dan sejenisnya yang memiliki manfaat bagi manusia. 

Sedangkan menurut (Tito, 2009) desain merupakan suatu suatu perancangan dalam membuat 

sebuah objek, sistem, komponen atau struktur. Dalam artian luas, desain adalah seni terapan dan 

rekayasa yang berintegrasi dengan teknologi. Desain dikenakan pada bentuk sebuah rencana, 

dalam hal ini dapat berupa proposal gambar, model, ataupun deskripsi. Sebagai kata kerja, desain 

memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sedangkan, sebagai kata 

benda, desan merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, 

proposal atau berbentuk objek nyata (Yuamita, 2010). 

      Produk merupakan kombinasi dari atribut-atribut yang dapat menimbulkan daya tarik bagi 

pelanggan antara lain, corak, mode, desain, merk, dan lainnya.  Setiap kombinasi dari masing-

masing atribut dapat menciptakan suatu produk baru, selain itu produk-produk tidak sama bagi 

setiap orang, misalnya penawaran suatu produk adalah apa yang dirasakan oleh penjual sebagai 

suatu dasar yang akan menjadi produk yang akan diproduksi. Kemampuan suatu produk dapat 

bertahan dalam siklus sebuah pasar ditentukan oleh bagaimana sebuah desain dapat beradaptasi 

akan perubahan-perubahan dalam bentuk apapun yang terjadi di dalam pasar yang dimasuki pada 

produk tersebut, sehingga kemampuan tersebut menjadi nilai keberhasilan bagi produk itu sendiri 

dikemudian hari. 

 

2.2.2 Produk 

Produk merupakan suatu tawaran dari sebuah perusahaan untuk memuaskan atau memenuhi 

kebutuhan konsumen. Produk bisa juga dikatakan sebagai suatu output yang diperoleh dari 

sebuah proses produksi dan penambahan nilai yang dilakukan terhadap bahan baku (material 

input). Tujuan dari proses produksi ini yaitu dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu 

barang atau jasa, kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa, 

untuk kegiatan dimana dibutuhkan faktor-faktor produksi berupa modal, tanah, tenaga kerja, dan 
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skill. Menurut Kotler (1995) menambahkan bahwa yang dinamakan produk yaitu barang yang 

mencakup fisik (misalnya baju, tas, meja), orang (artis), tempat (tempat wisata), organisasi 

(paduan suara), dan ide-ide (program KB, hemat bahan bakar). 

 

2.2.3 Kayu Kopi dan Kayu Karet 

Kayu merupakan hasil hutan dari sumber kekayaan alam yang merupakan bahan mentah yang 

mudah diproses untuk dijadikan barang yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kayu memiliki 

beberapa sifat sekaligus yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain. Pengertian kayu disini 

yaitu sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan atau penebangan pohon-pohon di 

hutan/ di halaman rumah, yang merupakan bagian dari pohon tersebut, setelah diperhitungkan 

bagian-bagian mana yang lebih banyak dapat dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan, 

baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar  (Suheryanto, 2010). 

      Pada penelitian ini jenis kayu yang digunakan yaitu kayu karet dan kayu kopi. Tanaman karet 

berasal dari bahasa latin yang bernama Hevea braziliensis yang berasal dari Negara Brazil. 

Tanaman karet dapat tumbuh baik pada daerah dengan curah hujan per tahun diatas 2000 mm 

optimal antara 2500-4000 mm, dengan temperature 26-28 0C dan sangat cocok di tempat yang 

mempunyai ketinggian tidak lebih dari 700 m dpl (Suheryanto, 2010). Di Indonesia kayu karet 

banyak ditemukan pada perkebunan besar seperti perkebunan rakyat di Sumatera, Jawa, dan 

Kalimantan (Suheryanto, 2009). 

      Potensi kayu karet untuk diolah sebagai bahan baku industry cukup besar. Menurut data 

statistik Ditjenbun (1998), menunjukkan bahwa luas tanaman karet yang perlu diremajakan 

sampai tahun 1997 sekitar 400.000 hektar atau 11% dari total luas areal karet di Indonesia. Sifat 

dasar kayu karet yaitu kayunya yang mudah digergaji dan permukaan gergajinya cukup halus, 

serta mudah dibubut dengan menghasilkan permukaan yang rata dan halus. Selain itu, kayu karet 

juga mudah dipaku dan mempunyai karakteristik pelekatan yang baik dengan semua jenis 

perekat. Sifat yang khas dari kayu karet adalah warnanya yang putih dan kekuningan ketika 

dipotong, dan akan menjadi kuning pucat seperti warna jerami setelah dikeringkan. Selain warna 

yang menarik dan tekstur yang mirip dengan kayu ramin dan perupuk yaitu halus dan rata, kayu 

karet sangat mudah diwarnai sehingga disukai dalam pembuatan mebel (Boerhendhy, 2003). 

Sebagai bahan baku yang sangat baik untuk pembuatan mebel, kayu karet tidak akan lagi 
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menyerap kelembaban setelah dilakukan proses pengeringan. Dengan sifat pewarnaan yang baik, 

kayu karet dapat diberi warna sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, terdapat pula jenis 

tertentu yang memiliki garis-garis berwarna agak gelap atau abu-abu. Satu-satunya kelemahan 

kayu karet hanya terletak pada kurangnya pola garis kayu yang tidak sebanyak jika dibandingkan 

dengan jenis kayu lainnya. Warna kayu krem pucat hingga kuning kecoklatan. Perubahan warna 

oksidatif dapat dibatasi oleh urutan produksi yang cepat dan pengeringan vakum. Warna alami 

karet adalah salah satu alasan utama kepopulerannya. Sebagian besar pola garisnya memiliki 

pola garis lurus.  Penampang kayu karet menunjukkan beberapa tanda konsentris lingkar 

pertumbuhan. Tanda ini dikombinasikan dengan pembuluh besar dalam struktur memberikan 

tampilan yang menarik dengan pola yang jelas pada permukaan longitudinal. Kayu karet tahan 

terhadap serangan jamur, bakteri dan cendawan. Dapat juga dibuat resisten terhadap kerentanan 

spesifik lainnya. Karet adalah salah satu jenis kayu yang memiliki tingkat ketahanan lebih 

dibandingkan jenis kayu lain sebagai bahan baku perabot rumah. Sebagai jenis kayu yang 

termasuk dalam famili maple, karet memiliki karakter serat padat yang mudah dikontrol dalam 

proses pengeringan. Kayu karet mudah untuk dipotong atau digergaji, dilakukan pengerjaan 

mesin, dibengkokkan, diratakan atau diketam, dan dibor atau dilubangi. Permukaan yang 

dihasilkan cukup halus. Mudah dihaluskan karena memiliki permukaan yang rata. Sifat Fisik 

kayu karet kepadatannya saat basah 800 kg/m³, kepadatan pada 12% m.c. 600–620 kg/m³ 

(ringan), kepadatan relatif  0.63–0.66 (tergolong berat), penyusutan volume diabaikan dan 

sebanding dengan meranti merah tua, tangensial 1.4%, radial 1%, modulus elastisitas 9240 

N/mm². Pengeringan kayu karet dengan sistem kiln dry konvensional, pengeringan kayu karet 

terhitung cepat dengan jarak waktu antara 10-14 hari. Tidak terdapat banyak masalah pada kayu 

melengkung sejauh penyusunan kayu di dalam KD teratur dengan baik. Secara keseluruhan, 

penyusutan kayu karet terhitung kecil, di bawah 2% terutama pada arah radialnya. Proses mesin 

kayu karet tidak menimbulkan banyak cacat pengerjaan, dan proses assembling ataupun 

pengeleman juga tidak menimbulkan defect atau cacat yang berarti. Pemotongan kayu pada sudut 

hingga 30 derajat pun tetap halus dan rata. 

      Selain kayu karet, pada penelitian ini juga menggunakan kayu kopi sebagai bahan dasar 

pembuatan meja. Tanaman Kopi merupakan tanaman perkebunan yang berasal dari Benua 

Afrika, tepatnya dari Negara Ethiopia pada abad ke-9. Selanjutnya, tanaman kopi menyebar ke 

Benua Eropa oleh seseorang yang berkebangsaan Belanda dan terus dilanjutkan ke Negara lain 
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termasuk ke wilayah Indonesia (Panggabean, 2011). Berbeda halnya dengan pohon-pohon lain, 

dimana masyarakat dapat mengembangkannya mulai dari pemanfaatan buahnya, daun, batang, 

pelepah, bahkan sampai ke akar. Selama ini, pemanfaatan kayu kopi hasil peremajaan lebih 

banyak digunakan sebagai kayu bakar. Namun, pada penelitian ini pohon kopi dapat 

dikembangkan sebagai industri kreatif, seperti pemanfaatan batang kopi yang kelihatannya 

kurang berharga tersebut mampu diolah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi 

seperti meubel dan kerajinan lainnya. Patut dihargai kreativitas para pengrajin dalam 

menciptakan produk baru serta lapangan kerja baru, yang berarti turut mengurangi pengangguran 

serta turut menggerakkan ekonomi sektor informal. Dimana batang kopi ini dapat dijadikan 

sebuah meubel perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dipan, dudukan lampu, 

pigura, dan asbak yang unik. 

 

2.3 Proses Perancangan dan Pengembangan Produk 

Proses merupakan langkah-langkah dalam mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output). 

Proses pengembangan produk adalah tahapan-tahapan dalam kegiatan dalam menyusun, 

merancang dan mengomersilkan produk (Purba, 2009). 

      Menurut Purnomo (2004) dalam merancang produk terdapat 3 hal yang pelu diperhatikan, 

antara lain: 

a. Menarik pasar 

Produk dapat ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi 

dan proses operasi.  Jenis produk yang akan diproduksi akan ditentukan melalui riset pasar 

atau umpan balik pelanggan. 

b. Mendorong teknologi 

Penggunaan teknologi sangan dominan, dimana melalui penelitian dan pengebangan serta 

operasi yang agresif dapat diciptakan produk yang memiliki keunggulan dan keuntungan 

alami dalam pasar. 

c. Antar fungsional 

Selain menggunakan teknik menarik pasar atau mendorong teknologi, usaha antar fungsi 

yang terkoordinasi sangat dibutuhkan baik itu fungsi pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi 

lainnya. 
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2.4 Metode Quality Function Deployment 

2.4.1 Definisi Quality Function Deployment (QFD) 

Quality Function Deployment (QFD) diperkenalkan di Jepang oleh Dr. Yoji Akao pada tahun 

1996 merupakan suatu teknik yang dikembangkan secara praktek dan dan pengalaman industri-

industri di Jepang. Menurut Akao, Quality Function Deployment (QFD) merupakan suatu 

metode untuk mengembangkan mutu desain yang diarahkan pada pemuasan kebutuhan 

pelanggan dan kemudian menerjemahkan keinginan konsumen tersebut ke dalam target desain 

dan jaminan mutu utama yang digunakan diseluruh tahapan produksi. Quality Function 

Deployment (QFD) adalah metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atribut 

pelanggan yang kritis dan menciptakan suatu hubungan mata rantai yang spesifik antara atribut 

pelanggan dan parameter desain (Purnomo, 2004). 

      Tujuan dikembangkan metode Quality Function Deployment (QFD) adalah untuk menjamin 

bahwa produk yang dihasilkan perusahaan memberika kepuasan bagi pelanggan dengan jalan 

memperbaiki tingkat kualitas dan maksimal pada setiap tahap pengembangan produk (Purnomo, 

2004). Alat utama dari Quality Function Deployment (QFD) adalah matrik yang digunakan pada 

hasil-hasilnya didapat melalui tim antar departemen atau fungsional dengan mengumpulkan, 

mengintepretasikan, mendokumentasikan dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pelanggan 

(Hartanto, 2008). 

 

2.4.2 Manfaat Quality Function Deployment (QFD) 

Terdapat tiga manfaat utama dalam menggunakan Quality Function Deployment (QFD) antara 

lain: 

1. Mengurangi biaya 

Apabila produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pelanggan, sehingga tidak ada pengulangan pekerjaan atau pembuangan bahan baku karena 
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tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan pengurangan biaya 

dapat dicapai dengan pengurangan biaya overhead atau pengurangan upah, penyeduhan 

proses produksi dan pengurangan pemborosan. 

2. Meningkatkan Pendapatan 

Setelah melakukan pengurangan biaya, maka hasil yang diterima akan lebih meningkat. 

Dengan adanya Quality Function Deployment (QFD) produk/jasa yang dihasilkan akan lebih 

cepat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. 

3. Pengurangan Waktu Produksi 

Quality Function Deployment (QFD) merupakan kunci penting dalam pengurangan waktu 

produksi. Quality Function Deployment (QFD) akan membuat tim pengembang produk 

lebih cepat dan tepat untuk membuat keputusan awal dalam proses pengembangan. 

 

2.4.3 Metodologi Quality Function Deployment (QFD) 

Menurut (Cauchen, 1995) metode Quality Function Deployment (QFD) terdapat beberapa tahap 

perencanaan dan pengembangan melalui matriks, yaitu : 

a. Matriks Perencanaan Produk (House of Quality) 

(House of Quality) HOQ yang lebih dikenal dengan rumah pertama (R1) yang menjelaskan 

tentang customer needs, technical requirement, co-relationship, relationship, customer 

competitive evaluation, competitive technical assessment and target.  

b. Matriks perencanaan komponen (part deployment) 

Matriks ini lebih dikenal dengan sebutan rumah kedua (R2). Pada rumah kedua yang terpilih 

akan dikembangkan dan ditransformasikan pada rancangan konsep yang lebih teknis yang 

disebut dengan komponen kritis. Menurut Widodo (2004), terdapat kriteria-kriteria yang 

merupakan rumusan rincian kebutuhan pokok dari produk dalam menganilisis konsep, 

antara lain: 

1. Kebutuhan konsumen dari QFD, berdasarkan HOQ maka dapat ditentukan faktor teknik 

yang memungkinkan untuk diperbaiki. 

2. Kebutuhan dari sisi manufacturing. 

3. Kebutuhan karakteristik umum produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh 

konsumen. 
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4. Rincian kebutuhan tersebut dapat dipilih atau disaring lagi menjadi kebutuhan yang 

dianggap penting dan memiliki hubungan dengan konsumen dan pihak perusahaan 

mampu untuk mengusahakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Matrik Part Deployment 

Sumber: (Widodo 2004) 

      Dari gambar matrik part deployment menunjukan bahwa technical requirement and targets 

berisi tentang kebutuhan teknis dan target dari komponen kritis yang diperoleh dari fault tree 

analysis yang dikembangkan. Part specification berisi spesifikasi dari part yang akan 

dikembangkan yang berasal dari keinginan teknis yang terpilih dari rumah pertama. Column 

Weight merupakan perkalian antara importance rating dengan hubungan antara technical 

requirement dan critical part requirement. Simbol dan nilainya adalah : 

●            = Nilai 9 (hubungannya kuat) 

= Nilai 3 (hubungannya sedang) 

= Nilai 1 (hubungannya lemah) 

Salah satu cara untuk menentukan critical part adalah dengan menggunakan fault tree analysis.  

Fault tree analysis adalah menganalisis elemen-elemen yang diperkirakan sebagai penyebab 

terjadinya ketidaksesuaian target dengan technical requirement. 

Simbol-simbol dari fault tree analysis dapat dilihat pada gambar 2.2 
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 BASIC EVENT 

Merupakan sebuah 

peristiwa dasar yang tidak 

ada pengembangan lebih 

lanjut. Simbol yang 

independent 

 SWITCH 

Digunakan untuk 

memasukkan atau 

mengeluarkan parts dari 

pohon kesalahan, yang 

mana bisa atau tidak bias 

dipakai dalam keadaan 

tertentu 

 BASIC EVENT 

Simbol yang 

menggabungkan satu 

peristiwa dengan peristiwa 

lain yang lebih rendah 

 AND GATE 

Kegagalan akan terjadi 

jika semua masukan 

gagal 

 BASIC EVENT 

Simbol yang 

menggabungkan satu 

peristiwa dengan peristiwa 

lain yang lebih rendah, 

tetapi tidak berkembang ke 

bawah 

 OR GATE 

Kegagalan akan terjadi 

jika ada beberapa 

masukan gagal 

 COMBINATION EVENT 

Merupakan penggabungan 

dari peristiwa dasar 

melalui logic gate 

 INHIBIT GATE 

Menerangkan tentang 

hubungan suatu 

kesalahan dengan 

kesalahan yang lain. 

Peristiwa masukan secara 

langsung menghasilkan 

peristiwa keluaran jika 

keadaan yang ada 

memungkinkan 

 TRANSFERRED EVENT 

Garis disamping 

menandakan transfer 

keluar 

Garis diatas menandakan 

transfer kedalam 

  

Gambar 2. 2 Fault Tree Analysis 

Sumber: (Widodo 2004) 
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c. Matriks perencanaan proses (process planning) 

Matriks ini dikenal dengan sebutan rumah ketiga (R3) yaitu matriks untuk mengidentifikasi 

pengembangan proses pembuatan suatu produk mulai dari bahan baku sampai menjadi 

produk jadi dan siap untuk dipasarkan. Berikut simbol-simbol dasar dalam proses planning 

yang digunakan antara lain: 

        = Operation (operasi) 

= Storage (penyimpanan) 

= Inspection (pemeriksaan) 

= Transportasi  

d. Matriks perencanaan manufaktur atau produksi (manufacturing/production planning) 

Matriks ini dikenal dengan rumah keempat (R4) yang memaparkan tindakan yang dapat 

diambil dalam perbaikan produksi suatu produk.  

 

2.4.4 Langkah-langkah Quality Function Deployment (QFD) 

Adapun langkah-langkah dalam membangun Quality Function Deployment adalah sebagai 

berikut (Hasanah, 2007): 

1. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen 

2. Membuat matriks perencanaan (Planning Matrix) 

Isi dari matriks perencanaan sendiri antara lain: 

a. Tingkat kepentingan konsumen (Importance to Customer) merupakan penentuan tingkat 

kepentingan konsumen yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana konsumen 

memberikan penilaian atau harapan dari kebutuhan konsumen yang ada. 

b. Pengaruh tingkat kepuasan konsumen terhadap produk (current satisfaction performance) 

merupakan pengukuran tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang dimaksudkan 

untuk mengukur bagaimana tingkat kepuasan konsumen setelah pemakaian produk yang 

akan dianalisa. 

c. Target (Goal) merupakan nilai yang ditentukan oleh pihak perusahaan untuk mewujudkan 

tingkay kepuasan yang diinginkan oleh konsumen. 
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d. Rasio perbaikan (Improvement Ratio) merupakan perbandingan antara nilai yang diharapkan 

pihak perusahaan dengan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Dihitung 

dengan rumus: 

 

Improvement Ratio = 
𝐺𝑜𝑎𝑙

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒
   (2.1) 

 

e. Sales Point merupakan keinginan konsumen yang memiliki pengaruh pada kompetisi yang 

dapat digunakan untuk pemasaran. Untuk penilaian terhadap titik jual terdiri dari: 

Nilai 1 = atribut tidak memiliki titik jual 

Nilai 1.2 = atribut memiliki titik jual menengah 

Nilai 1.5 = atribut memiliki titik jual tinggi 

f. Raw weight merupakan nilai keseluruhan dari data-data yang dimasukkan dalam Plannig 

Matrix tiap kebutuhan konsumen untuk proses perbaikan selanjutnya dalam upaya 

pengembangan produk. Dihitung dengan rumus : 

 

Raw weight = (Importance to customer) x (Improvement ratio)x(Sales Point) (2.2) 

 

g. Normalized Raw Weight merupakan nilai dari Raw weight yang dibuat dalam skala antara 0-

1 atau dibuat dalam bentuk persentase. Dihitung dengan rumus : 

 

Normalized Raw Weight = 
𝑅𝑎𝑤 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

Σ 𝑅𝑎𝑤 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
    (2.3) 

 

3. Penyusunan kepentingan teknik 

Pada tahap ini dipakai untuk mengidentifikasi kebutuhan teknik yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini dapat memberikan respon teknik untuk setiap 

keinginan dan kebutuhan konsumen yang dibutuhkan konsumen.  

4. Penentuan hubungan antara kebutuhan konsumen dengan kepentingan teknik 

Dimana dalam setiap hubungannya antara kebutuhan konsumen dan kepentingan teknik. 
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5. Penentuan prioritas 

Penentuan ini menunjukan prioritas yang akan dikembangkan lebih dulu berdasarkan 

kepentingan teknik. 

 

2.4.5 House of Quality 

House of Quality (HOQ) merupakan metode yang mendukung proses identifikasi produk 

menjadi spesifikasi rancangan. Konsep House of Quality (HOQ) bersumber pada sebuah tabel 

kualitas dan berhasil digunakan oleh industri-industri manufaktur seperti industri karet sintetis, 

peralatan konstruksi, peralatan rumah tangga, barang elektronik dan lain-lain. House of Quality 

(HOQ) memperlihatkan struktur untuk mendesain dan membentuk suatu siklus dan bentuknya 

menyerupai rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bentuk Matriks Umum House of Quality (HOQ) 

Sumber: (Cohen, 1995) 

Gambar tersebut merupakan matriks rumah umum atau House of Quality (HOQ) yang 

keterangannya dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Bagian A : yang berisi data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian pasar tentang 

kebutuhan dan keinginan konsumen 

2. Bagian B : matriks perencanaan yang berisi 3 jenis data, yaitu tingkat kepentingan, 

kebutuhan dan keinginan konsumen, data tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang 
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dihasilkan oleh perusahaan dan produk pesaing dan tujuan strategis untuk produk atau jasa 

baru yang akan dikembangkan 

Adapun bagian-bagian matriks perencanaan dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Goals 

Diperoleh dari hasil estimasi yang minimal besarnya sama dengan nilai produk kita pada 

evaluasi pesaing 

b. Sales Point 

Diperoleh dari melihat atribut mana yang memiliki nilai jual yang lebih pada produk kita 

dibandingkan dengan produk pesaing 

c. Improvement Ratio 

Diperoleh dari perbandingan antara goal dengan nilai produk kita pada kolom evaluasi 

pesaing 

d. Bobot Baris 

Diperoleh dari hasil perkalian antara rating kebutuhan konsumen, improvement ratio dan 

sales point 

e. Action 

Memprioritaskan tindakan-tindakan spesifik, yang terdapat pada 3 kategori tindakan yaitu: 

A : Mempertahankan kualitas produk 

B : Mempertahankan kualitas produk dan melakukan inovasi secara kontinyu 

C : Meningkatkan kualitas produk 

3. Bagian C : terdiri dari persyaratan teknis untuk produk atau jasa baru yang akan 

dikembangkan. Data ini diturunkan berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai 

kebutuhan dan keinginan konsumen (matriks A). 

4. Bagian D : terdiri dari penilaian manajemen mengenai kekuatan hubungan anatara elemen-

elemen yang terdapat pada bagian persyaratan teknis (matriks C) terhadap kebutuhan 

konsumen (matriks A) yang dipengaruhinya. Kekuatan hubungan ditujukan dengan 

menggunakan simbol tertentu. 

5. Bagian E : terdiri dari korelasi antara persyaratan teknis yang satu dengan persyaratan teknis 

yang lain yang terdapat dalam matriks C. Korelasi antara kedua persyaratan teknis tersebut 

ditunjukkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu 
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6. Bagian F : terdiri dari beberapa data seperti urutan tingkat kepentingan persyaratan teknis, 

informasi hasil perbandingan kinerja persyaratan teknis produk terhadap kinerja produk 

pesaing dan target persyaratan teknis produk baru yang dikembangkan. 

Menurut (Ginting, 2010) terdapat langkah-langkah Quality Function Deployment (QFD) dengan 

menggunakan matriks House of Quality (HOQ) adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut produk 

Metode ini dimulai dengan pengidentifikasian pelanggan dan pandangan mereka terhadap 

kebutuhan mereka dan atribut produk yang diinginkan. Pelanggan akan berbicara mengenai 

produk dalam pengertian atribut umum dan karakteristik khusus pengamatan untuk 

mengintepretasikan pernyataan umum ke dalam pernyataan yang tepat dari berbagai 

kebutuhan. 

2. Menentukan tingkat kepentingan relatif dari atribut 

Tiap atribut memiliki kualitas yang sama bagus pelanggan atau konsumen. Untuk tim 

perancang harus mengetahui atribut desain produk mereka yang merupakan hal penting yang 

dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan hal pentig untuk menerapkan tingkat 

kepentingan relative dari para konsumen. Hasil yang didapatkan sebagai alokasi bobot relatif 

untuk menetapkan atribut yang dispesifikasikan oleh konsumen. 

3. Mengevaluasi atribut-atribut dari produk pesaing 

Performansi dari pesaing akan dianalisi dan dikaji mengenai atribut yang akan 

diprioritaskan. 

4. Membuat matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik 

Sangat penting dalam mempertimbangkan berbagai usaha dalam mengidentifikasikan 

karakteristik rekayasa yang relevan dan memastikan bahwa pada masing-masing dapat 

dinyatakan dalam unit yang dapat diukur. Namun, tidak semua karakteristik rekayasa dapat 

mempengaruhi semua atribut produk dan penggambaran matriks yang akan memungkinkan 

tim dalam identifikasi karakteristik mana yang akan menjadi atribut. 

5. Mengidentifikasi hubungan antara karakteristik teknis dan atribut produk 

Hubungan antara karakteristik dan atribut tidak akan memiliki nilai yang sama, karena pada 

sebagian karakteristik akan memiliki pengaruh yang kuat pada beberapa atribut, sementara 

karakteristik lainnya hanya memiliki pengaruh yang lemah. 

6. Mengidentifikasi interaksi yang relevan diantara karakteristik teknis 
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Pada matriks ini akan terjadi adanya pembuktian akan memungkinkan pemeriksaan 

sistematik yang dilakukan dari interaksi antara karakteristik rekayasa dan apakah 

karakteristik ini lebih negatif atau positif. 

7. Menentukan gambaran target yang akan dicapai untuk karakteristik teknis 

Dalam hal ini tim perencana akan mendapatkan isyarat subtansial ke dalam desain atau 

perencanaan mereka termasuk dalam persepsi pelanggan dari produk mereka dan produk 

pesaing. Karakteristik rekayasa dari produk ini akan dihubungkan dengan kebutuhan para 

konsumen. 

2.5 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

2.5.1 Penentuan Jumlah Sampel Minimum 

Dalam rangka memperoleh data-data, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan populasi 

penelitian agar penelitian ini mendapatkan kejelasan mengenai subjek penelitian.  

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan keseluruhan subjek 

yang akan diteliti dengan karakteristik yang dapat dikatakan sama sehingga dapat 

digeneralisasikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap populasi tersebut.  

      Karena banyak keterbatasan dalam melakukan penelitian, maka akan diambil sampel dari 

seluruh populasi yang ada. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Dan agar hasil kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan untuk 

seluruh populasi, maka sampel yang diambil harus benar-benar representative (Sugiono,2012, 

hlm. 118).  

      Menurut Cohen, et.al, (2007, hlm. 101) semakin besar sample dari besarnya populasi yang 

ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas minimal yang harus diambil oleh peneliti 

yaitu sebanyak 30 sampel. Sebagaimana dikemukakan oleh Baley dalam Mahmud (2011, hlm. 

159) yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran 

sampel paling minimum adalah 30.  
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      Senada dengan pendapat tersebut, Roscoe dalam Sugiono (2012) menyarankan tentang 

ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut: 

a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.  

b. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.  

c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi 

ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang 

diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah 

anggota sampel = 10 x 5 = 50  

d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20. 

 

2.5.2 Uji Validitas 

Uji validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur 

atau untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner  (Hasanah, 2007) .Validitas adalah 

ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrument penelitian. 

Instrument dapat dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu 

memperoleh data yang tepat dari variable yang diteliti (Amalia, 2008). 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis validitas data adalah: 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho : skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor maka dinyatakan valid 

H1 : skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor maka dinyatakan tidak valid 

2. Untuk mengukur korelasi antar pertanyaan dengan skor total digunakan rumus teknik 

korelasi product moment (Amalia, 2008): 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁Σ𝑋𝑌−(Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[{𝑁Σ𝑋2− (Σ𝑋)2}{𝑁𝑌2− (Σ𝑌)2}]
   (2.5) 

Keterangan :  𝑟𝑥𝑦 = Korelasi momen tangkar 

N = Jumlah responden 

  ∑X = Jumlah X (skor butir) 

  ∑X2 = Jumlah skor butir kuadrat 

  ∑Y = Jumlah Y (skor faktor) 
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  ∑Y2 = Jumlah faktor butir kuadrat 

  ∑XY = Jumlah perkalian X dan Y 

3. Pengambilan keputusan 

Apabila diperoleh r hitung lebih besar dari r tabel (0.361) pada tingkat signifikan ()  0.05 

maka pernyataan pada kuesioner mempunyai validitas konstruk atau terdapat konsistensi 

internal dalam pernyataan tersebut dan layak digunakan. 

Dalam kriteria validasi, pernyataan yang ditentukan untuk mengambil keputusan antara lain 

: 

a. Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner dinyatakan valid. 

b. Jika r hitung  < r tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak valid. 

2.5.3 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dan variabel. 

Kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Hartanto, 2008). Uji ini diakukan terhadap 

pertanyaan tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen untuk mengetahui konsistensi alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama atau untuk mengetahui tingkat kesalahan dari pengukuran 

(Amalia, 2008). Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan cara : 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho = merupakan skor item kuesioner dinyatakan reliabel 

H1 = merupakan skor item kuesioner dinyatakan tidak reliabel 

2. Menentukan Nilai r tabel 

Dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (db) = n – 2 

3. Menentukan Nilai r alpha / r hitung 

Perhitungan manual diperoleh dengan menggunakan rumus : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑀

𝑀 − 1
({

𝑉𝑡 − 𝑉𝑥

𝑉𝑡
} 

𝑀

𝑀 − 1
(1 −

𝑉𝑥

𝑉𝑡
) 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑀

𝑀−1
({1 −

𝐽𝐾𝑥 (𝑁−1)⁄

𝐽𝐾𝑦 (𝑁−1)⁄
} =

𝑀

𝑀−1
(1 −

𝐽𝐾𝑥

𝐽𝐾𝑦
))   (2.6) 
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Keterangan : 

rhitung = Korelasi alpha 

M = Jumlah butiran pertanyaan 

Vx= Variansi butir-butir 

Vt = Variansi total (faktor) 

Sedangkan untuk perhitungan tidak manual menggunakan software SPSS 22.0 for Windows. 

Derajat kebebasan (df) untuk menguji signifikansi r hitung yaitu df = n – 2, dimana n = 

jumlah subjek 

Variansi adalah bilangan kuadrat simpang baku, dengan rumus : V = SB2 , dimana SB 

(simpang baku) dengan rumus :  𝑆𝐵 =  √
JK

N−12  , sedangkan untuk menghitung JK (Jumlah 

Kuadrat) yaitu : JKx = X2 – 
(ΣX)2

𝑁
 dan JKy = Y2 – 

(ΣY)2

𝑁
 

4. Pengambilan keputusan 

a. Jika r alpha > r tabel, maka kuesioner dinyatakan reliabel 

b. Jika r alpha < r tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel 

 

 
 


