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ABSTRAKSI 
 
 
 
 Sepeda motor Yamaha Mio merupakan Perkembangan dari sepeda motor Yamaha 
Nuovo. Pengguna sepeda motor Yamaha Mio mengalami peningkatan yang sangat bagus 
terutama di kota Klaten. Dengan banyaknya pelanggan Yamaha Mio ini, apakah 
pelanggan merasa puas dengan produk Yamaha Mio. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kepuasan pengguna sepeda motor Yamaha Mio dan tindakan-
tindakan sebagai koreksinya.   

 Penelitian ini menggunakan analisis metode Quality Function Deployment tahap 
3 mencoba untuk mengetahui atribut-atribut kepuasan produk yang diinginkan pelanggan, 
tingkat kepentingan, kinerja produk, parameter teknik, kebutuhan proses dan prosedur 
kualitas. QFD diaplikasikan untuk menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelanggan 
ke dalam prosedur kualitas yang lebih terperinci.  

Hasil dari penelitian pada sepeda motor Yamaha Mio di Hoya Motor klaten 
dengan menggunakan QFD, didapatkan 17 atribut kepuasan produk yang diinginkan oleh 
pelanggan dan diterjemahkan ke dalam 10 parameter teknik dalam House of Quality 
(HOQ) tahap 1. Matrik HOQ tahap 2 menggambarkan bagaimana 10 parameter teknik 
tersebut dijabarkan menjadi 12 kebutuhan proses oleh manajemen kantor pos dan HOQ 
tahap 3 menerjemahkan 14 kebutuhan proses menjadi 14 prosedur kualitas beserta urutan 
prioritasnya. Urutan prioritas prosedur kualitas inilah yang menjadi pedoman dalam 
pengembangan kepuasan produk sepeda motor Yamaha Mio agar sesuai dengan harapan 
pelanggan.  

 
Kata kunci: Customer needs, QFD dan HOQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Berkaitan dengan perkembangan rekayasa teknologi, realitas kebijakan 

pemerintah maupunperubahan ekonomi seperti sekarang ini banyak perubahan 

sejenis yang harus bersaing secara ketat. Dengan semakin banyak persaingan 

yang semakin lama semakin komplek dan ketat dalam dunia bisnis, maka 

perusahaan harus mampu mengatasi mengantisipasi dengan ancaman-ancaman 

pesaing, menutup kelemahan-kelemahan perusahaan dan memanfaatkan 

peluang-peluang dengan kekuatan yang ada. Disamping itu juga harus dapat 

menganalisis industri sebagai salah satu keseluruhan yang dapat mengetahui 

evolusi masa depan industri, memahami pesaing dan posisinya serta dapat 

menerjemahkan kedalam strategi yang tepat untuk mengatasi dan 

memenangkan persaingan. 

Pada umumnya tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk 

meraih keuntungan secara maksimal. Salah satu kegiatan untuk mencapainya 

adalah dalam hal pemasaran. Karena pemasaran merupakan urat nadi dari 

keberhasilan suatu perusahaan disamping kegiatan-kegiatan lain seperti 

personalia, produksi dan pembelinya. 

Dalam rangka untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik 

pelangganan yang sebanyak-banyaknya perusahaan dituntut untuk menerapkan 



kebijaksanaan yang tepat dan efektif. Dalam pemasaran juga sangat diperlukan 

adanya suatu srtategi dan teknik atau cara yang paling tepat  bagi perusahaan 

untuk menentukan kombinasi macam apakah yang paling tepat dan 

menguntungkan dalam usaha mencapai pasar yang dituju atau sudah ditentukan 

sehingga dalam strategi ini dimaksudkan untuk mempermudah perusahan dalam 

menilai pasar mana yang berpotensi untuk pemasaran barang produksinya. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peralatan 

transportasi sebagai sarana penunjang transportasinya, sepeda motor telah 

menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana transportasi karena harganya 

lebih murah, lebih lincah, lebih irit bahan bakar dan mudah penggunaanya 

dibandingkan sarana transportasi lain yaitu mobil. 

Sekarang ini dipasaran telah banyak merk-merk sepeda motor yang telah 

berkecimpung selama 30 tahun lebih atau yang baru awal 2001 menjadi pemain 

baru dalam industri sepeda motor. Semua merk tersebut memiliki ciri tersendiri 

dan saling bersaing mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat banyak. 

Dalam persaingan yang ketat ini perusahaan perlu mengetahui secara rinci 

hal-hal yang menimbulkan daya tarik untuk membeli  produk yang dibuat 

perusahannya.  

Pemahaman tentang atribut yang dipertimbangkan dalam memilih dan 

membeli suatu produk sangat dibutuhkan  oleh perusahaan  untuk membantu 

memperbaiki dan meningkatkan keberadaan merknya dalam bersaing dipasar. 

Untuk memenangkan persaingan perusahaan  harus mampu memberikan 



kepuasan  kepada para pelanggannya, misalnya dengan memberikan produk 

yang lebih baik daripada para pesaingnya. 

Pelanggan memang harus dipuaskan, sebab kalau mereka tidak puas akan 

meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pesaing. Hal ini yang akan 

menyebabkan penurunan penjualan dan pada gilirannya akan menurunkan laba 

dan bahkan akan mengalami kerugian. Maka dari itu, pimpinan perusahaan 

harus berusaha melakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan agar segera 

mengetahui atribut apa dari suatu produk yang bisa membuat pelanggan tidak 

puas. 

Tanpa adanya tindakan untuk melakukan koreksi atau perbaikan hasil 

pengukuran tingakat kepuasan pelanggan menjadi tidak bermanfaat. Padahal 

tujuan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan ialah untuk dapat segera 

mengetahui faktor-faktor yang membuat para pelanggan tidak puas dan untuk 

itu harus sesegera mungkin diperbaiki, sehingga pelanggan tidak kecewa, tetap 

menjadi pelanggan perusahaan yang bersangkutan bahkan menjadi pelanggan 

yang loyal, yang dapat meningkatkan penjualan dan pada akhirnya akan 

meningkatkan laba perusahaan. 

 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan kondisi yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya 

dan latar belakang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam 



penelitian ini adalah : “ Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap sepeda 

motor Yamaha Mio dan tindakan-tindakan sebagai koreksi. ” 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Untuk memermudah pembahasan dan menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya batasan masalah yang akan di teliti.  Adapun 

batasan yang digunakan adalah: 

1. Penelitian dilakukan terhadap sikap pengguna sepeda motor Yamaha Mio 

terhadap atribut motornya yang menserviskan motornya. 

2. Jenis motor yang dijadikan sampel didalam penelitian ini adalah sepeda 

motor Yamaha Mio Sporty. 

3. Penelitian ini meggunakan pendekatan metode Quality Function Deployment  

( QFD). 

 
1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi karateristik atribut suatu peroduk 

sepeda motor Yamaha seperti yang diinginkan oleh konsumen. 

2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi alasan dari semua responden memilih 

sepeda motor Yamaha Mio dibandingkan dengan motor matic yang lain.  



3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil keluhan-keluhan dan hasil usulan 

dari hasil pengisian kuesioner pada bagian kolom keluhan-keluhan dan 

komentar responden. 

 
1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai input dalam proses pengembangan 

produk selanjutnya. 

2. Untuk mengetahui sikap puas atau tidak puas dari pengguna sepeda motor 

Yamaha Mio terhadap atribut sepeda motornya. 

3. Sebagai hasil evaluasi produk yang sudah ada di pasaran. 

  
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah dalam pembahasan masalah ini maka penulis 

membuat sistematika berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang terbagi 

menjadi lima bab dan beberapa sub bab, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar terhadap masalah yang dibahas, 

seperti latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas materi-materi yang menjadi landasan teori   yang 

mendukung dan berkaitan dengan tema penelitian. 



BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian, metode 

pengumpulan data, langkah pemecahan masalah, pengolahan data 

serta kerangka pemecahan masalah. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini memuat data-data hasil penelitian yang diperoleh dari 

perusahaan sebagai bahan untuk melakukan pengolahan data.  

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan hasil pokok yang diperoleh dari penjabaran hasil 

penelitian dan pembahasan, serta analisis sehingga diperoleh hasil 

penyelesaian masalah. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis 

berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dapat diambil berkenaan 

dengan hasil yang diperoleh dari pembahasan dan analisa demi 

kebaikan perusahaan. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
2.1 Pengertian Produk 

Pada umumnya sebelumperusahaan melaksanakan kegiatan operasinya 

atau kadang-kadang sebelum perusahaan tersebut didirikan, perlu ditentukan 

terlebih dahulu produk apa yang akan diproduksikan oleh suatu perusahaan 

tersebut. Produk yang dapat diproduksikan oleh suatu perusahaan tersebut pada 

umumnya tidak dapat diubah dalam jangka waktu yang pendek, melainkan 

perubahab tersebut dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. 

Perubahan  produk yang dapat diproduksi ini akan memerlukan perubahan dari 

system produksi yang dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dari 

penelitian ini maka perusahaan akan dapat memproduksikan produk yang akan 

disukai oleh para konsumen. 

Produk adalah suatu kombinasi dari atribut-atribut yang dapat 

menimbulkan daya tarik bagi para pelanggan antara lain corak, mode, desain, 

merk dan lain-lain. Setiap kombinasi dari tiap atribut-atribut dapat menciptakan 

suatu produk baru selain itu produk-produk tidak sama bagi setiap orang, 

misalnya penawaran suatu produk adalah apa yang dirasakan oleh penjual 

sebagai suatu dasar yang akan menjadi produk yang akan diproduksi. 

 
 
 
 



 
2.2 Produk Baru 

Produk baru adalah  produk yang memberikan suatu fungsi atau 

menggambarkan  suatu perbaikan penting dalam fungsi yang telah ada. Secara 

umum adalah suatu produk yang berupa barang atau jasa yang berbeda dengan 

yang telah ada, maka baru dapat didefinisikan sebagai produk baru bagi 

perusahaan yaitu perusahaan belum pernah membuat atau menjual tipe produk 

seperti ini sebelumnya dan baru bagi konsumen pasar, yaitu produk yang belum 

pernah ada di pasaran atau belum pernah dipakai oleh pelanggan terdapat juga 

gelombang produk baru. Gelombang-gelombang produk tersebut adalah sebagai 

berikut, menurut ( Venon,1998:323, Prayitno,2003:6 )  

a. Produk baru bagi perusahaan 

Produk ini menciptakan yang baru sama sekali 

b. Lini produk baru 

Dengan ini perusahaan untuk pertama kalinya memasuki pasar yang sudah 

ada. 

c. Tambahan produk lini yang sudah ada       

Produk yang menambah lini produk yang sudah ada diperusahaan 

d. Penyempurnaan atau revisi dari produk yang telah ada 

Produk baru dengan kerja atau kegunaan yang telah disempurnakan atau 

dengan nilai yang lebih tinggi. 

e. Penempatan kembali atau repositioning 



Produk yang sudah ada dipasaran pada pasar baru atau segmen baru. 

f. Penekanan Biaya 

Produk yang daya kerja atau kegunaan sama dengan yang sudah ada pada 

biaya lebih rendah mungkin. 

 
2.3 Tingkat Produk 

Didalam mengembangkan suatu produk, perencanaan produk harus 

membagi produk menjadi tiga ( 3 ) golongan tingkatan yaitu : 

a. Produk Inti( Core Product ) 

Merupakan jawaban atas pertanyaan “ apakah sebetulnya yang dibeli oleh 

pembeli itu “. Atas dasar ini, maka pemasar harus bisa menyingkap 

kebutuhan yang tersembunyi dibalik setiap produk dan menjual manfaat, 

bukan cirri-cirinya. 

b. Produk Berwujud 

Merupakan produk yang memiliki karateristik seperti : tingkat kualitas, 

mode, merk, kemasan dan ciri dari suatu produk. 

c. Produk Tambahan 

Adalah manfaat atau servis tambahan yang membentuk suatu produk. Jadi 

argumentasi produk mendorong pemasar untuk memperhatikan system 

konsumsi secara menyeluruh. 

 
2.4 Pentingnya Pengembangan Produk 



Pengembangan produk pada dasarnya adalah upaya perusahaan untuk 

senantiasa menciptakan produk baru, memperbaiki produk lama atau 

memodifikasi produk lama agar selalu dapat memenuhi tuntutan pasar dan 

selera pelanggan. 

Keinginan untuk melakukan pengembangan produk dan jasa pelayanan 

sangat tergantung pada strategi bisnis yang diterapkan.Apapun strategi bisnis 

yang dimiliki perusahaan, pengembangan produk sangat diperlukan. Misalnya, 

meskipun terdapat globalisasi selera konsumen, segmentasi produk dan jasa 

pelayanan masih diperlukan untuk melayani pelanggan. Hal ini didasari oleh 

adanya perbedaan selera pelanggan, maka semakin banyak  jenis produk dan 

jasa pelayanan yang diperlukan untuk melayani segmentasi pasar dan menuntut 

pengembangan produk harus terus dilakukan.( Yamit, 2002 : 100). 

Pengembangan produk dapat pula dikatakan sebagai aktivitas kreatif dan 

merupakan lompatan imajinatif dari fakta yang sekarang menuju kemungkinan 

masa depan. Karena itu keputusan yang diambil selama tahap pengembangan 

produk akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi dalam jangka panjang. 

Tanpa adanya pengembangan produk maka kemungkinan dapatmenimbulkan 

ketidakpuasan pelanggan dan pada akhirnya berakibat penurunan penjualan. 

Organisasi yang berhasil mencapai tujuan adalah yang selalu berusaha 

memberikan produk dan jasa pelayanan sesuai keinginan pelanggan ( Yamit, 

2002 : 101 ). 

 



2.5 Strategi Pengembangan Produk 

Dalam  stategi pengembanagn produk yang pertama adalah melipat 

gandakan peluang-peluang yang diprioritaskan dan mengevaluasi yang 

menjajikan. Memilih sumber daya yang dialokasikan untuk proyek-proyek ini 

dan merencakan waktu untuk penjadwalan. Kegiatan- kegiatan perencanaan ini 

berfokus pada peluang proyek yang potensial. 

Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang 

membutuhkan kontribusi dan hamper semua yang ada pada perusahan, namun 

ada fungsi yang paling penting bagi proyek pengembangan produk menurut ( 

Karl dan Steven, 2001 : 3), yaitu : 

a. Pemasaran 

Fungsi pemasaran menjembatani interaksi antara perusahaan dengan 

pelanggan. Peranan lainnya adalah memfasilitasi proses identifikasi peluang 

produk, Pendefinisikan segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. 

Bagian pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara 

perusahaan dengan pelanggan , menetapkan  target harga dan merancang 

peluncuran serta promosi produk. 

b. Perancangan ( Design ) 

Peranannya sangat penting dalam mendefinisikan bentuk fisik suatu produk 

agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks tersebut tugas 

bagian perancang mencakup desain engineering ( mekanika, elektrik, 

software) 



c. Manufaktur  

Fungsi manufaktur terutama  bertanggung jawab untuk merancang dan 

mengoperasikan suatu system produksi pada proses produksi suatu produk. 

Secara luas, fungsi manufaktur sering kali mencakup pembelian, distribusi 

dan instalasi.kumpulan aktivitas ini disebut sebagai rantai pemasok. 

Tahap pengembanagn konsep dan proses pengembangan itu sendiri 

membutuhakan lebih banyak koordinasi dibandingkan fungsi – fungsi yang 

lainya. Proses pengembangan konsep mencakup kegiatan – kegiatan sebagai 

berikut menurut ( Karl dan Steven, 2001 : 19 ) :   

1. Identifikasi kebutuhan pelanggan 

Sasaran kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

mengakomodasi secara efektif kepada team pengembang. Output dari 

langkah ini adalah sekumpulan pertanyaan kebutuhan pelanggan yang 

tersusun rapi, dan diatur dalam daftar secara hirarki, dengan nilai bobot 

kepentingan untuk tiap kebutuhan. 

2. Penetapan spesifikasi target 

Spesifikasi memberikan uraian yang tepat mengenai bagaimana produk 

bekerja. Ini merupakan terjemahan dari kebutuhan pelanggan menjadi 

kebutuhan secara teknis. 

3. Penyusunan konsep 

Sasaran penyusunan konsep adalah menggali lebih jauh area konsep-konsep 

produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Penyusunan 



konsep mencakup gabungan dari penelitian eksternal, Proses pemecahan 

masalah secara kreatif oleh tim dan penelitian dari bagian-bagian solusi 

yang dihasilkan oleh tim. 

 

4. Pemilihan konsep  

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep dianalisa 

secara berturut-turut dan dieliminasi untuk mengidentifikasikan suatu 

konsep yang paling menjanjikan. 

5. Penentuan spesifikasi akhir  

Spesifikasi target yang telah ditentukan diawal proses ditinjau kembali 

setelah proses dipilih dan diuji, pada titik ini tim harus konsisten dengan 

nilai-nilai besaran spesifik yang mencerminkan batas-batas pada konsep 

produk itu sendiri. 

6. Perencanaan proyek 

Pada kegiatan akhir pengembangan konsep ini team membuat suatu jadwal 

pengembangan secara rinci, menentukan strategi untuk meminimasi waktu 

penyelesaian proyek. 

7. Analisa produk-produk pesaing  

Pemahaman mengenai produk pesaing adalah untk menentukan posisi 

produk baru yang berhasil dan dapat menjadi sumber ide yang kaya untuk 

rancanagan produk dan proses produksi. 

 



2.6 Proses Pengembangan produk  

Proses  pengembangan produk adalah merupakan urutan langka-langkah 

pengumpulan pengubahan input menjadi sekumpulan output. Proses 

pengembangan produk adalah urutan langkah-langkah atau kegiatan dimana 

suatu perusahaan berusaha untuk menyusun, merancang langkah-langkah dan 

kegiatan-kegiatan tersebut lebih bersifat intelektual dan organisasional daripada 

bersifat fisik. Secara umum proses pengembangan produk ada lima fase yaitu :  

(Ulrich dan Eppinger,2001 : 14-17). 

a. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai “ zero fase” karena kegiatan 

ini mendahului persetujuan suatu proyek dan proses peluncuran 

pengembangan produk actual. 

b. Pengembangan Konsep 

Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi 

alternativ konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi dari atau lebih 

dari konsep yang dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut. 

c. Perancangan tingkat sistem 

Fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk dan 

uraian produk menjadi sub sistem – sub sistem serta komponen – 

komponen. 

d. Perancangan detail 



Fase perencanaan detail mencakup spesifikasi lengkap dari produk, material 

dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk identifikasi 

seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. 

e. Produk awal 

Pada fase produk awal, produk dibuat dengan menggunakan system 

produksi yang sesungguhnya. 

 

2.7 Pengertian Pelanggan 

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk 

memenuhi standar kualitas tertentu dan arena itu akan memberikan pengaruh 

pada performansi kita atau perusahaan kita. 

Beberapa definisi tentang pelanggan sebagai berikut :  

a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita tetapi kita yang 

tergantung padanya. 

b. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. 

c. Tidak ada seorangpun yang menang beradu argumentasi dengan pelanggan. 

d. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. 

 
2.8 Jenis Pelanggan 

Pelanggan terdiri dari tiga jenis menurut ( Gaspersz, 1997:33) yaitu :  

a. Pelanggan Internal 



Adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada 

performansi perusahaan. Bagian-bagian pembelian, produksi, pemasaran, 

pembayaran gaji, rekruitmen dan karyawan, merupakan contoh dari 

pelanggan internal. 

b. Pelanggan Antara ( Intermediate Customer ) 

Adalah mereka yang bertindak sebagai perantara bukan sebagai pemakai 

akhir produk itu. Distributor adalah mendistribusikan produk-produk, agen-

agen yang memesan kamar hotel untuk pemakai, merpakan contoh dari 

pelanggan antara. 

c. Pelanggan Eksternal ( Eksternal Customer ) 

Adalah pembeli atau pamakai akhir produk itu, yang sering disebut sebagai 

pelanggan nyata ( Real Customer ). Pelanggan Eksternal adalah orang yang 

membayar untuk menggunakan produk yang dihasilkan itu. 

 
2.9 Kepuasan  Pelanggan 

Menurut Yamit (2001:78) kepuasan pelanggan adalah hasil yang 

dirasakan atas penggunaan produk dan jasa, sama atau melebihi harapan yang 

diinginkan.  

Secara tradisional pelanggan diartikan orang yang membeli dan 

menggunakan jasa pelayanan. Dalam dunia perbankan pelanggan diartikan 

nasabah. Pandangan tradisional ini menyimpulkan bahwa pelanggan adalah 

orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses produksi selesai, 



karena mereka pengguna produk. Sedang orang yang berinteraksi dengan 

perusahaan sebelum proses produksi berlangsug adalah dianggap sebagai 

pemasok . 

Menurut Yamit (  2002: 77 ) bahwa terdapat tiga jenis pelanggan yaitu:  

1. Pelanggan internal ( internal customer ) adalah setiap orang yang ikut 

menagani proses pembuatan maupun penyediaan produk didalam 

perusahaan atau organisasi. 

2. Pelanggan perantara ( intermediate customer ) adalah mereka yang 

bertindak atau berperan sebagai perantara untuk mendistribusikan produk 

kepada pihak konsumen atau pelanggan eksternal. Pelanggan perantara ini 

bukan sebagai pamaki akhir. 

3. Pelanggan eksternal ( external customer ) adalah pembeli atau pemakai 

akhir, yang sering disebut sebagai pelanggan yang nyata. 

Kotler,mengemukakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, metode tersebut antara lain ( Yamit, 2002: 80 ) : 

1. Sistem pengaduan 

Sistem ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan 

saran, keluhan, dan bentuk ketidak puasan lainnya dengan cara 

menyediakan kotak saran. Setiap saran dan keluhan yang masuk harus 

menjadi perhatian bagi perusahaan, sebab saran dan keluhanitu pada 

umumnya dilandasi oleh pengalaman mereka dan hal ini sebagai bentuk 

kecintaan mereka terhadap produk maupun terhadap perusahaan. 



2. Survey pelanggan 

Survey pelanggan merupakan cara yang umum digunakan dalam menguur 

kepuasan pelanggan misalnya, melalui surat pos, telepon, atau wawancara 

secara langsung. 

3. Panel pelanggan 

Perusahaan mengundang pelanggan yang setia terhadap produk dan 

mengundang pelanggan yang telah berhenti atau telah pindah menjadi 

pelanggan perusahaan lain. Dari pelanggan setia akan diperoleh informasi 

tingkat kepuasan yang mereka rasakan dan dari pelanggan yang telah 

berhenti membeli, perusahaan akan memperoleh informasi mengapa hal itu 

dapat terjadi. Apabila pelanggan yang berheti membeli ( customer loss rate ) 

ini meningkat hal ini menunjukan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggan. 

 
2.10 Pengertian Total Quality Manajement ( TQM ) 

Menurut Sadgrof, Total Quality Management adalah ”sistem manajemen 

yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dengan 

kegiatan yang diupayakan sekali benar ( right first time), melalui perbaikan 

berkesinambungan (continous improvement ) dan motivasi karyawan “. 

Definisi lain menyatakan bahwa, TQM adalah “ sistem manajemen untuk 

meiningkatkan keselurahan kualitas menuju pencapaian keunggulan bersaing 



yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh ( total ) 

anggota organisasi”. 

Santoso, Mendefiniskan bahwa TQM adalah “ sistem manajemen yang 

mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan 

pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi”. 

Fandy Tjiptono, Mendefinisikan bahwa TQM adalah ”suatu pendekatan 

dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, 

dan lingkungannya” ( Yamit, 2002: 181). 

Kit Sadgrove, Mengidentifikasi terdapat empat tantangan yang dihadapi 

pelaku bisnis saat ini, yaitu (Yamit, 2002: 178 ): 

 

 

1. Pelanggan 

Pelanggan sekarang lebih caggih dan memiliki pengetahuan yang semakin 

tinggi serta menentukan persyaratan yang lebih banyak atas produk dan 

pelayanan yang akan terima. 

2. Persaingan 

Persaingan saat ini dan akan datang semakin hebat dan bersifat global. 

3. Teknologi 



Teknologi sekarang cepat mengalami perubahan, banyak perusahaan dalam 

industri tradisional telah menemukan cara baru yang dapat membawa 

merekatampil beda berkat kemajuan teknologi. 

4. Peraturan 

Peraturan atau perundang-undangan yang semakin membatasi operasi 

bisnis. 

Kit Sadgrove, 1995 menyatakan terdapat lima prinsip program TQM agar 

dapat berhasil dalam penerapannya. Kelima prinsip tersebut dijabarkan sebagai 

berikut ( Yamit, 2002: 182 ): 

1. Fokus pada pelanggan 

Fokus pada pelanggan berarti menempatkan pelanggan pada pusat kegiatan 

dan bukan lagi sebagai perusahaan yang beroreantasi pada produksi. 

2. Mengerjakan secara benar 

Mengerjakan secara benar berarti mengerjakan sekali benar atau 

menghindari pengerjaan ulang. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan secara 

terus-menerus dan menjadikan kualitas adalah sikap bahwa semua orang 

harus bertanggung jawab terhadap kualitas. 

3. Komunikasikan dan latihlah 

Komunikasi berarti memberi tahu karyawan tentang apa yang sedang 

terjadi. Untuk itu perlu perbaikan saluran komunikasi dan memberikan 

kemudahan karyawan untuk menyampaikan sesuatu. Latihan dan 



pendidikan terhadap karyawan perlu dilakukan agar diperoleh karyawan 

yang terampil dan tanpa berbuat salah. 

4. Ukur hasil yang dicapai dan catatlah 

Pencatatan hasil yang dicapai berarti memberikan kesempatan kepada 

perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan pada fakta, dan bukan 

berdasar opini. Pengukuran dilakukan untuk menjaga standar dan proses 

agar berada dalam batas tolenransi yang telah disepakati. 

5. Kerjakan secara bersama 

Kerjakan secara bersama berarti manajemen puncak harus berperan serta 

dan harus diberdayakan. 

Banyak manfat yang didapat dari penerapan TQM khusunya bagi 

pelanggan, perusahaan, maupun staf dan karyawan. Adapun dari manfaat tersebut 

adalah :  

a. Bagi pelanggan 

- Sedikit masalah dengan produk dan pelayanan. 

- Kepedulian terhadap pelanggan lebih baik. 

- Kepuasan pelanggan lebih terjamin 

b. Bagi perusahaan 

- Terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. 

- Karyawan lebih termotifasi 

- Produktivitas meningkat 

- Biaya turun 



- Produk cacat berkurang 

- Permasalahan cepat terselesaikan. 

c. Bagi staf karyawan 

- Pemberdayaan 

- Lebih terlatih dan berkemampuan 

- Lebih dihargai dan diakui 

 
Adapun gambar sistem kerja dari program TQM dapat dilihat seperti 

dibawah ini : 

 

Gambar 2.1 
Sistem kerja program TQM 

 
Agar implementasi program TQM berjalan dengan yang diharapkan, 

deperlukan persyaratan sebagai berikut ( Yamit ,2002: 190 ): 

1. Komitmen yang tinggi ( dukungan penuh ) dari manajemen puncak. 

2. Mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM. 



3. Menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

4. Memilih koordinator ( fasilitator ) program TQM. 

5. Melakukan Benchmarking pada perusahaan lain yang  menerapkan TQM. 

6. merumuskan nilai ( Value ), Visi ( vision ) dan misi ( mision ). 

7. Mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan. 

8. Merencanakan investasi program TQM. 

9. Mengambil pelajaran dari kegagalan program TQM. 

 
2.11 Quality Function Deployment ( QFD ) 

2.11.1 Pengertian Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment ( QFD ), ialah suatu  metode untuk 

mengembangkan suatu desain kualitas dengan tujuan memenuhi dan 

memuaskan konsumen ( Ibrahim, 1997: 143 ). 

Quality Function Deployment ( QFD ) adalah metode perencanaan 

dan pengembangan secara terstruktur yang memungkinkan tim 

pengembangan mendefinisikan secara jelas kebutuhan dan harapan 

pelanggan, dan mengevaluasi kemampuan produk atau jasa secara 

sistematik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut ( Wahyu, 

1999: 88 ). 

2.11.2 Manfaat QfD 

Ada tiga manfaat utama yang diperoleh perusahaan bila 

menggunakan metode QFD yaitu: 



a. Mengurangi biaya 

Hal ini dapat terjadi karena perbaikan yang dilakukan benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga tidak ada 

pengulangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

telah ditetapkan pelanggan. 

b. Meningkatkan pendapatan 

Denga pengurangan biaya, untuk hasil yang kita terima akan lebih 

meningkat. Dengan QFD produk atau jasa yang dihasilkan akan 

lebih dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan 

c. Pengurangan waktu produksi 

QFD adalah kunci penting dalam pengurangan biaya produksi. QFD 

akan membuat tim pengembangan produk atau jasa untuk membuat 

keputusan awal dalam proses pengembangan ( Wahyu, 1999 : 89 ). 

Manfaat lain yang diperoleh dari penerapan QFD ini juga 

meliputi( Wahyu, 1999 : 39 ): 

a. Fokus pada pelanggan  ( Customer focused ) 

Yaitu mendapatkan input dan umpan balik dari pelanggan mengenai 

kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini penting, karena 

performansi suatu organisasi tidak bisa lepas dari pelanggan. 

b. Effisien waktu ( Time Efficient ) 

Dengan menerapkan QFD maka program pengembangan akan 

memfokuskan pada harapan dan kebutuhan pelanggan. 



c. Orientasi kerjasama ( Cooperations Oriented ) 

QFD menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kelompok. 

Semua keputusan didasarkan pada konsensus dan keterlibatan semua 

orang dalam diskusi dan pengambilan keputusan. 

d. Orientasi pada dokumentasi ( Documentation Oriented ) 

QFD menggunakan data dan dokumentasi yang berisi proses 

mendapatkan seluruh kebutuhan dan harapan pelanggan. Data dan 

dokumentasi ini digunakan sebagai informasi mengenai kebutuhan 

dan harapan pelanggan yang selalu diperbaiki dari waktu ke waktu. 

2.11.3 Bagan atau Matrik QFD 

Proses didalam QFD dilaksanakan dengan menyusun satu atau 

lebih matrik yang disebut House of Quality. Matrik ini menjelaskan apa 

yang menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan dan bagaimana 

memenuhinya. Matrik ini terdiri dari beberapa bagian atau submatrik 

yang tergabung dalam beberapa cara, yang masing-masing berisi 

informasi yang saling berhubungan. Adapun matrik yang disebut House 

of Quality dapat dilihat pada gambar 2.2. 



 
Gambar. 2.2  House of Quality 

 
Keterangan tiap bagiannya adalah sebagai berikut ( Cohen, 1999; 68 ): 

a. Bagian A 

Berisi daftar semua kebutuhan dan harapan pelanggan yang biasanya 

ditentukan dengan riset pasar secara kualitatif. Cara untuk mengetahui 

kebutuhan dan harapan pelanggan antar lain: 

1. Mengadakan wawancara secara langsung dengan pelanggan untuk 

mengetahui keinginan mereka. 

2. Menyebarkan angket atau kuisoner kepada pelanggan mengenai 

kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap produk atau layanan 

yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada pelanggan. 

3. Menerima saran dan keluhan dari pelanggan. 



4. Mengadakan pengujian terhadap pelanggan potensial, yaitu dengan 

memberikan kepada merek baru, kemudian meminta tanggapan 

mereka terhadap produk tersebut.  

b. Bagian B 

Berisi berbagai macam informasi. Pertama, data pasar dari atribut pada 

bagian A yang bersifat kualitatif perlu diketahui derajat 

kepentingannya bagi konsumen pada setiap atribut produk yang 

signifikan. Kedua, perusahaan perlu mengadakan evaluasi terhadap 

kinerja produk yang dihasilkan instansi dengan kinerja produk yang 

dihasilkan pesaingnya. Ketiga, instansi perlu menetapkan tujuan 

strategis untuk produk baru. Setiap atribut produk perlu ditetapkan 

nilai target sesuai dengan kemampuan dari sumber daya (manusia, 

produksi, keuangan, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain) yang 

dimiliki instansi. Keempat, dengan mengetahui besarnya nilai target 

dan kinerja dari atribut produk ataupun pelayanan dari suatu 

perusahaan atau instansi, maka dapat diukur besarnya rasio perbaikan 

(improvement). Rasio perbaikan ini diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

odukKinerja
etTNilai

PerbaikanRasio
Pr
arg= …………..…………....(2.1) 

Sebelum menghitung bobot dari setiap atribut, perlu dipahami terlebih 

dahulu apa yang disebut sales point. Sales point  adalah persepsi atau 



pendapat tentang suatu produk atau jasa dari pihak manajemen. Dan 

nilai atau bobot yang sering dipakai pada ketetapan sales point dapat 

dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Sales Point 
Nilai Keterangan 

1 

1,2 

1,5 

Tidak terdapat penjualan 

Titik penjualan tengah atau sedang 

Titik penjualan tinggi 

 
Sikap atau tanggapan baik terhadap kebutuhan konsumen bisa 

dijadikan hal untuk mempermudah dalam menjual produk atau jasa. 

Kelima, perusahan perlu menetapkan bobot (weight) dari setiap atribut 

produk. Bobot ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

intPoSalesxPerbaikanRasioxnKepentingaDerajatBobot = (2.2) 

Normalisasi bobot dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

BobotTotal
Bobot

BobotiNormalisas = ………..…………….…......(2.3) 

c. Bagian C  

Merupakan parameter teknik yang memberikan gambaran bagaimana 

cara tim pengembangan produk/jasa pelayanan dalam merespon 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Suara konsumen yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif harus diterjemahkan kedalam suara 

pengembang (voice of the developer). 



 

d. Bagian D  

Bagian ini menunjukkan hubungan antara parameter teknik dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang telah dimodelkan dalam 

QFD. Hubungan tersebut merupakan dari tim pengembangan yang 

dapat bersifat kuat, moderat, dan lemah dan tidak ada hubungannya. 

Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Simbol dan Nilai Matrik Interaksi 
Hubungan Simbol Nilai 

Tidak ada hubungan  0 

Lemah � 1 

Moderat � 3 

Kuat � 9 

 
Untuk memperoleh informasi yang bersifat kuantitatif, maka nilai 

yang merupakan representasi hubungan diatas perlu dikalikan dengan 

normalisasi bobot. 

e. Bagian E  

QFD merupakan kunci untuk menuju concuren engineering, karena 

disini ada fasilitas untuk mengkomunikasikan satu sama lain dari 

bagian parameter teknik. Bagian ini akan memetakan hubungan dan 

saling ketergantungan diantara parameter teknik. Interaksi diantara 

parameter teknik dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut: 

 



Tabel 2.3 Simbol Interaksi Parameter Teknik 
Simbol Pengaruh Hubungan 

VV Korelasi positif kuat (sangat saling mendukung). 

V Korelasi positif (saling mendukung). 

X Korelasi negatif (tidak saling mendukung). 

XX Korelasi negatif kuat (sangat tidak mendukung). 

<blank> Tidak ada hubungan. 

 
f. Bagian F  

Bagian ini berisi berbagai macam informasi. Pertama, menghitung 

besarnya pengaruh atau keterkaitan dari technical response serta 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, perbandingan antara 

produk yang dihasilkan instansi maupun perusahaan dan pelayanan 

atau produk yang dihasilkan pesaing. Ketiga, dari adanya perbandigan 

diatas maka instansi atau perusahaan dapat menetapkan ssaran kinerja 

(nilai target) secara teknis yang akan dicapai instansi atau perusahaan. 

Penetapan target ini akan disesuaikan dengan sumber daya yang 

dimiliki instansi atau perushaan. 

 
2.11.4 Tahap-tahap Implementasi Quality Function Deployment 

Tahap-tahap dan pengimplementasian Quality Function 

Deployment (QFD) secara umum ada tiga fase yaitu : 

1. Fase pengumpulan suara konsumen (Voice Of Customer) 

 



 

Prosedur umum dalam pengumpulan suara konsumen adalah: 

a. Menentukan atribut-atribut yang dipentingkan konsumen (berupa 

data kualitatif) dan data ini biasanya diperoleh dari wawancara 

dan observasi terhadap konsumen. 

b. Mengukur tingkat kepentingan dari atribut-atribut. 

2. Fase penyusunan rumah kualitas (House Of Quality) 

Langkah-langkah dalam pembuatan rumah kualitas meliputi: 

• Pembuatan Matrik Kebutuhan Konsumen, tahap ini meliputi: 

a. Menentukan konsumen 

b. Mengumpulkan data keinginan dan kebutuhan konsumen  

• Pembuatan Matrik Perencanaan, tahap ini meliputi: 

a. Mengukur kebutuhan konsumen 

b. Menentukan kebutuhan performasi konsumen 

Beberapa kolom dalam matrik perencanaan: 

a. Importance to Customer 

Tempat untuk menyatakan seberapa penting tiap kebutuhan bagi 

konsumen. 

b. Relative Importance 

Merefleksikan suatu kebutuhan beberapa kali lebih penting 

dibandingkan dengan kebutuhan lainnya bagi konsumen. 



c. Ordinal Importance 

Tingkat kepentingan ini meminta responden untuk mengurutkan 

data, sehingga keputusan akan lebih konsisten. 

d. Customer Satisfaction Performance 

Merupakan persepsi konsumen terhadap seberapa baik produk 

yang ada saat ini dalam memuaskan konsumen. 

e. Competitive Satisfaction Performance 

Merupakan persepsi konsumen terhadap seberapa baik produk 

pesaing dapat memuaskan konsumen. 

f. Goal and Improvement Ratio 

Dibuat untuk memutuskan level dari customer performance yang 

ingin dicapai dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

g. Sales Point 

Berisi informasi tentang kemampuan dalam menjual produk atau 

jasa, didasarkan pada seberapa baik tiap kebutuhan konsumen 

dapat dipenuhi. 

h. Row Weight 

Memodelkan kepentingan keseluruhan bagi tim dari tiap 

customer need, improvement ratio, dan sales point. 

3. Pembuatan Respon Teknis 

Tahap ini merupakan tahap pemunculan karakteristik kualitas 

pengganti (Subtitute Quality Characteristic). Pada tahap ini 



dilakukan transformasi dari kebutuhan yang bersifat non teknis 

menjadi data yang bersifat teknis guna memenuhi kebutuhan-

kebutuhan konsumen. 

4. Menentukan Hubungan Respon Teknis dengan Kebutuhan 

Konsumen 

Tahap ini menentukan seberapa kuat hubungan antara respon teknis 

dengan kebutuhan konsumen. Hubungan antara keduanya bisa 

berupa hubungan yang sangat kuat, sedang, lemah. 

5. Korelasi Teknis 

Tahap ini menggambarkan hubungan dan ketergantungan antar 

respon teknis. Sehingga dapat dilihat apakah suatu respon teknis 

yang satu mempengaruhi respon teknis yang lain. 

6. Benchmarking dan Penetapan Target 

Tahap ini dilakukan analisa perbandingan bagi pesaing dengan 

perusahaan. Sehingga dapat diketahui tingkat persaingan yang 

terjadi. 

7. Fase Analisa dan Interpretasi 

Merupakan analisa dari tahap-tahap diatas. 

 
2.12 Skala Likert 

Mutu jasa atau produk dapat juga diindeks dengan kekuatan jawaban 

menuju ke setiap butir kepuasan. Format tipe likert dirancang untuk 



memungkinkan pelanggan menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap butir 

yang menguraikan jasa/produk ( J. Suprato, 1997: 85 ).           

Adapun di dalam skala likert, tingkat kepentingan responden terhadap 

suatu pertanyaan dalam angket diklafikasikan sebagai berikut :     

          

• Sangat penting, dengan simbol ( SP ). 

• Penting, dengan simbol ( P ) 

• Cukup penting, dengan simbol ( CP ) 

• Kurang penting, dengan simbol ( KP ) 

• Tidak penting, dengan simbol ( TP ) 

Penilaian skor yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan harapan 

sebagai berikut : 

1. Mengantikan sementara untuk penggantian untuk huruf  pilian pada setiap 

item. Harga sementara yang diberikan untuk setiap kategori jawaban dapat 

dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Skala Klasifikasi Jawaban 
Klasifikasi jawaban Skor 

Kurang baik 1 

Cukup baik 2 

Baik 3 

Sangat baik 4 

 



2. Menyusun tabel yang berisi harga-harga sementara tersebut berdasarkan 

responden danbutiran pertanyaan. 

3. Menghitug frekuensi pilihan jawaban pada tiap-tiap butir, lalu dijumlah 

pada setiap item atau butir. 

4. Menganalisa data pada tahap kedua untuk mengetahui kesahihan dan 

keandalan. 

 

 

2.13 Tinjauan Pustaka 

a. Judul : Perancangan Ulang Produk Tas Ransel Daypack dengan 

mengunakan metode Quality Function Deployment ( QFD ). 

Oleh   Eko Prasetyo,2006. Tugas Akhir. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta  

Dengan tujuan menghasilkan atribut tas ransel Daypack yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dan menghasilkan rancangan produk baru tas ransel 

Daypack. Data yang diambil dari hasil penyebaran kuesioner untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, ditentukan drajat kepentingan antara 

lain nyaman, harga terjangkau, kualitas bahan bagus, kualitas jahitan, variasi 

ukuran, menarik, asesoris, perbaikan bahan pelapis dan efesien. Data dua 

buah merk lain pesaing produk untuk digunakan sebagai banch marking. 

Data antopometri untuk membuat rancangan produk tas yaitu antopometri 

tinggi bahu duduk, lebar bahu, lebar pinggang, lebar pundak. Hasil 



spesifikasi produk akhir adalah Tas terdiri atas 3 lapisa dengan penambahan 

kantong pada bagian luar. 

b.  Judul : Penerapan metode Quality Function Deployment ( QFD ) Dalam    

Pengembangan Produk Kursi Makan di UD.Wijaya Kusuma. 

Oleh : Triwik Nurnaningsih, 2004.Tugas Akhir, Universitas 

Muhammadiyah  Surakarta. 

Dengan tujuan terciptanya suatu produk yang dapat memenuhi keinginan 

dan kebutuhan konsumen, dapat mengevaluasi karateristik atribut suatu 

produk dan menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Data yang diambil 

dari hasil penyebaran kuesioner untuk mengidentifikasi kebutuhan pelangan 

antara lain : ukuran produk, harga produk, kehalusan produk, bahan produk, 

corak pada penutup kursi, warna produk, daya tahan, kenyamanan, berat 

produk. Sedangkan yang sudah menjadi target produksi adalah harga 

produk, kehalusan produk, bahan baku, dudukan dan bentuk produk. 

c.  Judul : Analisis Perancangan Dan Pengembangan Produk Meja Setrika 

Dengan Metode Quality Function Deployment Dan Ditinjau Dari Aspek 

Ergonomi. 

Oleh : Tino Prayitno, 2003. Tugas Akhir. Universitas Muhammadiyah  

Surakarta. 

Dengan tujuan untuk menarik konsumen mengunakan atau membeli produk 

ini, untuk memenangkan persaingan dengan meja setrka yang sudah ada dan 

mendapatkan hasil ukur dari ukuran dimensi tubuh yang dibutuhkan dalam 



merancang tempat kerja yang ergonomis. Data pelanggan dengan 

penyebaran kuesioner untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Data 

perusahaan dari pihak manajemen. Responden yang dipilih antara lain 

manajer, asisten manajer produksi, produksi, pengadaan dan packing. Data 

merk pesaing produk untuk digunakan sebagai banch marking. Data 

antopometri untuk membuat rancangan produk meja setrika. Dari data-data 

yang telah didapat baik dari matrik kebutuhan pelanggan maupun daftar 

matriknya maka diadakan pengembangan konsep produk. Hasilnya adalah 

persepsi pelanggan terhadap kinerja atribut produk berada dekat dengan 

posisi pesaing sehingga perusahaan harus melakukan pengembangan 

produk. Atribur-atribut yang dianggap penting leh pelanggan sesuai dengan 

prioritasnya adalah kelengkapan produk, kenyamanan dalam pengunaan, 

kehalusan produk, praktis dalam penggunaan, keserasian dengan ruangan, 

warna produk, keindahan bentuk produk, berat produk, kondisi alas mejadan 

harga produk. Keungualan konsep produk pengembangan adalah dapat 

difungsikan dengan berbagai fungsi dapat sambil duduk  dan sambil berdiri. 

Dan juga diberi tempat yang lain seperti tempat menaruh pakaian dan 

tempat penyemprot pakaian.   

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk 

memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang akan ditempuh harus 

relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian ini dilakukan 

dengan analisa beberapa tahapan yang meliputi persiapan, pengunpulan data, 

analisa data, dan laporan penulisan. Semua tahapan tersebut merupakan suatu 

kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan. 

 
3.2 Objek Penelitian 

Di dalam penelitian ini obyek pengamatan dan penelitian ini adalah 

menganalisa sikap kepuasan pengguna sepeda motor Yamaha Mio. Sedangkan 

obyek pengamatan berlokasi di dealer resmi sepeda motor Yamaha di HOYA 

Motor Klaten. 

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : 

a. Metode Interview 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan Interview 

secara langsung dengan responden yang bersangkutan untuk memperoleh 

data yang diperlukan sesuai dengan penelitian  yang diangkat. 



 

b. Metode Observasi 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan  

dan pencatatan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan 

data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

c. Dokumentasi 

Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan 

dokumen atau data-data  yang telah lalu bersumber pada suatu instansi atau 

perusahaan guna mendapatkan data yang relevan dalam penelitian. 

d. Studi Pustaka 

Yaitu metode pengumpulan data dari buku-buku literatur yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang dibahas. 

e. Penyebaran Angket ( Kuesioner ) 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penyebaran angket atau 

kuesioner kepada responden yang diharapkan akan mendapatkan jawaban 

seperti yang diinginkan serta merespon keluhan ataupun masukan dari 

responden. 

 
3.4 Data Yang Digunakan  

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Data Primer  



Adalah  data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti 

yang berhubungan atau berkaitan  dengan pengguna sepeda motor Yamaha 

Mio yang meliputi : 

a. Data keinginan yang berupa informasi mengenai keinginan konsumen 

terhadap suatu produk. 

b. Data kepentingan relative untuk masing-masing kepentingan konsumen 

terhadap produk yang dipasarkan. 

c. Data Penilaian yaitu berupa informasi mengenai penilaian konsumen 

terhadap atribut sepeda motor Yamaha Mio. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dan data-data atau dokumen 

yang sudah dibuat oleh orang lain serta tambahan data yang relevan dengan 

penelitian yang diangkat. 

 
3.5 Penentuan Sampel dan Obyek Penelitian   

Dalam penelitian  atau survey tidak selalu perlu meneliti semua individu 

didalam populasi karena akan memakan waktu yang lama. Dengan meneliti 

sebagian populasi, diharapkan bahwa hasil yang didapatkan akan bisa 

menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Sebuah sample harus dipilih 

sedemikian rupa sehingga setiap satuan elementer mempunyai peluang yang  

sama untuk dipilih dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan nol.    



Suatu  metode pengambilan sempel yang ideal harus mempunyai sifat 

sebagai berikut : 

a. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh   populasi. 

b. Dapat menentukan presisi ( tingkat ketepatan )  dari hasil penelitian dengan 

menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh. 

c. Pengambilan contoh sample dibuat sederhana mungkin sehingga bisa 

dengan mudah dilakukan. 

d. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah 

mungkin.  

 
3.6 Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasinya       (Sugiarto, 2001: 2 ).  

Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

Accidental Sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan responden yang 

ditemui pada saat penelitian dilakukan untuk mempermudah sampling.  

Pada umumnya untuk tahap awal ataupun untuk peneliti pemula, sampel 

diambil sekitar 10% dari total individu populasi yang diteliti. Bilamana sampel 

sebesar 10% dari populasi masih dianggap besar ( lebih dari 30 ) maka alternatif 

yang bisa digunakan adalah mengambil sampel sebanyak 30, dengan 



pertimbangan ukuran sampel tersebut telah dapat memberikan ragam sampel 

yang telah stabil sebagai pendugaan ragam populasi ( Sugiarto, 2001: 10 ). 

 
 
 
 
 

3.7 Identifikasi Variabel Penelitian  

Penentuan variabel-variabel yang akan diobservasi merupakan hal yang 

sangat penting dalam suatu penelitian. Pada tahap ini akan ditentukan variabel-

variabel yang dianggap dominan dan penting pada sepeda motor Yamaha Mio 

Variabel-variabel tersebut contohnya meliputi : 

1. Kelengkapan Produk  

Atribut atau kelengkapan yang terdapat pada sepeda motor Yamaha Mio 

yang meliputi sistem suspensi, sistem kelistrikan, sistem pengapian, dan 

sistem pelumasan. 

2. Kenyamanan Produk 

Dari atribut kenyamanan sepeda Yamaha Mio yang meliputi apakah sepeda 

motor Yamaha Mio dapat melekukan atau menaiki jalan yang menanjak 

dengna sangat mudah, selain itu ketika mengendarai  sepeda motor Yamaha 

Mio apakah masih merasakan getaran mesin dipijakan kaki, dan pada waktu 

melewati jalan yang tidak rata apakah masih merasakan guncangan baik 

ketika membonceng ataupun mengemudi. 

3. Daya Tahan Produk 



Daya tahan atau kekuatan mesin dari sepeda motor Yamaha Mio 

diantaranya adalah apakah sepeda motor Yamaha Mio mampu melakukan 

perjalanan atau menempuh perjalanan jauh dengan perform mesin yang 

sama ketika berangkat dan apakah Frame atau rangka dari sepeda motor 

Yamaha Mio dapat menumpu beban yang berat. 

3.8 Penyebaran Kuesioner  

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan selektif yaitu kepada responden 

yang menserviskan sepeda motor Yamaha Mio di dealer Yamaha di Klaten. 

 
 

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.9.1 Uji Validitas  

Instrumen yang valid adalah alat ukur untuk mendapatkan data 

yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak 

diukur (Sugiyono,1997:220). Hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Validitas suatu kuesioner dinyatakan 

dengan tingkat kemampuan butir-butir pernyataan dalam kuesioner 

tersebut dengan menggunakan  program SPSS 12.0 

Kemudian menguji taraf signifikan korelasi yaitu menguji 

signifikan r yaitu sebagai berikut: 

r hasil � r tabel, maka pertanyaan valid 

r hasil � r tabel, maka pertanyaan tidak valid 



 
3.9.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan dari hasil 

pengukuran kuisioner. Keandalan disini dapat diartikan bahwa apabila 

dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama, jika aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah. Data bisa dikatakan reliabel apabila 

ralpha>rtabel, sedangkan data dikatakan tidak reliabel apabila 

ralpha<rtabel. Digunakan software program SPSS 12.0 dalam menguji 

reliabilitas pada penelitian ini.  

 

3.10 Teknik Pengolahan Dan Analisa Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menerjemahkan keinginan konsumen dan pelanggan kepada spesifikasi 

teknik produk jasa dengan mengunakan metode Quality Function Deployment. 

Analisa data yang diguakan antara lain yaitu dengan : 

1. Fase pertama ( Mengumpulkan suara pelanggan ) 

2. Fase Kedua ( menyusun rumah kualitas ) 

3. Fase analisa dan interprestasi 

a. Matrk HOQ level I: 
• Menentukan derajat kepentingan tiap atribut: 
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               ............................................................( 3.3 ) 

 Dimana:  DKi = Derajat Kepentingan responden ke-i 

   n      = jumlah responden 

• Kinerja atribut produk 
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  Dimana::  Ki  = Kepuasan responden ke-i 

    n    = jumlah responden 

• Menentukan nilai target dari setiap atribut produk. 

• Menentukan rasio perbaikan. 

odukKinerja pr
etNilai Targ

 aikan Rasio Perb =  ……............………( 3.5 ) 

• Menentukan sales point 

• Menentukan bobot dari setiap atribut produk. 

PointSalesPerbaikanRasionKepentingaDerajatBobot ××= (3.6) 

• Menentukan normalisasi bobot. 

• Identifikasi parameter teknik (technical requirements) 

• Menentukan interaksi antara keinginan pelanggan dengan parameter 

teknik. 

• Nilai matrik interaksi keinginan pelanggan dengan parameter teknik. 



� ×= HiBTiKTi  …............……………………..........…( 3.7 ) 

Dimana:  KTi = Nilai absolut kebutuhan teknik setiap atribut 

BTi =  Kepentingan relatif (bobot) keinginan pelanggan 

yang memiliki hubungan dengan atribut produk 

Hi = Nilai hubungan keinginan pelanggan yang memiliki 

hubungan dengan atribut produk 

• Prioritas Kebutuhan teknik berdasar kepentingan relatif  

%100×=
� uteknikAbsolKebutuhanT

uteknikAbsolKebutuhanT
relatifnKepentinga     (3.8) 

b. Matrik HOQ level II: 

• Normalisasi bobot yang berasal dari nilai prosentase pada parameter 

teknik 

• Menentukan kebutuhan proses (process requirements) 

• Menentukan interaksi antara technical requirements dengan process 

requirements: 

• Nilai matrik interaksi parameter teknik dengan kebutuhan proses 

� ×= HiBPiKPi ……………………………………….( 3.9 ) 

Dimana: 

KPi = Nilai absolut kebutuhan proses setiap atribut 

BPi = Kepentingan relatif (bobot) parameter teknik yang memiliki 

hubungan dengan kebutuhan proses  



Hi = Nilai hubungan parameter teknik yang memiliki hubungan 

dengan atribut kebutuhan proses  

• Prioritas Kebutuhan teknik berdasar kepentingan relatif  

%100
Pr

Pr ×=
� tosesAbsoluKebutuhan

tosesAbsoluKebutuhan
relatifnKepentinga  (3.10) 

 

c. Matrik HOQ level III: 

• Normalisasi bobot yang berasal dari nilai prosentase pada kebutuhan 

proses 

• Menentukan prosedur kualitas (quality prosedures) 

• Menentukan interaksi antara process requirements dengan quality 

prosedures 

• Nilai matrik interaksi prosedur kualitas dengan kebutuhan proses 

� ×= HiBKiPKi   ……………………………………( 3.11 ) 

Dimana: 

PKi  =   Nilai absolut prosedur kualitas setiap atribut 

BKi  = Kepentingan relatif (bobot) kebutuhan proses yang memiliki 

hubungan dengan atribut prosedur kualitas 

Hi  =  Nilai hubungan kebutuhan proses yang memiliki hubungan 

dengan atribut prosedur kualitas. 

• Prioritas Kebutuhan teknik berdasar kepentingan relatif  



                      %100
Pr

Pr ×=
� titasAbsoluosedurKual

titasAbsoluosedurKual
relatifnKepentinga  (3.12 ) 

• Analisis dan Interpretasi Metode QFD 

 
 

3.9    Kerangka Pemecahan Masalah 



 

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah 



BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data Pelanggan 

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari pengguna sepeda motor 

Yamaha Mio yang menserviskan motornya di HOYA motor klaten. 

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, seperti: wawancara, 

pengamatan, penyebaran kuisioner, dokumentasi maupun studi pustaka. 

 
4.1.1 Atribut Kepuasan Produk 

Data dari pelanggan secara umum digunakan untuk menentukan 

atribut kepuasan produk seperti apa saja yang diharapkan oleh para 

pelanggan sepeda motor Yamaha Mio yang menserviskan motornya di 

HOYA motor klaten. Atribut diperoleh dari penyebaran kuisioner 

pendahuluan. Kuisioner pendahuluan disebarkan kepada 30 responden 

pengguna sepeda motor Yamaha Mio yang menserviskan motornya di 

dealer reami Yamaha klaten dimana kuisioner pendahuluan berisikan 

beberapa pertanyaan dari peneliti mengenai atribut kepuasan produk dan 

bagan kosong untuk diisi oleh responden apabila jasa pelayanan yang 

diharapkan atau yang diinginkan tidak terdapat didalam gagasan peneliti. 

Keinginan atau harapan pelanggan yang teridentifikasi terhadap 

atribut sepeda motor Yamaha Mio yang menserviskan motornya di 

dealer reami Yamaha klaten dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 



Tabel 4.1 Atribut Kepuasan Produk Yang Diinginkan Pelanggan 
No Atribut Kepuasan Produk 
1 Posisi berkendara sangat nyaman 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 
8 Setiap pemakaian lebih dari 1000 km motor tidak mengalami 

ganggguan 
9 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 

10 Rem pakem 
11 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   
12 Setiap pemakain kurang lebih 10.000 km ban belakang tidak cepat 

habis 
13 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 
14 Spare parts harganya murah 
15 Bahan handel gas lembut 
16 Shock beker lembut 
17 Front fork lembut 
18 Kunci pengaman sudah anti maling 
19 Sistem starter sangat bagus 
20 Bahan bakar irit 

 

4.1.2 Atribut Kepuasan Produk Yang Valid dan Reliabel 

Data atribut kepuasan produk yang diinginkan oleh pelanggan dari 

keisioner pendahuluan kemudian dikumpulkan selanjutnya dibuat 

kuisioner kedua dan disebarkan lagi kepada responden sebanyak 30 

responden untuk menentukan atribut kepuasan produk yang valid dan 

reliabel. Kuisioner ini disusun dengan menggunakan empat pilihan 

jawaban yaitu apabila jawaban sangat penting maka penilaian yang 

diberikan adalah empat (4)  penting tiga (3) kurang penting dua (2) dan 

tidak penting satu (1). 



Hasil kuisioner ini dapat dilihat pada lampiran hasil kuisioner (L-

4), yang selanjutnya akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan 

menggunakan program SPSS. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 12.0. 

pengujian validitas selengkapnya seperti tercantum pada lampiran uji 

validitas (L-13). Syarat suatu atribut jasa pelayanan valid apabila pada 

tabel total terdapat simbol bintang (*). Dalam pengujian data yang 

tidak valid dihilangkan karena tidak mewakili keinginan relatif 

pelanggan. 

Varibel dinyatakan valid jika nilai rcalculasi � rtabel. Dalam hal ini 

tabel r jika tingkat signifikan nya sebesar 5% dan derajat kebebasanya 

db= n-2 = 28. Tingkat signifikasi 5%, didapat hasil angka 0, 374.  

Hasil uji validitas terhadap jenis atribut produk dengan 

menggunakan SPSS 12.0, hasil iterasi pertama dapat dilihat pada tabel 

4.2 berikut: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.2 Uji Validitas Iterasi 
No Atribut Pelayanan Jasa Signifikasi Keterangan  
1 Posisi berkendara sangat nyaman ,6765 Valid 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat 

ringan 
,4993 Valid 

3 Getaran motor tidak terasa pada 
kecepatan tinggi diatas 80km/jam 

,6742 Valid 

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata 
masih terasa nyaman 

,6545 Valid 

5 Performa mesin stabil untuk perjalanan 
jauh 

,4231 Valid 

6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi ,4775  Valid 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik ,4107  Valid 
8 Setiap pemakaian lebih dari 1000 km 

motor tidak mengalami ganggguan 
,2613 Tidak Valid 

9 Performa mesin baik saat dikendarai 
berboncengan 

,4040 Valid 

10 Rem pakem ,5059  Valid 
11 Sepeda motor untuk menikung nyaman 

dan tidak mudah selip                                                   
,6245 Valid 

12 Setiap pemakain kurang lebih 10.000 
km ban belakang tidak cepat habis 

,1927 Tidak Valid 

13 Speedo meter dan tampilan 
instrumentasi menarik 

,5998 Valid 

14 Spare parts harganya murah ,6297 Valid 
15 Bahan handel gas lembut ,5981 Valid 
16 Shock beker lembut ,6747 Valid 
17 Front fork lembut ,5559 Valid 
18 Kunci pengaman sudah anti maling ,5262  Valid 
19 Sistem starter sangat bagus ,4991 Valid 
20 Bahan bakar irit ,1787 Tidak Valid 

   

Dari iterasi pertama ada 3 variabel yang tidak valid, karena 

rcalculation < 0,374, variabel tersebut adalah Motor sering mengalami 

ganggguan setiap pemakaian lebih dari 1000 km, Ban belakang cepat 

habis setiap pemakain kurang lebih 10.000 km, Bahan bakar irit . 

Ketiga variabel tersebut kemudian dipindah dari daftar variabel. 

 

 



b. Uji Reliabilitas 

Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu kewaktu. 

Nilai suatu kuisioner dianggap reliabel jika memberikan nilai � > 0,60 

(Nunnaly dalam Ghozali, 2001: 140) 

Dari hasil uji reliabilitas didapatkan nilai � sebesar 0,877 >0,60 

sehingga kuisioner ini handal atau reliabel. Pengujian reliabilitas 

selengkapnya seperti tercantum pada lampiran uji realibilitas (L-16) . 

Adapun atribut kepuasan produk yang valid dan reliabel dapat dilihat 

pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Atribut Kepuasan Produk yang Valid dan Reliabel 
No Atribut Pelayanan Jasa 
1 Posisi berkendara sangat nyaman 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 
 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 

9 Rem pakem 
10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 

 Spare parts harganya murah 
13 Bahan handel gas lembut 
14 Shock beker lembut 
15 Front fork lembut 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 
17 Sistem starter sangat bagus 

 

 

 



4.1.3 Derajat Kepentingan dan Kinerja Produk 

Butir-butir atribut jasa pelayanan yang valid dan reliabel 

selanjutnya digunakan untuk menyusun kuisioner kedua yang digunakan 

untuk mencari tingkat kepentingan dan tingkat kinerja pelanggan sepeda 

motor Yamaha Mio yang menserviskan motornya. 

Kuisioner ini disebarkan kepada 30 responden yang merupakan 

sampel yang sesungguhnya dari objek penelitian contoh kuisioner pada 

lampiran (L-6) Kuisioner ini disusun dengan skala likert dan skala yang 

digunakan adalah 1 sampai 4 yang didefinisikan sebagai berikut: 

a. Tingkat kepentingan atribut pelayanan jasa  

4 = sangat penting (SP) 

3 = penting (P) 

2 = kurang penting  (KP) 

1 = tidak penting (TP) 

b. Tingkat kinerja pelayanan jasa 

4 = sangat baik (SB) 

3 = baik (B) 

2 = kurang baik (KB) 

1 = tidak baik (TB) 
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Hasil penyebaran kuisioner ini yang berupa data kepentingan 

pelanggan sepeda motor Yamaha Mio yang menserviskan motornya di 

HOYA motor klaten. 

 
4.2 Pengolahan Data dengan Quality Function Deployment (QFD) 

Perhitungan QFD yang digunakan adalah analisis QFD berantai, artinya 

analisis matrik House of quality (HOQ) menggunakan lebih dari satu matrik 

HOQ. Analisis QFD memerbolehkan lebih dari satu matrik HOQ dengan 

tujuan agar output dari QFD lebih teknis dan spesifik. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga matrik HOQ unutk menghasilkan hasil yang optimal. 

 
4.3 Matrik HOQ Customer Requirement To Technical Requirement 

a. Derajat Kepentingan Relatif Butir Atribut Produk 

Derajat kepentingan digunakan untuk memposisikan setiap keinginan 

ataupun kebutuhan pelanggan dalam bentuk data kuantitatif dengan tujuan 

untuk memprioritaskan keinginan pelanggan. Pemberian bobot dimulai dari 

atribut yang sangat penting  dengan nilai 4 sampai pada atribut yang tidak 

penting dengan nilai 1. bobot yang diberikan oleh setiap responden dihitung 

rerata dengan rumus: 

 

 .................................................................................. (4.1) 

Keterangan  

X  = Nilai rerata derajat kepentingan 



DK = derajat kepentingan ke i 

N = jumlah responden 

Sebagai contoh perhitungan pada derajat kepentingan relatif butir 

atribut kepuasan produk yang pertama “ posisi berkendara sangat nyaman”  
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 = 
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89  = 2,967 

Perhitungan secara keseluruhan dari derajat kepentingan relatif butir 

atribut kepuasan produk dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut 

Tabel 4.4 Derajat Kepentingan Relatif Atribut Kepuasan Produk 

No Atribut kepuasan produk Derajat 
kepentingan 

1 Posisi berkendara sangat nyaman 2,967 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 2,567 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 2,200 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 1,967 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 2,767 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 2,800 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 2,700 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 2,400 
9 Rem pakem 2,900 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   2,667 
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 2,800 
12 Spare parts harganya murah 2,300 
13 Bahan handel gas lembut 2,767 
14 Shock beker lembut 2,267 
15 Front fork lembut 2,467 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 2,100 
17 Sistem starter sangat bagus 2,800 

 

b. Kinerja Atribut Kepuasan Produk. 

Kinerja atribut kepuasan produk sepeda motor Yamaha Mio di klaten 

dipandang dari sisi pelanggan adalah untuk menentukan besarnya nilai 
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target oleh pihak manajemen. Atribut kepuasan produk yang dianggap 

sangat tidak baik pelayananya diberi nilai 1 dan atribut Pelayanan jasa yang 

sangat baik pelayananya diberi nilai 4. 

Kinerja atribut jasa dihitung dengan rumus: 

   

  ..........................................................................  (4.2) 

Keterangan 

X   = Nilai rerata kinerja produk 

K = kinerja produk ke-i 

N = Jumlah responden 

Sebagai contoh perhitungan atribut pada kinerja atribut kepuasan 

produk sepeda motor Yamaha Mio butir pertama yaitu“ posisi berkendara 

sangat nyaman” 
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   = 3,367 

Hasil perhitungan keseluruhan dari kinerja kepuasan produk sepeda 

motor Yamaha Mio dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

 
 
 



Tabel 4.5 Kinerja Produk 

No Atribut produk Kinerja 
produk 

1 Posisi berkendara sangat nyaman 3,367 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 3,233 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 

80km/jam 
2,667 

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 2,167 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 3,100 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 3,300 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 2,933 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 3,133 
9 Rem pakem 3,133 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah 
selip                                                    

2,833 

11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 3,200 
12 Spare parts harganya murah 2,367 
13 Bahan handel gas lembut 3,100 
14 Shock beker lembut 2,700 
15 Front fork lembut 2,867 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 2,567 
17 Sistem starter sangat bagus 2,900 

 
c. Nilai target 

Nilai target perlu ditentukan oleh manajemen Dealer Hoya Motor 

Klaten. Penetapan nilai target harus sesuai dengan kelebihan dan 

kelemahan manajemen Dealer Hoya Motor Klaten dengan 

mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal manajemen. Nilai target 

yang terlalu tinggi bisa membuat masalah bagi pihak manajemen karena hal 

itu dapat menjadikan sebuah beban dalam pelaksanaanya. Nilai target dari 

setiap atribut pelayanan jasa dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

 

 
 
 
 
 



Tabel 4.6 Nilai Target 
No Atribut pelayanan jasa Nilai Target 
1 Posisi berkendara sangat nyaman 4 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 4 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 

80km/jam 
3 

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 4 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 4 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 4 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 4 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 4 
9 Rem pakem 4 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   4 
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 3 
12 Spare parts harganya murah 3 
13 Bahan handel gas lembut 3 
14 Shock beker lembut 4 
15 Front fork lembut 4 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 4 
17 Sistem starter sangat bagus 4 

 
d. Rasio perbaikan  

Rasio perbaikan bertujuan mengetahui nilai yang harus dicapai oleh 

manejemen Dealer Hoya Motor Klaten untuk mencapai nilai target yang 

ditetapkan. Bila nilai kinerja lebih besar atau sama dengan niali target maka 

tidak perlu ada perbaikan lagi dan jika kinerja lebih kecil dari nilai target 

maka perlu dilakukan perbaikan. Contoh yang pertama ” posisi berkendara 

sangat nyaman ” pada manajemen Dealer Hoya Motor Klaten adalah : 

Rasio perbaikan  = 
kuasanprodukinerjakep

etNilaiT arg
 

 = 
367,3
4

  

 
 = 1,188 



Hasil perhitungan rasio perbaikan secara keseluruhan dapat dilihat  

pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Rasio Perbaikan 
No Atribut kepuasan produk Nilai 

Target 
Kinerja 

KP 
Rasio 

Perbaikan 
1 Posisi berkendara sangat nyaman 4 3,367 1,188 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 4 3,233 1,237 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi 

diatas 80km/jam 
3 2,667 1,124 

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman4 2,167 1,845 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 4 3,100 1,290 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 4 3,300 1,212 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 4 2,933 1,363 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 4 3,133 1,276 
9 Rem pakem 4 3,133 1,276 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak 
mudah selip                                                    

4 2,833 1,411 

11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 3 3,200 0,937 
12 Spare parts harganya murah 3 2,367 1,267 
13 Bahan handel gas lembut 3 3,100 0,967 
14 Shock beker lembut 4 2,700 1,481 
15 Front fork lembut 4 2,867 1,395 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 4 2,567 1,558 
17 Sistem starter sangat bagus 4 2,900 1,379 

 
e. Sales Point 

Sales point memberi informasi tentang kemampuan sebuah perusahaan 

dalam menjual jasa yang didasarkan pada seberapa jauh kebutuhan 

pelanggan dapat dipenuhi. Nilai yang digunakan dalam sales point dapat 

dilihat dalam tabel 4.8  berikut: 

Tabel 4.8 Sales Point 
Nilai Keterangan  
  1 Tidak terdapat penjualan 

1,2 Titik penjualan tengah atau sedang 
1,5 Titik penjualan tinggi 

  



Sales point ditetukan manjemen Dealer Hoya Motor berdasarkan 

atribut yang mempengaruhi penjualan produk. Nilai sales point  dapat 

dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 Nilai Sales Point 
No Atribut kepuasan produk Sales Point 

1 Posisi berkendara sangat nyaman 1,5 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 1,5 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 

80km/jam 
1,5 

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 1,2 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 1,2 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 1,5 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 1,2 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 1,2 
9 Rem pakem 1,5 
10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   1,5 
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 1 
12 Spare parts harganya murah 1,5 
13 Bahan handel gas lembut 1,2 
14 Shock beker lembut 1,5 
15 Front fork lembut 1,2 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 1,5 
17 Sistem starter sangat bagus 1,2 

 
f. Bobot Atribut Kepuasan Produk 

Atribut kepuasan produk yang akan ditingkatkan dan dikembangkan 

perlu ditentukan bobot prioritas terlebih dahulu. Dengan mengetahui 

prioritas pengembangan atribut produk, maka dapat ditentukan urutan 

atribut mana yang akan ditingkatkan dan dikembangkan. Bobot setiap 

atribut dapat dihitung dengan rumus: 

Bobot = Derajat kepentingan x Rasio perbaikan x Sales point 



Contoh perhitungan bobot pada atribut kepuasan produk yang pertama “ 

posisi berkendara sangat nyaman” dari Dealer Hoya Motor di Klaten 

sebagai berikut: 

 Bobot  = 2,967 x 1,188 x 1,5  

 =  5,287 
 

Hasil keseluruhan perhitungan bobot tiap atribut kepuasan produk 

dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10  Perhitungan Bobot Atribut Kepuasan Produk 
 

No Atribut kepuasan produk Derajat 
Kepentingan 

Rasio 
Perbaikan 

Sales 
Point Bobot 

1 Posisi berkendara sangat nyaman 2,967 1,188 1,5 5,287 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 2,567 1,237 1,5 4,763 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi 

diatas 80km/jam 
2,200 1,124 1,5 3,709 

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 1,967 1,845 1,2 4,354 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 2,767 1,290 1,2 4,283 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 2,800 1,212 1,5 5,090 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 2,700 1,363 1,2 4,416 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 2,400 1,276 1,2 3,674 
9 Rem pakem 2,900 1,276 1,5 4,440 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak 
mudah selip                                                    

2,667 1,411 1,5 5,644 

11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 2,800 0,937 1 2,623 
12 Spare parts harganya murah 2,300 1,267 1,5 4,371 
13 Bahan handel gas lembut 2,767 0,967 1,2 3,210 
14 Shock beker lembut 2,267 1,481 1,5 5,036 
15 Front fork lembut 2,467 1,395 1,2 4,129 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 2,100 1,558 1,5 4,907 
17 Sistem starter sangat bagus 2,800 1,379 1,2 4,633 

 
g. Normalisasi bobot 

Bobot dari masing-masing atribut yang telah dihitung perlu 

dinormalisasi. Hal iniuntuk memudahkan dalam perhitungan selanjutnya. 

Contoh perhitungan normalisasi bobot untuk atribut produk yang pertama ” 



posisi berkendara sangat nyaman” dari Dealer Hoya Motor di Klaten adalah 

sebagai berikut: 

 Normalisasi  =   
BobotTotal

Bobot
 X 100 

  = 7,170 

 Hasil perhitungan keseluruhan dari normalisasi bobot dapat dilihat 

pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 Normalisasi Bobot Atribut Kepuasan Produk 
 

No Atribut Kepuasan Produk Bobot Normalisasi  
1 Posisi berkendara sangat nyaman 5,287 7,170 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 4,763 7,110 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 3,709 5,030 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 4,354 5,905 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 4,283 5,809 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 5,090 6,903 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 4,416 5,989 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 3,674 4,983 
9 Rem pakem 4,440 6,021 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   5,644 7,654 
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 2,623 3,557 
12 Spare parts harganya murah 4,371 5,928 
13 Bahan handel gas lembut 3,210 4,353 
14 Shock beker lembut 5,036 6,830 
15 Front fork lembut 4,129 5,600 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 4,907 6,655 
17 Sistem starter sangat bagus 4,633 6,283 

 

h. Parameter teknik  

 Parameter teknik merupakan wujud penterjemahan dari keinginan 

pelanggan kedalam bahasa teknis yang dapat diukur untuk menentukan 

target yang akan dicapai dan untuk menentukan apakah target tersebut akan 

dinaikkan atau diturunkan. Parameter teknik didapatkan dengan cara 



wawancara dengan manajemen perusahaan, parameter teknik yang didapat 

sebagai berikut.  

Tabel 4.12 Parameter Teknik 
 

No Parameter Teknik 
1 Mengubah bahan isi jok 
2 Mengganti sistem suspensi 
3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 
4 Memasang rem yang baik 
5 Merubah system keamanan kunci 
6 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 
7 Meningkatkan bahan handel gas 
8 Menaikan kapasitas mesin 
9 Merubah tampilan indikator 

10 Pemerataan system distribusi 
 
i. Interaksi Antara Kepuasan Produk dengan Parameter Teknik 

 Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan masing-

masing komponen parameter teknik dalam memenuhi keinginan pelanggan 

dalam hal ini kepuasan produk Tiga tipe hubungan yang digunakan adalah: 

= Tingkat hubungan kuat dengan nilai 9 

= Tingkat hubungan sedang dengan nilai 3 

= Tingkat hubungan lemah dengan nilai 1 

 
j. Nilai Matrik Interaksi atribut Kepuasan Produk dengan Parameter Teknik 

 Matrik interaksi adalah menghubungkan antara atribut kepuasan 

produk yang dianggap penting oleh pelanggan dengan parameter teknik yang 

telah disusun. Lemah dan kuatnya interaksi yang terjadi dipengaruhi oleh 

tingkat kedekatan antara atribut jasa dengan parameter teknik. Interaksi yang 

terjadi kemudian dinyatakan dalam angka dan simbol. 



  Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari 

setiap atribut kepuasan produk yang telah dihitung sebelumnya, sehingga 

menghasilkan nilai untuk setiap parameter teknik dengan atribut kepuasan 

produk (nilai matrik interaksi). Nilai ini kemudian dijumlahkan sehingga 

diketahui nilai absolut parameter teknik tiap atribut. Setelah diketahui nilai 

absolut parameter teknik tiap atribut, maka dapat ditentukan parameter 

teknik mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. 

Interaksi atribut kepuasan produk dengan parameter teknik yang berupa 

berupa angka dapat dilihat pada tabel 4.13 dan interaksi keduanya yang 

berupa simbol dapat dilihat pada tabel 4.14. 

 

 



 Tabel 4.13 Parameter Teknik 
Interaksi Parameter Teknik dengan Kebutuhan Proses Berupa Angka 

 
Keterangan : 

9 = Hubungan kuat 

3 = Hubungan moderat 

1 = Kemungkinan ada hubungan 
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Posisi berkendara sangat nyaman 9 9 3 9   9  1  

Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan       3 9   

Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi 
diatas 80km/jam 

 3      3   

Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman  9         

Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh  3 9     3   

Mesin stabil saat kecepatan tinggi   9     9   

Sistem pendingin mesin sudah baik   9        

Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 9 9      9   

Rem pakem    9       

Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak 
mudah selip                                                    

 3  3    3   

Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik         9  

Spare parts harganya murah 9 9  9 9  9  9 9 

Bahan handel gas lembut       9    

Shock beker lembut  9  3    1   

Front fork lembut  9  3    1   

Kunci pengaman sudah anti maling     9      

Sistem starter sangat bagus    1  9     



Tabel 4.14 Parameter Teknik 
Interaksi Parameter Teknik dengan Kebutuhan Proses Berupa Simbol 

 



 Nilai interaksi untuk masing-masing atribut harus diketahui karena 

nilai inilah yang dibutuhkan dalam perhitungan  selanjutnya. Nilai absolut 

parameter teknik diperoleh dengan rumus: 

KTi =  � ( BTi x Hi )........................................................................  (4.3) 

Keterangan: 

Kti  =   Nilai absolut parameter teknik untuk masing-masing atribut 

Bti =  Kepentingan relatif (bobot atau normalisasi bobot) atribut kepuasan 

produk yang diinginkan yang memiliki hubungan dengan atribut 

parameter teknik 

Hi  =  Nilai hubungan atau interaksi antara atribut kepuasan produk yang 

diinginkan dengan parameter teknik 

 Untuk  contoh perhitungan nilai absolut parameter teknik untuk atribut 

”Mengubah bahan isi jok” adalah sebagai berikut: 

KTi = (9 x 7,170) + (9 x 4,983) + (9 x 5,928)  

 = 162,72 

 

 

 

 

 

 

 



 Adapun nilai absolut parameter teknik selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 Nilai Absolut Parameter Teknik 
 

No Parameter Teknik Nilai 
1 Mengubah bahan isi jok 162,72 

2 Mengganti sistem suspensi 383,22 
3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 189,81 
4 Memasang rem yang lebih baik 238,60 
5 Merubah system keamanan kunci 91,90 
6 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 56,54 
7 Meningkatkan bahan handel gas 178,38 
8 Menaikan kapasitas mesin 226,44 
9 Merubah tampilan indikator 92,53 

10 Pemerataan system distribusi 53,35 

Jumlah 1673.55 

  
 Sedangkan nilai matrik interaksi parameter teknik dengan atribut 

kepuasan produk dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.16 Nilai Matrik Interaksi Parameter Teknik dengan Atribut Kepuasan Produk 

 

 

M
en

gu
ba

h 
ba

ha
n 

is
i j

ok
 

M
en

gg
an

ti 
si

st
em

 s
us

pe
ns

i 

M
en

ga
ra

hk
an

 a
lir

an
 u

da
ra

 
ke

ba
gi

an
 p

us
at

 p
an

as
 

M
em

as
an

g 
re

m
 y

an
g 

le
bi

h 
ba

ik
 

M
er

ub
ah

 s
ys

te
m

 k
ea

m
an

an
 

ku
nc

i 

M
en

in
gk

at
ka

n 
m

ot
or

 s
ta

rte
r 

de
ng

an
 v

ol
ta

se
 re

nd
ah

 

M
en

in
gk

at
ka

n 
ba

ha
n 

ha
nd

el
 g

as
 

M
en

ai
ka

n 
 k

ap
as

ita
s 

m
es

in
 

M
er

ub
ah

 ta
m

pi
la

n 
in

di
ka

to
r 

Pe
m

er
at

aa
n 

si
st

em
 d

is
tr

ib
us

i 

Posisi berkendara sangat nyaman 64,53 64,53 21,51 64,53   64,53  7,170  

Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan       21,33 63,99   

Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi 
diatas 80km/jam 

 15,09      15,09   

Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 53,14         

Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh  17,42 52,28     17,42 
 

  

Mesin stabil saat kecepatan tinggi   62,12     62,12 
 

  

Sistem pendingin mesin sudah baik   53,90        

Performa mesin baik saat dikendarai 
berboncengan 

44,84 44,84      44,84   

Rem pakem    54,18       

Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak 
mudah selip                                                    

 22,96  22,96    22,96   

Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik     32,01 
 

   32,01  

Spare parts harganya murah 53,35 
 

53,35 
 

 53,35 
 

  53,35 
 

 53,35 
 

53,35 
 

Bahan handel gas lembut       39,17 
 

   

Shock beker lembut  61,47  20,49       

Front fork lembut  50,4  16,8       

Kunci pengaman sudah anti maling     59,89      

Sistem starter sangat bagus    6,28  56,54     

Nilai Absolut Parameter Teknik 162,72 383,22 189,81 238,60 91,90 56,54 178,38 226,44 92,53 53,35 



k. Hubungan Antar Parameter Teknik 

 Pengidentifikasian hubungan antar parameter teknik perlu dilakukan 

guna mengetahui adanya keterkaitan antar parameter teknik dalam 

tercapainya pelaksanaan parameter teknik. Bentuk hubungan tersebut adalah: 

� Hubungan positif kuat, terjadi apabila dua atribut masing-masing saling 

mendukung dalam pelaksanaannya, dan sifat hubungannya kuat. 

� Hubungan positif moderat, terjadi apabila dua atribut masing-masing 

saling mendukung dalam pelaksanaannya, dan sifat hubungannya 

sedang. 

� Tidak ada hubungan, terjadi apabila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun. 

� Hubungan negatif kuat, terjadi apabila dua atribut masing-masing saling 

bertentangan atau melemahkan dalam pelaksanaannya, dan sifat 

hubungannya kuat. 

� Hubungan negatif. moderat, terjadi apabila dua atribut masing-masing 

saling bertentangan atau melemahkan dalam pelaksanaannya, dan sifat 

hubungannya sedang. 

 Penentuan prioritas terhadap parameter teknik apa saja yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara parameter teknik. 

Interaksi antar parameter teknik dapat dilihat pada tabel 4.17.  

 

 



Tabel 4.17 Interaksi Antar Parameter Teknik 
 

 

l. Prioritas Pengembangan Parameter Teknik 

 Dari nilai absolut parameter teknik sebagai pedoman utama dan 

interaksi diantara parameter teknik maka dapat ditentukan parameter teknik 

mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu.. Adapun 

prioritas pengembangan dari parameter teknik dapat dilihat pada tabel 4.18 

berikut: 

Tabel 4.18 Prioritas Pengembangan Parameter Teknik 
 

No Parameter Teknik Nilai Prioritas 
1 Mengubah bahan isi jok 162,72 5 
2 Mengganti sistem suspensi 383,22 1 
3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 189,81 3 
4 Memasang rem yang lebih baik 238,60 2 
5 Merubah system keamanan kunci 91,90 8 
6 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 56,54 9 
7 Meningkatkan bahan handel gas 178,38 4 
8 Menaikan kapasitas mesin 226,44 6 
9 Merubah tampilan indikator 92,53 7 

10 Pemerataan system distribusi 53,35 10 

Jumlah 1673.55  



m. Matrik HOQ Customer Requirements to Technical Requirements 

 Matrik house of quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi 

kebutuhan atau harapan pelanggan terhadap kepuasan produk dan bagaimana 

memenuhinya. Matrik ini dibuat berdasarkan penggabungan pengolahan data 

dari penentuan derajat kepentingan sampai dengan penentuan prioritas 

pengembangan parameter teknik, akan tetapi hasil dari matrik ini belum 

sepenuhnya dapat diterapkan pada  kepuasan produk sepeda motor Yamaha 

Mio. 

 Agar hasil dari metode QFD ini sempurna dan lebih spesifik maka 

hasil matrik HOQ ini akan diolah lagi pada tahap matrik HOQ selanjutnya 

hingga dihasilkan output yang benar-benar spesifik, operasional, teknis dan 

jelas. Output HOQ ini (parameter teknik) akan menjadi input bagi matrik 

HOQ selanjutnya dan nilai absolut parameter teknik terhadap atribut 

kepuasan produk  akan menjadi bobot parameter teknik. Gambar  

selengkapnya dari matrik HOQ ini seperti dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 



 

Gambar 4.1 Matrik HOQ Customer Requirements to Technical Requirements 



4.3 Matrik HOQ Technical Requirements to Process Requirements 

 Matrik HOQ technical requirements to process requirements adalah 

tahap kedua dari tahap berantai analisis QFD. Input matrik ini didapatkan dari 

output matrik sebelumnya yaitu technical requirements (parameter teknik). dan 

nilai kepentingan relatif (bobot) parameter teknik diperoleh dari nilai absolut 

parameter teknik terhadap atribut kepuasan produk. 

a. Kepentingan Relatif (Bobot) Parameter Teknik  

 Nilai kepentingan relatif (bobot) parameter teknik diperoleh dari nilai 

absolut parameter teknik terhadap atribut kepuasan produk. Adapun nilai 

dari bobot parameter teknik dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19 Bobot Parameter Teknik 
 

No Parameter Teknik Nilai 
1 Mengubah bahan isi jok 162,72 

2 Mengganti sistem suspensi 383,22 
3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 189,81 
4 Memasang rem yang lebih baik 238,60 
5 Merubah system keamanan kunci 91,90 
6 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 56,54 
7 Meningkatkan bahan handel gas 178,38 
8 Menaikan kapasitas mesin 226,44 
9 Merubah tampilan indikator 92,53 

10 Pemerataan system distribusi 53,35 

Jumlah 1673.55 

 

b. Normalisasi Bobot Parameter Teknik 

 Bobot dari masing-masing atribut parameter teknik yang telah 

diperoleh perlu dinormalisasikan. Hal ini untuk memudahkan dalam 

perhitungan selanjutnya. Perhitungan normalisasi bobot dari parameter 



teknik diperoleh dari hasil bagi antara masing-masing bobot parameter 

teknik dengan jumlah total dari bobot parameter teknik dikalikan 100. 

Contoh perhitungan normalisasi bobot untuk atribut parameter teknik yang 

pertama ” Mengubah bahan isi jok ” adalah sebagai berikut: 

Normalisasi   =  
BobotTotal

Bobot
  X 100 % 

   =    
1673,55
162,73

X 100 % 

   =  9,72 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 Normalisasi Bobot Parameter Teknik 
 

No Parameter Teknik Nilai 
1 Mengubah bahan isi jok 9,72 
2 Mengganti sistem suspensi  22,89 

3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 11,34 

4 Memasang rem yang lebih baik 14,25 

5 Merubah system keamanan kunci 5,49 

6 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 3,37 

7 Meningkatkan bahan handel gas 10,65 

8 Menaikan kapasitas mesin 13,53 

9 Merubah tampilan indikator 5,52 

10 Pemerataan system distribusi 3,18 

Jumlah 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Process requirements 

Atribut process requirements merupakan gambaran bagaimana pihak 

manajemen menyikapi keinginan pelanggan yang terbentuk dalam atribut 

technical requirements dan kebutuhan proses selengkapnya seperti dapat 

dilihat pada tabel 4.21 berikut: 

   Tabel 4.21 Kebutuhan Proses 
 

No Kebutuhan proses 
1 Mengubah bahan isi jok yang lembut 
2 Memasang shock absober daya redam tinggi 
3 Mengganti suspensi dengan yang medium 
4 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang labih besar 
7 Memberikan system penutup kunci 
8 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 
9 Melapisi handel gas dengan bahan yang lembut 

10 Memberikan bantalan karet pada dudukan mesin 
11 Merubah indikator menjadi digital 
12 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 

 

d. Interaksi Antara Technical Requirements dengan Process Requirements 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan tiap 

komponen kebutuhan proses dalam memenuhi kebutuhan teknik. Tiga tipe 

hubungan yang digunakan adalah: 

= Tingkat hubungan kuat dengan nilai 9 

= Tingkat hubungan sedang dengan nilai 3 

= Tingkat hubungan lemah dengan nilai 1 

 

 



e. Nilai Interaksi Technical Requirements dengan Process Requirements 

Matrik interaksi adalah untuk menghubungkan antara Technical 

Requirements dengan Process Requirements yang telah ditetapkan. Lemah 

dan kuatnya interaksi yang terjadi dipengaruhi oleh tingkat kedekatan 

antara Technical Requirements dengan Process Requirements. Interaksi 

yang terjadi kemudian dinyatakan dalam angka dan simbol. 

 Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari 

setiap atribut parameter teknik yang telah dihitung sebelumnya, sehingga 

menghasilkan nilai untuk setiap kebutuhan proses dengan parameter teknik 

(nilai matrik interaksi). Nilai ini kemudian dijumlahkan sehingga diketahui 

nilai absolut kebutuhan proses tiap atribut. 

Setelah diketahui nilai absolut setiap kebutuhan proses, maka dapat 

ditentukan kebutuhan proses mana yang menjadi prioritas untuk 

dikembangkan terlebih dahulu. Interaksi parameter teknik dengan 

kebutuhan proses yang berupa angka dapat dilihat pada tabel 4.22 dan 

interaksi keduanya yang berupa simbol dapat dilihat pada tabel 4.23. 

 

 

 



Tabel 4.22 Parameter Teknik 

Interaksi Parameter Teknik dengan Kebutuhan Proses Berupa Angka 
 
 

Keterangan : 

9 = Hubungan kuat 

3 = Hubungan moderat 

1 = Kemungkinan ada hubungan 
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Mengubah bahan isi jok 9  1         3 

Mengganti sistem suspensi  9 9   1    1  3 

Mengarahkan aliran udara kebagian pusat 
panas 

   9 9      1  

Memasang rem yang lebih baik   1 3   9  1 3   3 

Merubah system keamanan kunci       9      

Meningkatkan motor starter dengan 
voltase rendah 

    1 3 1 9     

Meningkatkan bahan handel gas        1 9 9  3 

Menaikan kapasitas mesin  3 3 9 9 3    1 3  

Merubah tampilan indikator           9  

Pemerataan system distribusi 3 3 3  3 3 3  3 3  9 
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Nilai matrik interaksi untuk masing-masing atribut harus diketahui 

karena inilah yang dibutuhkan dalam perhitungan selanjutnya. Nilai 

kebutuhan proses diperoleh dengan rumus: 

KPi  = � BPi X Hi .........................................................................  (4.4) 
 

Keterangan: 

KPi  = Nilai absolut kebutuhan proses untuk masing-masing atribut. 

BPi  = Kepentingan relatif (bobot atau normalisasi bobot) parameter teknik    

yang memiliki hubungan dengan atribut kebutuhan proses. 

Hi  = Nilai hubungan atau interaksi parameter teknik yang memiliki 

hubungan dengan atribut kebutuhan proses. 

Adapun contoh perhitungan nilai absolut kebutuhan proses untuk 

atribut ‘Mengubah bahan isi jok yang lembut’ adalah sebagai berikut: 

KPi  = ( 9 x 9,72) + ( 3 x 3,18) 

     = 97,02 

 

 

 

 

 

 



Adapun nilai absolut kebutuhan proses selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 4.24 berikut: 

Tabel 4.24 Nilai Absolut Kebutuhan Proses 
 

No Kebutuhan proses Nilai   
1 Mengubah bahan isi jok yang lembut 97,02 
2 Memasang shock absober daya redam tinggi 270,39 
3 Mengganti suspensi dengan yang medium 308,61 
4 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 223,83 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 172,98 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang 

labih besar 
211,38 

7 Memberikan system penutup kunci 62,32 
8 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 55,23 
9 Melapisi handel gas dengan bahan yang lembut 148,14 

10 Memberikan bantalan karet pada dudukan mesin 141,81 
11 Merubah indikator menjadi digital 56,52 
12 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 201,15 

 

Sedangkan nilai matrik interaksi kebutuhan proses dengan parameter 

teknik dapat dilihat pada tabel 4.25 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



Nilai 4.25 Nilai Interaksi Kebutuhan Proses Dengan Parameter Teknik 

Keterangan : 

9 = Hubungan kuat 

3 = Hubungan moderat 

1 = Kemungkinan ada hubungan 
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Mengubah bahan isi jok 87,48 
  9.72 

         29.16 
 

Memasang shock absober daya 
redam tinggi  206.01 

 
206.01 

   22.89 
    22.89 

  
68.67 

Mengarahkan aliran udara 
kebagian pusat panas    102.06 

 
11.34 

      11.34 
  

Memasang rem tromol dengan 
diameter dan kampas yang labih 
besar 

 14.25 
 

42.75 
   128.25 

  14.25 
 

42.75 
   42.75 

 

Merubah system keamanan kunci       49.41 
      

Meningkatkan motor starter 
dengan voltase rendah     30.33 

 
10.11 

 
3.37 

 
30.33 

     

Meningkatkan bahan handel gas        10,06 95.85 
 

95.85 
  31.95 

 

Menaikan kapasitas mesin  40.59 
 

40.59 
 

121.77 
 

121.77 
 

40.59 
    13.53 

 
16.56 

  

Merubah tampilan indikator           28.62 
  

Pemerataan system distribusi 9.54 
 

9.54 
 

9.54 
  9.54 

 
9.54 

 
9.54 

  9.54 
 

9.54 
  28,62 



f. Hubungan Antar Kebutuhan Proses 

Pengidentifikasian hubungan antar kebutuhan proses perlu 

dilakukan guna mengetahui adanya keterkaitan antar kebutuhan proses 

dalam tercapainya pelaksanaan kebutuhan proses. Bentuk hubungan 

tersebut adalah: 

� Hubungan positif kuat, terjadi apabila dua atribut masing-masing 

saling mendukung dalam pelaksanaannya, dan sifat hubungannya 

kuat. 

� Hubungan positif moderat, terjadi apabila dua atribut masing-masing 

saling mendukung dalam pelaksanaannya, dan sifat hubungannya 

sedang. 

� Tidak ada hubungan, terjadi apabila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun. 

� Hubungan negatif kuat, terjadi apabila dua atribut masing-masing 

saling bertentangan atau melemahkan dalam pelaksanaannya, dan 

sifat hubungannya kuat.. 

� Hubungan negatif. moderat, terjadi apabila dua atribut masing-masing 

saling bertentangan atau melemahkan dalam pelaksanaannya, dan 

sifat hubungannya sedang.. 

Penentuan hubungan antar kebutuhan proses digunakan untuk 

mengetahui interaksi antar kebutuhan proses dalam pelaksanaannya 

sehingga dalam pengembangan kebutuhan proses perlu 



mempertimbangkan interaksi diantara kebutuhan proses. Interaksi antar 

kebutuhan proses dapat dilihat pada tabel 4.26. 

 Tabel 4.26 Interaksi Antar Kebutuhan Proses 

 

g. Prioritas Pengembangan Kebutuhan Proses 

Dari nilai absolut kebutuhan proses sebagai pedoman utama dan 

nilai interaksi diantara kebutuhan proses maka dapat ditentukan 

kebutuhan proses mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan 

terlebih dahulu. Adapun prioritas pengembangan dari kebutuhan proses 

dapat dilihat pada tabel 4.27 berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.27 Prioritas Pengembangan Kebutuhan Proses 



 
No Kebutuhan proses Nilai   Prioritas  
1 Mengubah bahan isi jok yang lembut 97,02 9 
2 Memasang shock absober daya redam tinggi 270,39 2 
3 Mengganti suspensi dengan yang medium 308,61 1 
4 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 223,83 3 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ 

radiator ) 
172,98 6 

6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas 
yang labih besar 

211,38 4 

7 Memberikan system penutup kunci 62,32 10 
8 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 55,23 11 
9 Melapisi handel gas dengan bahan yang lembut 148,14 7 

10 Memberikan bantalan karet pada dudukan mesin 141,81 8 
11 Merubah indikator menjadi digital 56,52 12 
12 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 201,15 5 

 

h. Matrik HOQ Technical Requirements to Process Requirements 

Matrik house of quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi 

kebutuhan teknik dan bagaimana memenuhinya. Matrik ini dibuat 

berdasarkan penggabungan pengolahan data dari penetuan bobot sampai 

dengan penentuan prioritas pengembangan kebutuhan proses, akan 

tetapi hasil dari matrik ini belum sepenuhnya dapat diterapkan. Agar 

hasil dari metode QFD ini sempurna dan lebih spesifik maka hasil 

matrik HOQ ini akan diolah lagi pada tahap matrik HOQ selanjutnya 

hingga dihasilkan output yang benar-benar spesifik, operasional, teknis 

dan jelas. Output HOQ ini (kebutuhan proses) akan menjadi input bagi 

matrik HOQ selanjutnya dan nilai absolut kebutuhan proses terhadap 

parameter  eknik akan menjadi bobot kebutuhan proses. Gambar 

selengkapnya dari matrik HOQ ini seperti dapat dilihat pada gambar 

4.2. 

 



 

             Gambar 4.2 Matrik HOQ Tecnical Requirements To Proses Requirement 



4.4 Matrik HOQ Process Requirements to Quality Procedures 

 Matrik HOQ process requirements to quality procedures adalah 

tahap terakhir dari tahap berantai analisis QFD. Input dari matrik ini 

didapatkan dari output matrik sebelumnya yaitu process requirements 

(kebutuhan proses) dan nilai kepentingan relatif (bobot) kebutuhan proses 

diperoleh dari nilai absolut kebutuhan proses terhadap parameter teknik. 

a. Kepentingan Relatif (Bobot) 

 Kepentingan relatif (bobot) dari kebutuhan proses diperoleh dari 

dari nilai absolut kebutuhan proses terhadap parameter teknik. Adapun 

nilai dari bobot kebutuhan proses dapat dilihat pada tabel 4.28 berikut:  

Tabel 4.28 Bobot Kebutuhan Proses 
 

No Kebutuhan proses Nilai   
1 Mengubah bahan isi jok yang lembut 97,02 
2 Memasang shock absober daya redam tinggi 270,39 
3 Mengganti suspensi dengan yang medium 308,61 
4 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 223,83 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 172,98 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang 

labih besar 
211,38 

7 Memberikan system penutup kunci 62,32 
8 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 55,23 
9 Melapisi handel gas dengan bahan yang lembut 148,14 

10 Memberikan bantalan karet pada dudukan mesin 141,81 
11 Merubah indikator menjadi digital 56,52 
12 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 201,15 

 

b. Normalisasi Bobot 

 Bobot dari masing-masing atribut kebutuhan proses yang telah 

diperoleh perlu dinormalisasikan. Hal ini untuk memudahkan dalam 

perhitungan selanjutnya. Perhitungan normalisasi bobot dari kebutuhan 

proses diperoleh dari hasil bagi antara masing-masing bobot kebutuhan 



proses dengan jumlah total dari bobot kebutuhan proses dikalikan 100. 

Contoh perhitungan normalisasi bobot untuk atribut kebutuhan proses 

yang pertama ” Mengubah bahan isi jok yang lembut” dari adalah 

sebagai berikut: 

Normalisasi bobot =
bobottotal

bobot
 x 100 

   = 
1949,38

97,02
 x 100 

   = 4,97 

 Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.29 

berikut: 

Tabel 4.29 Normalisasi Bobot Kebutuhan Proses 
 

No Kebutuhan proses Nilai   
1 Mengubah bahan isi jok yang lembut 4,97 
2 Memasang shock absober daya redam tinggi 13,87 
3 Mengganti suspensi dengan yang medium 15,83 
4 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 11,48 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 8,87 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang lebih besar 10,84 
7 Memberikan system penutup kunci 3,19 
8 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 2,83 
9 Melapisi handel gas dengan bahan yang lembut 7,59 
10 Memberikan bantalan karet pada dudukan mesin 7,27 
11 Merubah indikator menjadi digital 2,89 
12 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 10,31 

 
c. Quality Procedures 

 Atribut quality procedures merupakan penerjemahan pihak 

manajemen dalam menyikapi keinginan pelanggan yang telah terbentuk 

dalam atribut kebutuhan proses. Atribut ini merupakan rangkaian 

prosedur teknis dalam Operasional Dealer Hoya Motor klaten secara 

terperinci, terukur dan konkrit. Quality procedures sepenuhnya 



ditentukan oleh pihak manajemen Dealer Hoya Motor klaten dan atribut 

prosedur kualitas tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

4.310berikut: 

Tabel 4.30 Prosedur Kualitas 
 

No Prosedur kualitas 
1 Mengubah bahan isi jok dengan menggunakan busa yang lembut dan 

tebal 
2 Memasang shock absober yang menggunakan tekanan angin 
3 Mengganti suspensi yang menggunakan begel ( bantalan shock ) yang 

dapat diubah-ubah untuk menyesuaikan tingkat tekanan 
4 Mengubah body pada pusat panas 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang lebih besar 
7 Menambahkan disk brake ( rem cakram ) pada bagian roda belakang 
8 Mengganti sistem lubang penutup kunci  
9 Merubah model gigi kunci dari dua sisi menjadi tiga sisi 
10 Memberikan peredam pada dudukan mesin kebody dari bahan karet 

untuk meminimalisasikan getaran dari mesin 
11 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 
12 Melapisi handel gas dengan bahan karet yang lunak 
13 Merubah indikator menjadi digital sehingga mudah dipahami oleh 

pengendara 
14 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 

 
d. Interaksi Antara Process Requirements dengan Quality Procedures 

 Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan tiap 

komponen prosedur kualitas dan kebutuhan proses Tiga tipe hubungan 

yang digunakan adalah: 

= Tingkat hubungan kuat dengan nilai 9 

= Tingkat hubungan sedang dengan nilai 3 

= Tingkat hubungan lemah dengan nilai 1 

e. Nilai Matrik Interaksi Process Requirements dengan Quality 

Procedures 

 Matrik interaksi adalah untuk menghubungkan antara Process 

Requirements dengan Quality Procedures yang telah ditetapkan. Lemah 



dan kuatnya interaksi yang terjadi dipengaruhi oleh tingkat kedekatan 

antara Process Requirements dengan Quality Procedures. Interaksi yang 

terjadi kemudian dinyatakan dalam angka dan simbol. Nilai interaksi ini 

harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari setiap atribut kebutuhan 

proses yang telah dihitung sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai 

untuk setiap prosedur kualitas dengan kebutuhan proses (nilai matrik 

interaksi). Nilai ini kemudian dijumlahkan sehingga diketahui nilai 

absolut prosedur kualitas tiap atribut. Setelah diketahui nilai absolut 

prosedur kualitas tiap atribut , maka dapat ditentukan prosedur kualitas 

mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. 

Interaksi kebutuhan proses dengan prosedur kualitas yang berupa 

berupa angka dapat dilihat pada tabel 4.31 dan interaksi keduanya yang 

berupa simbol dapat dilihat pada tabel 4.32. 



                  Tabel 4.31  Interaksi Kebutuhan Proses dengan Prosedur Kualitas Berupa Angka 
 

 

 



Tabel 4.32 Interaksi Kebutuhan Proses dengan Prosedur Kualitas Berupa Simbol 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 Nilai matrik interaksi untuk masing-masing atribut harus diketahui 

karena nilai inilah yang dibutuhkan untuk perhitungan selanjutnya. Nilai 

prosedur kualitas diperoleh dengan rumus:  

PKi =  � Hi x Bki .......................................................................... (4.5) 

 Keterangan: 

PKi = Nilai absolut prosedur kualitas untuk masing-masing atribut. 

Bki = Kepentingan relatif (bobot atau normalisasi bobot) kebutuhan proses 

yang memiliki hubungan dengan atribut prosedur kualitas. 

Hi  = Nilai hubungan atau interaksi kebutuhan proses yang memiliki 

hubungan dengan atribut prosedur kualitas. 

 Adapun contoh perhitungan nilai prosedur kualitas untuk atribut 

‘Mengubah bahan isi jok yang lembut dan mengubah bahan isi jok dengan 

menggunakan busa yang lembut dan tebal’ adalah sebagai berikut: 

PKi   = (9 x 494 ) + (1 x  15,83 ) + ( 3 x 10,31 ) 

 = 91,49 



Tabel 4.33 Nilai Absolut Prosedur Kualitas 
 

No Prosedur kualitas Nilai  
1 Mengubah bahan isi jok dengan menggunakan busa yang lembut dan 

tebal 91,49 

2 Memasang shock absober yang menggunakan tekanan angin 338,02 
3 Mengganti suspensi yang menggunakan begel ( bantalan shock ) yang 

dapat diubah-ubah untuk menyesuaikan tingkat tekanan 305,50 

4 Mengubah body pada pusat panas 183,15 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 214,08 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang lebih besar 151,08 
7 Menambahkan disk brake ( rem cakram ) pada bagian roda belakang 217,59 
8 Mengganti sistem lubang penutup kunci  68,13 
9 Merubah model gigi kunci dari dua sisi menjadi tiga sisi 68,13 

10 Memberikan peredam pada dudukan mesin kebody dari bahan karet 
untuk meminimalisasikan getaran dari mesin 190,43 

11 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 75,47 
12 Melapisi handel gas dengan bahan karet yang lunak 99,24 
13 Merubah indikator menjadi digital sehingga mudah dipahami oleh 

pengendara 118,80 

14 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 540,62 
 

 Sedangkan nilai matrik interaksi prosedur kualitas dengan 

kebutuhan proses dapat dilihat pada tabel 4.34 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nilai 4.34 Nilai Interaksi Kebutuhan Proses Dengan Parameter Teknik 
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f. Hubungan Antar Quality Procedures 

 Pengidentifikasian hubungan antar prosedur kualitas perlu 

dilakukan guna mengetahui adanya keterkaitan antar prosedur kualitas 

dalam tercapainya pelaksanaan prosedur kualitas. Bentuk 

hubungantersebut adalah: 

� Hubungan positif kuat, terjadi apabila dua atribut masing-masing 

saling mendukung dalam pelaksanaannya, dan sifat hubungannya 

kuat. 

� Hubungan positif moderat, terjadi apabila dua atribut masing-

masing saling mendukung dalam pelaksanaannya, dan sifat 

hubungannya sedang. 

� Tidak ada hubungan, terjadi apabila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun. 

� Hubungan negatif kuat, terjadi apabila dua atribut masing-masing 

saling bertentangan atau melemahkan dalam pelaksanaannya, dan 

sifat hubungannya kuat. 

� Hubungan negatif. moderat, terjadi apabila dua atribut masing-

masing saling bertentangan atau melemahkan dalam 

pelaksanaannya, dan sifat hubungannya sedang.. 

 Penentuan hubungan antar prosedur kualitas digunakan untuk 

mengetahui interaksi antar prosedur kualitas dalam pelaksanaannya 

sehingga dalam pengembangan prosedur kualitas perlu 



mempertimbangkan interaksi diantara prosedur kualitas. Interaksi antar 

prosedur kualitas dapat dilihat pada tabel 4.35 

Tabel 4.35 Interaksi Antar Prosedur Kualitas 
 

 

 

g. Prioritas Pengembangan Prosedur kualitas 

 Dari nilai absolut prosedur kualitas sebagai pedoman utama dan 

interaksi diantara prosedur kualitas maka dapat ditentukan prosedur 

kualitas mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih 

dahulu. Adapun prioritas pengembangan dari prosedur kualitas dapat 

dilihat pada tabel 4.37 berikut: 

 
 
 
 



Tabel 4.36 Prioritas Pengembangan Prosedur Kualitas 
 

No Prosedur kualitas Nilai Prioritas 
1 Mengubah bahan isi jok dengan menggunakan busa yang lembut dan 

tebal 91,49 11 

2 Memasang shock absober yang menggunakan tekanan angin 338,02 2 
3 Mengganti suspensi yang menggunakan begel ( bantalan shock ) yang 

dapat diubah-ubah untuk menyesuaikan tingkat tekanan 305,50 3 

4 Mengubah body pada pusat panas 183,15 7 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 214,08 5 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang lebih besar 151,08 8 
7 Menambahkan disk brake ( rem cakram ) pada bagian roda belakang 217,59 4 
8 Mengganti sistem lubang penutup kunci  68,13 13 
9 Merubah model gigi kunci dari dua sisi menjadi tiga sisi 68,13 14 
10 Memberikan peredam pada dudukan mesin kebody dari bahan karet 

untuk meminimalisasikan getaran dari mesin 190,43 6 

11 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 75,47 12 
12 Melapisi handel gas dengan bahan karet yang lunak 99,24 10 
13 Merubah indikator menjadi digital sehingga mudah dipahami oleh 

pengendara 118,80 9 

14 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 540,62 1 
 

h. Matrik HOQ Process Requirements to Quality Procedures 

 Matrik house of quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi 

kebutuhan proses dan bagaimana memenuhinya. Matrik ini dibuat 

berdasarkan penggabungan pengolahan data dari penetuan bobot sampai 

dengan penentuan prioritas pengembangan prosedur kualitas, hasil dari 

matrik ini sudah dapat diterapkan pada operasional perusahaan, karena 

output dari matrik ini yang berupa prosedur kualitas merupakan 

rangkaian  prosedur teknis dalam operasional Hoya motor klaten secara 

terperinci, terukur dan konkrit. Gambar selengkapnya dari matrik HOQ 

process requirements to quality procedures ini seperti dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 



 

Gambar 4.3 Matrik HOQ Process Requirements to Quality Procedures 



BAB V 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Atribut Kepuasan Produk 

 Atribut kepuasan produk didapatkan dari hasil pengamatan peneliti 

dan masukan dari pelanggan yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 

di Klaten lewat penyebaran kuesioner pendahuluan sebanyak 30 sampel, 

yang bertujuan agar pelanggan mempunyai kesempatan dalam menentukan 

atribut kepuasan produk yang diharapkan dari sepeda motor Yamaha Mio. 

Adapun atribut kepuasan produk tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 

berikut:  

Tabel 5.1 Atribut yang Diinginkan Pelanggan  
 

No Atribut Kepuasan Produk 
1 Posisi berkendara sangat nyaman 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 
8 Setiap pemakaian lebih dari 1000 km motor tidak mengalami 

ganggguan 
9 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 

10 Rem pakem 
11 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   
12 Setiap pemakain kurang lebih 10.000 km ban belakang tidak cepat 

habis 
13 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 
14 Spare parts harganya murah 
15 Bahan handel gas lembut 
16 Shock beker lembut 
17 Front fork lembut 
18 Kunci pengaman sudah anti maling 
19 Sistem starter sangat bagus 
20 Bahan bakar irit 

 

5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 



 Data atribut kepuasan produk yang diinginkan oleh pelanggan dari 

kuesioner pendahuluan kemudian dikumpulkan selanjutnya dibuat 

kuesioner kedua dan disebarkan lagi kepada responden sebanyak 30 

responden. Hasil dari kuesioner ini selanjutnya dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 12.0. Atribut kepuasan 

produk yang valid dan reliabel dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut: 

Tabel 5.2 Kepuasan produk yang Valid dan Reliable 
 

No Atribut Kepuasan produk 
1 Posisi berkendara sangat nyaman 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 
9 Rem pakem 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 
12 Spare parts harganya murah 
13 Bahan handel gas lembut 
14 Shock beker lembut 
15 Front fork lembut 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 
17 Sistem starter sangat bagus 

 

5.3 Matrik HOQ Customer Requirements  To Technical Requirements 

 Matrik House of Quality (HOQ) ini menjelaskan bagaimana 

keinginan pelanggan dalam bentuk atribut kepuasan produk diterjemahkan 

dalam bahasa teknik oleh manajeman dalam bentuk parameter teknik. 

Matrik ini merupakan tahap pertama dari 3 tahap rancangan tingkat 

kepuasan pengguna sepeda motor Yamaha Mio di Klaten 

5.3.1 Derajat Kepentingan Atribut Kepuasan Produk 



 Hasil penyebaran kuesioner ketiga didapatkan derajat 

kepentingan relatif atribut kepuasan produk yang merupakan rerata 

dari penilaian derajat kepentingan kepuasan produk 30 responden 

yang merupakan sampel populasi dari penelitian. Adapun nilai 

derajat kepentingan relatif kepuasan produk dapat dilihat pada 

tabel 5.3 berikut: 

Tabel 5.3 Derajat Kepentingan Relatif Atribut Kepuasan Produk 
 

No Atribut Kepuasan Produk Derajat 
Kepentingan 

1 Posisi berkendara sangat nyaman 2,967 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 2,567 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 2,200 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 1,967 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 2,767 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 2,800 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 2,700 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 2,400 
9 Rem pakem 2,900 
10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   2,667 
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 2,800 
12 Spare parts harganya murah 2,300 
13 Bahan handel gas lembut 2,767 
14 Shock beker lembut 2,267 
15 Front fork lembut 2,467 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 2,100 
17 Sistem starter sangat bagus 2,800 

 

 

 

 Nilai derajat kepentingan relatif atribut produk dapat 

dijadikan acuan juga memberikan gambaran informasi atribut 

produk mana yang perlu di kembangkan oleh pihak manajemen 

Hoya Motor Klaten  yang sesuai dengan harapan dan keinginan 

pelanggan 



5.3.2  Kinerja Atribut Kepuasan Produk 

 Hasil penyebaran kuesioner ketiga didapatkan kinerja 

kepuasan produk yang merupakan rerata kinerja kepuasan produk 

dari 30 responden yang merupakan sampel populasi dari penelitian. 

Adapun nilai kinerja atribut kepuasan produk dapat dilihat pada 

tabel 5.4 berikut: 

Tabel 5.4 Kinerja Kepuasan Produk 
 

No Atribut Kepuasan Produk 
Kinerja 

Kepuasan 
Produk 

1 Posisi berkendara sangat nyaman 3,367 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 3,233 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 2,667 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 2,167 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 3,100 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 3,300 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 2,933 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 3,133 
9 Rem pakem 3,133 
10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   2,833 
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 3,200 
12 Spare parts harganya murah 2,367 
13 Bahan handel gas lembut 3,100 
14 Shock beker lembut 2,700 
15 Front fork lembut 2,867 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 2,567 
17 Sistem starter sangat bagus 2,900 

 

 

5.3.3  Nilai Target 

 Untuk menetapkan nilai target tidaklah mudah, karena 

harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh dealer 

motor. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya manusia, 

finansial dan sebagainya. Dari tabel 4.6 terlihat bahwa nilai target 

yang ditetapkan oleh Manajemen Hoya Motor Klaten sangat tinggi. 



Dan kebanyakan nilai target yang ditetapkan nilainya lebih tinggi 

dari nilai kinerja kepuasan produk. sehingga akan terjadi perbaikan 

yang cukup banyak yang harus dilakukan oleh pihak manajemen 

Hoya Motor Klaten. Nilai rasio perbaikan merupakan hasil bagi 

antara nilai target dengan kinerja kepuasan produk. Adapun nilai 

rasio perbaikan atribut kepuasan produk dari Hoya Motor dapat 

dilihat pada tabel 5.5 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabel 5.5 Rasio Perbaikan 

No Atribut kepuasan produk Nilai 
Target 

Kinerja 
KP 

Rasio 
Perbaikan 

1 Posisi berkendara sangat nyaman 4 3,367 1,188 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 4 3,233 1,237 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi 

diatas 80km/jam 
3 2,667 1,124 

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 4 2,167 1,845 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 4 3,100 1,290 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 4 3,300 1,212 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 4 2,933 1,363 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 4 3,133 1,276 
9 Rem pakem 4 3,133 1,276 
10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak 

mudah selip                                                    
4 2,833 1,411 

11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 3 3,200 0,937 



12 Spare parts harganya murah 3 2,367 1,267 
13 Bahan handel gas lembut 3 3,100 0,967 
14 Shock beker lembut 4 2,700 1,481 
15 Front fork lembut 4 2,867 1,395 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 4 2,567 1,558 
17 Sistem starter sangat bagus 4 2,900 1,379 

 

 Nilai rasio perbaikan lebih dari 1 berarti bahwa nilai target 

lebih besar dari nilai kinerja sehingga perlu adanya perbaikan dan 

semakin besar nilai rasio perbaikannya maka semakin besar pula 

tingkat perbaikan yang harus dilakukan. Dari tabel di atas 

perbaikan yang harus dilakukan meliputi kepuasan produk 1, 2 , 3, 

4, 5 , 6, 7, 8, 9,10,12 , 14,15 ,16 dan 17. Hanya ada 2 jenis atribut 

yaitu 11 dan 13 yang tidak harus dilakukan perbaikan, sehingga 

perbaikan yang harus dilakukan oleh manajemen relatif banyak. 

 

 

 

5.3.4 Sales Point 

 Sales point merupakan penilaian dari pihak manajemen 

dealer Hoya Motor mengenai atribut-atribut produk tersebut. 

Penilaiannya didasarkan pada sejauh mana atribut-atribut tersebut 

mempunyai nilai jual bagi pihak dealer Hoya Motor. Atribut yang 

memiliki nilai jual tinggi (1,5) yaitu atribut pelayanan jasa 1, 2, 3, 

6, 9, 10, 12,1 4 dan16. Atribut yang memiliki nilai jual sedang 

(1,2) adalah atribut 4, 5, 7, 8, 13 dan 17 sedangkan atribut 11 tidak 

memiliki nilai jual (1).  



5.3.5  Bobot Atribut Kepuasan Produk 

 Untuk lebih memudahkan dalam menentukan prioritas 

atribut produk yang akan dikembangkan, maka dihitung bobot 

atribut dengan mengalikan derajat kepentingan, rasio perbaikan 

dan sales point. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 

5.6. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tabel 5.6 Hasil Perhitungan Bobot Atribut Kepuasan Produk 
 

No Atribut Kepuasan produk Bobot 
1 Posisi berkendara sangat nyaman 5,287 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 4,763 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 3,709 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 4,354 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 4,283 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 5,090 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 4,416 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 3,674 
9 Rem pakem 4,440 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   5,644 
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 2,623 
12 Spare parts harganya murah 4,371 
13 Bahan handel gas lembut 3,210 
14 Shock beker lembut 5,036 
15 Front fork lembut 4,129 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 4,907 
17 Sistem starter sangat bagus 4,633 

 
 



5.3.6  Normalisasi Bobot Atribut Kepuasan Produk 

 Bobot dari masing-masing atribut yang telah dihitung 

perlu dinormalisasikan untuk memudahkan perhitungan dan 

pengolahan data selanjutnya. Normalisasi bobot dihitung dengan 

membagi bobot dengan total bobot dan dikalikan 100. Hasil 

Normalisasi bobot dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel .5.7 Normalisasi Bobot Atribut Kepuasan Produk 
 

No Atribut kepuasan produk Normalisasi  
1 Posisi berkendara sangat nyaman 7,170 
2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan 7,110 
3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi diatas 80km/jam 5,030 
4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa nyaman 5,905 
5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh 5,809 
6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi 6,903 
7 Sistem pendingin mesin sudah baik 5,989 
8 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan 4,983 
9 Rem pakem 6,021 

10 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak mudah selip                                                   7,654 
11 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik 3,557 
12 Spare parts harganya murah 5,928 
13 Bahan handel gas lembut 4,353 
14 Shock beker lembut 6,830 
15 Front fork lembut 5,600 
16 Kunci pengaman sudah anti maling 6,655 
17 Sistem starter sangat bagus 6,283 

 

5.3.7 Matrik Interaksi Antara Atribut Kepuasan Produk dan 

Parameter Teknik 



 Atribut kepuasan produk harus diubah kedalam bahasa 

teknik yang lebih mudah untuk dipahami oleh manajemen. 

Penerjemahan ini ditentukan oleh Manajemen dealer Hoya Motor 

klaten dan lebih sering disebut sebagai parameter teknik. Atribut 

yang berjumlah 17 tersebut diterjemahkan menjadi 10 jenis 

parameter teknik. Parameter teknik tersebut cukup berhubungan 

dengan kepuasan produk yang diberikan dealer Hoya Motor klaten 

agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

 Hubungan yang terjadi antara atribut produk dengan 

parameter teknik adalah : 

a. Hubungan kuat dengan nilai 9  

Sebagai contoh Posisi berkendara sangat nyaman dengan 

mengubah bahan isi jok. dapat dikatakan kuat karena bahan isi 

jok sangat berpengaruh pada posisi berkendara sehingga akan 

lebih nyaman. 

b. Hubungan moderat dengan nilai 3  

Sebagai contoh hubungan pada sepeda motor untuk menikung 

nyaman dan tidak mudah selip dengan memasang rem yang 

baik dikatakan hubungan moderat karena dengan rem yang 

baik akan berpengaruh pada saat berkendara menikung. 

c. Kemungkinan ada hubungan dengan nilai 1 

 Sebagai contoh hubungan pada sistem starter sangat bagus 

dengan memasang rem yang baik dikatakan kemungkinan ada 



hubungan karena memasang rem yang bagus saat berkendara 

dengan sistem starter sangat bagus kemungkinan ada.  

 Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi 

bobot dari setiap atribut kepuasan produk yang telah dihitung 

sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai untuk setiap parameter 

teknik dan atribut kepuasan produk (nilai matrik interaksi). Nilai 

ini kemudian dijumlahkan sehingga diketahui nilai absolut 

parameter teknik terhadap atribut kepuasan produk. Adapun nilai 

absolut parameter teknik dapat dilihat pada tabel 5.8.berikut: 

Tabel 5.8 Nilai Absolut Parameter Teknik 
 

No Parameter Teknik Nilai  
1 Mengubah bahan isi jok 162,72 

2 Mengganti sistem suspensi 383,22 
3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat 

panas 189,81 

4 Memasang rem yang lebih baik 238,60 
5 Merubah system keamanan kunci 91,90 
6 Meningkatkan motor starter dengan voltase 

rendah 56,54 

7 Meningkatkan bahan handel gas 178,38 
8 Menaikan kapasitas mesin 226,44 
9 Merubah tampilan indikator 92,53 
10 Pemerataan system distribusi 53,35 

 

5.3.8  Hubungan Antar Parameter Teknik 

 Penentuan pioritas terhadap parameter teknik apa yang 

akan dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara 

parameter teknik.  Dari interaksi antar parameter teknik yang 

terjadi seperti pada tabel 4.17, menunjukkan adanya 3 kriteria 

hubungan yang terjadi antar parameter teknikyaitu : 

a. Hubungan positif kuat 



 Sebagai contoh hubungan pada meningkatkan bahan handel 

gas dengan memasang rem yang lebih baik dikatakan hubungan 

positif kuat karena rem yang baik sangat berpengaruh pada 

handel gas tersebut. 

b. Hubungan positif moderat 

Sebagai contoh hubungan pada meningkatkan bahan handel gas 

dengan meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 

dikatakan hubungan positif moderat karena handel gas 

berpengaruh pada sistem starter. 

c. Tidak ada Hubungan 

 Sebagai contoh hubungan pada mengubah bahan pada isi jok 

dengan  merubah sistem keamanan kunci  karena untuk dua 

atribut tersebut memang masing-masing mempunyai fungsi 

yang berbeda-beda dan tidak saling berkaitan. 

Hubungan antar parameter teknik ini dapat dilihat pada tabel 5.9 

dan 5.10 berikut 

Tabel 5.9 Hubungan Antar Parameter Teknik  
Yang Berupa Positif Kuat 

 
Parameter teknik ke Dengan parameter teknik ke 

1 2 
2 4 
3 8 
4 7 

 
 
 
 

Tabel 5.10 Hubungangan Antar Parameter Teknik  
Yang Berupa Positif Moderat 

 
Paameter teknik ke Dengan parameter teknik ke 

3 6 



4 6 
5 6 
6 7,8 

 

 Hubungan antar parameter teknik selain di atas tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. Dalam penentuan prioritas 

pengembangan hendaknya mempertimbangan interaksi diantara 

parameter teknik agar tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi 

secara optimal disamping faktor nilai absolut parameter teknik 

terhadap atribut kepuasan produk sebagai pedoman yang utama. 

5.3.9  Prioritas Pengembangan Parameter Teknik 

 Dengan memperhatikan nilai absolut parameter teknik 

terhadap atribut kepuasan produk sebagai pedoman utama dan 

interaksi diantara parameter teknik maka dapat ditentukan 

parameter teknik mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan 

terlebih dahulu. Adapun prioritas pengembangan dari parameter 

teknik dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut: 

Tabel 5.11 Prioritas Pengembangan Parameter Teknik 
 

No Parameter Teknik Prioritas 
1 Mengganti sistem suspensi 1 
2 Memasang rem yang lebih baik 2 
3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 3 
4 Meningkatkan bahan handel gas 4 
5 Mengubah bahan isi jok 5 
6 Menaikan kapasitas mesin 6 
7 Merubah tampilan indikator 7 
8 Merubah system keamanan kunci 8 
9 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 9 

10 Pemerataan system distribusi 10 
 
5.3.10 Rumah kualitas Customer Requirements to Technical 

Requirements 



 Matrik house of quality ini menjelaskan apa saja yang 

menjadi kebutuhan atau harapan pelanggan dan bagaimana 

memenuhinya. Matrik ini dibuat berdasarkan penggabungan 

pengolahan data dari penentuan derajat kepentingan atribut 

kepuasan produk sampai dengan penentuan prioritas 

pengembangan parameter teknik. Input matrik ini adalah 17 atribut 

yang diinginkan oleh pelanggan dan output matrik berupa 10 

parameter teknik. Agar hasil dari metode QFD ini sempurna dan 

lebih spesifik maka hasil matrik HOQ ini akan diolah lagi pada 

tahap matrik HOQ selanjutnya hingga dihasilkan output yang 

benar-benar spesifik, operasional, teknis dan jelas. Output HOQ ini 

(parameter teknik) akan menjadi input bagi matrik HOQ 

selanjutnya dan nilai absolut parameter teknik terhadap atribut 

kepuasan produk akan menjadi bobot parameter teknik. 

 
5.4 Matrik HOQ Technical Requirements to Process Requirements 

 Matrik House of Quality (HOQ) ini menjelaskan bagaimana pihak 

Manajeman Hoya Motor Klaten menyikapi parameter teknik yang terbentuk 

dalam HOQ Customer Requirements to technical Requirements ke dalam 

kebutuhan proses. Matrik ini merupakan tahap kedua dari 3 tahap rancangan 

peningkatan kinerja kepuasan produk sepeda motor Yamah Mio dengan 

QFD. 

5.4.1 Normalisasi Bobot Parameter Teknik 



 Bobot parameter teknik didapatkan dari hasil matrik HOQ 

Customer Requirements To Technical Requirement yaitu nilai 

absolut kebutuhan parameter teknik terhadap atribut kepuasan 

produk. Bobot dari masing-masing parameter teknik yang telah 

diperoleh perlu dinormalisasikan untuk memudahkan perhitungan 

dan pengolahan data selanjutnya. Normalisasi bobot dihitung 

dengan membagi bobot dengan total bobot dan dikalikan 100. Hasil 

Normalisasi bobot parameter teknik dapat dilihat pada tabel 5.12  

berikut: 

Tabel 5.12 Normalisasi Bobot ParameterTeknik 
 

No Parameter Teknik Nilai  
1 Mengubah bahan isi jok 9,72 
2 Mengganti sistem suspensi 22,89 

3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat 
panas 

11,34 

4 Memasang rem yang lebih baik 14,25 

5 Merubah system keamanan kunci 5,49 

6 Meningkatkan motor starter dengan voltase 
rendah 

3,37 

7 Meningkatkan bahan handel gas 10,65 

8 Menaikan kapasitas mesin 13,53 

9 Merubah tampilan indikator 5,52 

10 Pemerataan system distribusi 3,18 

5.4.2  Matrik Interaksi Antara Parameter Teknik  dan Kebutuhan 

Proses 

 Atribut kebutuhan proses merupakan gambaran 

bagaimana pihak manajemen menyikapi keinginan pelanggan yang 

terbentuk dalam atribut parameter teknik. Atribut ini merupakan 

rangkaian standar produk sepeda motor Yamaha Mio secara umum. 

Atribut parameter teknik yang berjumlah 10 tersebut diterjemahkan 

menjadi 12 kebutuhan proses.  



 Hubungan yang terjadi antara parameter teknik dengan 

kebutuhan proses bisa berupa hubungan kuat dengan nilai 9, 

hubungan moderat dengan nilai 3 atau kemungkinan ada hubungan 

dengan nilai 1. Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi 

bobot dari setiap atribut parameter teknik yang telah dihitung 

sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai untuk setiap kebutuhan 

proses dan parameter teknik (nilai matrik interaksi). Nilai ini 

kemudian dijumlahkan sehingga diketahui nilai absolut kebutuhan 

proses terhadap parameter teknik. Adapun nilai absolut kebutuhan 

proses dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut : 

Tabel 5.13 Nilai Absolut Kebutuhan Proses 
 

No Kebutuhan proses Nilai   
1 Mengubah bahan isi jok yang lembut 97,02 
2 Memasang shock absober daya redam tinggi 270,39 
3 Mengganti suspensi dengan yang medium 308,61 
4 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 223,83 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 172,98 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang labih 

besar 
211,38 

7 Memberikan system penutup kunci 62,32 
8 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 55,23 
9 Melapisi handel gas dengan bahan yang lembut 148,14 

10 Memberikan bantalan karet pada dudukan mesin 141,81 
11 Merubah indikator menjadi digital 56,52 
12 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 201,15 

 

5.4.3  Hubungan Antar Kebutuhan Proses 

 Penentuan prioritas terhadap kebutuhan proses apa yang 

akan dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara 

kebutuhan proses. Dari interaksi antar kebutuhan proses yang terjadi 



seperti pada tabel 4.26. Menunjukkan adanya 3 kriteria hubungan 

yang terjadi antar parameter teknik yaitu : 

a. Hubungan positif kuat 

Apabila dua atribut masing-masing saling mendukung dalam 

pelaksanaannya dan sifat hubungannya sangat kuat. 

b. Hubungan positif moderat 

 Terjadi apabila dua atribut masing-masing saling mendukung 

dalam pelaksanaannya dan sifat hubungannya sedang. 

c. Tidak ada hubungan 

Terjadi bila dua atribut masing-masing tidak terdapat hubungan 

apapun. 

 Hubungan antar kebutuhan proses ini dapat dilihat pada tabel 5.14 

dan 5.15 berikut : 

Tabel 5.14 Hubungan Antar kebutuhan Proses Yang  
Berupa Positif Kuat 

 
Kebutuhan proses ke Dengan kebutuhan proses ke 

1 2 
2 3 
4 5 
5 8 

 
 

Tabel 5.15 Hubungan Antar kebutuhan Proses Yang 
Berupa Positif Moderat 

 
Kebutuhan proses ke Dengan kebutuhan proses ke 

1 12 
2 6, 10, 12 
3 6, 10, 12 
6 8, 10, 12 
9 12 

10 12 
11 12 

 



 Hubungan antar kebutuhan proses selain di atas tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. Dalam penentuan prioritas 

pengembangan hendaknya mempertimbangkan interaksi diantara 

kebutuhan proses agar tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi 

secara optimal disamping faktor nilai absolut kebutuhan proses 

terhadap parameter teknik sebagai pedoman yang utama. 

5.4.4 Prioritas Pengembangan kebutuhan Proses 

 Dengan memperhatikan nilai absolut kebutuhan proses 

terhadap parameter teknik sebagai pedoman utama dan interaksi 

diantara kebutuhan   proses maka dapat ditentukan kebutuhan proses 

mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. 

Adapun prioritas pengembangan dari kebutuhan proses dapat dilihat 

pada tabel 5.16 berikut : 

Tabel 5.16 Prioritas Pengembangan Kebutuhan Proses 
 

No Kebutuhan proses Prioritas  
1 Mengganti suspensi dengan yang medium 1 
2 Memasang shock absober daya redam tinggi 2 
3 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 3 
4 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang 

lebih besar 
4 

5 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 5 
6 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 6 
7 Melapisi handel gas dengan bahan yang lembut 7 
8 Memberikan bantalan karet pada dudukan mesin 8 
9 Mengubah bahan isi jok yang lembut 9 
10 Memberikan system penutup kunci 10 
11 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 11 
12 Merubah indikator menjadi digital 12 

 

5.4.5 Rumah Kualitas Technical Requirements to Process 

Requirements 



 Matrik House Of Quality ini menjelaskan apa saja yang 

menjadi parameter teknik dan bagaimana memenuhinya berdasarkan 

kebutuhan proses. Matrik ini dibuat berdasarkan pengolahan data 

dari matrik HOQ tahap pertama untuk mendapatkan bobot 

parameter teknik sampai  prioritas pengembangan kebutuhan proses. 

Input matrik ini adalah 12 atribut kebutuhan teknik dan output 

matrik berupa 14 kebutuhan proses. 

 Agar hasil dari metode QFD ini sempurna dan lebih 

spesifik maka hasil matrik HOQ ini akan diolah lagi pada tahap 

matrik HOQ selanjutnya hingga dihasilkan output yang benar-benar 

spesifik, operasional, teknis dan jelas. Output HOQ ini (kebutuhan 

proses) akan menjadi input bagi matrik HOQ selanjutnya dan nilai 

absolut kebutuhan proses terhadap parameter teknik akan menjadi 

bobot kebutuhan proses. 

5.5 Matrik HOQ Process Requirements to Quality Procedures 

 Matrik House of Quality (HOQ) ini menjelaskan bagaimana pihak 

Manajeman dealer Hoya Motor menyikapi kebutuhan proses yang terbentuk 

dalam HOQ Technical Requirements to Process Requirements ke dalam 

prosedur kualitas. Matrik ini merupakan tahap terakhir dari 3 tahap 

rancangan peningkatan kinerja sepeda motor Yamaha Mio dengan QFD. 

5.5.1  Normalisasi Bobot Kebutuhan Proses 

 Bobot kebutuhan proses didapatkan dari hasil matrik HOQ 

technical requirements to process requirements yaitu nilai absolut 



kebutuhan proses terhadap parameter teknik. Bobot dari masing-

masing parameter teknik yang telah dperoleh perlu dinormalisasikan 

untuk memudahkan perhitungan dan pengolahan data. Normalisasi 

bobot dihitung dengan membagi bobot dengan total bobot dan 

dikalikan 100. Hasil Normalisasi dapat dilihat pada tabel 5.17. 

Tabel 5.17 Normalisasi Bobot Kebutuhan Proses 
 

No Kebutuhan proses Normalisasi 
Bobot 

1 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 4,97 
2 Mengarahkan aliran udara kebagian pusat panas 13,87 
3 Mengganti suspensi dengan yang medium 15,83 
4 Memasang shock absober daya redam tinggi 11,48 
5 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang 

labih besar 
8,87 

6 Memberikan bantalan karet pada dudukan mesin 10,84 
7 Merubah indikator menjadi digital 3,19 
8 Melapisi handel gas dengan bahan yang lembut 2,83 
9 Mengubah bahan isi jok yang lembut 7,59 

10 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 7,27 
11 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 2,89 
12 Memberikan system penutup kunci 10,31 

 

5.5.2 Matrik Interaksi Antara Kebutuhan Proses dan Prosedur 

Kualitas 

 Atribut prosedur kualitas ditentukan oleh pihak 

manajemen untuk menyikapi keinginan pelanggan yang terbentuk 

dalam atribut kebutuhan proses. Atribut kebutuhan proses yang 

berjumlah 12 tersebut diterjemahkan menjadi 14 prosedur kualitas. 

 Hubungan yang terjadi antara kebutuhan proses dengan 

prosedur kualitas bisa berupa hubungan kuat, hubungan moderat dan 

kemungkinan ada hubungan. Adapun nilai absolut prosedur kualitas 

dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut: 



 

Tabel 5.18 Nilai Absolut Prosedur Kualitas 
 

No Prosedur kualitas Nilai 
1 Mengubah bahan isi jok dengan menggunakan busa yang lembut dan 

tebal 91,49 

2 Memasang shock absober yang menggunakan tekanan angin 338,02 
3 Mengganti suspensi yang menggunakan begel ( bantalan shock ) yang 

dapat diubah-ubah untuk menyesuaikan tingkat tekanan 305,50 

4 Mengubah body pada pusat panas 183,15 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 214,08 
6 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang lebih besar 151,08 
7 Menambahkan disk brake ( rem cakram ) pada bagian roda belakang 217,59 
8 Mengganti sistem lubang penutup kunci  68,13 
9 Merubah model gigi kunci dari dua sisi menjadi tiga sisi 68,13 
10 Memberikan peredam pada dudukan mesin kebody dari bahan karet 

untuk meminimalisasikan getaran dari mesin 190,43 

11 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 75,47 
12 Melapisi handel gas dengan bahan karet yang lunak 99,24 
13 Merubah indikator menjadi digital sehingga mudah dipahami oleh 

pengendara 118,80 

14 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 540,62 
 
5.5.3  Hubungan Antar Prosedur Kualitas 

 Penentuan prioritas terhadap prosedur kualitas apa yang 

akan dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara 

prosedur kualitas. Dari interaksi antar parameter teknik yang terjadi 

seperti pada tabel 4.35, menunjukkan adanya 3 kriteria hubungan 

yang terjadi antar parameter teknik yaitu hubungan positif kuat, 

hubungan positif moderat dan tidak ada hubungan. Hubungan antar 

prosedur kualitas ini dapat dilihat pada tabel 5.19 dan 5.20 berikut:  

Tabel 5.19 Hubungan Antar Prosedur Kualitas  
Yang Berupa Positif Kuat 

 
Prosedur kualitas ke Dengan prosedur kualitas ke 

2 3 
4 5 
6 7, 11, 12 
7 11, 12 
8 9 

Tabel 5.20 Hubungan Antar Prosedur Kualitas Yang 
Berupa Positif Moderat 



 
Prosedur kualitas ke Dengan prosedur kualitas ke 

1 14 
2 10, 14 
3 10, 14 
4 14 
6 14 
7 14 

10 14 
11 12 
12 14 
13 14 

 
 Hubungan antar kebutuhan proses selain di atas tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. Dalam penentuan prioritas 

pengembangan hendaknya mempertimbangan interaksi diantara 

prosedur kualitas agar tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi 

secara optimal disamping faktor nilai absolut prosedur kualitas 

terhadap kebutuhan proses sebagai pedoman yang utama. 

5.5.4  Prioritas Pengembangan Prosedur Kualitas 

 Dengan memperhatikan nilai absolut prosedur kualitas 

terhadap kebutuhan proses sebagai pedoman utama dan interaksi 

diantara prosedur kualitas maka dapat ditentukan prosedur kualitas 

mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. 

Adapun prioritas pengembangan dari prosedur kualitas dapat dilihat 

pada tabel 5.21 berikut: 

 

 

Tabel 5.21 Prioritas Pengembangan Prosedur Kualitas 
No Prosedur kualitas Prioritas 
1 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 1 
2 Memasang shock absober yang menggunakan tekanan angin 2 
3 Mengganti suspensi yang menggunakan begel ( bantalan shock ) yang 

dapat diubah-ubah untuk menyesuaikan tingkat tekanan 3 



4 Menambahkan disk brake ( rem cakram ) pada bagian roda belakang 4 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 5 
6 Memberikan peredam pada dudukan mesin kebody dari bahan karet 

untuk meminimalisasikan getaran dari mesin 6 

7 Mengubah body pada pusat panas 7 
8 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang lebih besar 8 
9 Merubah indikator menjadi digital sehingga mudah dipahami oleh 

pengendara 9 

10 Melapisi handel gas dengan bahan karet yang lunak 10 
11 Mengubah bahan isi jok dengan menggunakan busa yang lembut dan 

tebal 11 

12 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 12 
13 Mengganti sistem lubang penutup kunci 13 
14 Merubah model gigi kunci dari dua sisi menjadi tiga sisi 14 

 

5.5.5  Rumah Kualitas Process Requirements to Quality Procedures 

 Matrik house of quality ini menjelaskan apa saja yang 

menjadi kebutuhan proses dan bagaimana memenuhinya 

berdasarkan prosedur kualitas. Matrik ini dibuat berdasarkan 

pengolahan data dari matrik HOQ tahap kedua untuk mendapatkan 

bobot kebutuhan proses sampai penentuan prioritas pengembangan 

prosedur kualitas produk sepeda motor Yamaha Mio. Input matrik 

ini adalah 12 atribut kebutuhan proses dan output matrik berupa 14 

prosedur kualitas beserta prioritas pengembangannya. Ke-14 

prosedur kualitas tersebut merupakan atribut yang benar-benar 

spesifik, operasional, teknis dan jelas sebagai prosedur 

pengembangan sepeda motor Yamaha Mio yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

 Agar lebih mudah dalam pengembangan dan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan hendaknya pengembangan 

dilakukan berdasarkan skala prioritas yang dihasilkan dari matrik 



ini. Hasil dari matrik ini merupakan keseluruhan proses dari 3 tahap 

analisis metode QFD berantai. Dari 14 atribut prosedur kualitas 

tersebut diharapkan nantinya dilaksanakan. Untuk atribut prosedur 

kualitas yang di tujukan kepada dealer motor Hoya Motor dapat 

dilihat pada tabel 5.22. 

Tabel 5.22 Atribut Prosedur Kualitas yang Ditujukan Kepada Dealer Hoya Motor klaten  
 

No Prosedur kualitas 
1 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 
2 Memasang shock absober yang menggunakan tekanan angin 
3 Mengganti suspensi yang menggunakan begel ( bantalan shock ) yang dapat diubah-

ubah untuk menyesuaikan tingkat tekanan 
4 Menambahkan disk brake ( rem cakram ) pada bagian roda belakang 
5 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 
6 Memberikan peredam pada dudukan mesin kebody dari bahan karet untuk 

meminimalisasikan getaran dari mesin 
7 Mengubah body pada pusat panas 
8 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang lebih besar 
9 Merubah indikator menjadi digital sehingga mudah dipahami oleh pengendara 

10 Melapisi handel gas dengan bahan karet yang lunak 
11 Mengubah bahan isi jok dengan menggunakan busa yang lembut dan tebal 
12 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 
13 Mengganti sistem lubang penutup kunci 
14 Merubah model gigi kunci dari dua sisi menjadi tiga sisi 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran untuk 

perbaikan.  

6.1  Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melalui 

tahapan- tahapan pengolahan data menggunakan metode QFD level 3 

didapat hasil akhir yang merupakan prosedur kualitas yang diharapkan 

konsumen , dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 6.1 Atribut Prosedur Kualitas yang Ditujukan Kepada Dealer Hoya Motor klaten  
 

No Prosedur kualitas 
1 Mendistribusikan spare part genuin ke toko onderdil 
2 Memberikan sistim pendingin mesin ( air culler/ radiator ) 
3 Mengubah body pada pusat panas 
4 Mengganti suspensi yang menggunakan begel ( bantalan shock ) yang dapat 

diubah-ubah untuk menyesuaikan tingkat tekanan 
5 Memasang shock absober yang menggunakan tekanan angin 
6 Menambahkan disk brake ( rem cakram ) pada bagian roda belakang 
7 Memasang rem tromol dengan diameter dan kampas yang lebih besar 
8 Memberikan peredam pada dudukan mesin kebody dari bahan karet untuk 

meminimalisasikan getaran dari mesin 
9 Mengganti sistem lubang penutup kunci 

10 Merubah model gigi kunci dari dua sisi menjadi tiga sisi 
11 Merubah indikator menjadi digital sehingga mudah dipahami oleh pengendara 
12 Melapisi handel gas dengan bahan karet yang lunak 
13 Mengubah bahan isi jok dengan menggunakan busa yang lembut dan tebal 
14 Meningkatkan motor starter dengan voltase rendah 

 

 

 6.2 Saran 



 Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Sebaiknya pihak Yamaha melakukan pengembangan produk dengan 

memperhatikan urutan prioritas berdasarkan prosedur kualitas hasil dari 

pengolahan dan analisis QFD agar bisa mendekati dengan apa yang 

diharapkan oleh pelanggan. 

b. Sebaiknya pihak dealer membuka kotak saran  tentang kepuasan dari 

produk sepeda motor Yamaha Mio. 

c. Sebaiknya pihak Yamaha selalu mengembangkan inovasi 

pengembangan desain produk sesuai dengan customer needs ( keinginan 

pelanggan ) dan berdasarkan keluhan – keluhan dari pelanggan. 
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DAFTAR KUESIONER 

SURVEY PENGGUNA SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO 

 

 Kami ingin mengetahui pendapat anda tentang tingkat kepentingan relatif 

pengguna sepeda motor Yamaha Mio. Berilah tanda ( � ) pada alternative 

jawaban yang paling sesuai dengan pendapat saudara pada daftar pernyataan 

dibawah ini. Adapun pembobotan atas jawaban pada tiap pernyataan adalah 

sebagai berikut :  

4. Sangat Penting 

3. Penting 

2. Kurang Penting  

1. Tidak penting 

Nama           : ......................................................................................................... 

Alamat         : ......................................................................................................... 

No                                  Pernyataan 4 3 2 1 

1 Posisi berkendara sangat nyaman     

2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan     

3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi 

diatas 80km/jam 

    

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa 

nyaman 

    

5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh     

6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi     

7 Sistem pendingin mesin sudah baik     

8 Setiap pemakaian lebih dari 1000 km motor tidak 

mengalami ganggguan  

    

9 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan     

10 Rem pakem     

11 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak 

mudah selip                                                    

    



No                                Pernyataan   4  3   2  1 

12 Setiap pemakain kurang lebih 10.000 km ban 

belakang tidak cepat habis  

    

13 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik     

14 Spare parts harganya murah     

15 Bahan handel gas lembut     

16 Shock beker lembut     

17 Front fork lembut     

18 Kunci pengaman sudah anti maling     

19 Sistem starter sangat bagus     

20 Bahan bakar irit     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR KUESIONER 

SURVEY PENGGUNA SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO 

 

 Kami ingin mengetahui pendapat anda tentang kinerja dari produk sepeda 

motor Yamaha Mio dalam kenyamanan berkendara. Berilah tanda ( � ) pada 

alternative jawaban yang paling sesuai dengan pendapat saudara pada daftar 

pernyataan dibawah ini. Adapun pembobotan atas jawaban pada tiap pernyataan 

adalah sebagai berikut :  

4. Sangat Baik 

3. Baik 

2. Kurang Baik  

1. Tidak Baik 

Nama           : ......................................................................................................... 

Alamat         : ......................................................................................................... 

No                                  Pernyataan 4 3 2 1 

1 Posisi berkendara sangat nyaman     

2 Tarikan pada jalan menanjak sangat ringan     

3 Getaran motor tidak terasa pada kecepatan tinggi 

diatas 80km/jam 

    

4 Suspensi saat melalui jalan tidak rata masih terasa 

nyaman 

    

5 Performa mesin stabil untuk perjalanan jauh     

6 Mesin stabil saat kecepatan tinggi     

7 Sistem pendingin mesin sudah baik     

8 Setiap pemakaian lebih dari 1000 km motor tidak 

mengalami ganggguan  

    

9 Performa mesin baik saat dikendarai berboncengan     

10 Rem pakem     

11 Sepeda motor untuk menikung nyaman dan tidak 

mudah selip                                                    

    



No                                Pernyataan   4  3   2  1 

12 Setiap pemakain kurang lebih 10.000 km ban 

belakang tidak cepat habis  

    

13 Speedo meter dan tampilan instrumentasi menarik     

14 Spare parts harganya murah     

15 Bahan handel gas lembut     

16 Shock beker lembut     

17 Front fork lembut     

18 Kunci pengaman sudah anti maling     

19 Sistem starter sangat bagus     

20 Bahan bakar irit     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               Klaten, Mei 2008 
                                                                                               Kepada Yth. 
                                                                                               Bp/Ibu/Sdr. 

Pemakai Sepeda Motor  
Yamaha Mio Di Klaten 

                                                                  
Assalamu’alaikum wr.wb 
 
 
Dengan Hormat, 

 Dalam rangka penulisan Tugas Akhir / Skripsi, kami selaku mahasiswa 

Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

bermaksud mengadakan survey atau penelitian dengan judul ” Analisis Tingkat 

Kepuasan Pengguna Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Menggunakan Metode 

Quality Function Deployment (QFD ) 

 Sehubungan dengan hal tersebut, Maka kami mohon kesediaan 

Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan memberikan 

jawaban pada daftar yang diajukan dalam kuesioner ini. 

 Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah, kami akan menjamin 

kerahasiaan identitas Bpk/Ibu/Sdr. Kesungguhan anda dalam menjawab setiap 

pertanyaan yang kami ajukan sesuai dengan keadaan dan pendapat anda yang 

sebenar-benarnya merupakan bantuan yang sangat berharga bagi kami dalam 

melakukan Tugas Akhir sampai pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

 Atas kesediaan dan bantuan Bpk/Ibu/Sdr saya mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya. 

 
 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
 
 
              Klaten, Mei 2008 
 
 

      
      ( Arlys Ika KharismaNingrum ) 

 
 



Reliability 
 **** Method 1 (space saver) will be used for this analysis **** 
 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X1                2.9667          .5561        30.0 
  2.     X2                2.5667          .7279        30.0 
  3.     X3                2.2000          .9965        30.0 
  4.     X4                1.9667          .9279        30.0 
  5.     X5                2.7667          .7739        30.0 
  6.     X6                2.8000          .4842        30.0 
  7.     X7                2.7000          .5960        30.0 
  8.     X8                2.4333          .7279        30.0 
  9.     X9                2.4000          .4983        30.0 
 10.     X10               2.9000          .6074        30.0 
 11.     X11               2.6667          .6609        30.0 
 12.     X12               2.3000          .7497        30.0 
 13.     X13               2.8000          .8469        30.0 
 14.     X14               2.3000          .8769        30.0 
 15.     X15               2.7667          .5683        30.0 
 16.     X16               2.2667         1.1121        30.0 
 17.     X17               2.4667          .9371        30.0 
 18.     X18               2.1000          .8030        30.0 
 19.     X19               2.8000          .6644        30.0 
 20.     X20               1.3667          .5561        30.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       49.5333    72.3264     8.5045         20 
 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1            46.5667        65.9092        .6765           .8788 
X2            46.9667        65.8954        .4993           .8823 
X3            47.3333        60.8506        .6742           .8759 
X4            47.5667        61.9092        .6545           .8768 
X5            46.7667        66.3920        .4231           .8847 
X6            46.7333        68.2713        .4775           .8837 
X7            46.8333        67.9368        .4107           .8848 
X8            47.1000        68.6448        .2613           .8892 
X9            47.1333        68.7402        .4040           .8851 
X10           46.6333        66.9299        .5059           .8824 



X11           46.8667        65.2230        .6245           .8790 
X12           47.2333        69.3575        .1927           .8914 
X13           46.7333        63.5126        .5998           .8789 
X14           47.2333        62.8057        .6297           .8778 
X15           46.7667        66.4609        .5981           .8805 
X16           47.2667        59.5126        .6747           .8762 
X17           47.0667        63.1678        .5559           .8806 
X18           47.4333        64.8747        .5262           .8814 
X19           46.7333        66.4782        .4991           .8824 
X20           48.1667        70.3506        .1787           .8899 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    .8875 



 
  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 
1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 1 3 
2 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 
3 3 2 3 2 1 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 1 3 
4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
5 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 
6 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 
7 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 
8 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 
9 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 
10 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 
11 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 
12 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
13 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
14 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
15 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 
16 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 
17 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
18 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 
19 2 3 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 
20 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
21 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
22 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 
23 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 
24 3 4 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 
25 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
26 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
27 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
28 3 2 2 3 4 3 2 2 4 4 3 1 4 4 4 1 4 
29 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
30 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 1 3 

jumlah 89 77 66 59 83 84 81 72 87 80 84 69 83 68 74 63 84 
kepentingan 2.967 2.567 2.200 1.967 2.767 2.800 2.700 2.400 2.900 2.667 2.800 2.300 2.767 2.267 2.467 2.100 2.800 

 




