
 
 

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PRODUK 
TELKOMFLEXI DI MAKASSAR DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE QFD 
 

Efforts to Improve the Quality of  TELKOMFlexi in Makassar        
Using QFD Method 

 
 
 
 
 
 
 

ISKANDAR 
P220 320 6003 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS HASANUDDIN  

MAKASSAR  
2008



 i

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PRODUK 
TELKOMFLEXI DIMAKASSAR DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE QFD 
 

Efforts to Improve the Quality of  TELKOMFlexi in Makassar         
Using QFD Method 

 
 
 

Tesis  
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister 
 
 
 
 
 
 

Program Studi 
Teknik Mesin 

 
 
 
 
 

Disusun dan diajukan oleh : 
 
 
 
 

ISKANDAR 
P220 320 6003 

 
 
 

Kepada  
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 

MAKASSAR 
2008



 ii

HALAMAN PERSETUJUAN 
 
 
 

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PRODUK 
TELKOMFLEXI DIMAKASSAR DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE QFD 
 
 
 
 
 

Disusun dan diajukan oleh : 
 
 

ISKANDAR 
P220 320 6003 

 
 
 
 

Menyetujui 
Komisi Penasihat 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. H. Syukri Himran, MSME. 
Ketua 

Dr. Ir. Johannes Leonard, DEA. 
Anggota 

 
 
 

Mengetahui  
Ketua Program Studi Teknik Mesin 

 
  

 
 

 
 

Prof. Dr. Ir. Effendi Arief, M.Eng. 
NIP. 130 604 509 



 iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : Iskandar 
Nomor Mahasiswa : P2203206003 
Program Studi : Teknik Mesin 
 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini 
benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan 
pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian 
hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis 
ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan 
tersebut. 

 
 

Makassar, 31 Juli 2008 
Yang menyatakan 

 
 

 
Iskandar 



 iv

PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tatkala kata 

terakhir selesai menutup penyusunan tesis ini. Hanya dengan hidayah dan 

izinNya jualah sehingga penyusunan tesis ini dapat penulis selesaikan. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak 

kekurangan dan kelemahan, namun dengan penuh keyakinan bahwa apa 

yang tertulis dalam tesis ini adalah sebuah hasil dari kerja keras dan 

proses intelektual yang tetap mengharap saran dan kritikan untuk 

sempurnanya sebuah karya ilmiah. 

Untuk itu, secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Prof. DR. Ir. H. Syukri 

Himran,MSME. sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Bapak DR. Ir. 

Johannes Leonard, DEA. sebagai Anggota Komisi Penasihat, serta Bapak 

Amrin Rapi ,ST,MT. Sebagai tutor atas dukungan, bimbingan, dorongan 

dan perhatian yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.  

Pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan terima kasih 

kepada tim penguji yang telah memberikan masukan, saran dan dorongan 

dalam penyempurnaan tesis ini, yaitu Bapak Prof. DR. Ir. Duma 

Hasan,DEA., Bapak Prof. DR. Ir. Effendi Arief, M.Eng, dan Bapak DR. M. 

Yunus Amar, MT.  

Pada kesempatan ini pula, tak lupa penulis mengucapkan terima 

kasih kepada PT. Telkom Indonesia,Tbk khususnya kepada Asmen Fixed 



 v

Phone Sales TELKOMFlexi Bapak Suhono Kusdianto dan pihak-pihak lain 

yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian. 

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih pula kepada Rektor 

Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, dan Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya atas pelayanan 

yang telah diberikan selama mengikuti pendidikan S2. 

Akhirnya, ucapan terima kasih dengan segenap cinta kasih penulis 

sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. M. Arifin Pide 

(Alm) dan Ibunda Hj. Husnah Ilyas, saudara-saudara penulis serta Bapak/ 

Ibu mertua atas doa restu, dukungan serta bantuan moril dan materil yang 

telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. 

Secara khusus, penulis ingin ungkapkan rasa cinta terima kasih 

dan rasa bangga kepada istriku tercinta Mutiah Amiruddin, SH,Mkn atas 

ketabahan mendampingi penulis dan mengajarkan tentang nikmatnya 

perjuangan dalam kehidupan dan buah hatiku tersayang Alifia Ranata 

atas kelucuannya yang menjadi hiburan ayahnya saat menyusun tesis ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan 

hidayahNya, dan menerima amal bakti kita sebagai amal jariyah. 

 
Makassar,    Agustus 2008 

 
Penulis 

 

 

 



 vi

DAFTAR ISI 

 
halaman 

 
HALAMAN SAMPUL   i 
HALAMAN PENGESAHAN   ii 
PRAKATA   iii 
ABSTRAK  v 
ABSTRACT  vii 
DAFTAR ISI     viii 

BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah   1 
B. Rumusan Masalah   3 
C. Tujuan Penelitian   4 
D. Manfaat Penelitian   4 
E. Batasan Masalah  5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
A. Produk  6 
B. Jasa  7 
C. Kualitas   8 
D. Quality Function Deployment  11 

BAB III METODE PENELITIAN  
A. Lokasi dan Waktu Penelitian         24  
B. Desain  Penelitian   24 
C. Jenis dan Sumber Data    24 
D. Metode Pengumpulan Data    25 
E. Metode Analisis   34 
F. Diagram Alir Penelitian 37 

BAB IV PENYUSUNAN DAN ANALISIS HOUSE OF QUALITY   39 
A. Penyusunan HOQ dengan cara Manual   39 

1. Penyusunan Matriks Informasi Pelanggan                    39 
2. Penyusunan Matriks Informasi Teknikal              69      

B. Penyusunan HOQ dengan Program Komputer  94 
C. Analisis House of Quality   104 



 vii

BAB V PENUTUP 116  
A. KESIMPULAN   116 
B. SARAN   118 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN         



 viii

ABSTRAK 

ISKANDAR. Upaya Peningkatan Kualitas Produk TELKOMFlexi          
di Makassar dengan menggunakan Metode QFD (dibimbing oleh Syukri 
Himran dan Johannes Leonard). 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh (1) atribut yang dianggap 
penting dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam upaya 
peningkatan kualitas layanan produk TELKOMFlexi di kota Makassar, (2) 
tingkat preferensi pelanggan terhadap kualitas layanan produk 
TELKOMFlexi di kota Makassar, (3) arah perbaikan yang akan dilakukan 
oleh PT.Telkom Indonesia,Tbk mengenai kualitas layanan produk 
TELKOMFlexi yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, desain penelitian 
adalah studi kasus. Data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder dianalisis dengan menggunakan Metode Quality Function 
Deployment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Diperoleh 24 atribut yang 
berhasil dijaring dan dianggap penting dalam memberikan kepuasan 
kepada pelanggan. (2) Tingkat preferensi pelanggan terhadap kualitas 
layanan produk diperoleh 5 atribut yang dianggap representasi tingkat 
kesenjangan antara tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingan yaitu, 
ketersediaan sinyal jaringan penerimaan, kesesuaian standar kejernihan 
suara telepon, kesesuaian kecepatan pengiriman/penerimaan data (sms) 
dengan standar yang ditetapkan, pengaruh kualitas jaringan produk 
dengan faktor cuaca, dan pengaruh kualitas jaringan produk dengan 
faktor teknis (call overload/ kurangnya BTS). (3) arah perbaikan yang 
akan dilakukan oleh PT.Telkom Indonesia,Tbk mengenai kualitas layanan 
produk yaitu kordinasi kerja antar unit bagian, studi banding dengan 
perusahaan lain,pengawasan dan pengontrolan kualitas jaringan seluler, 
pengembangan dan penambahan infrastruktur jaringan seluler, dan 
melakukan pengukuran performansi jaringan seluler. 
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ABSTRACT 

 

ISKANDAR. The Effort Quality Improvement of TELKOMFlexi 
products with QFD Method (Guided by Syukri Himran and Johannes 
Leonard).  
 
This research aimed to obtained (1) Important attribut in giving satisfaction 
to customer within the effort to increase TELKOMFlexi products quality in 
Macassar; (2) Preference of customer levels about quality of service 
TELKOMFlexi products in Macassar; and (3) Direction of improvement by 
TELKOMFlexi based of customers need. 
 This research is executed in Macassar. Design Research is case 
study. Good obtained of data and primary of sekunder analyzed QFD 
Method. 
Result of this research is indicate that (1) Obtained 24 attributes that 
succesfull netted and important within giving satisfaction to customer; (2) 
Preference of customer levels obtained 5 attributes which representation o 
gap between satisfaction levels and inportance levels is signal network 
availability, standard voice clearness compability, in and out data speed 
compability, network quality influence with weather factors, network quality 
influence with technical factors (such as call overload/minus BTS); (3) 
Direction of imptovement that PT. Telkom Indonesia, Tbk do about quality 
of service products is work cordination between each unit, benchmarking 
with other competitor, controlling selular network quality, infrastruktur 
selular network improvement and selular network performance 
measurement. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Telekomunikasi seluler saat ini menjadi bisnis telekomunikasi yang 

paling populer di Indonesia. Hal ini mengingat kemudahan yang ditawarkan 

kepada pelanggan serta luasnya wilayah Indonesia yang menjanjikan pasar 

dan peluang yang sedemikian besar, maka hal wajar jika persaingan dalam 

memperebutkan pelanggan telekomunikasi seluler menjadi sangat kompetitif 

tentunya kompetisi bisnis ini akan sangat menguntungkan konsumen.  

Operator seluler akan berlomba-lomba untuk meningkatkan teknologi 

dan mutu pelayanannya dan menerapkan berbagai kiat untuk menarik minat 

masyarakat dan untuk mempertahankan pelanggan yang telah ada yaitu 

dengan cara pengembangan dengan orientasi peningkatan kualitas layanan 

berdasarkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan 

pelanggan tersebut tidak semata-mata dalam bentuk kuantitas (jenis dan 

ragam) produk, tetapi juga harus didukung dengan kualitas pelayanan produk 

yang baik.  

PT. Telkom Indonesia Tbk, sebagai perusahaan telekomunikasi 

terkemuka di Indonesia menyediakan produk layanan dengan teknologi 

terkini yaitu Teknologi CDMA (Code Division Multiple Access) dengan nama 
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TELKOMFlexi.  Produk ini telah menjangkau hampir seluruh wilayah 

Indonesia dengan jutaan jumlah pelanggan. 

Kondisi saat ini di Kota Makassar, PT. Telkom Indonesia, Tbk dengan 

produk andalannya tersebut berhasil memimpin pasar teknologi CDMA 

dimana fitur-fitur unggulan produk TELKOMFlexi yang ditawarkan ternyata 

disambut baik oleh masyarakat walaupun kompetitor operator seluler sejenis 

juga telah banyak hadir dikota ini seperti PT. Indosat dengan produk Starone, 

PT. Mobile-8 Indonesia dengan Fren, dan PT. Bakrie Telekomunikasi dengan 

Produk Esia. salah satu fitur unggulannya yaitu biaya percakapan telepon 

dan layanan data yang cukup murah. Seiring dengan semakin bertambahnya 

pengguna produk TELKOMFlexi, muncul permasalahan mengenai kualitas 

layanan produk ini dimana seringnya terjadi kegagalan koneksi hubungan 

telepon dan layanan data yang sering terganggu hal ini banyak dikeluhkan 

oleh pelanggan produk. 

Dari permasalahan ini, PT. Telkom Indonesia, Tbk. perlu mengetahui 

masalah utama produk TELKOMFlexi yang saat ini banyak menjadi sorotan 

dari penggunanya yaitu dengan cara mengidentifikasi karakteristik kebutuhan 

pelanggan seperti keluhan, ketidakpuasan terhadap kenerja produk, dan 

harapan-harapan adanya perbaikan. Salah satu metode yang dapat 

diaplikasikan yaitu Metode Quality Function Deployment . Metode QFD ini 

adalah metode dimana Kebutuhan pelanggan dijabarkan dalam bentuk 

preferensi (persepsi) pelanggan yang menggambarkan kebutuhan pelanggan 
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dan dinyatakan dalam atribut layanan produk. Kepuasan pelanggan akan 

tercapai jika atribut layanan produk yang didapatkannya sesuai dengan 

preferensi yang diinginkan dan perusahaan menetapkan prioritas yang 

sebaiknya dilakukan dalam merealisasikan kebutuhan tersebut sesuai 

dengan kemampuan perusahaan, baik berupa upaya peningkatan kualitas 

secara teknis maupun non teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

produk.  

Analisis data-data preferensi pelanggan akan diolah dengan dua cara 

yaitu manual dan program komputer yaitu Decision Capture Professional 

Edition sehingga PT. Telkom Indonesia, Tbk  akan mengetahui 

permasalahan produk TELKOMFlexi yang sebenarnya dan segera 

melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

pelanggannya. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 
 

Seperti yang kita ketahui selama ini, permasalahan kualitas layanan 

produk TELKOMFlexi banyak menjadi sorotan bagi pelanggannya, maka dari 

itu penulis bermaksud melakukan penelitian :  

1. Atribut apa yang mempengaruhi preferensi pelanggan terhadap 

layanan produk TELKOMFlexi di Kota Makassar yang telah diberikan ? 

2. Bagaimana preferensi pelanggan  terhadap kualitas produk 

TELKOMFlexi di Kota Makassar ?   
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3. Bagaimana arah perbaikan PT. Telkom Indonesia, Tbk berdasarkan 

preferensi pelanggan TELKOMFlexi di Kota Makassar ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh : 

1. Atribut yang dianggap penting dalam memberikan kepuasan kepada 

pelanggan dalam upaya peningkatan kualitas layanan produk 

TELKOMFlexi di Kota Makassar. 

2. Tingkat preferensi pelanggan terhadap kualitas layanan produk 

TELKOMFlexi yang selama ini dinikmati di Kota Makassar. 

3. Arah perbaikan yang akan dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk 

mengenai kualitas layanan produk TELKOMFlexi yang disesuaikan 

dengan keinginan pelanggan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain : 

1. Mengembangkan wawasan tentang upaya peningkatan kualitas 

layanan produk TELKOMFexi dengan metode Quality Function 

Deployment 

2. Memberikan suatu bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak 

perusahaan mengenai gejala dan situasi yang ada saat sekarang ini. 
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E. BATASAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, batasan masalah dilakukan terhadap hal-hal 

sebagai  berikut : 

1. Identifikasi tingkat preferensi pelanggan terhadap kualitas layanan 

produk diperoleh, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 

(sampling). 

2. Lokasi penelitian dibatasi di kota Makassar. Hal ini didasari pada 

kedudukan kota Makassar yang mempunyai pelanggan terbesar 

dibanding kota-kota lain di Sulawesi Selatan. 

3. Produk TELKOMFlexi yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya 

pada produk prabayar yaitu Flexi Trendy. Hal ini didasari pada tingkat 

pengguna layanan ini terbesar dibandingkan dengan produk 

TELKOMFlexi lainnya. 

4. Survei menggunakan kuesioner dengan teknik wawancara dan atau 

pengisian langsung kuesioner oleh responden. 

5. Penerapan metode Quality Function Deployment dibatasi hanya 

sampai pada tahap/fase 1, yaitu fase perencanaan layanan produk 

dengan pembuatan matriks House of Quality dimana penerapan hanya 

tahap 1 ini digunakan jika akan melakukan pengukuran mengenai 

kualitas. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PRODUK 

Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar, 

untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikomsumsi, sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Produk yang ditawarkan 

meliputi barang fisik, jasa, orang atau pribadi, organisasi dan gagasan.  

Produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

a. Berdasarkan daya tahan produk, meliputi : 

1 Barang tidak tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya 

dikomsumsi satu atau beberapa kali, misalnya : sabun, garam, minuman 

ringan,dll. 

2 Barang tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya bisa tahan lama 

dengan banyak pemakaian, misalnya : pakaian, televisi, mobil,dll. 

3 Jasa, yaitu kegiatan, layanan atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, 

misalnya : travel biro, bengkel mobil, konsultan pendidikan, dll. 

b. Berdasarkan tujuan pembeliannya, meliputi : 

1 Produk komsumsi, yaitu produk yang dibeli atau disewa oleh perorangan 

atau keluarga untuk penggunaan pribadi. 
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2 Produk industri, yaitu produk yang dibeli atau disewa oleh perorangan 

atau organisasi atau kumpulannya untuk digunakan pada proses produksi 

lebih lanjut atau pada proses bisnis lainnya. 

 

B. Jasa 

Defenisi jasa adalah produk yang tidak berwujud (intangible) yang 

biasanya berupa pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Norman 

(1984), menyatakan bahwa jasa terdiri dari aksi dan interaksi yang 

merupakan kontak sosial antara produsen dan pelanggan. Sementara Philip 

Kotler (1984), mendefiniskan jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu.  

Pada bidang jasa biasa dikenal istilah Sistem pelayanan jasa  yang 

terdiri dari faktor-faktor fisik dan tenaga kerja yang digunakan untuk 

memproduksi jasa tersebut. Pada umumnya kelima faktor-faktor berikut 

merupakan bagian yang perlu dipertimbangkan dalam sistem pelayanan jasa. 

1. Teknologi.  

2. Aliran Proses. Urutan kejadian yang digunakan untuk memproduksi jasa. 

3. Tipe proses. Jumlah kontak yang terlibat, derajat pelayanan, dan 

integrasi. 
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4. Lokasi dan ukuran. Tempat dimana proses jasa dilokasikan, ukuran setiap 

tempat jasa tersebut dilaksanakan. 

5. Tenaga kerja. Keterampilan, jenis organisasi, sistem imbalan, derajat 

partisipasi. 

Kelima faktor diatas merupakan fungsi dari kontak pelanggan, derajat 

pelayanan, dan interaksi. Selanjutnya faktor-faktor tersebut diarahkan dengan 

strategi jasa dan rancangan produk jasa. 

 

C. Kualitas 

1. Definisi Kualitas 

Faktor utama yang menentukan kinerja suatu perusahaan adalah 

kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Produk dan jasa yang berkualitas 

adalah produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

konsumennya. Oleh karena itu perusahaan perlu mengenal konsumen atau 

pelanggannya dan mengetahui kebutuhan dan keinginannya.  

Ada banyak defenisi dan pengertian kualitas antara lain menurut Juran 

(1993), kualitas merupakan sesuatu bentuk kesesuaian dengan 

penggunaannya (fitness for use). Dan menurut Ronald G, Day (1993), 

kualitas merupakan kemampuan produk dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Sedangkan menurut istilah ISO dan 

dari Standar Nasional Indonesia (SNI 19-8402-1991), kualitas adalah 

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya 
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dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun 

tersamar.  

Secara konseptual defenisi kualitas bersumber pada dua sisi, yaitu 

produsen dan konsumen. Produsen menentukan persyaratan atau spesifikasi 

kualitas, sedangkan konsumen menentukan kebutuhan dan keinginan. 

Pendefenisian akan akurat jika produsen mampu menterjemahkan kebutuhan 

dan keinginan atas produk ke dalam spesifikasi produk yang dihasilkan. 

Suatu produk dinyatakan berkualitas baik jika produk tersebut memiliki 

karakteristik yang dapat digunakan untuk memuaskan atau memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

 

2. Dimensi Kualitas Jasa 

Mutu produk atau jasa akan dapat terwujud dengan seluruh kegiatan 

perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. 

Persfektif produsen dan pelanggan akan bertemu pada penggunaan oleh 

pelanggan, sehingga kesesuaian antara pelanggan dengan pelanggan yang 

dapat menghasilkan suatu standar yang disepakati bersama serta dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah pihak.  

Russel (1996) menyatakan bahwa terdapat dua persfektif terhadap 

kualitas, yaitu : 
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1. Persfektif Produsen, yaitu kualitas produk dikaitkan dengan standar 

produksi dan biaya, artinya produk dinilai berkualitas jika memiliki 

kesesuaian terhadap spesifikasi dan memenuhi persyaratan biaya. 

2. Persfektif Konsumen, yaitu kualitas produk dikaitkan dengan disain dan 

harga, artinya kualitas produk dilihat dari karakteristik kualitas dan harga 

yang ditentukan. 

Sehingga Russel dapat menarik kesimpulan bahwa kualitas produk 

dapat tercipta jika terjadi kesesuaian antara persfektif produsen dan persfektif 

konsumen yang disebut dengan kesesuaian untuk digunakan konsumen. 

Dimensi kualitas jasa menurut Zeithaml Dapat dibagi ke dalam lima 

dimensi kualitas jasa, yaitu : 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi kondisi fisik produk, perlengkapan 

dan sarana pelayanan pelanggan. 

2. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan produk yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

3. Daya tangkap (responsiveness), yaitu keinginan produsen untuk 

membantu responden dan memberikan produk dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan dan sifat 

produsen yang dapat dipercaya, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan. 
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5. Empati (empaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian khusus/ pribadi dan memahami 

kebutuhan para pelanggan. 

 

D. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

1. Pendahuluan 

Dalam konteks pemuasan kebutuhan pelanggan maka kita mengenal 

konsep Quality Function Deployment (QFD). Konsep QFD dikembangkan 

untuk menjamin bahwa produk yang memasuki tahap produksi ataupun telah 

digunakan oleh pelanggan benar-benar akan dapat memuaskan kebutuhan 

pelanggan dengan jalan membentuk tingkat kualitas yang diperlukan dan 

dengan kesesuaian yang maksimum, pada setiap tahap pengembangan 

produk. 

QFD merupakan suatu metodologi perencanaan yang dapat 

digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi bisnis untuk 

mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan 

pelanggan dalam produk atau jasa yang disediakan bagi pelanggan. 

QFD dikembangkan pertama kali di Jepang oleh Mitshubishi Kobe 

Shipyard pada tahun 1972, yang kemudian diadopsi oleh Toyota Ford Motor 

Company dan Xerox membawa konsep ini ke Amerika Serikat pada tahn 

1986. semenjak itu QFD banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan 
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Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Perusahaan-perusahaan besar seperti 

Procter & Gambler, General Motors, Digital Equipment Corporation, Hewlett 

Packard, dan AT&T kini menggunakan konsep ini untuk memperbaiki 

komunikasi, pengembangan produk, serta proses dan sistem 

pengukurannya. 

Fokus utama dari QFD adalah melibatkan pelanggan pada proses 

pengembangan produk sedini mungkin. Filosofi yang mendasarinya adalah 

bahwa pelanggan tidak akan puas dengan suatu produk meskipun produk itu 

telah dihasilkan dengan sempurna bila mereka tidak menginginkan atau 

membutuhkannya. 

Penggunaan QFD dalam proses perancangan dan pengembangan 

produk akan membantu manajemen dalam memperoleh keunggulan yang 

kompetitif melalui proses penciptaan karakteristik dan atribut kualitas produk 

atau jasa yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. 

QFD menggunakan satu atau sejumlah matriks yang disebut House of 

Quality (HOQ), yang menampilkan keinginan dan kepuasan pelanggan (voice 

of customer), serta karakteristik teknikal untuk memenuhi keinginan dan 

kepuasan pelanggan tersebut. QFD akan menghasilkan serangkaian prioritas 

atau target yang akan digunakan dalam memuaskan keinginan pelanggan.  
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2. Manfaat Metode QFD 

Metode ini jika dilaksanakan secara tepat maka akan memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Meningkatkan efektifitas komunikasi di antara departemen-

departemen. 

2. Kebutuhan pelanggan dibawa langsung melalui proses langsung ke 

operasional. 

3. Lebih sedikit perubahan-perubahan sistem yang terjadi. 

4. Sistem mengendalian kualitas yang saling terintegrasi. 

5. Biaya start up yang lebih rendah. 

6. Dapat menghemat waktu pengembangan suatu produk. 

7. identifikasi dan penyelesaian kembali dari kebutuhan-kebutuhan yang 

bertentangan dari berbagai pelanggan. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari penerapan QFD 

adalah peningkatan kualitas produk/ jasa, peningkatan kinerja perusahaan, 

pengurangan biaya, peningkatan kehandalan produk, peningkatan 

produktifitas, efesiensi waktu dan beberapa keuntungan pemasaran yang 

substansial. 

 

3. Metode QFD 

Aplikasi penuh metode QFD terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan suara pelanggan (voice of customer). 
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2. Survei pelanggan untuk memperoleh tingkat kepentingan (importance 

ratings). 

3. Membuat matriks posisi pelanggan (customer portion). 

4. Membuat matriks posisi teknikal (technical portion). 

5. Menganalisis matriks dan memilih atribut-atribut yang memperoleh 

prioritas. 

6. Membandingkan konsep desain yang diusulkan dan memilih yang terbaik. 

7. Membuat matriks perencanaan komponen (part planning) untuk 

persyaratan desain prioritas. 

8. Membuat matriks perencanaan proses (process planning) untuk 

persyaratan proses prioritas. 

9. Membuat bagan perencanaan manufaktur (manufakturing planning chart). 

Keenam langkah diatas akan membentuk model empat fase dalam 

metodologi QFD, yang dikenal dengan istilah Model Empat Fase QFD, yang 

terdiri dari: 

1. Fase pertama, yaitu perencanaan produk yang dimulai dengan penelitian 

terhadap pasar, pengambilan data-data dari pelanggan dan akan 

menghasilkan rencana produk dalam bentuk karakteristik teknik, baik 

berupa ide, sketsa, konsep model ataupun perencanaan pemasaran. 

2. Fase kedua, yaitu penyebaran desain yang dimulai dengan adanya 

perencanaan produk yang dikembangkan menjadi spesifikasi produk dan 
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komponennya. Pada tahap ini bentuk asli (prototype) produk dibuat dan 

diuji. 

3. Fase ketiga, yaitu perencanaan manufaktur dimana proses manufaktur 

dan peralatan produksi dirancang berdasarkan spesifikasi produk dan 

komponennya. 

4. Fase keempat, yaitu perencanaan produksi yang bertujuan untuk 

menghasilkan perencanaan mengenai pengontrolan proses manufaktur 

dan peralatan produksi yang digunakan dalam pembuatan produk. 

.  

4. House of Quality 

QFD menggunakan matriks komprehensif untuk mendokumentasikan 

informasi, persepsi dan keputusan atau yang disebut House of Quality 

(HOQ), dan sering dianggap sebagai keseluruhan proses dari QFD. 

HOQ digunakan untuk menterjamahkan serangkaian kebutuhan 

pelanggan, tingkat kepentingan pelanggan serta tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap produk atau jasa yang diperoleh dari penelitian pasar dan data yang 
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berasal dari proses studi banding (benchmarking) menjadi prioritas terget 

teknikal yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan tersebut. 

Terdapat berbagai macam versi HOQ yang tidak jauh berbeda dengan yang 

lainnya. Kemampuannya untuk diadaptasi berdasarkan kebutuhan dari jenis 

masalah tertentu adalah salah satu kelebihan yang dimilikinya. Format umum 

dari HOQ terdiri dari enam komponen utama, yaitu: 

1. Kebutuhan pelanggan (customer requirements-WHATs), merupakan 

serangkaian atribut dari produk yang dibutuhkan dan diinginkan 

keberadaannya oleh pelanggan (bagian A gambar 2.2). 

2. Matriks perencanaan (planning matrix-WHYs), yaitu mengilustrasikan 

persepsi pelanggan terhadap kondisi pasar yang diteliti. Matriks ini terdiri 

dari tingkat kepentingan pelanggan terhadap atribut produk dan tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

dan pesaingnya (bagian B gambar 2.2). 

3. Respon teknikal (teknikal responses-HOWs), yaitu berisikan identifikasi 

terstruktur mengenai karakteristik teknikal produk yang dapat digunakan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan (bagian C gambar 2.2). 

4. Matriks hubungan atau hubungan timbal balik (relationship or 

interrelationship matrix), yaitu mengilustrasikan persepsi dari tim QFD 

terhadap korelasi antara kebutuhan pelanggan dengan respon teknikal 

(bagian D gambar 2.2). 
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5. Matriks korelasi teknikal (technical correlation matrix), yaitu digunakan 

untuk mengidentifikasi korelasi antar respon teknikal (bagian E gambar 

2.2). 

6. Matriks teknikal atau prioritas teknikal (technical matrix or technical 

priority), yaitu studi banding dan target-target yang berisikan informasi 

deskriptif yang berhubungan dengan respon teknikal. Digunakan untuk 

mendata prioritas dari respon teknikal, mengukur kinerja teknikal yang 

dihasilkan oleh pesaing dan tingkat kesulitan dalam mengembangkan 

respon teknikal (bagian F gambar 2.2). 

 

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat House of Quality 

adalah sebagai berikut: 
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1. Mengidentifikasi suara pelanggan. 

Suara pelanggan (voice of customer) merupakan masukan utama bagi 

proses pembuatan HOQ. Dari pelanggan diperoleh apa yang sebenarnya 

pelanggan butuhkan dan pelanggan inginkan keberadaannya dalam 

produk atau jasa yang ditawarkan. Data-data tersebut diperoleh melalui 

survei. Langkah-langkah mengenai pelaksanaan survei akan dibahas 

pada sub bab mengenai metode pengumpulan data. 

2. Membuat matriks informasi pelanggan. 

Matriks informasi pelanggan atau tabel pelanggan adalah bagian 

horisontal dari matriks HOQ. Tahapan-tahapan penyusunan matriks 

tersebut sebagai berikut: 

 Menentukan daftar atribut keinginan pelanggan (customer 

requirements). 

 Mengidentifikasi tingkat kepentingan (level of importance) pelanggan. 

 Mengevaluasi produk/jasa (customer competitive evaluation) yang 

ditawarkan perusahaan untuk setiap atribut keinginan pelanggan, yang 

dinyatakan dalam tingkat kepentingan pelanggan (customer ratings). 

Data-data untuk melakukan kedua tahapan pertama diperoleh dari hasil 

survei yang dilakukan pada langkah sebelumnya, sedangkan untuk 

langkah yang ketiga digunakan data hasil pengolahan yang terdapat pada 

tabel tingkat kepentingan dan tabel evaluasi kompetitif. 
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3. Membuat matriks kebutuhan teknikal. 

Dalam menyelesaikan tabel informasi teknikal ini, tim perancang dapat 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

 Identifikasi respon teknikal yang diperlukan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. 

Respon teknikal merupakan karakteristik desain yang menjelaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan yang diekspresikan dalam 

bahasa desainer dan teknik. Pada intinya respon teknikal adalah 

“HOWs” dengan mana perusahaan akan menanggapi “WHATs” 

atribut keinginan pelanggan. 

 Menentukan hubungan (relationship) antara respon teknikal 

(technical response) dengan keinginan pelanggan (customer 

requirement). 

Hubungan ini ditentukan oleh tim QFD sendiri karena aspek-aspek 

yang dinilai tidak dapat dimengerti oleh orang awam. Jenis 

hubungan yang terdapat dalam matriks ini adalah: 

1. Hubungan kuat (Θ) 

Merupakan hubungan yang terjadi bila respon teknikal sebagai 

hal-hal yang dilakukan perusahaan, berhubungan sangat erat 

atau sangat mempengaruhi terpenuhinya keinginan pelanggan. 

Bobot hubungan kuat diberi nilai 9. 
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2. Hubungan sedang (Ο). 

Merupakan hubungan yang terjadi bila respon teknikal 

berhubungan erat atau mempengaruhi terpenuhinya keinginan 

pelanggan. Bobot hubungan sedang diberi nilai 3. 

3. Hubungan lemah (∆). 

Merupakan hubungan yang terjadi bila respon teknikal tidak 

begitu mempengaruhi terpenuhinya keinginan pelanggan. Bobot 

hubungan lemah diberi nilai 1. 

 Menghitung nilai bobot respon teknikal. 

Penilaian respon teknikal dihitung berdasarkan tingkat 

keterhubungan antar respon teknikal terhadap keinginan 

pelanggan dan tingkat kepentingan. Bobot respon teknikal 

merupakan suatu ukuran yang menunjukkan respon teknikal yang 

perlu mendapatkan perhatian atau ditempatkan sebagai prioritas 

utama dalam hubungannya dengan pemenuhan keinginan 

pelanggan. Prioritas tersebut tergantung dari kepentingan absolut 

(absolut importance – A1) dan kepentingan relatif (relatif 

importance – R1). Kepentingan absolut merupakan suatu indikasi 

yang menunjukkan keinginan oleh perusahaan dalam 

hubungannya dengan respon teknikal. Sedangkan kepentingan 

relatif merupakan angka dalam persen komulatif. 
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 Penentuan arah pengembangan. 

Arah pengembangan (direction of improvement – DOI) merupakan 

arah perubahan yang harus dilakukan perusahaan terhadap respon 

teknikal untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Simbol-

simbol yang digunakan pada ruang arah pengembangan adalah 

sebagai berikut: 

1. ↑, simbol ini diberikan pada respon teknikal yang akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan apabila lebih besar, lebih 

tinggi, lebih berat atau singkatnya “more”. 

2. ↓, simbol ini diberikan pada respon teknikal  yang akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan apabila lebih kecil, lebih 

pendek, lebih ringan, atau singkatnya “less”. 

3. Ο, simbol ini diberikan pada respon teknikal yang akan 

memberikan kepuasan pada pelanggan apabila terdapat pada 

target (jangkauan nilai) tertentu. 

 Penentuan korelasi teknikal. 

Korelasi teknikal (technical correlation) merupakan hubungan 

saling keterkaitan antar masing-masing aspek respon teknikal. 

Hubungan pada korelasi teknikal tersebut adalah: 

1. Hubungan positif kuat (Θ). 

Merupakan hubungan dimana bila salah satu item respon 

teknikal mengalami peningkatan atau penurunan, maka akan 
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berdampak kuat pada peningkatan atau penurunan item yang 

terkait. Hubungan ini merupakan hubungan yang searah, yaitu 

apabila salah satu item mengalami peningkatan maka item lain 

yang terkait akan mengalami peningkatan pula. 

2. Hubungan positif (Ο). 

Merupakan hubungan searah dimana bila salah satu item 

respon teknikal mengalami peningkatan atau penurunan, maka 

akan menyebabkan peningkatan atau penurunan pada item lain 

yang terkait. 

3. Hubungan negatif (x). 

Merupakan hubungan berlawanan arah, yaitu bila salah satu 

item respon teknikal mengalami peningkatan maka akan 

menyebabkan penurunan pada item yang terkait. 

4. Hubungan negatif kuat (x). 

Merupakan hubungan yang berlawanan arah yang kuat, yaitu 

dampak akibat peningkatan salah satu item pada respon 

teknikal sangat kuat pada penurunan item lain yang terkait. 

Tidak seluruh item dari respon teknikal akan memiliki keterkaitan 

atau memiliki pengaruh terhadap item respon teknikal lainnya, 

sehingga ada kemungkinan  kolom yang tidak terisi. 
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4.  Menentukan target. 

Dari respon teknikal serta evaluasinya, perusahaan selanjutnya 

menentukan target yang ingin dicapai, yaitu penentuan respon teknikal 

yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Target ini ditentukan 

berdasarkan pada skala nilai yang sama dengan evaluasi respon teknikal 

atau dapat pula berupa keterangan tindakan yang akan diambil. 

 

5. Aplikasi Penggunaan Metode QFD 

Contoh penggunaan aplikasi metode ini telah banyak digunakan baik 

dalam bidang manufaktur maupun bidang jasa. Penggunaan awal metode 

ini bermula pada saat metode ini mulai dikembangkan pertama kali oleh 

Mitsubishi kobe shipyard pada tahun 1972 kemudian diadopsi oleh Toyota 

Ford Motor dan Xerox. Di Indonesia contoh pengaplikasiannya adalah : 

1. Pengembangan desain mutu pelayanan rawat inap Puskesmas 

Karang Anyar Kebumen menggunakan Metode QFD. 

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa 

menggunakan perpustakaan USU. 

3. Implementasi Metode QFD guna meningkatkan kualitas kain batik tulis. 

4. Pengembangan konsep Quality Assurace STTA dengan 

menggunakan Metode QFD. 

5. Upaya peningkatan kualitas layanan Lembaga Belajar dengan Metode 

QFD. 
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