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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang 

memiliki pola mengintegrasikan ekonomi  ASEAN dengan cara membentuk 

suatu sistem Free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Semenjak telah 

dibukanya perdagangan lintas negara Asia Tenggara membuat persaingan 

antar perusahaan menjadi semakin luas. Oleh karena itu MEA sendiri diyakini 

memiliki dampak positif bagi perusahaan bisnis di indonesia.  

MEA mempunyai dampak yang positif seperti memberikan kesempatan 

yang luas bagi para pencari kerjakarena banyaknya ketersediaan lapangan 

kerja dengan berbagai keterampilan yang beraneka ragam dan meningkatkan 

kegiatan produksi secara kuantitas dan kualitas. Perusahaan yang belum siap 

menghadapi pasar ASEAN akan kalah bersaing dengan kompetitor lain. Hal 

ini dikarenakan competition risk yang muncul akibat banyaknya barang impor 

dari luar negeri yang mengalir dalam jumlah besar ke Indonesia. Jumlah barang 

impor yang masuk ke Indonesia akan mengancam industri lokal dalam 

berkompetisi dengan produk-produk luar negeri. 

Besarnya kompetisi yang akan berlangsung inilah membuat perusahaan 

dituntut untuk memaksimalkan mutu kualitas perusahaannya agar tercapai 

keunggulan kompetitif, baik dari segi pelayanan maupun dari segi produk yang 

dihasilkan. Setiap perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk 
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menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam 

mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu metode untuk mendefinisikan 

kebutuhan konsumen dan memberikan produk sesuai dengan harapan 

konsumen. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Quality Function 

Deployment (QFD). 

Quality Function Deployment (QFD) A process for determining customer 

requirements (customer “wants”) and translating them into the attributes (the 

“hows”) that each functional area can understand and act on (Jay Heizer, 

Barry Render, Chuck Munson, 2016). Quality function depeloyment 

merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan keinginan 

konsumen ke dalam sebuah produk atau jasa (Lou Cohen, 2010).  

QFD sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat meningkatkan daya 

saing perusahaannya, melalui perbaikan produk dan jasa berdasarkan kualitas 

serta produktifitasnya, khususnya oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Salah satu kelemahan UKM adalah keterbatasan UKMnya dalam menyediakan 

produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, kurangnya pengetahuan 

atas teknologi dan quality control. 

Salah satu contoh UKM yang membutuhkan metode QFD adalah usaha 

batik. Batik merupakan salah satu seni budaya lukis di atas kain atau lebih 

dikenal sebagai seni membatik. Batik menjadi salah satu warisan budaya 

Indonesia yang memiliki banyak motif yang berbeda-beda tergantung dari 

daerahnya, serta inovasi yang terus berkembang akibat tuntutan zaman yang 

semakin modern sehingga masyarakat pun terdorong untuk menciptakan karya 
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baru berupa pengembangan motif batik yang semakin variatif. Oleh karena itu, 

untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan motif 

batik guna memenuhi keinginan konsumen dibutuhkan metode QFD sebagai 

solusi dari masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil survei terhadap konsumen, maka perusahaan dapat 

dengan mudah mengetahui apa saja yang menjadi keinginan dan kebutuhan 

konsumen pada suatu produk maupun jasa, dengan demikian perusahaan dapat 

memperoleh data untuk memperbaiki maupun meningkatkan kualitas produk 

atau jasa untuk dapat memberikan kepuasan lebih yang diinginkan oleh 

konsumen (Novita Y & Iwan A.S, 2014).  

Dikarenakan semakin banyaknya permintaan yang beragam dari 

konsumen akan variasi produk batik, serta banyaknya competitor batik 

membuat produsen harus dapat menterjemahkan permintaan tersebut 

menggunakan QFD. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul “Penerapan Metode Quality Function 

Deployment (QFD) pada UKM Batik Jogja T-Shirt”. Penelitian ini merupakan 

penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Esty Poedjioetami dan 

Rony Prabowo (2011) dengan judul Desain Quality Function Deployment 

untuk Pengembangan Produk Batik Tulis di Pacitan. 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Esty Poedjioetami dan Rony Prabowo (2011) dengan judul 
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Desain Quality Function Deployment untuk Pengembangan Produk Batik 

Tulis di Pacitan. 

B. Perumusan Masalah 

Beradasarkan latar belakang di atas maka didapat beberapa rumusan masalah, 

yaitu: 

1. Bagaimana menerjemahkan Voice of Customer (VOC) ke dalam bagan 

House of Quality (HOQ) pada UKM batik Jogja T-shirt? 

2. Apa saja respon teknik yang harus dilakukan Jogja T-Shirt dalam 

meningkatkan kualitas pelayanannya? 

3. Tindakan apa yang lebih diutamakan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi Jogja T-shirt? 

C. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari latar belakang,rumusan masalah dan pertanyaan penelitian 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menerjemahkan Voice of Custiomer (VOC) ke dalam bagan House of 

Quality (HOQ) pada UKM Batik Jogja T-shirt. 

2. Menentukan respon teknik yang harus dilakukan Jogja T-shirt dalam 

memperbaiki kualitas pelayanan. 

3. Menentukan ranking tindakan yang harus dilakukan Jogja T-shirt dalam 

memperbaiki kualitas pelayanan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Pada penelitian ini manfaat penelitiannya dapat dibedakan menjadi 

dua,yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis:  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

serta sekurang kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi dunia pendidikan khusunya Manajemen Operasi, sebagai solusi 

pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik quality function 

deployment (QFD). 

2. Manfaat Praktis:  

a. Bagi perusahaan.  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Batik Jogja T-Shirt sebagai 

masukan dalam meningkatkan kualitas produknya dengan mengetahui 

apa yang diharapkan konsumen. 

b. Bagi peneliti. 

Dapat dijadikan landasan referensi serta sebagai data perbandingan 

terkait dengan penelitian sejenis. 

c. Bagi penulis. 

Meningkatkan pengetahuan dan mempraktekkan teori yang telah 

diajarkan pada perkuliahan 


