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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Hasil Data Kuisioner  

Tujuan dari analisis hasil data kuisioner ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar data yang 

akan digunakan pada penelitian untuk mewakili populasi yang diteliti. Hasil data kuisioner pada 

penelitian ini meliputi uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas. 

5.1.1 Uji Kecukupan Data 

Perhitungan uji kecukupan data menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan derajat 

ketelitian (α) 5%. Pada penelitian ini penulis menyebarkan kuisioner kepada sebanyak 30 

responden sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh penulis lolos dalam uji 

kecukupan data. 

5.1.2 Uji Validitas 

Perhitungan uji validitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Suatu data dapat 

dikatakan valid jika nilai r hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai r tabel. Dengan nilai 

signifikansi sebesar 5% dan derajat kebebasan sebesar 28 maka diperoleh nilai r tabel adalah 

0,3610. Dalam perhitungan yang dilakukan dengan software SPSS, semua data r hitung memiliki 

nilai lebih besar dari r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut kuisioner yang ada dapat 

digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini.
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5.1.3 Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS yang hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.2. Hasil perhitungan pada tabel tersebut menunjukkan reliabilitas masing-

masing variabel yaitu cronbach’s alpha untuk kuisioner tingkat kepentingan atribut pemilihan 

meja tv sebesar 0,563, nilai cronbach’s alpha dari kuisioner penilaian meja tv yang ada saat ini 

adalah 0,791, dan nilai cronbach’s alpha dari kuisioner kinerja penialian meja tv usulan yaitu 

0,784. Hasil tersebut dibandingkan dengan r tabel sebesar 0,361. Dapat dilihat bahwa ketiga 

kuisioner tersebut memiliki reliabilitas karena memiliki nilai cronbach’s alpha yang lebih besar 

dari nilai r tabel. 

5.2 Quality Function Deployment 

Dalam penelitian ini, Quality Function Deployment (QFD) digunakan untuk mengembangkan 

desain produk meja tv dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen dan 

menerjemahkan menjadi target desain bagi perusahaan guna menghasilkan produk yang lebih 

baik. 

5.2.1 Matriks House of Quality 

Matriks House of Quality (HOQ) digunakan untuk membantu penyelesaian QFD. Matriks ini 

digunakan untuk mengkonversi voice of customer ke dalam karakteristik teknis dari sebuah 

produk barang atau jasa yang dihasilkan. Ada beberapa tahap dalam merancang HOQ yaitu 

sebagai berikut:  

1. Customer Needs  

Customer needs atau kebutuhan pelanggan merupakan atribut-atribut kebutuhan 

pelanggan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang dijadikan sebagai dasar 

membangun quality function deployment. Dalam penelitian ini, kebutuhan pelanggan 



56 

 

didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner sehingga terdapat 4 atribut kebutuhan 

pelanggan. Customer needs dapat dilihat pada tabel 4.3. 

a. Importance Rating 

 Importance rating merupakan tingkat kepentingan yang diperoleh berdasarkan 

penilaian responden terhadap atribut desain meja tv. Hasil pengolahan data 

kepentingan atribut ini dapat dilihat pada bab IV dalam tabel 4.4 dimana atribut 

finishing terlihat natural dan atribut material yang awet tidak cepat kusam sama- sama 

memiliki nilai kepentingan 5. Sedangkan atribut dimensi sesuai kebutuhan dan harga 

terjangkau sama- sama memiliki nilai kepentingan 3. 

b. Menerjemahkan customer needs (kebutuhan pelanggan) ke dalam kebutuhan teknis 

Tahap ini merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan HOQ. Kebutuhan 

teknis merupakan penerjemahan dari kebutuhan pelanggan dalam bentuk teknis agar 

suatu perbaikan desain produk dapat diimplementasikan dalam waktu berikutnya. 

Terdapat 4 atribut yang merupakan customer need yang meliputi finishing terlihat 

natural, material yang awet tidak cepat kusam, dimensi sesuai kebutuhan dan harga 

terjangkau. Pada atribut finishing terlihat natural, keinginan konsumen yaitu meja tv 

yang memperlihatkan kesan yang natural lebih dominan karena di meja tv yang ada 

saat ini menggunakan pelapis terbuat dari sintetis sehingga mengurangi kesan natural 

dari meja tv tersebut. Keinginan konsumen tersebut diwujudkan dengan pemilihan 

finishing dengan pernis dan pemilihan bahan baku karet dan kayu kopi. Finishing 

menggunakan pernis bertujuan untuk menghasilkan warna kayu transparan semi gloss 

sehingga tampilan serat kayu tetap terlihat. 

      Atribut material yang awet tidak cepat kusam merupakan salah satu customer 

needs. Material meja tv yang ada saat ini menggunakan bahan particle board yang 

mudah melengkung jika beban yang ditopang terlalu berat, mudah patah, sifat 

bahannya tidak tahan lembab dan tidak tahan air sehingga tidak dapat dibersihkan 

mengunakan lap basah, dampaknya pada permukaan meja tv cepat kusam dan mudah 

jamuran. Guna menghindari hal tersebut maka digunakan water based agar tahan 

lembab dan air untuk mencegah munculnya jamur dan pemilihan alas meja dari kaca 

tempered glass supaya permukaan meja mudah dibersihkan selain itu kaca tempered 

lebih kuat dibanding kaca biasa. 
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      Atribut ketiga yaitu dimensi sesuai kebutuhan, untuk dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut maka digunakan perhitungan antropometri agar ukuran meja sesuai dimensi 

tubuh. Atribut keempat yaitu harga terjangkau. Hal ini diperlukan oleh konsumen 

sebagai kriteria dalam memilih sebuah meja tv. Meja tv usulan menggunakan kayu 

perkebunan karet dan kopi yang tidak memiliki nilai jual tinggi dan ketersediaan kayu 

tersebut mudah didapatkan sehingga dapat menekan pengeluaran pembelian bahan 

baku. 

c. Menentukan customer needs (hubungan kebutuhan) pelanggan dan kebutuhan teknis 

Langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan dari customer needs dengan 

technical requirements yang telah ditentukan. Pada tahap ini terdapat tiga simbol 

yang digunakan yaitu simbol Ο yang menunjukan hubungan kuat antara kebutuhan 

konsumen dan kebutuhan teknisnya dengan nilai 9, simbol ● yang menunjukan 

hubungan yang sedang antara kebutuhan pelanggan dan kebutuhan teknisnya dengan 

nilai 3, dan simbol Δ yang menunjukan hubungan yang lemah antara kebutuhan 

pelanggan dan kebutuhan teknisnya dengan nilai 1. Dari matriks HOQ yang telah 

dibuat terdapat 5 kebutuhan yang mempunyai hubungan yang kuat, yaitu : 

1. Hubungan antara finishing natural dengan finishing menggunakan pernis. 

2. Hubungan antara finishing natural dengan bahan kayu karet dan kayu kopi. 

3. Hubungan antara material awet tidak cepat kusam dengan penggunaan water 

based. 

4. Hubungan antara dimensi sesuai kebutuhan dengan menggunakan pengukuran 

antropometri. 

5. Hubungan antara harga terjangkau dengan bahan kayu karet dan kayu kopi. 

      Terdapat 4 hubungan sedang yang terjadi antara kebutuhan konsumen dan 

kebutuhan teknis, yaitu : 

1. Hubungan antara finishing natural dengan pemanfaatan kayu perkebunan. 

2. Hubungan antara material awet tidak cepat kusam dengan finishing menggunakan 

pernis. 

3. Hubungan antara harga terjangkau dengan pemanfaatan kayu perkebunan. 

4. Hubungan antara harga terjangkau dengan tidak menggunakan pelapis kayu 

sintetis. 
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      Terdapat 2 hubungan lemah yang terjadi antara kebutuhan konsumen dan 

kebutuhan teknis, yaitu : 

1. Hubungan antara material awet tidak cepat kusam dengan pemilihan alas meja 

kaca tempered glass. 

2. Hubungan antara harga terjangkau dengan pemilihan alas meja kaca tempered 

glass. 

d. Menentukan target 

Target merupakan suatu bentuk implementasi dari kebutuhan teknis untuk 

meningkatkan kualitas produk yang dimiliki perusahaan. Target ditentukan 

berdasarkan pengamatan di lapangan dan menyesuaikan dengan kemampuan dari 

perusahaan tersebut. Berikut merupakan penjelasan dari setiap target yang telah 

dibuat:  

1. Target dari kebutuhan teknis finishing menggunakan pernis adalah hasil warna 

transparan semi gloss. Pernis memiliki hasil warna transparan yang keras dan 

memberikan proteksi atau lapisan. 

2. Target dari kebutuhan teknis pemilihan bahan kayu karet dan kayu kopi adalah 

kesan natural memperlihatkan serat kayu. 

3. Target dari kebutuhan teknis penggunaan water based adalah material tahan air 

lebih awet. 

4. Target dari kebutuhan teknis pemilihan alas meja kaca tempered glass adalah 

permukaan mudah dibersihkan dan lebih kuat. 

5. Target dari kebutuhan teknis menggunakan pengukuran antropometri adalah 

perombakan ukuran dengan kenyamanan yang sesuai dengan kebutuhan. 

6. Target dari kebutuhan teknis pemanfaatan kayu perkebunan adalah harga lebih 

murah dibanding harga produk pesaing. 

7. Target dari kebutuhan teknis tidak menggunakan pelapis kayu sintetis adalah 

harga lebih murah dibanding harga produk pesaing. 

e. Menentukan bobot 

Nilai bobot digunakan untuk mengetahui technical requirement mana yang menjadi 

prioritas utama dalam perbaikan desain produk yang sedang diteliti. Nilai bobot ini 

didapatkan dari gabungan antara nilai importance rating dan nilai hubungan antara 
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customer needs dengan technical requirement yang telah dilakukan. Sebagai contoh 

adalah bobot = (9 x 5) + (3 x 5) = 60. Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa bobot yang 

dimiliki oleh finishing menggunakan pernis. Perhitungan yang sama juga dilakukan 

untuk bahan kayu karet dan kayu karet, penggunaan water based, pemilihan alas meja 

kaca tempered glass, menggunakan pengukuran antropometri, pemnafaatan kayu 

perkebunan, dan tidak menggunakan pelapis kayu sintetis. Dapat dilihat bahwa bobot 

terbesar dimiliki oleh bahan kayu karet dan kayu karet, sedangkan paling rendah yaitu 

pemilihan alas meja kaca tempered glass. 

f. Sales point and Goal 
Sales point adalah atribut yang dapat berpengaruh terhadap daya saing dalam 

peningkatan kualitas pelayanan. Terdapat 3 skala yang digunakan dalam hal ini yaitu 

1= no (tidak ada penambahan value added terhadap produk), 1.2 = medium (value 

added terhadap produk tidak signifikan), 1.5 = strong sales point (value added 

terhadap produk sangat tinggi). Goal merupakan suatu target peningkatan yang ingin 

dicapai oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan dari pelanggan. Penentuan nilai 

goal ini merupakan subjektifitas dari perusahaan. Kebutuhan konsumen mengenai 

atribut finishing terlihat natural memiliki nilai sales point 1,5 dengan goal 4, 

kemudian atribut material awet tidak cepat kusam juga memiliki nilai sales point 1,5 

dengan goal 4. Adapun atribut dimensi sesuai kebutuhan memiliki nilai sales point 

sebesar 1,2 dengan goal 4, sedangkan atribut harga terjangkau memiliki sales point 

1,5 dengan goal 4. 

g. Improvement ratio 
Perhitungan improvement ratio dilakukan dengan cara membagi nilai goal dengan 

tingkat kepuasan konsumen. Nilai improvement ratio terbesar terdapat pada atribut 

dimensi sesuai kebutuhan memiliki nilai 1,304. Atribut ini merupakan improvement 

ratio terbesar. Atribut kedua yaitu harga terjangkau dengan nilai 1,263. Atribut 

berikutnya yaitu material awet tidak cepat kusam dengan improvement ratio sebesar 

1,062. Adapun nilai improvement ratio paling rendah yaitu finishing terlihat natural 

yaitu sebesar 1,034. 

h. Row weight 
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Nilai row weight merupakan hasil perkalian antara importance rating, sales point, dan 

improvement ratio. Berdasarkan tabel 4.14 nilai terbesar terdapat pada material awet 

tidak cepat kusam dengan nilai row weight sebesar 8,25. Pada atribut dimensi sesuai 

kebutuhan merupakan nilai row weight paling rendah yaitu 4,68. Adapun finishing 

terlihat natural dan harga terjangkau masing-masing 7,5 dan 5,85. 

5.2.2 Matriks Part Deployment 

Berdasarkan fault tree analysis pada matriks part deployment ini dapat diketahui masalah yang 

terdapat pada keinginan konsumen tentang meja tv serta dapat ditentukan tindakan perbaikan. 

Berikut merupakan kebutuhan teknis yang didapatkan dari customer needs yang memiliki row 

weight yang secara signifikan lebih besar dari customer needs lainnya, yaitu : 

1. Finishing dengan pernis 

2. Bahan baku kayu kopi dan kayu karet 

3. Penggunaan water based 

4. Alas meja dari kaca tempered glass 

Kebutuhan teknis tersebut didapatkan dari matriks House of Quality yang dalam matriks part 

deployment. Adapun atap matriks part deployment merupakan identifikasi part yang berguna 

untuk memenuhi kebuthan teknis yang akan digunakan sebagai usulan desain meja tv. Berikut 

merupakan usulannya : 

1. Memilih pernis untuk finishing agar terlihat natural 

Pernis merupakan bahan finishing kayu yang seringkali digunakan dalam industri furniture 

maupun building karena kepraktisannya. Bahan finishing ini bisa langsung diaplikasikan 

pada berbagai jenis furniture kayu tanpa harus menggunakan bahan finishing lain. Pernis 

bisa melindungi media kayu dari efek panas, hujan, angin, air, kotoran maupun serangan 

serangga, serta pengaruh bahan kimia rumah tangga seperti cuka dan alkohol. Secara umum, 

pernis menghasilkan tampilan warna transparan namun mampu menguatkan serat kayu 

sehingga keindahan alur dan serat kayu semakin terekspose.  

2. Menyediakan bahan baku kayu perkebunan kopi dan karet 
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Pemilihan kayu perkebunan pohon kopi dan pohon karet merupakan salah satu pilihan untuk 

memanfaatkan kayu limbah yang banyak tersedia dan jarang dipilih untuk pembuatan 

produk interior khususnya meja tv. 

3. Pengaplikasian bahan pelapis anti air 

Pernis water based selain fungsi utamanya melindungi media kayu dari air dan bahan liquid 

lainnya juga hasil finishing nya tidak mudah retak, tidak menimbulkan gelembung yang bias 

menjebak udara di dalamnya, tahan air, dan bahkan tahan terhadap alkohol.  

4. Penggantian alas meja menjadi kaca tempered glass 

Kaca merupakan bahan material bening atau transparan dan dapat melihat yang dibelakang 

kaca. Tempered glass adalah kaca yang memiliki kekuatan 4 sampai dengan 5 kali lebih kuat 

dari kaca biasa dan tidak berbahaya saat mengalami retak atau pecah karena akan terbentuk 

butiran-butiran kecil sehingga aman digunakan. Pemilihan kaca bening tempered glass akan 

menimbulkan kesan bersih dan mewah tanpa mengurangi sisi natural dari kayu. Dengan 

menggunakan kaca untuk alas meja memudahkan saat dibersihkan dengan menggunakan lap 

basah, tidak lembab dan tidak menimbulkan jamur. 

 

 


