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ABSTRAK 
Sekarang ini, banyak kursi santai yang dibuat dari bahan kayu, santai lipat, dan 
aluminium dengan desain yang yang beraneka ragam pula. Akan tetapi, masih ada 
perusahaan-perusahaan produk kursi (santai lipat) yang kurang memperhatikan 
aspek ergonomi, efesiensi, dan multiguna. Oleh sebab itu, perlu dilakukan 
penggunaan metode kebutuhan konsumen dengan Quality Function Deployment yang 
biasa disingkat menjadi QFD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
Membuat desain kursi santai lipat, (2) Mendikripsikan atribut-atribut kebutuhan 
konsumen meliputi atribut fungsi, ergonomis, bahan, dan keindahan. (3) Dapat 
menganalisa metode Quality Function Deployment (QFD) pada House of Quality. (4) 
Untuk memahami dan mengaplikasikan metode QFD dalam perencanaan desain kursi 
santai lipat agar dapat menghasilkan kursi yang sesuai kebutuhan konsumen. 
Penelitian dilakukan di Kalurahan Madegondo Solo Baru, Kecamatan Grogol, 
Kabupaten Sukoharjo, dengan jumlah sampel 48 orang. Metode análisis data 
menggunakan QFD. Kesimpulan penelitian, yaitu: (1) Atribut-atribut yang dianggap 
penting oleh konsumen terhadap kualitas desain produk kursi santai lipat, terdiri dari 
atribut fungsi, ergonomi, bahan, dan keindahan. (2) Urutan kepentingan kebutuhan 
konsumen yaitu:  (a) kursi untuk menghilangkan lelah, , (d) kursi terdapat sandaran, 
(c) kursi memiliki tekstur hamper sama sama dengan lengkuk tubuh, (d) kursi dapat 
digunakan nyaman, dan (e) sudut kursi lebih dari 90o. (3) Atribut-atribut yang perlu 
dipertimbangkan pembuat sebagai technical requirement, yaitu standar untuk 
penggunaan kursi santai yang ergonomis dan bahan material sesuai yang diinginkan 
oleh pembuat produk, bahan kayu, besi, atau stainless steel. 

Kata Kunci: Pengembangan, Kursi Santai Lipat, QFD. 

ABSTRACT 

Nowadays, plenty of lounge chairs are made of wood, laid over, and aluminum with a 
design that is diverse as well. However, there are still companies chair products 
(casual fold) less attention to aspects of ergonomics, efficiency, and versatility. 
Therefore, it is necessary to use methods of customer needs with Quality Function 
Deployment is commonly abbreviated to QFD. This study aims to determine: (1) 
Make a lounge chair folding design, (2) Mendikripsikan attributes include the 
attributes of consumer needs functionality, ergonomics, materials, and beauty. (3) to 
analyze the method of Quality Function Deployment (QFD) in the House of Quality. 
(4) To understand and apply the QFD method in planning the design of chairs folding 
chairs in order to produce according to customer needs. The study was conducted in 
Kalurahan Madegondo Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, with a sample of 48 people. 
Methods of data analysis using QFD. Conclusion of the study, namely: (1) The 
attributes that are considered important by consumers on the quality of product design 
folding chairs, consisting of attribute functionality, ergonomics, materials, and beauty. 
(2) The order of the interests of consumer needs, namely: (a) the chair to relieve tired, 
(d) seats there is a support, (c) the chair has a texture almost the same as the 
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curvaceous body, (d) the chair can be used comfortably, and (e) seat angle of more 
than 90o. (3) The attributes that need to be considered as a technical requirement 
maker, which is the standard for the use of the lounge chairs are ergonomic and 
materials as desired by the product manufacturer, wood, iron, or stainless steel. 
 
Keywords: Development, Leisure Folding Chair, QFD. 
 

PENDAHULUAN  
1. Latar Belakang  

Sekarang ini, banyak kursi santai yang dibuat dari bahan kayu, santai lipat, dan 
aluminium dengan desain yang yang beraneka ragam pula. Dari hasil observasi di 
beberapa toko penjual furniture ataupun dari penjualan online di internet, kursi santai 
yang dijual kegunaannya hanya khusus untuk kursi santai saja dan ditempatkan pada 
suatu ruangan misalnya di taman atau di teras sulit dibawa atau dipindahkan, sehingga 
hasil produk kurang memuaskan konsumen, karena menghasilkan kursi santai yang 
kurang sesuai dengan keinginan konsumen. Fasilitas produk yang nyaman, aman dan 
efektif belum memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu permasalahan harga juga perlu 
diperhatikan oleh perusahaan, sehingga harga produk dapat terjangkau oleh masyarakat.  

Hasi observasi tersebut didukung hasil wawancara dengan lima orang yang 
memiliki kursi santai di Kalurahan Madegondo Solo Baru, Kecamatan Grogol, 
Kabupaten Sukoharjo diperoleh jawaban yang hampir sama bahwa kursi santai yang 
dimiliki oleh kelima orang tersebut sulit dipindahkan dalam ruangan yang sempit, kursi 
santai saat digunakan tidak membuat badan terasa nyaman, dan kursi santai hanya dapat 
dipergunakan untuk istirahat atau tidur, tidak dapat untuk menyimpan barang lain.    

Kenyataan tersebut menunjukkan masih ada perusahaan-perusahaan produk kursi 
(santai lipat) yang kurang memperhatikan aspek ergonomi, efesiensi, dan multiguna. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Kusdiah (2013) bahwa suatu rancangan produk baru 
seharusnya memperhatikan ketiga aspek, yaitu ergonomi, efesiensi, dan multiguna.  

 
2.  Tujuan Penelitian 

a. Membuat desain kursi santai lipat. 
b. Mendikripsikan atribut-atribut kebutuhan konsumen meliputi atribut fungsi, 

ergonomis, bahan, dan keindahan.   
c. Dapat menganalisa metode Quality Function Deployment (QFD) pada House of 

Quality. 
d. Untuk memahami dan mengaplikasikan metode QFD dalam perencanaan desain 

kursi santai lipat agar dapat menghasilkan kursi yang sesuai kebutuhan 
konsumen. 
 

LANDASAN TEORI 
1. Desain Produk 

Yuliarty, dkk., (2009) menjelaskan bahwa desain produk dideskripsikan sebagai 
sebuah bidang keahlian yang mempertemukan kerja seniman, kriyawan, insinyur, dan 
manajer (pemasaran). Desain produk menjadi kategori keahlian tersendiri, sebagaimana 
bidang-bidang spesifik desain lainnya di kala itu, yakni : graphic design, interior design, 
jewelry design, fashion design, dan lain-lainnya. 
2. Spesifikasi Kualitas Produk  

a. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya berdasarkan kualitas dari objek yang 
ditentukan. 

b. Dimensi kualitas 
Berdasarkan perspektif kualitas, Gasperst, Vincent (1998: 10) 

mengembangkan dimensi kualitas ke dalam delapan dimensi yang dapat 
digunakan sebagai dasar perencanaan strategis terutama bagi perusahaan atau 
manufaktur 

3. Quality Function Deployment (QFD) 
a. Konsep Quality Function Deployment (QFD) 

Quality Function Deployment (QFD) adalah metodologi dalam proses 
perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang mampu 
mengintegrasikan ‘suara-suara konsumen’ ke dalam proses perancangannya. 
QFD sebenarnya adalah merupakan suatu jalan bagi perusahaan untuk 
mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap 
produk atau jasa yang diharapkan (Mahaptra dan Mohanty, 2013).   

b. Manfaat Quality Function Deployment 
Menurut Akib dan Syam (2009), QFD membawa sejumlah manfaat bagi 

organisasi yang berupaya meningkatkan persaingan mereka secara terus menerus 
memperbaiki kualitas dan produktifitas. 

4. Tahapan Implementasi Quality Function Deployment (QFD) 
Menurut Nasution dalam Kusdiah (2013), menjelaskan bahwa  secara garis besar 

implementasi QFD terdiri dari 3 tahap utama yang sebelumnya didahului oleh tahapan 
perencanaan dan persiapan dalam mendesain sebuah produk. Ketiga tahapan utama 
tersebut adalah:  
a. Tahap pengumpulan suara pelanggan, Voice Of Customer (VOC),  
b. Tahap penyusunan rumah kualitas, House Of Quality (HOQ),  
c. Tahap analisis dan interprestasi.  

 
METODOLOGI PENELITIAN 
1. Objek Penelitian   

Objek dalam penelitian ini yaitu pengembangan desain produk kursi santai lipat 
yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan bantuan orang yang ahli dalam bidang 
pembuatan kursi untuk proses pembuatannya, yang berlokasi di Klaten. 
2. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian masyarakat umum di Kalurahan Madegondo Solo 
Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan jumlah sampel 48 orang. 
3. Langkah-Langkah Penelitian 

a. Pengisian kueisioner 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam kuesioner tersebut 
berisi tentang pertanyaan-pertanyaan kualitas kursi lipat yang diinginkan oleh 
konsumen 

b. Pengolahan Data  
Pada pengolahan data kita memeperoleh konsep atau ide pengembangan kursi 
santai berdasarkan suara pelanggan (voice of customers). pengujian uji  validitas 
dan realibilias dilakukan untuk memenuhi satu jawaban yang sesuai dengan 
konsep 

c. Kebutuhan Teknis (Technical Respon)  
Langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan teknis yang sesuai dengan 
kebutuhan konsumen. Technical Respon (Whats) dalam penelitian merupakan 
jawaban kuesioner yang disebarkan (Hows).  
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d. Customer Needs  
Selanjutnya setelah memperoleh label dari pengelompokkan ide-ide dan 
merumuskannya sesuai dengan ciri dari tema atau tujuannya, maka kita  dapat 
memasukkan label-label tersebut kedalam kolom customer needs pada House Of 
Quality (HOQ). 

e. Quality Function Deployment (QFD)  
Pertama, customer needs di input pada grafik QFD. Selanjutnya 
menterjemahkan kebutuhan melalui karakteristik teknis untuk memenuhi atau 
melebihi seluruh ekspetasi dari pelanggan  

f. Desain Produk  
Untuk memperoleh gambaran secara visual dan rancangan bentuk dari alat bantu 
maka diperlukan desain produk. Dalam hal ini peneliti menggunakan software 
Google Sketch Up. 

 
g. Model Pemecahan Masalah 

 

 
Gambar 1 Model Pemecah Masalah 

 
 
PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 
1. Hasil Analisis Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif variabel tentang metode Quality Function Deployment 
maka, diperoleh nilai rerata (Mean) = 59.8750, modus (Mo) = 59.00, median (Me) / nilai 
tengah = 61.5000 dan standar deviasi (SD) = 8.26586. Selain data tersebut dapat 
diperoleh nilai maksimum = 77,00 dan nilai minimum = 36,00. Kategori tersebut adalah 
sangat baik, baik, cukup baik, dan tidak baik.  
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Penentuan kategori didasarkan pada rerata ideal (Mi). Standar deviasi ideal (Sdi). 
Sdi untuk aspek penerapan metode QFD (Quality Function Deployment) adalah sebesar 
7. Perhitungan interval kategori penerapan metode QFD (Quality Function Deployment) 
dapat dilihat pada Lampiran 2. Rentang skor dan kategori pencapaian untuk penerapan 
metode QFD (Quality Function Deployment) dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1 Persentasi Nilai 

No Kategori Batasan Skor  Frekuensi Jumlah Persentase 
1 Sangat tinggi X > 72,35 1 2,1% 
2 Tinggi 59,9 ≤ X ≤ 72,35 27 56,3% 
3 Cukup 47,45 > X ≥ 59,9 14 29,2% 
4 Tidak baik X < 47,45 6 12,4% 
 Jumlah  48 100% 

Perhitungan persentase penerapan metode QFD disajikan dalam bentuk gambar 
grafik yang bisa dilihat pada Gambar 4.1. Gambar Kategori Penerapan Metode QFD 
Penerapan metode QFD berdasar pada tabel yaitu sangat tinggi atau sangat baik dengan 
presentase 2,1%, kategori tinggi dengan presentase 56,3%, kategori cukup 29,2%, dan 
tidak baik dengan presentase 12,4%, Penerapan metode QFD berkategori tinggi atau baik 
karena tahapan dasar pelaksanaan metode QFD sesuai kebutuhan atau kepentingan 
konsumen pada kursi santai lipat. Guna memudahkan besarnya kategori pada subjek 
disajikan gambar 1 berikut ini.  

 
Gambar 2 Tingkat Kepentingan Subjek pada Kursi Santai Lipat 

2. Analisis Quality Function Deployment (QFD)  
a. Identifikasi Kebutuhan konsumen 

Pada tahap ini dilakukan survei untuk memperoleh informasi berupa suara 
konsumen untuk mengetahui kebutuhan konsumen mengenai produk kursi lipat 
santai. 

b. Voice of The Customer (VOC) 
Voice of the customer merupakan suara pelanggan yang didapat dari hasil 
pengumpulan data kualitatif (wawancara) kepada beberapa pelanggan untuk 
mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya, kemudian hasil wawancara tersebut 
digunakan sebagai bahan dalam menyusun kuesioner. 

c. Pembuatan Kuesioner Tertutup 
Kuesioner dalam penelitian ini dibuat setelah setelah dilakukan VOC. Kuesioner 
berbentuk checklist yang disebarkan kepada konsumen yang telah ditentukan 
disebut dengan responden.   

Sales; sangat 
Tinggi ; 1; 2%

Sales; Tinggi; 27; 
56%

Sales; 
Cukup 

Tinggi; 14; 
29%

Sales; Rendah; 
6; 13%

Kategori Tingkat Kepentingan Subjek pada Kursi 
Santai Lipat

sangat Tinggi

Tinggi

Cukup Tinggi

Rendah
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3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil uji validitas sampling kepentingan pada tabel tersebut didapat r hitung dari 

ke 16 atribut yang ada, lalu di bandingkan dengan r tabel sebesar 0,291. dapat 
diketahui bahwa dari 20 aitem pernyataan ada 4 aitem yang tidak valid, yaitu nomor 
1, 2, 15, dan 20. Hasil uji reliabitas menggunakan rumus Cronbach's Alpha diperoleh 
sebesar 0,890. 

4. Kebutuhan Teknis (Technical Respon)  
Langkah berikutnya adalah menyusun kebutuhan teknis yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Dari kebutuhan teknis tersebut dapat ditentukan nilai sasaran 
yang ingin dicapai untuk tiap-tiap kebutuhan teknis alat tersebut. 

5. Benchmarking 
Produk yang dibandingkan adalah rancangan produk kursi santai yang 

dibutuhkan konsumen. Produk kursi santai yang dijadikan perbandingan adalah kursi 
santai yang dijual di toko Jepara Klaten, toko Soeharto Klaten, toko Kurnia Surakarta 
yang dibuat dari bahan kayu. 

6. Penentuan Derajat Kepentingan Konsumen 
Tabel 2 Bobot Derajat Kepentingan 

 
7. Membuat Daftar Technical Descriptor (Hows) 

Membuat daftar teknikal discriptor digunakan sebagai hubungan antara whats, 
setelah berdiskusi maupun berbicara dengan guru didapat technical descriptor yaitu 
penyesuaian antara desain: peneliti, perlengkapan bahan, perangkai: tukang las, dan 
tukang finishing, dapat dilihat pada Lampiran 5. 

8. Penentuan Nilai Target (Goal) 
Setelah melakukan diskusi dengan komite maupun guru. Di dalam penentuan 

goal skala penilaian mengacu pada nilai Importance to Customer. 
9. Penentuan Ratio Perbaikan Konsumen (Improvement Ratio) 

Improvement Ratio digunakan untuk menunjukkan besarnya perubahan atau 
perbaikan yang harus dilakukan. 
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10. Penentuan Hubungan Hows dan Whats 

 
 
11. Penentuan Prioritas Target 

Tabel 3 
Prioritas Item Kebutuhan Konsumen 

Nomor 
Item 

Ranking Pernyataan 

1 1 Kursi sebagai tempat untuk menghilangkan lelah, stress 
atau pusing 

6 2 Kursi yang panjang, terdapat sandaran dan tempat 
tangan, nyaman ada bantalan 

10 3 Kursi memiliki tekstur yang hampir sama dengan 
lengkuk tubuh sehingga dapat santai apabila digunakan 
tidak menyebabkan pegal. 

4 4 Kursi dapat digunakan nyaman untuk bersantai dan 
bersandar 

2 5 Sudut kursi lebih dari 90o sehingga dapat dibuat tiduran 
 
12. Konsep Produk Terpilih dan Perbandingnnya 

Tabel 5 
Perbandingan Kursi Santai Standar dengan Kursi Santai Desain 

No Keterangan Kursi Santai Standar Kursi Santai Desain 
1 Fungsi Kursi santai berfungsi 

untuk meregangkan otot-
otot yang kaku setelah 
lelah bekerja atau 
beraktifitas sambil 
bersantai di depan TV 
atau teras halaman, atau 
ruangan lain tempat untuk 
bersantai.   

Kursi santai berfungsi 
untuk meregangkan otot-
otot yang kaku setelah 
lelah bekerja atau 
beraktifitas sambil 
bersantai di depan TV atau 
teras halaman, atau 
ruangan lain tempat untuk 
bersantai.   

2 Konstruksi Persamaan dalam ukuran 
Lebar: 68cm 
Panjang: 140cm 

Persamaan dalam ukuran 
Lebar: 62cm 
Panjang: 145cm 
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Tinggi: 34 cm 
Sandaran Punggung: 90o 
 

Tinggi: 45 
Sandaran Punggung: 90o 
 

3 Bentuk 

 
Sederhana, sulit 
dipindahkan  ke ruangan 
lain 

 
Lebih felksibel dapat 
dilipat dan mudah 
memindahkan ke ruangan 
lain. 

 
 

4 Bahan Semua dari kayu  Stainless steel dan busa  
 

 
13. Spesifikasi Produk 

Untuk produk kursi-kursi sendiri bahan yang digunakan adalah pipa aluminium 
yang ringan (sejenis stainless), mudah dibawa kemana saja dan kuat. 

Tabel 4 
Spesifikasi Pengembangan Kursi Santai 

No Spesifikasi Detail Ukuran (m) Bahan Keterangan 

1 Sandaran Kursi 0.62 x 0.45 Busa Bongkar-pasang 

2 Dudukan Kursi 0.58 x 0.45 Busa Bongkar-pasang 

3 Sandaran Tangan 0.60 x 0.46 Stainless steel Permanent 

4 Sandaran Kaki 0.62 x 0.45 Stainless steel + Busa Bongkar-pasang 

5 Total Panjang Kursi 1.48 x 0.45 Stainless steel Bisa dilipat 

6 Total Lebar Kursi 0.45 x 0.45 Stainless steel Permanent 

7 Total Tinggi Kursi 0.8   x 0.45 Stainless steel Bisa dilipat 

8 Meja Sorong 0.30 x 0.20 Stainless steel Geser maju mundur 

9 Roda 0.38  Memindahkan kursi 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

a. Atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen terhadap kualitas desain 
produk kursi santai lipat, terdiri dari atribut fungsi, ergonomi, bahan, dan 
keindahan.  

b. Urutan kepentingan kebutuhan konsumen akan atribut-atribut peningkatan 
kualitas desain produk kursi santai lipat, yaitu:  (1)  kursi untuk menghilangkan 
lelah, stress atau pusing, (2) kursi yang panjang, terdapat sandaran dan tempat 
tangan, nyaman ada bantalan, (3) kursi memiliki tekstur yang hampir sama 
dengan lengkuk tubuh sehingga digunakan tidak menyebabkan pegal, (4) kursi 
dapat digunakan nyaman untuk bersantai dan bersandar, dan (5) sudut kursi lebih 
dari 90o sehingga dapat dibuat tiduran. 

c. Atribut-atribut yang perlu dipertimbangkan pembuat sebagai technical 
requirement dalam meningkatkan kualitas desain produk kursi kursi santai lipat 
untuk kepuasan konsumen, yaitu standar untuk penggunaan kursi santai yang 
ergonomis dan bahan material sesuai yang diinginkan oleh pembuat produk, 
bahan kayu, besi, atau stainless steel.  

2.  Saran 
a. Dari hasil penyusunan keempat matriks Quality Function Deployment yang 

terdiri dari matriks house of quality, matriks design deployment, matriks process 
planning dan matriks production planning secara teknis mampu untuk melakukan 
diversifikasi produk kursi santai lipat. Tetapi sebaiknya bagi peneliti lain juga 
melakukan analisis terhadap aspek finansialnya. 

b. Sebaiknya alokasi sumber daya manusia, mesin, bangunan, serta fasilitas lainnya 
yang digunakan untuk kursi santai lipat dipisahkan dengan sumber daya. 

c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar mengetahui informasi tambahan 
tentang metode QFD (Quality Function Deployment) yang diterapkan pada 
rencana pengembangan bidang atau aspek, selain fungsi, ergonomis, bahan, dan 
keindahan. 

d. Perlu dilakukan wawancara yang lebih mendalam agar mengetahui penerapan 
metode QFD (Quality Function Deployment) yang lebih mendalam pada rencana 
pengembangan desain prodak.  

e. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kendala-kendala yang dihadapi 
dalam penerapan metode QFD (Quality Function Deployment). 
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