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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian dewasa ini ditandai dengan pertumbuhan 

industri yang semakin pesat. Semakin banyak perusahaan yang bermunculan 

baik bersifat industri, agraris, maupun perusahaan yang bersifat media cetak. 

Banyaknya produk yang ditawarkan mendorong konsumen untuk lebih kritis 

dalam memilih produk yang akan dibeli dari segi mutu maupun harga. 

Meningkatnya daya beli masyarakat menuntut perusahaan untuk 

memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan 

konsumen dengan tingkat harga yang relatif rendah namun tetap memberikan 

kualitas yang baik sehingga target penjualan dapat tercapai. 

Perusahaan yang mampu bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang 

dapat menyediakan produk yang berkualitas namun memiliki harga yang 

terjangkau. Perusahaan dituntut untuk terus melakukan perbaikan terus – 

menerus terutama pada bagian kualitas barang. Hal tersebut dilakukan agar 

seluruh barang yang ditawarkan akan mendapat tempat yang baik di mata 

masyarakat selaku konsumen dan calon konsumen. Karena konsumen dalam 

memilih barang didasari motivasi yang nantinya mempengaruhi jenis desain 

barang yang dibelinya. 

Pada dasarnya, kualitas barang merupakan suatu bentuk penilaian 

konsumen terhadap tingkat barang yang dibeli dengan tingkat barang yang 
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diharapkan (expected services). Zeithaml, Berry, Parasuraman (1994) yang 

pernyataanya dikutip oleh Usmara (2003) menyatakan bahwa kualitas yang 

dirasakan didefinisikan sebagai penilaian konsumen terhadap keseluruhan 

keunggulan produk, sedangkan kualitas barang yang dirasakan merupakan 

pertimbangan global yang berhubungan dengan superioritas pelayanan. 

Kualitas pelayanan digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap, 

hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi dengan 

kinerja. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

presepsi para pelanggan atas barang dengan kualitas yang benar-benar mereka 

terima. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kualitas barang dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

para pelanggan atas barang atau kualitas yang mereka terima. Pelanggan 

terhadap kualitas barang tersebut dapat diukur dari terpenuhi atau tidaknya 

kebutuhan pelanggan yang tampak dari sikap perilaku pelanggan terhadap 

suatu produk. 

Pendekatan QFD (Quality Function Deployment) adalah pendekatan 

yang dilakukan untuk merancang atau mendesain ulang proses maupun 

produk sebagai bentuk tanggapan atas permintaan dan kebutuhan konsumen. 

Pendekatan QFD menjabarkan yang dibutuhkan konsumen dengan cara 

melibatkan secara langsung untuk menilai kekurangan maupun kelebihan 

yang terdapat pada suatu proses maupun produk sehingga perusahaan dapat 

mengembangkan proses maupun produk yang inovatif dan sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 
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Sandal gunung dan sandal jepit merk “EVEREST” adalah produk yang 

dihasilkan oleh sebuah home industry yang terletak di Jl. Sawangan, 

Mampang, Pancoranmas, Depok. Home Industry ini memiliki omset yang 

besar yakni 400 juta dalam 1 bulan. Namun, perusahaan ini tetap memiliki 

permasalahan yakni membuat produk yang sesuai dengan permintaan 

konsumen sehingga omset perusahaan meningkat. 

Oleh karena itu, penelitian terhadap desain sandal gunung dan sandal 

jepit ini diperlukan. Hasil penelitian berupa data kebutuhan konsumen dapat 

dijadikan acuan oleh perusahaan untuk membuat produk sandal gunung dan 

sandal jepit yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan.  

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini dirumuskan pada pembahasannya: 

1. Apa variabel keinginan konsumen pada rancangan produk sandal gunung 

Everest dan sandal jepit gunung Everest ? 

2. Bagaimana desain sandal gunung dan sandal jepit gunung Everest ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk penelitian ini dalam periode 2013 sampai 2014. Adapun batasan 

masalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang diinginkan oleh 

konsumen.  

2. Pembuatan desain dilakukan dengan Software Solidwork. 
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3. Pengambilan data dilakukan dengan membagikan kuisioner terhadap 

konsumen. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

mengenai kondisi produk sandal gunung Everest dan sandal jepit gunung 

Everest terhadap konsumen. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui variabel keinginan konsumen guna mendesain ulang produk 

sandal gunung Everest dan jepit gunung Everest. 

2. Menghasilkan produk sandal gunung dan jepit gunung Everest 

berdasarkan hasil dari analisa QFD. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi 

seluruh pihak, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pengusaha Sandal gunung dan sandal jepit 

Data yang telat diolah dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan dalam 

mengembangkan dan memproduksi produk yang lebih inovatif. 

2. Pembaca dan Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan bagi 

yang akan melakukan penelitian serupa atau lebih spesifik terkait desain 

ulang.                           
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan berisikan gambaran uraian yang akan dibahas 

pada masing-masing bab di penelitian ini sehingga setiap bab memiliki 

pembahasan topik sendiri. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan  tentang tinjauan pustaka dan teori 

yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian yang diperoleh 

dari buku atau jurnal. Selain itu, adapula tinjauan pustaka. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tahapan-tahapan utama yang dilakukan dalam 

penyusunan Tugas Akhir meliputi objek yang digunakan dalam 

penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan 

kerangka masalah. 

BAB IV   ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan analisi data berikut pembahasannya. 

Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner diolah 

dengan menggunakan metode QFD (Quality Function 
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Deployment) dan hasil yang didapatkan dari pengolahan data 

tersebut. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

didapatkan oleh peneliti. 


