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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah produk meja tv yang merupakan salah satu produksi dari Balai Besar 

Kerajinan dan Batik yang terletak di jl. Kusumanegara no.7 Semaki, Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3.2 Data yang Dibutuhkan 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain: 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

konsumen, meliputi: 

1. Data keinginan konsumen terhadap desain meja tv yang diinginkan. 

2. Data atribut konsumen terhadap atribut produk meja tv. 

3. Data keluhan konsumen terhadap produk meja tv yang ada saat ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi pustaka yang ada hubungannya dengan 

penulisan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari : 

1. Sumber pustaka/literatur yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. 

2. Telaah hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan. 



23 

 

3.3 Alat-Alat yang Digunakan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung lancarnya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Lembar kuesioner voice of customer yang digunakan untuk mengukur keinginan dan 

kepuasan konsumen terhadap produk meja tv. 

2. Seperangkat laptop dengan software Ms.Word, Ms. Excel, Ms. Visio, SPSS 22.0 for windows, 

Corel Draw.  

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pria dan wanita usia diatas 20 tahun yang membutuhkan 

atau berminat untuk membeli meja tv yang datang ke sentra industri kayu di Kabupaten Bantul. 

 

3.4.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini jumlahnya adalah 30 sampel responden yang datang berkunjung ke 

sentra industri kayu di Kabupaten Bantul dengan usia diatas 20 tahun pria dan wanita serta 

paham dan mengetahui tentang produk meja tv. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Studi Kepustakaan 

Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang teori dasar yang akan digunakan 

dalam melakukan penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini mampu untuk dijalankan dengan 

baik. Perlunya kajian dan peneltian pustaka/literatur dikarenakan masih dibutuhkan informasi 
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lain selain data dari penelitian di lapangan yang didapat dari buku-buku, jurnal, maupun 

informasi lain. Kajian pustaka ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai teori dasar 

yang apat diterapkan dalam penelitian yang sesungguhnya sehingga didapat hasil penelitian yang 

ilmiah. 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan, yaitu: 

1. Melakukan observasi awal terkait dengan objek yang akan diteliti untuk mendapatkan 

informasi. 

2. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam peneltian. 

3. Wawancara dengan konsumen terkait dengan keinginan dan harapan konsumen tentang 

produk meja tv yang digunakan untuk interior rumah. 

4. Menyebarkan kuesioner untuk mengukur keinginan konsumen tentang produk meja tv. 

5. Melakukan diskusi dengan pengrajin meja tv di Balai Besar Kerajinan dan Batik dan 

pengrajin di tempat produksi sentra kayu untuk mengetahui faktor yang berpengaruh 

terhadap peningkatan kualitas produk meja tv. 

6. Menentukan faktor-faktor yang dapat mempegaruhi kualitas produk meja tv. 

 

3.6.2 Tahap Desain dan Eksperimen 

Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam membuat House of Quality, 

yaitu: 

1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen serta harapan mereka terhadap 

produk meja tv. Kebutuhan dan keinginan konsumen ini sering disebut dengan karakteristik 

konsumen, dengan mengelompokkan karakteristik yang diperoleh ke dalam kelompok 

primer dan kelompok sekunder. Kemudian semua data yang sudah dikumpulkan diuraikan 

dan dicatat pada bagian kiri House of Quality (HOQ). 
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2. Melakukan identifikasi tingkat kepentingan konsumen untuk masing-masing karakteristik 

konsumen yang telah didapatkan. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam tingkat 

kepentingan (importance) pada House of Quality (HOQ). 

3. Langkah ketiga yaitu menerjemahkan seluruh keinginan/kebutuhan konsumen (Whats) ke 

dalam karakteristik desain (Hows), guna melakukan persiapan tahap desain produk yang 

sesuai permintaan konsumen. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikelompokkan 

kemudian diuraikan serta dicatat pada bagian atas House of Quality (HOQ). 

4. Menentukan hubungan yang terjadi setiap karakteristik konsumen dengan desain. Hubungan 

karakteristik konsumen dan desain diketahui menjadi tiga kategori, yaitu hubungan kuat, 

hubungan sedang, dan hubungan lemah yang masing-masing memiliki lambang yang 

berbeda dalam penulisannya di bagian tengah House of Quality (HOQ). 

5. Menentukan target desain produk setelah mendapatkan informasi tentang karakterisik 

konsumen dan dilakukan usaha untuk mencapainya agar keinginan dan kebutuhan konsumen 

dapat terpenuhi. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam kolom target yang terletak 

dibagian bawah House of Quality (HOQ). 

6. Membentuk matrik korelasi yang menunjukkan hubungan dari setiap karakteristik desain 

yang ada untuk mempermudah dalam proses pendesainan yang sesuai harapan konsumen. 

7. Desain produk yang dikembangkan dengan menggunakan Quality Function Deployment 

dibandingkan dengan produk lama berdasarkan karakteristik konsumen yang ada untuk 

mengetahui desain produk yang lebih baik dari produk terdahulu. Informasi tersebut 

diperoleh dari konsumen yang paham dan mengenal meja tv dengan baik. Data ini 

diletakkan pada bagian kanan dari House of Quality (HOQ). 

8. Desain produk yang dikembangkan dengan menggunakan Quality Function Deployment 

dibandingkan dengan produk lama berdasarkan karakteristik desain yang ada untuk 

mengetahui desain produk yang lebih baik dari produk terdahulu. Informasi tersebut 

diperoleh dari wawancara dengan pihak bersangkutan seperti pengrajin meja tv di Balai 

Besar Kerajinan dan Batik. 

9. Angka-angka yang diperoleh pada matrik hubungan keinginan konsumen dan karakteristik 

desain maka seluruh penilaian disusun berdasarkan kepentingan relative dari setiap 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Hasil dari nilai-nilai tersebut digunakan untuk 

menentukan item-item mana yang harus diberikan perbaikan penuh guna meningkatkan 
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kualitas agar sesuai dengan produk yang diharapkan oleh konsumen berdasarkan 

pertimbangan dalam tahap ini. 

 

3.6.3 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpalan data secara primer. 

Tahap-tahap dalam pengumpulan data primer ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung tentang masalah 

yang selama ini dirasakan terkait dengan penelitian, baik dengan konsumen sebagai 

responden maupun dengan pihak-pihak yang berkompeten tentang kebutuhan atau keinginan 

konsumen akan produk meja tv. 

b. Observasi  

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan, 

kegiatan, cara kerja atau melakukan pencatatan. Setelah teridentifikasi kemudian dilakukan 

penyusunan kuesioner hasil wawancara. 

c. Penyebaran Kuesioner 

Penyusunan kuesioner dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Pada 

tahap awal kuesioner berdasarkan kebutuhan konsumen yang ada. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan daftar 

pertanyaan yang diberikan adalah dalam bentuk angket dengan pilihan jawaban yang tiap 

poin memiliki nilai berbeda menurut tingkat kepentingannya. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sesuatu 

hal. Setelah penyusunan selesai kemudian dilakukan penyebaran kuesioner terhadap 

responden sebanyak 30 orang. Untuk menentukan tingkat kepentingan konsumen, kuesioner 

ini menggunakan skala likert yang dimodifikasi untuk penilaian ekspetasi konsumen tentang 

tingkat kepentingan/harapan konsumen. Jawaban setiap item butir pertanyaan mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

 

1. Sangat Tidak Penting (STP) memiliki nilai : 1 

2. Tidak Penting  (TP) memiliki nilai : 2 
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3. Cukup Penting  (CP) memiliki nilai : 3 

4. Penting   (P) memiliki nilai : 4 

5. Sangat Penting  (SP) memiliki nilai : 5 

Sedangkan skala likert untuk penilaian persepsi konsumen, maka jawaban itu dapat diberi 

skor seperti dibawah ini:  

1. Sangat Tidak Baik (STB) memiliki nilai : 1 

2. Tidak Baik  (TB) memiliki nilai : 2 

3. Cukup Baik  (CB) memiliki nilai : 3 

4. Baik   (B) memiliki nilai : 4 

5. Sangat Baik  (SB) memiliki nilai : 5 

Tujuan dari memodifikasi jawaban dari skala likert adalah untuk menghindari responden 

yang menjawab ragu, maka dari skala likert yang asli seperti sangat tidak setuju (sts), tidak 

setuju (ts), belum memutuskan (bm), setuju (s), dan sangat setuju (ss) dimodifikasi untuk 

melihat kecenderungan pendapat responden terhadap meja tv ke arah penting atau tidaknya 

setiap butir kuesioner yang diajukan. 

 

3.6.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kemudian diolah dengan Statistical 

Program for Social Science (SPSS) versi 22.0. Data yang diperoleh ini membuktikan kebenaran 

dari hipotesis yang telah ditentukan. Analisis data dibagi menjadi dua bagian yaitu uji validitas 

untuk menentukan kevalidan data yang dipakai dan uji reliabilitas. 

 

3.6.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel untuk responden adalah random sampling, yaitu suatu teknik 

mengambil individu untuk sampel dari populasi dengan cara acak atau random. Suatu cara 

disebut random jika tiap-tiap individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk 

ditugaskan menjadi anggota sampel. Namun demikian yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi karakteristik seperti yang telah ditentukan oleh peneliti. Sehingga sampel yang 

diperoleh dengan cara ini disebut dengan sample random. 
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      Sebagaimana dikemukakan oleh Baley dalam Mahmud (2011) yang menyatakan bahwa 

untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum 

adalah 30.  

      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. 

Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan populasi maka dalam penentuan sampel 

penelitian ini digunakan rumus Bernoulli untuk menentukan jumlah minimum sampel yang 

dibutuhkan (Walpole, 1995)  

 Rumus :   

𝑛 =  
𝑍2 𝑎

2⁄ . 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

 

𝑛 =  
1,96. (

28
30) (

2
30)

0.12
 

 

𝑛 = 22.43 ≈  23 

  

Keterangan :  n = Jumlah sampel minimum  

     Z = Nilai distribusi normal  

     𝛼 = Tingkat signifikansi  

     𝑒 = Tingkat kesalahan  

     p = Proporsi jumlah kuesioner yang dianggap benar  

     q = Proporsi jumlah kuesioner yang dianggap salah.  
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Setelah dilakukan perhitungan terhadap jumlah sampel yang diperlukan dengan 

menggunakan rumus Walpole di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, jika jumlah 

sampel minimum yang dibutuhkan adalah 23 responden. Kuesioner yang disebarkan 

sejumlah 30 kuesioner dan yang dianggap benar pengisiannya sebanyak 28 kuesioner, jadi 

syarat minimum jumlah sampel telah terpenuhi. 

 

3.7 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Analisis perhitungan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 

16.0. Dalam analisisnya kesesuaian harga rxy yang diperoleh dari perhitungan SPSS 

dikonsultasikan dengan tabel harga r product moment, apabila rxy hitung > rtabel maka butir 

kuesioner tersebut dinyatakan valid dan jika rxy hitung < rtabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid 

(Hasanah, 2007). 

Rumus korelasi product moment dengan angka kasar yang digunakan untuk menghitung validitas 

adalah: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁Σ𝑋𝑌−(Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[{𝑁Σ𝑋2− (Σ𝑋)2}{𝑁𝑌2− (Σ𝑌)2}]
 (3.1) 

Keterangan :  𝑟𝑥𝑦 = Korelasi momen tangkar 

  N = Jumlah responden 

  ∑X = Jumlah X (skor butir) 

  ∑X2 = Jumlah skor butir kuadrat 

  ∑Y = Jumlah Y (skor faktor) 

  ∑Y2 = Jumlah faktor butir kuadrat 

 ∑XY = Jumlah perkalian X dan Y 
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3.8 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu kuesioner dianggap cukup untuk dipercaya dan dapat 

digunakan sebagai pengumpul data karena kuesioner sudah dianggap baik untuk mengungkap 

data yang dapat dipercaya. Untuk mencari reliabilitas ini menggunakan SPSS 16.0 dimana hasil 

perhitungannya dikonsultasikan dengan harga rtabel, pada taraf signifikansi 5% bila rhitung > rtabel 

maka kuesioner dinyatakan reliabel. 

      Penyusunan kuesioner akhir dilakukan setelah uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan 

dengan menghilangkan faktor-faktor dari kebutuhan konsumen yang dianggap tidak valid. Selain 

tingkat kepentingan konsumen juga ditentukan tingkat kepuasan pelanggan yang diukur dengan 

menggunakan skala likert yang sudah dimodifikasi menjadi persepsi pelanggan tentang kepuasan 

akan produk tersebut yaitu : 

1. Sangat Tidak Baik (STB) memiliki nilai : 1 

2. Tidak Baik   (TB) memiliki nilai : 2 

3. Cukup Baik   (CB) memiliki nilai : 3 

4. Baik    (B) memiliki nilai : 4 

5. Sangat Baik   (SB) memiliki nilai : 5 

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut 

koefisien reliabilitas. Secara teoritis besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0.00 sampai 

dengan 1.00, akan tetapi pada kenyataannya koefisien sebesar 1.00 tidak pernah dicapai dalam 

pengukuran, karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis merupakan sumber error 

yang potensial. Sementara koefisien yang besarnya kurang dari 0.00 tidak ada karena interpretasi 

reliabiilitas mengacu kepada koefisien positif (Ginting, 2010). 

3.9 Flowchart penelitian 

Pada alur penelitian ini akan diuraikan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian 

serta penjelasannya yang terperinci sebagai berikut : 

1. Pengamatan Awal 

Pada tahap ini pengamatan awal dilakukan untuk mengetahui kondisi dari meja tv yang 

sudah ada di pasaran saat ini. Pengamatan awal dilakukan melalui pengamatan langsung dan 
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dari internet. Lalu selanjutnya melakukan pengamatan langsung di tempat produksi dan 

melakukan wawancara dengan konsumen 

2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui keinginan dari konsumen berdasarkan 

wawancara langsung. 

3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan rumusan dari identifikasi masalah yang sudah dilakukan 

sebelumnya yang berdasarkan wawancara dengan konsumen. Perumusan masalah yang 

diambil adalah apakah kayu karet dan kayu kopi dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan produk meja tv dengan metode Quality Function Diagram. 

4. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini beberapa tujuan yang sudah ditetapkan agar penelitian memiliki arah 

yang jelas dalam pengerjaannya. Berikut adalah tujuan penelitian yang sudah ditetapkan: 

a. Untuk mengetahui kelebihan dari bahan baku kayu kopi dan kayu karet yang digunakan 

untuk membuat produk meja tv 

b. Untuk mengetahui rancangan desain meja tv yang sesuai dengan keinginan konsumen 

berdasarkan metode Quality Function Deployment (QFD). 

c. Untuk memperbaiki atribut apa saja yang perlu diperbaiki menurut konsumen sebagai 

pengguna meja tv untuk meningkatkan kualitas produk tersebut 

5. Studi Literatur 

Studi Literatur dilakukan sebagai dasar dalam melakukan penulisan penelitian ini. Studi 

literatur merupakan pengumpulan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber 

seperti buku, jurnal penelitan, dan penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini studi 

pustaka yang dikumpulkan adalah mengenai QFD.  

6. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk melakukan 

observasi, wawancara, dan penyebaran kuisioner kepada konsumen furnitur meja. Sebelum 

menyebarkan kuesioner dilakukan perancangan yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan 

objek yang diteliti. Kemudian data yang diperoleh tersebut akan direkap. 
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7. Uji Validasi dan Uji Reliabilitas 

Dilakukan Uji Validasi untuk mengatahui data yang didapatkan sudah valid atau belum. 

Selain itu dilakukan Uji reliabilitas untuk mengatahui data yang didapatkan sudah seragam 

atau belum. Apabila data yang di dapatkan tidak valid dan tidak seragam maka perlu 

dilakukan pengambilan data kembali. 

8. Pengolahan Data 

Pada tahap ini, pengolahan data sesuai dengan metode yang digunakan, pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode Quality Function Deployment (QFD) melalui penyusunan matriks 

House of Quality. Selanjutnya akan didapatkan output berupa hasil dari pengolahan masing-

masing metode tersebut. 

9. Analisis Hasil dan Pembahasan 

Pada tahap ini, output yang dihasilkan kemudian dibahas. Dari hasil output tersebut akan 

diketahui keinginan seperti apa yang diharapkan oleh konsumen untuk produk meja tv agar 

memudahkan dan memberi kepuasan terhadap konsumen. 

10. Kesimpulan dan Saran 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan kesimpulan yang berupa rangkuman dari 

pengerjaan penelitian yang sudah dilakukan hingga akhir dan diikuti dengan saran yang 

berisi masukkan atau pertimbangan perbaikan bagi objek yang sudah diteliti oleh penulis. 
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Gambar 3. 1 Alur Penelitian 


