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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Definisi kualitas. 

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang memiliki hubungan 

dengan produk dan jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan yang diinginkan konsumen. Sehingga 

definisi kualitas pelayanan adalah proses upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mewujudkan harapan konsumen (Ardhana, Astuti & Rahayu, 2010).  

Kualitas merupakan keseluruhan ciri karakteristik yang dimiliki 

produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan pada penggunanya. 

Perusahaan yang tingkat kepuasan pelanggannya tinggi dapat di artikan 

memiliki tingkat layanan pelanggan yang tinggi pula, terdapat hubungan 

yang erat antara kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan 

profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan 

yang diberikan perusahaaan kepada konsumen maka semakin tinggi 

pula kepuasan pelanggan dan juga mendukung harga yang lebih tinggi 

serta biaya yang lebih rendah (Prasetio, 2012). 
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2. Definisi Kualitas Pelayanan. 

Aryobimo dan Cahyonowati (2012) mengatakan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan faktor yang penting bagi penyedia jasa karena 

sebagai evaluasi kualitas pelayanan yang diberikan dan tingkat 

kepuasan pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas pelayanan yang 

mereka dapatkan rendah jika kinerja tidak sesuai dengan yang mereka 

harapkan dan kualitas pelayanan akan meningkat jika kinerjanya sesuai 

dengan yang mereka inginkan. 

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan agar mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut 

perusahaan untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas 

sesuai dengan harapan konsumen. Keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan 

pendekatan service quality (Hardiyati dan Khasanah, 2010). 

Kualitas layanan juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan 

secara langsung dan mempengaruhi loyalitas pelanggan secara tidak 

langsung melalui kepuasan. Kualitas layanan mendorong pelanggan 

untuk komitmen ke pada produk dan layanan suatu perusahaan sehingga 

berdampak kepada peningkatan market share suatu produk. Kualitas 

layanan sangat krusial dalam mempertahankan pelanggan dalam waktu 

yang lama. Perusahaan yang memiliki layanan yang superior akan dapat 
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memaksimalkan performa keuangan perusahaan (Aryani dan Rosinta, 

2011). 

3. Dimensi Kualitas Jasa 

Kualitas jasa adalah keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service. Apabila jasa 

yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan buruk (Sriwidodo dan Indriastuti, 2012). Dalam dimensi 

kualitas jasa terdapat lima dimensi utama (Fandy Tjiptono, 2014) 

a. Reliabilitas (reliability), yaitu kemampuan memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan kepada 

pelanggan. 

b. Daya Tanggapan (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan 

tanggap. 

c. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetisi, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff; bebas 

dari bahaya, resiko atau keragu raguan. 
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d. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas 

kebutuhan individual para pelanggan. 

e. Bukti fisik (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

4. Quality Function Deployment (QFD) 

QFD adalah proses menetapkan permintaan pelanggan dan 

menterjemahkan keinginan pelanggan tersebut ke dalam atribut yang 

dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional (Heizer, 

Render & Mundson, 2016).  

Konsep dasar QFD adalah untuk mencari tahu kebutuhan yang 

diinginkan pelanggan, dengan menggunakan dan mengumpulkan suara 

pelanggan menjadi persyaratan dalam pembuatan produk atau 

karakteristik produk. Setiap data yang telah dikumpulkan diubah 

menjadi grafik, yang disebut rumah kualitas (HoQ). Grafik ini berisi 

informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait 

dengan kebutuhan pelanggan dan bagaimana dan seberapa besar 

keterikatan kebutuhan pelanggan berkaitan dengan persyaratan 

pembuatan produk. (Heizer, Render & Mundson, 2016). 

5. Manfaat Quality Fuction Deployment (QFD) 

QFD berkaitan dengan menetapkan hal apa saja yang bisa 

memuaskan keinginan konsumen dan menterjemahkan keinginan 

tersebut sebagai landasan dalam perencanaan produk baru.  
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Menurut Heizer, Render & Mundson, (2016) metode QFD 

terlibat dalam aktivitas yang dapat membantu meningkatkan kualitas 

desain, produksi, pemeliharaan dan penggunaan dari produk. 

keuntungan lain yang diperoleh dari metode QFD adalah: 

a. Mengurangi kerumitan produk 

b. Standarisasi tambahan dari berbagai konsumen 

c. Desain yang tangguh. 

d. Mempermudah produk untuk diperbaiki. 

e. Peningkatan desain pekerjaan dan keamanan kerja. 

f. Perbaikan aspek aspek fungsional dari berbagai komponen 

6. House Of Quality (HOQ) 

Rumah kualitas atau biasa disebut juga House of Quality (HOQ) 

adalah salah satu tahapan dalam QFD setelah Voice of Customer (VOC). 

Secara garis besar matriks ini adalah upaya untuk mengubah voice of 

costumer yang telah didapat dan digabungkan dengan persyaratan teknis 

yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha mewujutkan 

atribut, keinginan/kebutuhan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, 

dengan sebelumnya melakukan benchmarking terhadap produk pesaing. 

Benchmarking dilakukan untuk mengetahui posisi-posisi relatif produk 

yang ada di pasaran yang merupakan kompetitor dari perusahaan. 

Jay Haizer, Barry Render dan Chuck Munson (2016) terdapat enam 

langkah dalam menyusun QFD, yaitu: 

a. Kenali keinginan pelanggan. (apa yang diinginkan pelanggan dalam 
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produk ini?) 

b. Kenali bagaimana produk/jasa akan memuaskan keinginan 

pelanggan. (kenali karateristik khusus, keistimewaan, atau atribut 

dari produk, dan tunjukkan bagaimana mereka akan memuaskan 

keinginan pelanggan.) 

c. Hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan 

dibuat untuk memenuhikeinginan pelanggan tersebut. (buat sebuah 

matriks yang menunjukan hubungan tersebut) 

d. Kenali hubungan antara sejumlah “How” pada perusahaan. 

(bagaimana “How”kita saling berhubungan? Sebagai contoh, pada 

kasus berikut ada hubungam erat antara permintaan produk yang 

hemat listrik dan auto focus, auto exposure, dan paint pallet karena 

mereka membutuhkan listrik. Hubungan ini tunjukkan dalam “atap” 

HOQ. 

e. Buat tingkat kepentingan. (dengan menggunakan tingkat 

kepentingan pelanggan dan bobot pada hubungan yang diperlihatkan 

dalam mariks, hitung tingkat kepentingan kita.) 

f. Evaluasi produk pesaing. (seberapa baik produk pesaing memenuhi 

keinginan pelanggan?) 

g. Tentukan atribut teknis yang diinginkan,prestasi perusahaan dan 

prestasi pesaing terhadap atribut yang digunakan. 
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Berikut ini adalah struktur matrik pada HOQ: Inilah salah satu contoh 

grafik HOQ yang umumnya sering di gunakan :  

 

Gambar 2.1 

Contoh grafik HOUSE OF QUALITY (HOQ) 

Sumber: https://qualitycenter.wordpress.com 

Bagian 1 (customer needs or Whats) menjelaskan daftar keinginan dan 

kebutuhan pelanggan,yang dikelompokkan melalui hasil wawancara 

dengan pelanggan atau responden penelitian. 

Bagian 2 (Design requirement or Hows) merupakan bahasa teknis dari 

perusahaan untuk menyusun desain perbaikan produk atau jasa yang 

umumnya merupakan gambaran teknis dari kebutuhan dan keinginan 

konsumen pada bagian 1. 
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Bagian 3 ( Correlation matrixs between whats and hows) bagian ini di 

isis oleh perusahaan berdasarkan hasil data dari pertanyaan yang telah 

diberikan kepada responden. bagian ini menggambarkan informasi 

tentang: 

a. Tingkat kepentingan darin keinginan dan kebutuhan pelanggan serta 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan. 

b. Tingkat hubungan antara keinginan dan kebutuhan pelanggan 

dengan kemampuan  perusahaan untuk  memenuhinya dengan 

menggunakan simbol yang menunjukan korelasi kuat, sedang dan 

lemah. 

Bagian 4 ( Correlation between hows) berisikan tentang aspek yang 

dimiliki oleh perusahaan yang bisa dijadikan sebagai keunggulan 

maupun kekurangan perusahaan. 

Bagian 5 (Priorities assigned to design requirement) merupakan 

prioritas yang  ditetapkan perusahaan untuk melaksanakan setiap target 

sesuai dengan  tingkat kesulitannya. 

 

Bagian 6 ( Priorities assigned to Customer ) merupakan bagian yang 

menunjukan tingkat kepentingan dari keinginan dan kebutuhan 

pelanggan berdasarkan informasi langsung dari konsumen. 
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Bagian 7 ( competitive assesment) menunjukan penilaia pelanggan 

terhadap produk atau jasa  yang dibandingkan dengan pesaing. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Esty Poedjioetami dan Rony Prabowo 

(2011)  dengan judul “Desain Qualitiy Fuction Deployment untuk 

Pengembangan Produk Batik Tulis di Pacitan”. Objek dalam penelitian 

ini adalah UKM batik di kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa atribut yang paling 

diinginkan konsumen untuk di tingkatkan adalah bahan baku kuat dan 

tahan lama, banyak pilihan warna dan tidak luntur. Sedangkan yang 

mendapatkan penilaian paling rendah adalah motif moderen dan klasik. 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah 

peneliti tidak berfokus pada produk batik saja tetapi juga pada pelayanan 

yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Data dari penelitian ini 

didapatkan dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

2. Mafazah Noviana dan sujoko Hastanto (2014) dalam penelitiannya yang 

berjudul“Penerapan Metode Quality Function Deployment (QFD) untuk 

Pengembangan Desain Motif Batik Khas Kalimantan Timur”. Penelitian 

ini menggunakan 100 responden dengan menggunakan teknik 

pengumpulan berupa kuesioner. Hasil yang didapat dari penelitian ini 

adalah atribut yang mendapatkan nilai customer importance tertinggi 

adalah motif batik menarik lalu diikuti oleh motif batik mempunyai ciri 
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khas kaltim. Sedangkan, ukuran motif sedang dan kecil mendapatkan 

perhatian terkecil dari konsumen. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jono pada tahun 2006 dengan judul 

“Implementasi Metode Quality Function Deployment Guna 

Meningkatkan kualitas Kain Batik Tulis” penelitian ini dilakukan di 

desa Nabangan Lor. Hasil dari penelitian ini adalah rata rata performasi 

untuk produk Nabangan Lor adalah 3,28 sedangkan produk Solo adalah 

3,46. Atribut yang palik menarik perhatian konsumen adalah warna pada 

kain tidak luntur, motif batik moderen dan klasik, dan nyaman dipakai. 

Sedangkan yang mendapatkan perhatian terkecil adalah perawatannya 

mudah. 

C. Alur Penelitian 

 

Gambar 2.2 

Alur penelitian 
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Pendefinisan Komponen Atribut mendefenisikan atribut atribut 

yang akan digunakan dan pengujian atribut menggunakan uji Validitas dan 

Realibitias. 

Voice of Customer pada tahap mengumpulkan data kualitatif, 

menganalisa data pelanggan, mendengarkan keluhan pelanggan, dan 

mengelola atribut atribut penelitian. Pada tahapan ini mengurutkan atribut 

sesuai dengan tingkat kepentingan, mengelola nilai target, rasio perbaikan, 

sales point, bobot prioritas dan normalisasi bobot, dan membuat respon 

teknik yang diambil dari hasil diskusi dengan pihak Jogja T-shirt. 

Penyusunan House of Quality adalah tahapan setelah VOC, dimana 

tahapan ini mengelola suara konsumen dan menggambungkannya dengan 

persyaratan teknis yang dimiliki oleh pelanggan. Tahapan ini membantu 

perusahaan untuk mewujutkan atribut, keinginan/kebutuhan sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan, dengan sebelumnya melakukan benchmarking 

terhadap produk pesaing. 

Analisis dan kesimpulan pada tahapan ini mengungkapkan hasil 

korelasi antara respon teknis. Mencara korelasi yang lemah dan kuat yang 

nantinya akan membantu dalam mengambil keputusan. 

 


