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RINGKASAN 

 
“Gama Resto” merupakan salah satu warung makan yang menyediakan 

berbagai macam produk olahan ayam seperti ayam goreng tepung, ayam bakar, 
steak, dan ayam kremes. Salah satu produk andalan di “Gama Resto” yaitu steak. 
Mengingat persaingan semakin ketat membuat pihak “Gama Resto” harus 
meningkatkan kualitas produknya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 
para pelanggannya. Guna untuk memperoleh tingkat kepercayaan dan penilaian 
kualitas steak yang baik dari pelanggan jika dibandingkan dengan pesaingnya di 
Kota Malang yaitu “Waroeng Steak n Shake” dan “Kampoeng Steak”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan atribut harapan pelanggan 
berdasarkan urutan prioritas dalam penilaian kualitas steak di “Gama Resto” 
Malang dan mendapatkan persepsi penilaian pelanggan terhadap kualitas steak di 
“Gama Resto” jika dibandingkan pesaingnya “Waroeng Steak n Shake” dan 
“Kampoeng Steak” Malang, dengan menggunakan metode QFD. Penelitian 
dilaksanakan pada tanggal 1-7 April 2009 di “Gama Resto” Jl. Kalpataru No. 24, 
Malang. Instrumen yang digunakan dalam metode ini yaitu kuesioner yang 
disebarkan kepada 56 responden. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan 
penilaian kualitas produk ini dengan menggunakan metode QFD, karena dapat 
menyatukan antara kepentingan produsen dan kebutuhan pelanggan agar produk 
yang dihasilkan dapat memuaskan kedua belah pihak. 

Pada hasil penelitian didapatkan atribut harapan pelanggan (whats) 
sebanyak delapan (8) atribut. Dengan skala penilaian 1-5, maka urutan 
prioritasnya yaitu : rasa steak (4,54), kebersihan steak (4,5), keempukan tekstur 
daging/ayam (4,41), kematangan tekstur daging/ayam (4,39), aroma steak (4,25), 
warna steak (3,89), keutuhan steak (3,73), dan tampilan steak (3,48). Untuk 
penilaian kualitas steak di “Gama Resto” lebih rendah dibanding pesaingnya yaitu 
“Waroeng Steak n Shake” dan “Kampoeng Steak”. Pelanggan merasa kualitas 
produk yang diberikan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. “Gama Resto” 
mendapatkan penilaian kualitas produk sebagai berikut : keempukan tekstur 
daging (3,15), kematangan tekstur daging (3,69), rasa steak (3,38), keutuhan steak 
(3,43), tampilan steak (3,73), warna steak (3,54) dan aroma steak (3,5), dengan 
skala penilaian 1-5. 

 
 

Kata Kunci : Penilaian Pelanggan, Kualitas Produk, Metode QFD (Quality 
Function Deployment) 
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Resto, Malang ). SKRIPSI.  
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               2. Siti Asmaul Mustaniroh, STP, MP 

 
 

SUMMARY 
 
“Gama Resto” is one of stalls which serve many chicken manufacture 

products such as fried chicken, baked chicken, steak and ayam kremes. The best 
product is steak. “Gama” Resto have to build up the quality of the product to 
satisfy the customers. In this case, “Gama Resto” wants to get trust and a good 
quality assessmet of steak if compared with the opponents in Malang, those are 
“Waroeng Steak & Shake” and “Kampoeng Steak”.  
  The purpose of this research is to determine customer’s expectation and 
perception based on the sequence of priority in quality assessment of “Gama 
Resto” quality if compares with “Waroeng Steak & Shake” and “Kampoeng 
Steak” Malang by using QFD method. This research went on 01 – 07 April 2009 
in Gama Resto on Jl. Kalpataru/24, Malang. The instrument is questioners of 56 
respondents. We used QFD method in this research because we can gather the 
producer’s importance and customer’s necessity so that the product can satisfy 
both of them.   

The result of customer’s expectation (whats) is eight (8) attributes. The 
assessment scale is 1–5, the sequence is: taste (4,54), cleanness (4,5), pleasure of 
meat texture (4,41), ripening of meat texture (4,39), aroma (4,25), color (3,89), 
stability of meat texture (3,73), and appearance (3,48). The quality of “Gama 
Resto” is lower than “Waroeng Steak & Shake” and ”Kampoeng Steak”. 
Customer feels that the quality of the product is out of the expectation. “Gama 
Resto” gets quality assessment of the product such as pleasure of meat texture 
(3,15), ripening of meat texture (3,69), taste (3,38), stability of meat texture 
(3,43), appearance (3,73), color (3,54),and aroma (3,5),by assessment scale is 1–5. 
 
 
 
Key words:  Customer Assessment, Quality Of The Product, QFD Method. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Dewasa ini, perhatian terhadap kepuasan pelanggan semakin besar. Hal 

ini disebabkan semakin hari pelanggan semakin kritis menjadi sosok yang lebih 

berkembang dalam melakukan penilaian sebagai penafsiran terhadap kualitas 

suatu produk berdasarkan persepsi tentang apa yang mereka terima dan apa yang 

mereka gunakan. Persaingan yang semakin ketat membuat pihak produsen 

meningkatkan kualitas produknya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan (Susiani, 2008).   

“Gama Resto” merupakan salah satu warung makan yang menyediakan 

berbagai macam produk olahan ayam seperti ayam goreng tepung, ayam bakar, 

steak, dan ayam kremes. Ada tiga cabang “Gama Resto " yang tersebar di Kota 

Malang, antara lain “Gama Resto” Cabang Watu Gong, Kalpataru dan 

Sengkaling, dengan segmentasi pasar yang berbeda. “Gama Resto” Cabang 

Kalpataru ini memilih segmentasi pasar yaitu anak muda dan keluarga. Salah satu 

produk andalan “Gama Resto” ini yaitu steak, merupakan produk berbahan baku 

daging sapi atau ayam dibalut atau tanpa dibalut dengan tepung kemudian 

dipanggang dan disiram dengan saus (Suryatini, 2005).  

Kualitas produk merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk 

tersebut diproduksi (Suhendra, 2004). Pengaruh kualitas produk sangat penting 

bagi pelanggan dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan pembelian 

 



 

 

terhadap produk yang ditawarkan. Kondisi seperti ini menuntut setiap perusahaan 

untuk meningkatkan kualitas produknya, sehingga mampu memenangkan 

persaingan pada saat ini.  

Mengingat pengaruh kualitas produk sangat penting bagi kepuasan 

pelanggan, maka menimbulkan pemikiran steak yang seperti apa yang sesuai 

dengan harapan pelanggannya. Guna untuk memperoleh tingkat kepercayaan dan 

penilaian kualitas yang baik dari para pelanggan jika dibandingkan dengan 

pesaingnya di Kota Malang yaitu “Waroeng Steak n Shake” dan “Kampoeng 

Steak”. “Gama Resto” memilih kedua warung tersebut sebagai pesaing terkuat, 

karena dilihat dari segmentasi pasar, variasi menu dan lama berdirinya warung 

steak tersebut di Malang, sehingga kualitas produknya sudah dikenal dan 

dipercaya oleh masyarakat. Selama ini, “Gama Resto” belum pernah melakukan 

usaha penilaian kualitas steak yang dapat menterjemahkan keinginan dan harapan 

pelanggannya. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha untuk mengetahui penilaian 

kualitas steak dari persepsi pelanggan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan 

dan harapan pelanggan, serta melakukan penilaian kualitas steak selama ini yang 

diberikan oleh “Gama Resto”. Diharapkan dengan upaya ini, dapat diperoleh 

suatu gambaran respon teknis dari penilaian kualitas produk yang akan dilakukan 

oleh pihak produsen. Metode yang dipakai untuk pelaksanaan usaha penilaian 

kualitas produk ini, menggunakan metode QFD (Quality Function Deployment).  

Metode QFD menurut Munawir (2006), mencoba mengetahui kebutuhan 

pelanggan melalui Voice Of Customer yang nantinya diterjemahkan ke dalam 

tindakan - tindakan perbaikan yang mungkin dilakukan yang disebut dengan 



 

 

respon teknis. Keunggulan yang lain yaitu menyatukan antara kepentingan 

produsen dan kebutuhan pelanggan agar produk yang dihasilkan dapat 

memuaskan kedua belah pihak (Norman, 2002). Maka dari itu penelitian ini perlu 

dilaksanakan agar didapatkan penilaian kualitas produk oleh pelanggan sedini 

mungkin, guna meningkatkan kepuasan pelanggan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah : 

bagaimanakah atribut harapan pelanggan dan persepsi penilaian pelanggan 

mengenai kualitas steak di “Gama Resto”, jika dibandingkan dengan pesaingnya 

yaitu “Waroeng Steak n Shake” dan “Kampoeng Steak” Malang, dengan 

menggunakan metode QFD 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menentukan atribut harapan pelanggan berdasarkan urutan prioritas dalam 

penilaian kualitas steak di “Gama Resto” Malang 

2. Mendapatkan persepsi penilaian pelanggan terhadap kualitas steak di “Gama 

Resto” jika dibandingkan pesaingnya “Waroeng Steak n Shake” dan 

“Kampoeng Steak” Malang, dengan menggunakan metode  

 

 

 



 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan sebagai masukan 

“Gama Resto” Malang dalam meningkatkan kualitas steaknya, sehingga dapat 

memuaskan para pelanggannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
2.1 Steak 

 Steak di Indonesia biasanya dikenal dengan nama bistik, berasal dari 

Belanda, yakni biefstuk, yang artinya olahan daging. kemudian kita kenal adanya 

bistik ayam, bistik udang, atau bistik lainnya, dengan berbagai macam bumbu 

termasuk diberi kecap dan saus (Wongso, 2003). Kebanyakan di Indonesia Steak 

atau bistik yang di jual berasal dari daging sapi, ayam dan ikan kemudian dimasak 

dengan dipanggang, meskipun dapat digoreng (Novita, 2006). 

 Ada tiga macam istilah dalam pemasakan/pegolahan steak menurut 

Suryatini, (2005) yaitu :  

a. Rare (daging agak mentah) 

b. medium (daging setengah matang)  

c. well-done (daging matang)  

 

2.2 Kualitas Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau 

keiginan manusia, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Produk 

mempunyai tiga tingkat atau konsep dasar yang berbeda yaitu ( Kotler dan 

Amstrong, 1998) : 

a. Produk inti (core product), yaitu merupakan jasa atau manfaat dasar yang 

diberikan produk tersebut. Produk inti merupakan jawaban atas pertanyaan:  

“ apakah  pada hakekatnya yang dibeli oleh seorang pembeli? ” 

 



 

 

b. Wujud produk (tangible product/formal product), yaitu karakteristik yang 

dimiliki produk berupa mutu, corak atau ciri khas, kemasan dan merek. 

c. Produk tambahan (augmented/ axtend product), yaitu mencakup seluruh 

kelengkapan atau penyempurnaan dari produk inti meliputi pelayanan purna 

jual, garansi/jaminan, pengiriman dan instalasi. Secara jelas tiga tingkat 

produk tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut.   

 

 

 

 

 

 

          Gambar 1. Tiga Tingkat Produk 

Suatu produk yang terdiri dari barang dan jasa memiliki kualitas tersendiri, 

dimana kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses maupun lingkungan yang dapat memenuhi atau 

melebihi harapan (Suhendra, 2004). Kualitas produk dan jasa dapat didefinisikan 

sebagai berikut, keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari 

pemasaran, rekayasa, pembuatan, dan pemeliharaan yang membuat produk dan 

jasa yang digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan (Feigenbaum, 1996).  

Kualitas produk dipengaruhi beberapa aspek pembentuk produk seperti 

gambar 2 berikut ini (Nasution, 2006) :  
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                                                                   Kemampuan untuk digunakan                                  

                   Aspek fungsional                   Komponen utama & pendukung     

                                                                 Desain komponen 

Produk                                                                 Penjualan    

                                 Aspek pelayanan                 Pengiriman 

                                                                 Garansi purna jual 

                      Aspek harga  

Gambar 2. Aspek Pembentuk Produk 

Ketiga aspek tersebut harus diamati produsen dalam upaya memenuhi keinginan 

konsumen, selain untuk memenangkan persaingan dengan produsen lain. Menurut 

Tjiptono (1997), kualitas produk baik barang atau jasa ditentukan melalui 

beberapa dimensi: 

a. Performance; berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang 

tersebut.  

b. Features; yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan 

pemilihan produk dan pengembangannya.  

c. Reliability; berkaitan dengan keandalan atau kemungkinan suatu barang 

berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu 

tertentu dan dalam kondisi tertentu pula.  

d. Conformance; berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.  



 

 

e. Durability; berkaitan dengan tingkat keawetan atau umur ekonomis berupa 

ukuran daya tahan atau masa pakai barang.  

f. Serviceability; karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, 

kemudahan dan akurasi dalam memberikan pelayanan.  

 

2.3 Harapan Pelanggan 

 Pelanggan adalah seorang yang terkena dampak langsung suatu produk. Hal 

ini disebabkan pelanggan adalah orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk 

memenuhi suatu standar kualitas tertentu (Juran, 1995). Tuntutan tersebut akan 

memberikan pengaruh pada performa perusahaan baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Nasution, 2001). Harapan adalah keinginan supaya menjadi 

kenyataan (Anonim, 2005). Keinginan (wants) didefinisikan oleh Kotler dan 

Armstrong (2001), adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan 

kepribadian seseorang. Kebutuhan (needs) sendiri merupakan pernyataan dari 

perasaan kekurangan. 

 Arief (2007), berpendapat bahwa ekspektasi (harapan) pelanggan terbentuk 

dari pengalaman masa lalu, perkataan mutu (world of mouth), dan iklan. Setelah 

menerima produk atau layanan, konsumen membandingkan nilai yang telah 

diberikan itu (perceived value) dengan ekspektasi. Jika perceived value sesuai 

atau melebihi ekspektasi, maka pelanggan cenderung menggunakan jasa atau 

produk yang sama di masa yang akan datang. Maka dari itu mengidentifikasi 

jenis-jenis pelanggan sangat penting karena untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan Nasution (2001). Menurut Juran (1995) dan Dilworth (1993), 



 

 

mengklasifikasikan pelanggan menjadi dua (2) jenis yaitu pelanggan internal 

(internal customers) dan pelanggan eksternal (external customers).  

 Pelanggan internal diantaranya adalah para pekerja suatu unit perusahaan 

yang berkaitan langsung dengan proses pengerjaan produk sampai proses 

produksi berlangsung (Dilworth, 1993). Menurut Juran (1995), pelanggan internal 

selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan perusahaan dan diperhatikan 

kesejahteraannya. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang terkena dampak 

langsung suatu produk tetapi bukan termasuk bagian perusahaan yang 

memproduksi produk tersebut. Pelanggan eksternal  mencakup konsumen dan 

masyarakat.  

 

2.4 Metode QFD (Quality Funtion Deployment) 

 Render dan Heizer (2001), menyatakan QFD atau penyebaran fungsi mutu 

merupakan istilah yang dipakai untuk menentukan rancangan fungsional, 

sehingga dapat memuaskan pelanggan dan mewujudkan keinginan pelanggan 

kedalam suatu target rancangan. Menurut pendapat Dianawati (2003), ada empat 

(4) manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan bila menggunakan metode 

QFD: fokus pada pelanggan, efisiensi waktu sebab metode QFD dapat 

mengurangi waktu desain 40% dan 60% biaya desain secara bersamaan dengan 

kualitas desain yang tetap dipertahankan dan ditingkatkan, orientasi kerja sama 

tim, dan orientasi pada dokumentasi.  

 Metode QFD  berfungsi menyatukan dua pendapat yang berbeda yaitu 

kepentingan produsen dan kebutuhan pelanggan agar produk dan jasa yang 



 

 

dihasilkan dapat memuaskan kedua belah pihak. Selain itu juga dikembangkan 

untuk menjamin bahwa produk dan jasa yang memasuki tahap produksi benar-

benar akan dapat memuaskan kebutuhan para pelanggannya dengan jalan 

membentuk tingkat kualitas yang diperlukan dan kesesuaian maksimum pada 

setiap tahap pengembangan produk dan jasa (Norman 2002). 

2.4.1 Karakter QFD 
 

Karakter QFD ditandai dengan terdapatnya fase-fase proses untuk 

melaksanakan QFD secara penuh. Di dalam QFD terdapat 4 fase, diantaranya 

adalah: product planning atau House of Quality (HoQ), part deployment, process 

planning, process control.  Ketiga proses yang terakhir merupakan tiga proses 

yang berdiri sendiri terlepas dari HoQ, tetapi setiap proses masih diperlukan untuk 

mengerjakan proses selanjutnya karena sebagai sumber informasi yang 

berkelanjutan Wignjosoebroto (2007). 

Fase terpenting dalam QFD menurut Besterfield et al. (2003), adalah fase 

pertama yaitu product planning. Fase pertama ini berisi tentang keinginan, 

kebutuhan, dan harapan pelanggan yang lebih dikenal dengan istilah Voice of 

Customer (VOC). VOC ini akan dijabarkan dan diproses kedalam House of 

Quality (HoQ) sehingga fase pertama identik dengan HoQ. Menurut Render dan 

Heizer (2006), HoQ merupakan teknik untuk menjelaskan hubungan antara 

keinginan pelanggan dan produk (atau jasa). Proses HoQ ini terdiri dari beberapa 

matrik, antara lain whats, hows, matrik how versus whats, matrik how versus how 

dan Technical Matrix. Harapannya dengan menetapkan hubungan ini perusahaan 

dapat membangun produk dengan keistimewaan yang diinginkan pelanggan.  



 

 

2.4.2 Beberapa Hasil Penelitian Tentang Aplikasi Metode QFD  

Dari beberapa penelitian berikut, QFD dapat dipergunakan sebagai sarana 

untuk menentukan kualitas produk. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian 

aplikasi metode QFD yang telah digunakan dengan perbedaan obyek dan lokasi 

penelitian, antara lain : 

a. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyana (2004), tentang penilaian 

mutu produk ayam goreng tepung Mc Donald’s dengan metode Quality 

Function Deployment (QFD). Hasil penelitiaannya adalah produk ayam 

goreng tepung Mc Donald’s serta pelayanannya dapat bersaing dengan 

restoran siap saji lainnya yaitu menduduki posisi kedua pada penilaian 

perbandingan performance, dimana harga produk tidak menjadi beban bagi 

konsumen, dan masih diperlukan penambahan keahlian bagi karyawannya. 

b. Dalam kasus lain, Suprihatini (2005), melakukan penelitian tentang Aplikasi 

QFD di Industri Teh Hitam Orthodox Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu dari 

seluruh atribut harapan konsumen, nilai teh hitam orthodox Indonesia lebih 

rendah dibandingkan dengan teh Sri Lanka, kecuali untuk atribut kemasan dan 

pelayanan penyelesaian klaim. Beberapa respon teknis pengolahan yang perlu 

disempurnakan dalam rangka meningkatkan kepuasan pembeli teh berturut 

mulai dari prioritas pertama adalah : (1) peningkatan mutu pucuk teh; (2) 

penyempurnaan proses penggilingan; (3) penyempurnaan proses 

penggulungan; (4) penyempurnaan proses pelayuan; (5) penyempurnaan 

proses sortasi basah, sortasi kering; (7) penyempurnaan proses pengeringan 

dan pengemasan; dan (8) penyempurnaan proses penyimpanan 



 

 

 
III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di “Gama Resto” bertempat di Jl. Kalpataru No. 

24, Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1-7 April 2009. 

Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Manajemen dan Sistem Industri, 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya. 

 

3.2  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena-

fenomena yang terjadi saat sekarang dan menyajikan apa adanya. Desain 

penelitian yang digunakan adalah desain survei, yaitu desain yang bertujuan untuk 

mengumpulkan sejumlah kecil dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini desain survei yang digunakan adalah kuesioner.  

 

3.3  Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian dilakukan berdasarkan alur kerja pelaksanaan 

penelitian  yang ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Prosedur Penelitian 

Identifikasi variabel 

Penentuan responden dan metode pengumpulan data 



 

 

3.3.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan bertujuan untuk mengetahui keadaan yang 

sesungguhnya di lapang dan untuk memperoleh informasi yang berhubungan 

dengan penelitian di “Gama Resto”, Malang. 

3.3.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 

berkaitan dengan metode QFD. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

bagaimanakah atribut harapan pelanggan dan persepsi penilaian pelanggan 

mengenai kualitas steak di “Gama Resto” jika dibandingkan dengan pesaingnya. 

3.3.3 Studi Pustaka 

Penyusunan pustaka/teori bertujuan untuk membantu dalam penyelesaian 

penelitian agar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Studi literatur 

yang digunakan berasal dari buku atau jurnal yang membantu proses penelitian 

berkaitan dengan penilaian kualitas produk, harapan pelanggan, dan metode QFD. 

3.3.4 Batasan Masalah dan Asumsi  

Penelitian yang dilaksanakan memiliki beberapa batasan permasalahan 

agar tidak terlalu menyimpang jauh dari tujuan penelitian serta mempermudah 

proses penelitian. Batasan permasalahannya adalah: 

1. Penelitian menggunakan metode QFD hanya sampai pada fase pertama, yaitu 

Product Planning atau House of Quality (HoQ)  

2. Responden adalah pelanggan steak baik laki-laki maupun perempuan, 

berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan mayoritas pelanggan usia 15 - 

45 tahun, dengan pertimbangan sesuai segmentasi pasar dan dianggap mampu  



 

 

memberikan penilaian kualitas steak secara obyektif. 

3. Responden penelitian, orang yang pernah membeli dan mengkonsumsi steak 

di ”Gama Resto”, “Waroeng Steak n Shake” dan “Kampoeng Steak”, Malang. 

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa penentuan nilai target 

berdasarkan pada keadaan yang ideal, yaitu pihak ”Gama Resto” mampu 

memberikan tanggapan terhadap kualitas steak seperti yang diharapkan 

pelanggan, sama atau melebihi pihak pesaing utama. 

3.3.5 Identifikasi Variabel  

Identifikasi variabel bertujuan untuk menentukan atribut harapan 

pelanggan (whats) dan respon teknis (hows). Atribut harapan pelanggan (whats) 

dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini , yang didapatkan dari survei pendahuluan. 

Tabel 1. Harapan Pelanggan (Whats) 
Harapan pelanggan (Whats) 

No Atribut Keterangan 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 

Keempukan 
tekstur daging 

Merupakan tingkat kemudahan pembeli dalam memotong dan 
mengkonsumsi  daging steak. 
 

Kematangan 
tekstur daging  

Tingkat kematangan daging pada saat dipanggang yang dapat 
mempengaruhi rasa, aroma dan tingkat kesukaan pembeli  

Rasa steak  Tanggapan indera terhadap rangsangan syaraf (seperti manis, 
pahit, asin, asam terhadap indera pengecap) 

Keutuhan steak  Bentuk dari satu potong (piece) steak yang utuh  
Tampilan steak Merupakan penataan satu potong steak dengan sayuran segar 

yang menarik pada waktu disajikan kekonsumen 
Kebersihan steak Perihal kebersihan steak pada waktu disajikan meliputi tempat 

dan peralatan makan serta daging steak itu sendiri 
Warna steak Merupakan perihal warna steak yang menarik, biasanya 

berwarna merah kecoklatan  
Aroma steak Aroma steak dihasilkan dari penambahan bumbu atau bahan 

pendukung seperti merica, madu dan kecap 

Untuk respon teknis dari produsen (hows) didapatkan dari perusahaan 

melalui wawancara dengan pemilik usaha, dilakukan setelah didapatkan atribut 



 

 

whats yang digunakan untuk mengetahui keberadaan produk dalam memuaskan 

pelanggan dari segi kebutuhan pelanggan dan kepentingan produsen. Atribut 

untuk respon teknis ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Respon Teknis dari Produsen  (Hows) 

No Respon teknis dari Produsen  (Hows) 
Atribut Keterangan 

1. Pemilihan kualitas daging 
/ ayam   

Merupakan strategi ”Gama Resto”, dalam hal 
pemilihan bahan baku agar mendapatkan steak yang 
berkualitas dan  dapat diterima oleh pelanggan 

2. Teknik pengolahan yang 
tepat 

Proses pembuatan steak dengan teknik pengolahan 
yang tepat /sesuai standar seperti cara pemanggangan 
& perpaduan bumbu yang sesuai sehingga diperoleh 
steak yang enak dan utuh satu potong 

3. Pemilihan sayuran Merupakan bahan tambahan pada saat mengkonsumsi 
steak,dapat dilihat dari segi warna dan kesegarannya  

4. Rasa saus yang enak & 
sesuai 

Suatu cara pembuatan saus dengan bumbu atau bahan 
tambahan yang sesuai, sehingga dapat diterima oleh 
pelanggan dan memberikan ciri khas 

5. Variasi produk selalu 
ditambah 

Salah satu strategi perusahaan untuk memenangkan 
persaingan agar produk yang dijual tetap bertahan 
dipasar dan pelanggan tidak bosan 

6. Penyajian steak yang 
menarik  

Cara penataan daging steak dan sayuran yang 
menarik pada waktu disajikan ke pembeli  

7. 
Perpaduan bumbu dan 
bahan pendukung yang 
sesuai 

Merupakan kesesuain bumbu dan bahan pendukung 
misalnya kecap dan madu pada proses pengolahan 
daging sehingga diperoleh steak yang enak 

 
 

3.3.6   Penentuan Responden  
 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang membeli dan 

mengkonsumsi steak di ”Gama Resto”, “Waroeng Steak n Shake” dan 

“Kampoeng Steak”, Malang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

puposive sampling (judgement sampling) dikarenakan responden harus memiliki 

persyaratan menjadi responden yang representatif. Selanjutnya pengambilan 

sampel dari kelompok responden dilakukan dengan accidental sampling yaitu  
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teknik pengambilan sampel berdasarkan pertemuan antara responden dengan 

peneliti saat responden membeli dan mengkonsumsi steak di “Gama Resto”. 

 Untuk  pengambilan jumlah sampel berdasarkan rumus linier time function 

karena jumlah populasinya sangat besar sehingga tidak dapat diketahui dengan 

pasti jumlah sampel yang terlibat di dalamnya. Pengambilan sampel dilakukan 

selama 7 hari karena waktu tersebut dinilai sudah dapat mewakili untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Besarnya sampel yang dihitung 

berdasarkan linier time function dirumuskan sebagai berikut: 

                                              

                                                                                                                                                                 

Keterangan:  n = jumlah sampel 
 T = jumlah waktu yang digunakan untuk penelitian (7 hari, 1 hari 

dilakukan penelitian selama 3 jam) 
 to = jumlah waktu yang digunakan untuk mengurus ijin penelitian 

(7 jam) 
 ti = jumlah waktu yang digunakan oleh masing-masing responden 

untuk pengisian kuesioner (0,25 jam) 
 

( )
25,0

737 −
=

xn   = 56 responden 

3.3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:  

− Penggunaan instrumen penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengukur variabel yang 

diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner 

 

 



 

 

− Wawancara  

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan guna 

mendapatkan data dan keterangan yang menunjang penelitian 

− Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder 

yang mendukung penelitian dipelajari dan diseleksi, kemudian dicatat 

(didokumentasikan). 

3.3.7 Penyusunan Kuesioner  

 Kuesioner dalam penelitian ini, menggunakan model pertanyaan tertutup 

dengan menggunakan skala Likert. Penyusunannya dilakukan setelah diketahui 

harapan pelanggan (whats). Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner penentuan 

prioritas dan evaluasi pelanggan, bertujuan untuk mengetahui kepentingan 

pelanggan terhadap kualitas steak secara umum serta untuk mengetahui penilaian 

pelanggan terhadap steak di “Gama Resto” dibandingkan pesaingnya “Waroeng 

Steak n Shake” dan “Kampoeng Steak”, Malang. Kuesioner ini terlampir pada 

Lampiran 1. 

3.3.8 Penyebaran Kuesioner 

Penyebaran kedua kuesioner yaitu penentuan prioritas dan evaluasi 

pelanggan ini, dilakukan pada waktu bersamaan. Untuk pengisian kuesionernya 

dilakukan setelah responden memesan dan sedang menunggu pesanan datang.  
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3.3.9 Uji Instrumentasi 

3.3.9.1 Validitas  

Sebelum dilakukan pengolahan data, maka dilakukan terlebih dahulu 

pengujian tingkat validitas kuesioner. Validitas adalah ketepatan pengukuran alat 

ukur terhadap suatu gejala. Istrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dengan r 

tabel, apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka variabel tersebut dapat 

dikatakan valid. Uji validitas yang digunakan adalah content validity (validitas isi) 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut : 

r tabel = (n,α) 

 
Keterangan: 
r = nilai korelasi 
X = nilai skor pada masing-masing pertanyaan 
Y = total nilai skor responden 
n = jumlah responden (sampel) 
α = taraf signifikan (1%) 
 
3.3.9.2 Reliabilitas  

Pada penelitian ini digunakan pengukuran reliabilitas dengan cara One 

shot atau diukur sekali saja, adapun rumus yang digunakan adalah Alpha 

Cronbach, yaitu: 

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 
k  = banyaknya butir pertanyaan 

2
b∑σ

 = jumlah varians butir 
2

tσ   = varians total 
 



 

 

  Apabila koefisien alpha ≥  0,6 dapat dinyatakan bahwa instrumen 

kuesioner yang digunakan adalah reliabel. Uji reliabilitas juga diperlukan pada 

instrumen penelitian yang berupa kuesioner. 

3.3.10 Analisis Data  

Analisis data merupakan cara yang digunakan dalam menganalisis dan 

mengolah data. Berikut langkah-langkah analisis QFD: 

1. Identifikasi Harapan Pelanggan  (Whats) 

 Berdasarkan survei pendahuluan dari kebutuhan pelanggan, adapun daftar 

varibel whats dapat dilihat pada Tabel 1.  

2. Respon Teknis (Hows) 

Merupakan respon atau tanggapan dari produsen yang akan digunakan dalam 

menentukan pemenuhan kebutuhan pelanggan, fokusnya yaitu pada kualitas 

produk. Hal ini didasarkan pada atribut whats, dan masing-masing atribut 

tersebut dalam HoQ diletakkan di bawah atap (matriks korelasi respon teknis), 

daftar atribut hows tercantum pada Tabel 2. 

3. Matrik Perencanaan  

Pada matrik perencanaan ini berisi tentang informasi penting, sebagai tempat 

penentu sasaran/tujuan produk, tahapannya meliputi sebagai berikut : 

3.1  Penentuan Tingkat Kepentingan (Importance to Cutomer) 

Menyatakan seberapa besar tingkat kepentingan setiap atribut kualitas produk 

yang ada bagi pelanggan. Langkah-langkahnya meliputi : 

a)  Penyebaran kuesioner penentuan prioritas  

 



 

 

b) Menyusun skor jawaban responden sesuai dengan kolom yang telah 

dibuat sesuai dengan nilainya, pada masing-masing pertanyaan  

c) Menjumlahkan frekuensi skor nilai yang telah disusun, sesuai masing-

masing pertanyaan kemudian dibagi jumlah responden  

d) Memasukkan nilai tersebut ke dalam kolom Importance to Cutomer pada 

lembar HoQ (House of Quality)  

3.2  Penentuan Tingkat Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Performnce) 

 Merupakan suatu penilaian dari pelanggan tentang seberapa baik kualitas 

steak di “Gama Resto” dibanding pesaingnya. Penentuan tingkat kepuasan 

ditentukan dari hasil kuesioner evaluasi pelanggan.  

3.3  Penentuan Nilai Target (Goal) 

Menyatakan seberapa besar tingkat kinerja kepuasan yang diharapkan dapat 

dicapai oleh perusahaan untuk memenuhi setiap keinginan konsumen. Goal 

ditetapkan dari perbandingan nilai terbaik tingkat kepuasan pelanggan “Gama 

Resto” dengan pesaingnya 

3.4 Titik Penjualan (Sales Point) 

Mengubah kemampuan perusahaan untuk memenuhi atribut kualitas produk 

yang diinginkan oleh pelanggan. Skala sales point adalah: 

a) 1,0 menyatakan titik yang kurang memberikan daya tarik 

b) 1,2 menyatakan titik yang memberikan daya tarik sedang 

c) 1,5 menyatakan titik yang memberikan daya tarik kuat  

Dalam menentukan sales point berdasarkan pada importance to customer 

 



 

 

point sales x ratio improvemenx customer    toimportance    weight  Raw =

weight  raw
 weight raw   weight raw Normalized

∑
=

3.5 Menghitung Improvement Ratio (Rasio Perbaikan) 

Improvement ratio menunjukkan bobot kesulitan dalam melakukan 

peningkatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin tinggi 

improvement ratio, semakin keras usaha yang harus dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya 

 

 

3.6 Menghitung Bobot Atribut Kualitas Produk (Raw Weight) 

Kolom ini merupakan kepentingan keseluruhan dari tiap kebutuhan 

pelanggan, berdasarkan tingkat kepentingan pelanggan, Rasio perbaikan, dan 

titik penjualan. Nilai dari bobot untuk tiap kebutuhan pelanggan adalah : 

 
3.8   Menghitung Bobot Normal (Normalized Raw Weight) 

 Bagian ini berisi nilai bobot perhitungan dari data yang dibuat selama matrik    

perencanaan. Nilai dari Bobot Normal adalah  

 

 

4. Matrik korelasi Whats dan Hows (Analisis Hubungan Atribut Whats dan Hows) 

Setelah menentukan respon teknis dari setiap harapan pelanggan (whats), maka 

langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan antara respon teknis dengan 

harapan pelanggan. Simbol hubungan antara atribut whats dan hows dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

 

 eperformancon satisfactiCustomer  
Goal ratio t Improvemen =



 

 

Tabel 3. Simbol Relationship 

 

5. Matrik Teknis 

Pada bagian ini berisi tiga jenis data yaitu meliputi : 

5.1 Prioritas 

Nilai prioritas mempresentasikan konstribusi relatif dari respon teknis 

terhadap kepuasan pelanggan. Semakin besar nilai prioritas maka semakin 

besar pula kontribusi respon teknis tersebut dalam memenuhi kepuasan 

pelanggan 

5.2 Benchmarking (Perbandingan Nilai Kualitas) 

Dalam menentukan penilaian kualitas produk, cara yang digunakan adalah 

dengan melakukan benchmarking dengan pesaing. Benchmarking bertujuan 

mengukur  produk pesaing untuk dibandingkan dengan produk sendiri. 

 

 

5.3 Target 

Target yang ingin dicapai oleh pihak perusahaan, didapat dari nilai terbaik  

antara nilai Own Performance dan Competitive Performance. 

6. Matrik Korelasi Respon Teknis (Hubungan Antar Atribut Hows dengan Hows ) 

Pengaruh positif maupun negatif pada analisis ini mempunyai simbol dan nilai 

tertentu, seperti terlihat pada Tabel 4. Dengan mengetahui korelasi antar respon  

Simbol Keterangan Nilai 
 Hubungan kuat 9 
        Hubungan sedang 3 
        ∆ Hubungan lemah 1 

  kosong Tidak ada hubungan 0 

Benchmarking  = (Tingkat kepuasan pelanggan x Nilai hubungan whats dan  hows 
                                            ∑ Nilai hubungan whats dan hows  



 

 

teknis diharapkan akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang akan 

diambil oleh perusahaan mengenai penentuan respon teknis yang akan 

dilaksanakan.  

Tabel 4. Simbol Korelasi Respon Teknis 

Simbol Keterangan Nilai 
 Hubungan kuat positif +9 
 Hubungan positif +3 

kosong Tidak ada Hubungan 0 
∆ Hubungan negatif -3 

 Hubungan kuat negatif -9 
 
7. Penyusunan House of Quality (HoQ) 

Penyusunan HoQ bertujuan untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Secara sederhana bentuk HoQ dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. HoQ secara sederhana (Sumber: Nasution, 2006 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.5 Gambaran Umum Perusahaan 

Warung makan “Gama Resto” didirikan pada Tahun 1995 pertama kali di 

Jember dengan nama “Gama Fried Chicken” oleh Tri Andri Marjanto bersama 

empat temannya. Seiring dengan beragamnya menu dan demi memperluas brand 

awareness nama “Gama Fried Chicken” berganti nama menjadi “Gama Ayam 

Goreng Resto & Steak”, kemudian lebih dikenal dengan nama “Gama Resto“ 

sebagai main brand dari CV. Gama Indonesia. Strategi yang dilakukan “Gama 

Resto“ yaitu selain khas dan unik pada menu, juga memperhatikan pada eksterior 

dan interior ruangan yang menarik dengan nuansa persahabatan & kekeluargaan, 

sehingga tercipta kenyamanan pada pelanggan pada saat berkunjung. 

 Warung makan ini merupakan usaha waralaba lokal. Pada saat ini telah 

memiliki cabang sebanyak 11 buah warung makan yang tersebar di seluruh 

Indonesia, salah satunya adalah di Kota Malang tepatnya di Jalan Kalpataru No. 

34, Malang. “Gama Resto” menyediakan berbagai macam produk yaitu fried 

chicken, ayam kremes, ayam bakar dan berbagai macam minuman. Sajian menu 

utama lainnya adalah steak, yang ikut meramaikan meja makan di “Gama Resto” 

dengan cita rasa yang khas dan unik serta harga yang lebih terjangkau. Hal ini 

disebabkan karena pemilihan bahan serta bumbunya berasal dari produk lokal. 

“Gama Resto” mempunyai tiga variasi menu steak yaitu steak regular, chicken 

steak dan original steak yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Suatu usaha 

akan dapat terus berkembang jika mampu menyediakan produk yang diinginkan 

pelanggan serta harga yang sesuai (Kivela, 1999). 



 

 

4.6 Karakteristik Responden  
 

Responden yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini adalah orang 

yang pernah membeli dan mengkonsumsi steak di ”Gama Resto”, “Waroeng 

Steak n Shake” dan “Kampoeng Steak” Malang. Jumlah responden dalam 

penelitian ini sebanyak 56 orang. Karakteristik keseluruhan tentang responden  

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Karakteristik Responden Gama Resto  
Keterangan Karakteristik Jumlah (%) 

Jenis Kelamin 
 

a. Laki  
b. Perempuan 

25 
31 

44,6 
55,4 

Usia   a. 15-25 Th  
b. 26-35 Th  
c. 36-45 Th  

45 
8 
3 

80,4 
14,3 
5,3 

Pekerjaan 
 

a. Pelajar  
b. Mahasiswa  
c. PNS   
d. Swasta  
e. Ibu rumah tangga  

6 
30 
2 
17 
1 

10,7 
53,6 
3,6 
30,4 
1,7 

Pendapatan/uang  saku per 
bulan  

 

a. < Rp 500.000,00  
b. Rp 500.000,00- <Rp 1000.000,00 
 c. Rp 1000.000,00-<Rp 2000.000,00  
d. Rp 2000.000,00-<Rp3000.000,00 
e. >Rp 3000.000,00 

23 
18 
4 
3 
8 

41,1 
32,1 
7,1 
5,4 
14,3 

Alamat  
 

a. Kota Malang  
b. Luar Kota Malang 

51 
5 

91,1 
8,9 

Frekuensi kunjungan ke 
warung steak tiap bulan  

 

a. 1 kali              
 b. 2 kali 
c. 3-4 kali 
d. >5 kali 

6 
33 
13 
4 

10,7 
58,9 
23,2 
7,1 

Warung steak yang pernah 
dikunjungi di Malang 
 

a. Resto Gama  
b.Waroeng Steak n Shake 
c. Kampoeng Steak 
d. Lainnya 

56 
56 
56 
17 

100 
100 
100 
30,6 

 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

membeli dan mengkonsumsi steak di ”Gama Resto” adalah perempuan sebanyak  



 

 

55,4%, dengan kisaran umur mayoritas adalah 15 sampai 25 tahun sebanyak 

80,4% sehingga sebagian besar konsumennya adalah para remaja. Menurut 

Sumarwan (2002), pada dasarnya wanita lebih suka berbelanja dan tingkat 

konsumtif kebutuhan sehari-hari lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Usia 

adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengkonsumsi suatu produk. Usia remaja merupakan salah satu pasar yang 

potensial karena pola konsumsi seseorang terbentuk pada usia remaja, remaja 

biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, dan cenderung 

boros dalam menggunakan uangnya (Kotler dan Amstrong, 1998).  

Sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dengan 

jumlah responden 53,6%, ini disebabkan karena lokasi “Gama Resto” yang dekat 

dengan beberapa Universitas terkemuka di Malang. Sebagian besar responden 

memiliki penghasilan atau uang saku < Rp 500.000 per bulan dengan jumlah 

responden sebanyak 41,1%, dan 91,1% responden berasal dari Kota Malang. 

Frekuensi kunjungan terbesar adalah 2 kali tiap bulannya sebanyak 58,9% dan 

semua responden pernah berkunjung ke “Gama Resto”, “Waroeng Steak n Shake” 

dan “Kampoeng Steak”. Warung steak lain yang pernah dikunjungi oleh 

responden di Malang yaitu Amsterdam dan purnama sebesar 30,6%. Semakin 

sering frekuensi kunjungan, maka daya ingat pelanggan terhadap kualitas produk 

yang diberikan akan semakin tinggi, sehingga akan semakin tepat pula penilaian 

terhadap produk yang diberikan pada warung makan tersebut (Sumarwan 2002). 

 

 



 

 

4.7 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Pada penelitian ini dilakukan pengujian instrumen penelitian terlebih 

dahulu untuk mengetahui kevalidan dan keandalan instrumen penelitian. 

Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Hasil uji validitas pada penentuan prioritas dan evaluasi pelanggan terlampir di 

Lampiran 4, dan rekapitulasi uji validitas dan reliabilitas tersaji pada Tabel 6. 

Berdasarkan hasil uji validitas data, yang disajikan pada Tabel 6. dapat 

dilihat bahwa pertanyaan tiap atribut dapat digunakan untuk mengukur dimensi 

kualitas produk karena nilai koefisien validitas tingkat penentuan prioritas dan 

tingkat evaluasi pelanggan tiap atribut pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel, 

sehingga disimpulkan bahwa hubungan tiap atribut pertanyaan tersebut valid. 

Selain valid suatu instrumen juga harus reliabel, dimana data yang reliabel 

yaitu apabila dilakukan pengukuran ulang untuk objek yang sama pada waktu 

yang berbeda dapat menunjukkan adanya kesamaan data (Sugiyono, 2006). 

Pengujian reliabilitas pada perhitungan ini hanya dilakukan sekali saja atau one 

shot dengan metode Alpha Cronbach. Apabila diperoleh koefisien korelasi yang 

berada diatas koefisien reliabilitas yang telah ditetapkan sebesar 0,6 maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan tersebut reliabel. Terlihat pada Tabel 6 bahwa 

semua atribut baik pada kuesioner penentuan prioritas maupun evaluasi pelanggan 

menunjukkan koefisien korelasi lebih besar dari 0,6 dengan demikian kuesioner 

tersebut dikatakan reliabel. 

 

 



 

 

 

 

Dari hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa instrumen tersebut 

konsisten dan dapat digunakan untuk penelitian, selanjutnya akan dilakukan 

analisis dengan menggunakan metode QFD. 

 

Atribut 
(Whats) 

 
Pertanyaan 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Koefisien 
Korelasi 

r-
tabel Keterangan Alpha 

Cronbach Keterangan

Pe
ne

nt
ua

n 
Pr

io
rit

as
 1 0,672 0,342 Valid  

 
0,833 

 
Reliabel 

2 0,684 0,342 Valid  
3 0,699 0,342 Valid  
4 0,727 0,342 Valid  
5 0,674 0,342 Valid  
6 0,702 0,342 Valid  
7 0,698 0,342 Valid  
8 0,643 0,342 Valid  

Ev
al

ua
si

 K
on

su
m

en
 

R
es

to
 G

am
a 

 

1 0,638 0,342 Valid  

0,785 Reliabel 

2 0,523 0,342 Valid  
3 0,556 0,342 Valid  
4 0,823 0,342 Valid  
5 0,722 0,342 Valid  
6 0,538 0,342 Valid  
7 0,553 0,342 Valid  
8 0,693 0,342 Valid  

W
ar

un
g 

St
ea

k 
n 

Sh
ak

e 
 

1 0,789 0,342 Valid  

0,751 Reliabel 

2 0,430 0,342 Valid  
3 0,529 0,342 Valid  
4 0,709 0,342 Valid  
5 0,736 0,342 Valid  
6 0,496 0,342 Valid  
7 0,528 0,342 Valid  
8 0,605 0,342 Valid  

K
am

po
en

g 
St

ea
k 

1 0,660 0,342 Valid  

0,695 Reliabel 

2 0,379 0,342 Valid  
3 0,417 0,342 Valid  
4 0,452 0,342 Valid  
5 0,498 0,342 Valid  
6 0,361 0,342 Valid  
7 0,577 0,342 Valid  
8 0,513 0,342 Valid  

Tabel 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penentuan Prioritas dan Evaluasi 

Konsumen 



 

 

4.8 Analisis QFD  

4.8.1 Matrik Whats  

Matrik whats berisi tentang harapan pelanggan terhadap kualitas steak di 

“Gama Resto”, untuk mendapatkannya maka dilakukan survei pendahuluan 

terlebih dulu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak 

pelanggan baik melalui interview/wawancara langsung atau dengan cara 

memberikan sejumlah pertanyaan melalui kuesioner (Nasution, 2006).  

Hasil survei pendahuluan didapatkan sebanyak delapan (8) atribut harapan 

pelanggan, yaitu keempukan tekstur daging/ayam, kematangan tekstur 

daging/ayam, rasa steak, keutuhan steak, tampilan steak, kebersihan steak, warna 

steak, dan aroma steak. Atribut tersebut kemudian masing-masing didefinisikan 

secara jelas. Atribut whats yang diperoleh kemudian digunakan sebagai 

pertanyaan pada kuesioner penentuan prioritas dan evaluasi pelanggan yang dapat 

dilihat pada Lampiran 1 dan 2.  Data hasil dari kuesioner penentuan prioritas, 

kemudian diolah digunakan untuk mengetahui besarnya nilai importance to 

customer (tingkat kepentingan) pada tahap analisis QFD selanjutnya. 

4.8.2 Respon Teknis (Hows) 

Respon teknis (hows) berisi tentang kebutuhan dan kepentingan produsen 

yang diperoleh dengan cara menterjemahkan harapan atau keinginan pelanggan 

kedalam karakteristik pengembangan, jadi matrik ini bisa dikatakan kebalikan dari 

matrik whats (Besterfield et al, 2003). Produsen yang dipilih adalah “Gama 

Resto” Malang, karena pihak “Gama Resto” yang menjadi atau dijadikan pusat 

dari penilaian kualitas steak tersebut. Hasil wawancara dan observasi diperoleh 

delapan (8) atribut respon teknis yaitu: pemilihan kualitas daging/ayam, teknik 



 

 

pengolahan yang tepat, pemilihan sayuran, rasa saus yang enak & sesuai, variasi 

produk selalu ditambah, penyajian steak yang menarik, perpaduan bumbu dan 

bahan pendukung yang sesuai. Untuk definisi dari tujuh (7) atribut respon teknis 

tersebut, telah dijelaskan secara lengkap diawal Bab III.  

Informasi-informasi yang diperoleh sangat berguna untuk analisis matrik 

selanjutnya seperti matrik perencanaan (importance to customer, customer 

satisfaction, goal, sales point, improvement ratio, dan raw weight), matriks 

korelasi whats dan hows, matrik teknis (prioritas, bencmarking, target), dan matrik 

korelasi respon teknis. Jadi pada matrik hows ini merupakan kunci untuk 

melakukan analisis, karena berisi daftar atau gambaran persyaratan teknis yang 

diperoleh dari kebutuhan/harapan pelanggan (Nasution, 2006). Penempatan data  

matrik – matrik tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 yaitu pada House of Quality 

(HoQ) atau rumah kualitas di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut dapat 

diketahui analisis selengkapnya dari House of Quality (HoQ) secara utuh, 

sedangkan penjelasannya secara rinci dapat diketahui pada halaman berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.3  Importance to Customer  (Tingkat Kepentingan Pelanggan) 

Tingkat kepentingan pelanggan merupakan persepsi pelanggan mengenai 

seberapa penting dari masing-masing atribut kualitas produk yang ada atau yang 

ditawarkan pada saat ini, dalam memenuhi kebutuhan/harapannya. Hasil 

perhitungan tingkat kepentingan pelanggan (Importance to Customer) didapatkan 

dengan cara nilai total prioritas yang diperoleh dari kuesioner dibagi dengan 

jumlah responden (Nasution, 2006). Hasil dari penilaian ini, merupakan gambaran 

tingkat kepentingan dari kebutuhan/harapan pelanggan dalam mendapatkan 

kualitas steak pada ”Gama Resto” yang sesuai dengan keinginan para 

pelanggannya. Untuk hasil tingkat kepentingan pelanggan dari setiap atribut dapat 

dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.   

Tabel 7. Tingkat Kepentingan Pelanggan 

Atribut Kualitas Produk  Nilai Total 
Prioritas 

Tingkat kepentingan 
pelanggan  

Peringkat Tingkat 
Kepentingan 

Keempukan tekstur daging/ayam 247 4,41 3 
Kematangan tekstur daging/ayam 246 4,39 4 
Rasa steak  254 4,54 1 
Keutuhan steak  209 3,73 7 
Tampilan steak 195 3,48 8 
Kebersihan steak 252 4,5 2 
Warna steak 218 3,89 6 
Aroma steak 238 4,25 5 

 

Pada Tabel 7 dapat diketahui pelanggan menjadikan rasa steak menjadi 

prioritas utama. Kemudian diikuti dengan atribut kebersihan steak, keempukan 

tekstur daging/ayam,  kematangan tekstur daging/ayam, dan prioritas kelima yaitu 

aroma steak. Kelima atribut tersebut saling berhubungan dengan kualitas rasa, 

karena rasa merupakan faktor penting dalam produk makanan (Johns dan Howard 

1998). Rasa steak yang enak merupakan hal terpenting bagi pelanggan dalam 



 

 

memberikan kepuasan. Selain itu “Gama Resto” mempunyai tiga (3) variasi menu 

steak berupa steak regular, chicken steak dan original steak yang menggunakan 

bumbu dan bahan lokal yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia, ini 

mungkin berbeda dengan pesaing lainnya. Perbedaan tersebut dapat memberikan 

ciri khas rasa steak yang berbeda dari tempat yang satu dengan tempat lainnya. 

Prioritas terakhir adalah tampilan steak, dalam hal ini yaitu pelanggan 

“Gama Resto” selaku responden kurang mementingkan tampilan dari steak. 

Anggapan ini disebabkan karena tidak semua orang yang membeli steak 

memperhatikan tampilan steak pada waktu disajikan. Selain itu juga tampilan 

steak tidak mempengaruhi keinginannya dalam membeli steak, selama ini steak 

disajikan sama saja tidak ada perbedaan antara tempat yang satu dengan yang 

lainnya. Penyajiannya sama yaitu sepotong daging/ayam, disebelahnya ditambah 

dengan sayuran berupa wortel, kentang dan buncis kemudian disiram dengan saus. 

4.4.4 Customer Satisfaction Performance (Tingkat Kepuasan)  

Customer Satisfaction Performance adalah penilaian pelanggan terhadap 

kualitas steak selama ini yang diberikan oleh ”Gama Resto” dalam memenuhi 

kebutuhannya. Penilaian tingkat kepuasan pelanggan mengenai kualitas steak 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner evaluasi pelanggan di ”Gama Resto”. 

Hasil penilaian ini merupakan gambaran dari kinerja perusahaan dalam 

memberikan kualitas steak kepada para pelanggannya. Hasil penilaian kualitas 

steak pada ”Gama Resto” akan dibandingkan dengan kedua pesaingnya yaitu 

”Waroeng Steak n Shake” dan ”Kampoeng Steak” Malang. 

 



 

 

Kedua pesaing tersebut merupakan warung makan yang sudah lama 

dikenal oleh masyarakat Malang mengenai kualitas steaknya, sehingga hal itu 

dapat dijadikan sebagai pembanding untuk proses evaluasi kualitas steak di 

”Gama Resto” Malang. Hasil perhitungan tingkat kepuasan pelanggan dari 

penilaian terhadap kualitas steak pada ”Gama Resto”, ”Waroeng Steak n Shake” 

dan ”Kampoeng Steak” dapat lihat pada Lampiran 6. Untuk rekapitulasi 

perbandingan hasil evaluasi pelanggan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8. Perbandingan Hasil Evaluasi Pelanggan Pada ”Gama Resto, ”Waroeng 

Steak n Shake” dan ”Kampoeng Steak” 

Atribut Kualitas Produk Customer Satisfaction Performance 
Gama Resto Waroeng Steak 

n Shake  
Kampoeng 

Steak  
Keempukan tekstur daging/ayam 3,15* 4,19 3,66 
Kematangan tekstur daging/ayam 3,69* 4,18 3,82 
Rasa steak  3,38* 4,29 3,84 
Keutuhan steak  3,43* 3,88 3,68 
Tampilan steak 3,43* 3,77 3,59 
Kebersihan steak 3,73* 4 3,75 
Warna steak 3,54* 3,95 3,68 
Aroma steak 3,5* 4,13 3,80 

 
Keterangan: *   = Mempunyai nilai tingkat kepuasan pelanggan lebih rendah 

dibanding pesaingnya  
 

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa “Gama Resto” mempunyai tingkat 

kepuasan pelanggan yang paling rendah dibanding pesaingnya yaitu “Waroeng 

Steak n Shake” dan “Kampoeng Steak”. “Gama Resto” merupakan warung makan 

yang menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman, salah satunya 

yaitu menu steak. Hal ini yang membuat variasi menu steak di “Gama Resto” 

masih kalah dibandingkan pesaingnya yang lebih fokus pada produk steak saja. 

Sesuai pernyataan dari Johns dan Howard (1998), yaitu suatu perusahaan akan 



 

 

mempunyai peluang untuk mendapatkan pelanggan yang lebih besar dengan cara 

menyediakan produk yang bervariasi sesuai dengan keinginan pelanggannya. 

Selain itu menu steak di “Gama Resto” merupakan menu makanan baru, sehingga 

tingkat kepercayaan pelanggan masih kurang dibandingkan dengan pesaingnya 

yang lebih lama dikenal dan dipercaya oleh masyarakat dalam menjual berbagai 

macam menu steak.  

Urutan penilaian pelanggan terhadap kualitas steak dari ketiga warung 

makan tersebut, yaitu “Waroeng Steak n Shake” mendapatkan urutan pertama 

kemudian diikuti “Kampoeng Steak” pada urutan kedua dan urutan terakhir yaitu 

“Gama Resto”. Pelanggan menilai semua atribut kualitas steak di “Gama Resto” 

masih kurang mulai dari keempukan tekstur daging/ayam, kematangan tekstur 

daging/ayam, rasa steak, keutuhan steak, tampilan steak, kebersihan steak, warna 

steak, dan aroma steak jika dibandingkan dengan kedua pesaingnya dalam 

memberikan kualitas produk. Variasi menu steak yang ditawarkan “Gama Resto” 

ada tiga yaitu steak regular, chicken steak dan original steak yang mempunyai 

tingkat keempukan dan kematangan tekstur yang belum memuaskan keinginan 

pelanggannya. Tingkat keempukan tekstur daging/ayam berpengaruh terhadap 

kemudahan pelanggan dalam mengkonsumsi steak. Pemilihan kualitas 

daging/ayam dapat mempengaruhi tekstur daging yang dihasilkan, karena tekstur 

ditentukan oleh jenis bahan baku yang digunakan (Mozkowitz, 1999). Rasa dan 

keutuhan steak pada “Gama Resto” masih kalah dibandingkan pesaingnya. 

Pelanggan menganggap kedua atribut tersebut belum sesuai keinginannya, karena 

rasa enak dan bentuk steak yang utuh dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi 



 

 

pelanggan, sehingga pelanggan merasa tidak dirugikan. Ini sesuai dengan 

pernyataan Kivela (1999), bahwa ukuran suatu produk dapat mempengaruhi 

tingkat kepuasan konsumen.  

Tampilan dan kebersihan steak yang diberikan “Gama Resto” pada waktu 

disajikan kepada pelanggan mendapatkan nilai di bawah pesaingnya, hal ini 

disebabkan dari penataan daging dan sayuran yang tidak menarik. Untuk atribut 

kebersihan steak pelanggan menganggap bahwa daging steak yang diperoleh dari 

proses pemanggangan dan pencampuran bumbu, tingkat kebersihannya baik dari 

daging dan penyajiannya masih kurang. Tingkat kebersihan suatu produk dapat 

mempengaruhi selera konsumen pada waktu mengkonsumsinya (Susiani, 2008). 

Pelanggan menilai kualitas warna dan aroma steak pada ”Gama Resto” masih di 

bawah “Waroeng Steak n Shake” dan” Kampoeng Steak”. Hal ini disebabkan 

pada kedua pesaing ”Gama Resto”, mempunyai warna dan aroma yang lebih khas 

yang sesuai keinginan para pelanggannya. Warna dan aroma dipengaruhi oleh 

bahan itu sendiri dan cara pembuatanya, merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi pelanggan dalam memilih suatu produk karena identik dengan 

kualitas produk (Mozkowitz, 1999).  

Tahap selanjutnya menentukan goal (sasaran) dengan cara melakukan 

perbandingan prestasi antar evaluasi pelanggan “Gama Resto” dengan kedua 

pesaingnya. Perolehan nilai sasaran dapat digunakan sebagai acuan terhadap 

peningkatan atribut kualitas steak di “Gama Resto”. Nilai goal ditetapkan 

berdasarkan prestasi terbaik dari hasil penilaian pelanggan antara  “Gama Resto” 

dengan kedua pesaingnya yaitu “Waroeng Steak n Shake” dan ”Kampoeng 



 

 

Steak”, misalnya keempukan tekstur daging/ayam nilai tertinggi dari ketiga 

warung makan yaitu 4,19 yang didapatkan oleh “Waroeng Steak n Shake” maka 

nilai goal yang dipilih yaitu 4,19 dan seterusnya sampai selesai, hasil perhitungan 

goal secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7. Setelah keseluruhan hasil 

perhitungan goal diperoleh selanjutnya mencari titik penjualan (sales point). 

4.4.5 Sales Point (Titik penjualan) 

 Nilai pada sales point memberikan informasi tentang kemampuan dalam 

menjual produk atau jasa, didasarkan pada seberapa baik kebutuhan pelanggan 

dapat dipenuhi. Penentuan nilai titik penjualan (sales point) diperoleh dengan cara 

memberikan nilai 1,5; 1,2; dan 1,0 mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil 

berdasarkan pada nilai importance to customer (tingkat kepentingan). Pada skala 

0 - 3,5 titik penjualannya adalah 1, untuk titik penjualan 1,2 skalanya yaitu >3,5 – 

4,25, sedangkan untuk skala > 4,25 titik penjualannya yaitu sebesar 1,5. Kuat 

tidaknya titik penjualan tergantung pada bagaimana pelanggan menilai seberapa 

penting atribut tersebut digunakan/konsumsi (Wignyosoebroto, 2007). Untuk nilai 

sales point secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Nilai Sales Point  

Atribut Kualitas Produk Tingkat kepentingan 
pelanggan Gama Resto 

Sales 
Point 

Keempukan tekstur daging/ayam 4,41 1,5 
Kematangan tekstur daging/ayam  4,39 1,5 
Rasa steak  4,54 1,5 
Keutuhan steak  3,48 1 
Tampilan steak 3,73 1,2 
Kebersihan steak 4,5 1,5 
Warna steak 3,89 1,2 
Aroma steak 4,25 1,2 

 
  



 

 

 Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat diketahui bahwa atribut yang 

mendapatkan nilai titik penjualan kuat (1,5) yaitu keempukan tekstur 

daging/ayam, kematangan tekstur daging/ayam, rasa steak dan kebersihan steak. 

Keempat atribut tersebut perlu diperhatikan, karena sesuai pernyataan Nasution 

(2006), jika semakin kuat nilai titik penjualan (1,5) maka atribut tersebut menjadi 

semakin penting bagi pelanggan dalam hal keputusan pembelian.Untuk titik 

penjualan menengah (1,2) terdapat pada atribut tampilan steak, warna steak, dan 

aroma steak, sedangkan untuk atribut yang mendapatkan nilai tanpa titik 

penjualan (1,0) terdapat pada atribut keutuhan steak.  

4.4.6 Improvement Ratio (Rasio Perbaikan) 

   Improvement ratio merupakan perbandingan antara nilai goal dengan 

tingkat kepuasan pelanggan “Gama Resto”, dimana nilai ini menunjukkan 

seberapa besar usaha yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas produknya. Nilai yang diperoleh digunakan untuk 

perhitungan selanjutnya pada bobot atribut kualitas produk (raw weight). 

Berdasarkan perhitungan improvement ratio nilainya dapat dilihat pada Tabel 10 

dan untuk perhitungannya secara jelas dapat lihat pada Lampiran 8.  

Tabel 10. Nilai Improvement Ratio  

Atribut Kualitas Produk Improvement 
Ratio 

Keempukan tekstur daging/ayam     1,33** 
Kematangan tekstur daging/ayam  1,13 
Rasa steak      1,27** 
keutuhan steak  1,13 
Tampilan steak 1,09 
Kebersihan steak 1,07 
Warna steak 1,12 
Aroma steak 1,18 

Keterangan  ** = Memiliki nilai di atas rata – rata ( x =1,18) 



 

 

Pada Tabel 10 di atas, nilai tertinggi diperoleh pada atribut keempukan 

tekstur daging/ayam yaitu sebesar 1,33. Nilai rasio perbaikan (improvement ratio) 

dipengaruhi oleh nilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas steak yang 

diberikan oleh “Gama Resto”. Jika nilai tingkat kepuasan pelanggan semakin 

kecil maka membutuhkan ratio perbaikan yang semakin besar, sesuai pernyataan 

Gonzales (2001), maka  hubungan antara tingkat kepuasan pelanggan  berbanding 

terbalik dengan nilai improvement ratio. Pada penilaian tingkat kepuasan 

pelanggan keempukan tekstur daging/ayam mendapatkan nilai paling kecil 

dibanding atribut kualitas produk lainnya. Pelanggan menganggap atribut 

keempukan tekstur daging/ayam kualitasnya sangat rendah dibanding dengan  

keempukan tekstur daging/ayam dari pesaing lainnya yaitu “Waroeng Steak n 

Shake” dan ”Kampoeng Steak”. Hal ini berhubungan dengan tingkat kemudahan 

pada waktu mengkonsumsi atau memotong daging steak tersebut.   

Untuk atribut selanjutnya yaitu rasa steak yang mendapatkan nilai rasio 

perbaikan terbesar kedua yaitu sebesar 1,27. Hal ini sesuai dengan nilai yang 

diperoleh pada tingkat kepuasan pelanggan “Gama Resto” yang mendapatkan 

nilai terkecil kedua dibandingkan atribut lainnya. Kedua atribut tersebut yaitu 

keempukan tekstur daging/ayam dan rasa steak perlu dilakukan usaha perbaikan 

yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas produknya karena mendapatkan 

nilai di atas rata-rata. Hal ini sesuai pernyataan Nasution (2006), bahwa atribut 

yang nilai improvement rationya semakin tinggi diatas rata-rata, maka 

memerlukan usaha perbaikan yang semakin tinggi pula dalam melakukan 

peningkatkan kualitas produknya. Nilai improvement ratio yang diperoleh 



 

 

digunakan untuk menentukan nilai bobot dari kualitas produk (raw weight), yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan tingkat kebutuhan pelanggan 

berdasarkan atribut kualitas produk tersebut.  

4.4.7 Raw Weight (Bobot Kualitas Produk) 

 Berdasarkan hasil penilaian pelanggan (Customer Satisfaction 

Performance) diatas, terlihat bahwa ”Gama Resto” masih mempunyai banyak 

kekurangan jika dibandingkan dengan dua pesaingnya yaitu ”Waroeng Steak n 

Shake” dan ”Kampoeng Steak”. Untuk itu perusahaan perlu mengetahui bobot 

dari masing-masing atribut kualitas jika ingin meningkatkan kualitas produknya. 

Bobot diperoleh berdasarkan pada tingkat kepentingan pelanggan, rasio 

perbaikan, dan titik penjualan. Perhitungan bobot lebih jelas dapat dilihat pada 

Lampiran 8, sedangkan hasil perhitungan yang dilakukan rekapitulasi bobot dari 

masing-masing atribut kualitas produk tersaji pada Tabel 11. 

Tabel 11. Bobot Atribut kualitas Produk  

Atribut Kualitas Produk Bobot Normal 
Keempukan tekstur daging/ayam     0,15** 
Kematangan tekstur daging/ayam  0,13 
Rasa steak      0,15** 
Keutuhan steak    0,07* 
Tampilan steak 0,09 
Kebersihan steak 0,13 
Warna steak 0,09 
Aroma steak 0,11 
 
Keterangan: ** = memiliki bobot terbesar 
  * = meiliki bobot terkecil 
 

Pada Tabel 11, dapat dilihat bahwa atribut kualitas produk berupa 

keempukan tekstur daging/ayam dan rasa steak mendapatkan bobot terbesar yaitu 

sebesar 0,15. Semakin tinggi nilai bobot dari masing-masing atribut kualitas 



 

 

produk, maka atribut tersebut semakin dibutuhkan oleh pelanggan dalam 

memenuhi harapannya (Besterfield et al, 2003). Hal ini sesuai dengan hasil 

perhitungan dari rasio perbaikan (improvement ratio) di atas, yang mendapatkan 

nilai terbesar pada kedua atribut tersebut. Kedua atribut yaitu keempukan tekstur 

daging dan rasa steak perlu mendapatkan perbaikan kualitas yang lebih utama 

dibandingkan atribut lainnya, hal ini berhubungan dengan anggapan pelanggan 

bahwa kedua atribut tersebut merupakan faktor penting yang dibutuhkan 

pelanggan dalam membeli steak, karena dapat mempengaruhi kualitas steak 

tersebut. Kondisi ini sesuai pernyataan Moskowitz (1997), bahwa pertimbangan 

rasa dan keempukan tekstur daging dalam mengkonsumsi produk olahan daging 

adalah hal utama bagi kepuasan konsumennya.  

Masing-masing atribut kualitas produk yang lain yaitu kematangan tekstur 

daging mendapatkan bobot (0,13), kebersihan steak (0,13), aroma steak (0,11), 

tampilan steak (0.09), dan warna steak (0,09), ini tidak boleh diabaikan oleh 

”Gama Resto” karena juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Untuk 

atribut keutuhan steak memiliki bobot terkecil yaitu 0,07 atribut ini tetap harus 

diperhatikan, karena bentuk steak yang utuh satu potong (piece) dapat 

memberikan kepuasan bagi pelanggan. Sesuai pernyataan dari Kivela (1999), 

besar kecilnya ukuran suatu produk dapat mempengaruhi tingkat kepuasan 

konsumen dalam membeli suatu produk khususnya makanan.  

4.4.8 Matrik Korelasi Whats & Hows  

Interaksi antara atribut whats dan hows yang digabungkan akan 

memperlihatkan hubungan yang sangat mendukung antara atribut yang satu 



 

 

dengan lain. Hal ini sangat diperlukan mengingat keduanya berasal dari sumber 

yang berbeda, maka dengan analisis QFD dapat diketahui harapan pelanggan dan 

respon teknis dari produsen yang saling berkaitan. Hubungan ini terlihat pada 

Gambar 6, yang merupakan potongan dari lembar bentang House of Quality 

(HoQ). Pada Gambar 6 di bawah ini, menunjukan hubungan atribut whats dan 

Hows dilambangkan dengan simbol , ο,  dan kosong. Masing – masing 

simbol mempunyai arti yang berbeda, simbol  artinya hubungan yang kuat 

mempunyai nilai 9, simbol ο artinya hubungan sedang mempunyai nilai 3, simbol 

 hubungan lemah bernilai 1 dan kosong tidak ada hubungan.  
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Keempukan tekstur daging             
Kematangan tekstur daging             
Rasa steak              
Keutuhan steak            
Tampilan steak             
Kebersihan steak             
Warna steak             
Aroma steak            

                           Gambar 6. Matrik Korelasi Atribut What dan Hows 

Pemberian simbol tersebut berdasarkan tingkat kepentingan yang saling 

berpengaruh antara atribut whats dan hows. Penjelasan lebih rinci terdapat pada 

Lampiran 9, contohnya seperti hubungan antara keempukan tekstur daging/ayam 

dengan pemilihan kualitas daging/ayam mempunyai hubungan kuat yang 



 

 

bersimbol  dikarenakan pemilihan kualitas daging/ayam yang bagus 

berpengaruh terhadap keempukan tekstur daging yang dihasilkan. Begitu pula 

hubungan antara kematangan tekstur daging dengan pemilihan kualitas 

daging/ayam mempunyai hubungan sedang (ο), karena dengan melakukan 

pemilihan kualitas daging dan memperhatikan tingkat kematangan tekstur daging 

akan meningkatkan kualitas steak yang dihasilkan.   

Hubungan antara harapan pelanggan (whats) dengan respon teknis (Hows) 

menghasilkan suatu nilai dari masing-masing atribut kualitas produk tersebut. 

Menurut Cohen (1995), hasil perhitungan diperoleh dari hasil perkalian antara 

normalized raw weight (bobot normal) dengan numeric matrik relationship (nilai 

dari matrik hubungan atribut whats dan hows). Nilai yang didapatkan dari 

perhitungan ini, digunakan sebagai urutan prioritas pada bobot respon teknis 

sehingga perusahaan bisa mengetahui atribut mana yang perlu prioritaskan 

terlebih dahulu dalam usaha meningkatkan kualitas produknya. Nilai dari simbol-

simbol hubungan tersebut selain digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan 

antara atibut whats dan hows serta urutan prioritas pada bobot respon teknis juga 

digunakan untuk perhitungan bencmarking (perbandingan nilai kualitas antar 

pesaing). Perhitungan benchmarking pada matrik teknis diperoleh dari hubungan 

tingkat kepuasan pelanggan dengan nilai matrik korelasi whats dan hows. Dari 

perhitungan benchmarking perusahaan bisa mendapatkan nilai target yang akan 

digunakan sebagai perencanaan tindakan perbaikan kulitas produk selanjutnya. 

 

 



 

 

4.4.9 Matrik Teknis 

Matrik teknis merupakan matrik yang saling berhubungan dan 

memberikan informasi dalam menentukan urutan prioritas pada respon teknis 

sesuai dengan tingkat kepentingannya. Selain itu juga memberikan informasi hasil 

perbandingan dari kinerja respon teknis yang dihasilkan perusahaan tersebut jika 

dibandingkan dengan pesaingnya. Matrik teknis terdiri dari tiga (3) bagian yaitu : 

4.4.9.1 Prioritas 

Hasil hubungan antara atribut respon teknis (hows) dengan atribut harapan 

pelanggan (whats) serta bobot dari masing-masing atribut kualitas produk akan 

didapatkan suatu nilai yang disebut bobot respon teknis. Perhitungan bobot respon 

teknis dapat dilihat pada Lampiran 10, bobot yang didapatkan dari perhitungan 

tersebut digunakan sebagai urutan prioritas dari respon teknis perusahaan. 

Penentuan urutan prioritas bobot respon teknis berdasarkan nilai terbesar dari 

jumlah bobot yang dihasilkannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cohen (1995), 

respon teknis yang memiliki bobot nilai terbesar perlu diprioritaskan lebih utama 

karena mempunyai kontribusi yang besar terhadap kualitas produk. Urutan 

prioritas respon teknis “ Gama Resto” dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Urutan Prioritas Respon Teknis Gama Resto 

Respon Teknis Bobot Urutan 
Prioritas 

Pemilihan kualitas daging / ayam   2,37 2 
Teknik pengolahan yang tepat 4,42 1 
Pemilihan sayuran 0,09 7 
Rasa saus yang enak & sesuai 2,34 3 
Variasi produk selalu ditambah 0,58 6 
Penyajian steak yang menarik  1,2 5 
Perpaduan bumbu & bahan pendukung yang sesuai 1,26 4 

 



 

 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui nilai bobot terbesar adalah teknik 

pengolahan yang tepat dengan bobot sebesar 4,42 yaitu mendapatkan prioritas 

pertama. ”Gama Resto” berharap dengan teknik pengolahan yang tepat dan sesuai 

dapat membuat steak yang sesuai keinginan pelanggannya, misalnya dalam proses 

pemanggangan daging dan pencampuran bumbu harus tepat agar mendapatkan 

steak yang sesuai baik rasa maupun keempukan teksturnya. Untuk Pemilihan 

kualitas daging/ayam mendapatkan bobot sebesar 2,37 dan mendapatkan prioritas 

ke-2. Atribut ini membutuhkan perhatian khusus, karena dapat berpengaruh 

terhadap kualitas steak yang dihasilkan terutama dalam hal keempukan tekstur 

daging, kematangan tekstur daging dan rasa steak. Respon teknis untuk prioritas 

ke-3 adalah rasa saus yang enak & sesuai dengan mendapatkan bobot sebesar 

2,34. Rasa saus merupakan atribut yang harus diperhatikan karena menentukan 

kualitas rasa steak dan dapat membedakan antara steak yang satu dengan yang 

lainnya. Tiga respon teknis di atas perlu diperhatikan oleh ”Gama Resto”, karena 

memiliki bobot nilai lebih besar dibanding atribut lainnya, sehingga diprioritaskan 

lebih utama dalam peningkatan kualitas produk. Suatu perusahaan harus 

memprioritaskan respon teknis yang memiliki bobot nilai besar, serta 

memperhatikan masukan dari pelanggan jika ingin meningkatkan kepuasan 

pelanggannya (Walden, 2003).  

Perpaduan bumbu dan bahan pendukung mendapatkan prioritas ke-4 

dengan bobot sebesar 1,26. Respon teknis ini mempunyai hubungan dengan 

atribut teknik pengolahan, agar diperoleh steak dengan rasa dan aroma yang enak. 

Rasa merupakan salah satu atribut penentu tingkat penerimaan konsumen 



 

 

terhadap suatu produk (Moskowits, 1997). Variasi produk juga tetap harus 

diperhatikan meskipun berada pada urutan prioritas ke-5. Hal itu disebabkan 

pelanggan menginginkan tersedianya berbagai macam variasi menu produk yang 

tidak membosankan pelanggan. Prioritas terakhir adalah pemilihan sayuran 

mendapat bobot nilai yaitu 0,09. Respon teknis ini hanya berhubungan dengan 

atribut penyajian steak sebagai bahan pendukung pada waktu disajikan kepada 

pelanggan, karena jika menggunakan sayuran segar dapat menambah tampilan 

sepotong steak pada waktu disajikan menjadi lebih menarik dan rasanya menjadi 

lebih enak dan segar. Adanya urutan prioritas respon teknis yang jelas dari hasil 

analisis metode QFD diatas dapat membantu ”Gama Resto” dalam meningkatkan 

kualitas produknya kepada pelanggan baik dari segi kualitas tekstur daging/ayam, 

rasa & aroma, tampilan & bentuk, serta kemasan. 

4.4.9.2 Benchmarking (Ukuran Perbandingan Kualitas) 

Benchmarking merupakan ukuran (tolok ukur) tingkat performansi respon 

teknis yang digunakan sebagai perbandingan kinerja persyaratan respon teknis 

yang akan berpengaruh terhadap kualitas steak yang dihasilkan oleh ”Gama 

Resto” terhadap pesaingnya yaitu ”Waroeng Steak n Shake dan Kampoeng steak”. 

Nilai bencmarking didapatkan dari hasil perkalian antara nilai hubungan antar 

atribut whats dan hows dengan nilai tingkat kepuasan pelanggan pada ”Gama 

Resto” yang kemudian dibagi dengan jumlah nilai matrik korelasi whats dan hows 

(Gonzales, 2001). Untuk perhitungan perbandingan performance dapat dilihat 

pada Lampiran 10. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan besarnya nilai 

dari masing-masing performance dapat dilihat pada Tabel 13. 



 

 

 Tabel 13. Hasil Perbandingan Performance 

 
Respon Teknis GR WS KS 

Pemilihan kualitas daging / ayam   3,35* 4,06 3,69 
Teknik pengolahan yang tepat 3,46* 4,04 3,72 
Pemilihan sayuran 3,43* 3,77 3,43 
Rasa saus yang enak & sesuai 3,44* 4,21 3,82 
Variasi produk selalu ditambah 3,46* 4,26 3,84 
Penyajian steak yang menarik  3,44* 3,83 3,63 
Perpaduan bumbu dan bahan 
pendukung yang sesuai 3,51* 4,09 3,77 
 
Keterangan: *   = Mempunyai nilai perbandingan performance lebih rendah 

dibanding pesaingnya  
 

Tabel 13 diatas menunjukan bahwa kedudukan ”Gama resto” masih kalah 

dibanding kedua pesaingnya, hal ini dapat dilihat dari nilai hasil perbandingan 

performance berada di bawah nilai ”Warung Steak n Shake dan Kampoeng 

steak”, baik mulai dari atribut pemilihan kualitas daging/ayam sampai bentuk 

kemasan. Penilaian diatas menunjukkan bahwa ”Gama Resto” perlu 

meningkatkan kinerja persyaratan respon teknis yang diperolehnya, dengan cara 

memberikan target yang sama atau melebihi pesaing utama sehingga diperoleh 

suatu perencanaan selanjutnya yang lebih jelas (Walden, 2003). Dengan 

mengetahui nilai perbandingan performance di atas, pihak ”Gama Resto” bisa 

mengetahui kompetisi yang sedang berlangsung kemudian mempelajarinya dan 

membandingkan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga bisa memutuskan 

bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas steak tersebut.    

4.4.9.3  Target 

Target merupakan suatu tindakan perencanaan, atau cara untuk memenuhi 

persyaratan respon teknis berdasarkan perbandingan performance pada 



 

 

perhitungan bencmarking. Hal ini dapat menentukan tindakan apa yang harus 

dilakukan, apakah perlu ditingkatkan, diturunkan atau dipertahankan jika sudah 

sesuai dengan target yang diinginkan. Berdasarkan perbandingan performance 

besarnya nilai target yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 14 dibawah ini.  

 Tabel 14. Nilai Target 

 
Respon Teknis 

Perbandingan 
Performance Target Keterangan 
GR WS 

Pemilihan kualitas daging / ayam  3,35 4,06 4,06 Ditingkatkan 
Teknik pengolahan yang tepat 3,46 4,04 4,04 Ditingkatkan 
Pemilihan sayuran 3,43 3,77 3,77 Ditingkatkan 
Rasa saus yang enak & sesuai 3,44 4,21 4,21 Ditingkatkan 
Variasi produk selalu ditambah 3,46 4,26 4,26 Ditingkatkan 
Penyajian steak yang menarik  3,44 3,83 3,83 Ditingkatkan 
Perpaduan bumbu dan bahan 
pendukung yang sesuai 3,51 4,09 4,09 Ditingkatkan 

 
Untuk memutuskan besarnya nilai target dapat dilihat berdasarkan 

perbandingan benchmarking antara “Gama Resto” dengan pesaing utamanya yaitu 

“Waroeng Steak n Shake”, karena memiliki nilai tertinggi pada perbandingan 

performance. Menurut Besterfield et al (2003), penentuan nilai target berdasarkan 

nilai tertinggi dari pesaing terkuat atau melebihi nilai pesaing terkuatnya pada 

perbandingan performance dalam benchmarking, selain itu juga tergantung dari 

tingkat kemudahan masing-masing atribut dalam melakukan peningkatan kualitas.   

Pada Tabel 14 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh nilai perbandingan 

performance “Gama Resto” lebih kecil dibandingkan nilai target, sehingga semua 

respon teknis perlu ditingkatkan. Untuk mendapatkan kualitas daging/ayam yang 

bagus “Gama Resto” dapat melakukannya dengan cara memilih dan menentukan 

suplier daging/ayam yang sudah diketahui kualitasnya dan terpercaya, sehingga 



 

 

produk yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya. Teknik pengolahan yang tepat 

sangat berpengaruh terhadap rasa yang dihasilkan, sehingga diperlukan suatu cara 

agar sesuai target yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

memberikan pelatihan kepada karyawannya terutama dalam hal pengolahan steak 

yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga didapatkan 

kualitas steak yang sesuai harapan. 

Rasa merupakan hal terpenting dari suatu produk makanan, dalam hal ini 

rasa steak selain dipengaruhi dari rasa daging/ayamnya sendiri juga dipengaruhi 

oleh rasa sausnya. Untuk mendapatkan rasa steak yang enak dapat dilakukan 

dengan cara perpaduan bumbu yang sesuai, baik pada waktu pemanggangan 

daging/ayam dan pada waktu pembuatan sausnya.  

 “Gama Resto” juga perlu mempertimbangkan adanya penambahan variasi 

menu steak baru agar pelanggan merasa tidak bosan dan dapat  menambah jenis 

menu steak yang sudah ada, sehingga pelanggan merasa puas dengan banyaknya 

pilihan menu steak tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan 

inovasi baru yang sesuai dengan keinginan pelanggannya. Suatu usaha akan dapat 

terus berkembang jika mampu menyediakan produk yang diinginkan pelanggan 

serta harga yang sesuai (Kivela, 1999). Penyajian steak yang bagus dan menarik 

juga merupakan salah satu cara untuk memuasakan pelanggan, misalnya untuk 

menjaga kesegaran sayuran dilakukan dengan disimpan pada mesin pendingin. 

Perusahaan akan dapat merencanakan tindakan yang lebih jelas jika telah 

ada target yang akan dicapai dan urutan prioritas kerja yang akan dilakukan. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gonzales (2001), bahwa suatu 



 

 

perusahaan dapat menggunakan Quality Function Deployment (QFD) untuk 

membuat perencanaan strategi peningkatan serta dapat memberikan performance 

yang istimewa pada perusahaan tersebut. 

4.4.10 Matrik Korelasi  Respon Teknis  

Proses terakhir pada analisis QFD adalah  menentukan hubungan atribut 

antar respon teknis yang satu dengan yang lainnya. Hasil hubungan antar respon 

teknis ditempatkan pada segitiga paling atas pada House of Quality (HoQ). Untuk 

penjelasan hubungan antar atribut respon teknis dapat dilihat pada Tabel 15 di 

bawah ini. 

Tabel 15. Matrik Korelasi Respon Teknis 

No. Hubungan Simbol Keterangan 
Respon teknis Respon teknis 

1 
   

Pemilihan kualitas 
daging/ayam   

Teknik pengolahan 
yang tepat 

 Untuk memperoleh steak yang 
berkualitas diperlukan pemilihan 
kualitas daging/ayam yang baik 
dan teknik pengolahan steak 
yang tepat. 

2 Teknik pengolahan 
yang tepat 

Perpaduan bumbu 
& bahan 
pendukung yang 
sesuai 

 Untuk mendapatkan steak 
dengan rasa enak  dan kualitas 
yang bagus perpaduan bumbu & 
bahan pendukung lainnya harus 
diperhatikan pada saat 
pengolahanya  

3. Pemilihan sayuran Penyajian steak 
yang menarik 

 Pemilihan sayuran dengan 
tingkat kesegaran yang bagus 
dapat memberikan tambahan 
rasa yang enak serta tampilan 
steak yang lebih menarik  

4. Rasa saus yang 
enak dan sesuai 

Perpaduan bumbu 
&bahan 
pendukung yang 
sesuai 

 Dalam pembuatan saus yang 
enak ditentukan oleh perpaduan 
bumbu &bahan pendukung yang 
sesuai dalam pembuatannya 

5. Variasi produk 
selalu ditambah 

Perpaduan bumbu 
& bahan 
pendukung yang 
sesuai 

 Dalam pembuatan variasi menu 
steak baru diperlukan adanya 
perpaduan bumbu & bahan 
pendukung yang sesuai  



 

 

Pada Tabel 15 dapat diketahui hubungan analisis antar atribut respon 

teknis yang mendapatkan simbol hubungan kuat positif ( ), hubungan ini 

merupakan aktivitas operasional yang harus dilakukan oleh pihak “Gama Resto”. 

Hubungan analisis pertama yaitu hubungan antara atribut pemilihan kualitas 

daging/ayam dengan atribut teknik pengolahan yang tepat mempunyai hubungan 

kuat positif ( ), dikarenakan untuk memperoleh steak yang berkualitas seperti 

keempukan tekstur daging yang bagus serta keutuhan dan tampilan steak yang 

menarik dipengaruhi oleh adanya pemilihan kualitas daging/ayam yang baik dan 

teknik pengolahan yang tepat pada waktu pengolahannya. Menurut Moskowitz 

(1997), untuk mendapatkan produk olahan daging yang baik dari segi keutuhan, 

warna dan tampilan serta keempukan teksturnya selain dipengaruhi oleh kualitas 

daging itu sendiri, juga dari perlakuannya pada waktu proses pembuatan. Teknik 

pengolahan yang tepat dengan perpaduan bumbu dan bahan pendukung yang 

sesuai juga mendapatkan simbol ( ). Artinya hubungan ini mempunyai hubungan 

kuat positif. Hal ini disebabkan untuk mendapatkan steak dengan rasa enak dan 

berkualitas diperlukan adanya perpaduan bumbu dan bahan pendukung pada saat 

pengolahan, karena tingkat meresapnya bumbu ke dalam daging dan proses 

pengolesan bumbu pada waktu pemanggangan steak dapat mempengaruhi rasa 

yang dihasilkan (Suryatini, 2005). Hubungan yang ketiga yaitu hubungan antara 

pemilihan sayuran dengan penyajian steak yang menarik, dalam melakukan 

pemilihan sayuran harus diperhatikan tingkat kesegarannya, agar dapat 

memberikan tambahan rasa yang enak serta tampilan steak yang lebih menarik 

pada waktu disajikan kepada pelanggan. 



 

 

Hubungan antara atribut rasa saus yang enak dengan perpaduan bumbu 

dan bahan pendukung yang sesuai juga mempunyai hubungan kuat positif,  hal ini 

disebabkan dalam pembuatan saus yang enak ditentukan oleh perpaduan bumbu 

dan bahan pendukung yang sesuai dalam pembuatannya. Nikmatnya rasa steak 

selain dipengaruhi oleh rasa daging yang enak juga dipengaruhi oleh rasa saus 

yang enak dan khas, ini yang membuat steak tersebut berbeda dengan lainnya 

(Suryatini, 2005). Hubungan respon teknis yang terakhir yaitu hubungan antara 

atribut penambahan variasi produk dengan perpaduan bumbu dan bahan 

pendukung yang sesuai. Dalam pembuatan variasi menu steak baru sangat 

diperlukan adanya perpaduan bumbu dan bahan pendukung yang sesuai, bertujuan 

agar didapatkan suatu produk baru yang sesuai keinginan/harapan pelanggan.  

Dari gambar analisis QFD secara keseluruhan yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengkomunikasikan, dan menerapkan sistem 

secara keseluruhan dalam meningkatkan kualitas produk (Besterfield et al 2003). 

Dengan metode ini, ”Gama Resto” bisa mengetahui penilaian kualitas dari 

pelanggan dan bisa memberikan kualitas steak yang sesuai dengan harapan dan 

keinginan pelanggannya, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
 Penentuan atribut harapan pelanggan (whats) pada “Gama Resto” Malang, 

yaitu sebanyak sembilan (9) atribut. Dengan skala penilaian 1-5, maka urutan 

prioritasnya sebagai berikut : rasa steak (4,54), kebersihan steak (4,5), keempukan 

tekstur daging/ayam  (4,41), kematangan tekstur daging/ayam (4,39), aroma steak 

(4,25), warna steak (3,89), keutuhan steak (3,73), dan tampilan steak (3,48).  

 Penilaian kualitas steak di “Gama Resto” lebih rendah dibanding 

pesaingnya yaitu “Waroeng Steak n Shake” dan “Kampoeng Steak”. Pelanggan 

merasa kualitas produk yang diberikan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 

“Gama Resto” mendapatkan penilaian kualitas produk, yaitu keempukan tekstur 

daging (3,15), kematangan tekstur daging (3,69), rasa steak (3,38), keutuhan steak 

(3,43), tampilan steak (3,73), warna steak (3,54), dan aroma steak (3,5), dengan 

skala penilaian 1-5. 

 

5.2 Saran 

1. “Gama Resto” perlu memperhatikan teknik pengolahan steak yang tepat, 

penyajian steak yang menarik, membuat rasa saus yang enak serta melakukan 

pemilihan kualitas daging/ayam. Mengingat beberapa atribut tersebut 

mempunyai pengaruh terbesar dalam usaha peningkatan kualitas steaknya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memilih pesaing yang sebanding atau 

selevel dengan obyek penelitian, agar didapatkan hasil yang sesuai.     
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           Lampiran 1. Kuesioner Penentuan Bobot Prioritas Dan Evaluasi Pelanggan 

        DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
     FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

JL. VETERAN – MALANG 
 

 
Dengan hormat, 

 Saya mohon kepada Anda selaku pelanggan Gama Resto Malang, untuk 
memberikan sumber informasi dalam penelitian saya yang berjudul “Penerapan 
Metode QFD (Quality Function Deployment) Dalam Penilaian Kualitas Steak 
(Studi Kasus di Gama Resto Malang)” dengan mengisi kuesioner sejumlah tiga (3) 
lembar. Kuesioner ini akan menjadi informasi utama bagi penelitian saya, oleh 
karena itu saya mohon kesungguhan Anda dalam mengisinya. Saya berterima kasih 
atas perhatian Anda semua.  

  

NINA EKA JAYANTI 

DATA IDENTITAS RESPONDEN 

1. Jenis kel.  : L/ W*  
2. Usia   :  …….tahun  
3. Alamat  :  ……………………………………………..   
4.   Pekerjaan  :  ……………………………………………..   
5. Pendapatan atau : [ ] < Rp 500.000,00 per bulan 

 Uang saku per bulan**   [ ] Rp 500.000,00– <Rp 1.000.000,00 perbulan 
    [ ] Rp 1.000.000,00 – < Rp 2.000.000,00 per bulan 
    [ ] Rp 2.000.000,00–Rp 3.000.000,00 per bulan 
    [ ] >Rp 3.000.000,00 per bulan 

6. Frekuensi konsumsi steak dalam sebulan 
[ ]  1 kali setiap bulan   
[ ]  2 kali setiap bulan   

[ ]  3 – 4 kali setiap bulan 
[ ]  > 5 kali setiap bulan 

7. Dari sekian warung makan yang menyediakan menu steak, mana saja yang 
pernah Anda kunjungi (boleh pilih lebih dari satu)** 
[ ] Gama Resto  
[ ] Waroeng Steak n Shake 
[ ] Kampoeng Steak  
[ ] Lainnya,   

 

*) coret yang tidak perlu 
**) beri tanda √ pada jawaban yang sesuai 

 
 



 
 

 

Lampiran 1 (Lanjutan) 
 
 

KUESIONER PENENTUAN PRIORITAS 

                   

Petunjuk pengisian kuesioner : 
 
1. Anda diminta untuk menilai seberapa penting harapan pelanggan dari atribut 

penilaian kualitas tersebut 

2. Berilah tanda (X) pada kolom penentuan sikap sesuai dengan tingkat 

kepentingannya menurut Anda 

Terima kasih atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu sejenak mengisi 

kuesioner ini 

 

No Harapan Pelanggan 

Penentuan sikap 
Tidak 

penting  
(1) 

 

Kurang 
penting  

(2) 
 

Cukup 
penting  

(3) 
 

Penting  
(4)  

 
 

Sangat 
penting  

(5) 
 

1. Keempukan tekstur 
daging/ayam 1 2 3 4 5 

2. Kematangan tekstur 
daging/ayam  1 2 3 4 5 

3. Rasa steak 1 2 3 4 5 
4. Keutuhan steak  1 2 3 4 5 
5. Tampilan steak 1 2 3 4 5 
6. Kebersihan steak 1 2 3 4 5 
7. Warna steak 1 2 3 4 5 
8. Aroma steak 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 1. (Lanjutan) 

KUESIONER EVALUASI PELANGGAN 

 

Petunjuk pengisian kuesioner : 
1. Dibawah ini dipaparkan atribut kualitas steak, Anda diminta untuk membandingkan antara Gama Resto dengan Waroeng Steak 

n Shake dan Kampoeng Steak, dan setiap item harus diisi dengan skor nilai  
2. Berilah tanda (X) pada kolom Skala Nilai di bawah ini sesuai dengan penilaian Anda 

Terimakasih atas kesediaan anda untuk meluangkan waktu sejenak mengisi kuesioner ini, 

No 
Harapan 

Pelanggan 
 

Skala Nilai 

Gama Resto  Waroeng Steak n Shake Kampoeng Steak 

1. Keempukan 
tekstur daging 

Sangat tidak 
baik sekali 1 2 3 4 5 Sangat baik 

sekali 
Sangat tidak  
baik sekali 1 2 3 4 5 Sangat baik 

sekali 
Sangat tidak 
baik sekali 1 2 3 4 5 Sangat baik 

sekali 

2. Kematangan 
tekstur daging  

Sangat  tidak  
baik sekali 1 2 3 4 5 Sangat  baik 

sekali 
Sangat  tidak  
baik  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  baik 

sekali 
Sangat  tidak  
baik  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  baik 

sekali 

3. Rasa steak Sangat tidak  
enak  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  enak  

sekali 
Sangat tidak  
enak  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  enak  

sekali 
Sangat tidak  
enak  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  enak 

sekali 

4. Keutuhan steak Sangat tidak 
bagus sekali 1 2 3 4 5 Sangat bagus 

sekali 
Sangat tidak 
bagus sekali 1 2 3 4 5 Sangat bagus 

sekali 
Sangat tidak 
bagus sekali 1 2 3 4 5 Sangat bagus 

sekali 

5. Tampilan steak Sangat tidak 
menarik skali 1 2 3 4 5 Sangat  

menarik skali 
Sangat tidak  
menarik sekali 1 2 3 4 5 Sangat  

menarik skali 
Sangat tidak  
menarik skali 1 2 3 4 5 Sangat  

menarik skali 

6. Kebersihan 
steak 

Sangat tidak 
bersih sekali 1 2 3 4 5 Sangat  bersih  

sekali 
Sangat tidak  
bersih  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  

bersih sekali 
Sangat tidak  
bersih  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  

bersih  sekali 

7. Warna steak Sangat tidak 
bagus sekali 1 2 3 4 5 Sangat  bagus  

sekali 
Sangat tidak  
bagus  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  

bagus sekali 
Sangat tidak  
bagus sekali 1 2 3 4 5 Sangat  

bagus sekali 

8. Aroma steak Sangat tidak 
enak sekali 1 2 3 4 5 Sangat  enak 

sekali 
Sangat tidak 
enak  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  enak 

sekali 
Sangat tidak 
enak  sekali 1 2 3 4 5 Sangat  enak 

sekali 



 
 

 

 

Lampiran 4. Validitas Dan Reliabilitas 

Correlations Penentuan Prioritas 

 

 

Reliability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Correlations

1 .650** .467** .334* .286* .465** .366** .356** .672**
.000 .000 .012 .033 .000 .006 .007 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.650** 1 .495** .407** .286* .365** .446** .258 .684**
.000 .000 .002 .033 .006 .001 .055 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.467** .495** 1 .318* .337* .528** .341* .410** .699**
.000 .000 .017 .011 .000 .010 .002 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.334* .407** .318* 1 .550** .364** .484** .346** .727**
.012 .002 .017 .000 .006 .000 .009 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.286* .286* .337* .550** 1 .395** .289* .328* .674**
.033 .033 .011 .000 .003 .031 .014 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.465** .365** .528** .364** .395** 1 .409** .398** .702**
.000 .006 .000 .006 .003 .002 .002 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.366** .446** .341* .484** .289* .409** 1 .534** .698**
.006 .001 .010 .000 .031 .002 .000 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.356** .258 .410** .346** .328* .398** .534** 1 .643**
.007 .055 .002 .009 .014 .002 .000 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.672** .684** .699** .727** .674** .702** .698** .643** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

Total

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 Total

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Reliability Statistics

.833 8

Cronbach's
Alpha N of Items



 
 

 

Lampiran 4. (Lanjutan) 
Correlations Evaluasi Pelanggan (Gama Resto) 

 

 
 
 

Reliability 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Correlations

1 .436** .207 .496** .425** .365** .198 .273* .638**
.001 .127 .000 .001 .006 .144 .042 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.436** 1 .134 .393** .184 .017 .207 .426** .523**
.001 .325 .003 .174 .903 .126 .001 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.207 .134 1 .392** .272* .181 .257 .369** .556**
.127 .325 .003 .043 .181 .056 .005 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.496** .393** .392** 1 .735** .296* .261 .552** .823**
.000 .003 .003 .000 .027 .052 .000 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.425** .184 .272* .735** 1 .352** .236 .384** .722**
.001 .174 .043 .000 .008 .080 .003 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.365** .017 .181 .296* .352** 1 .332* .167 .538**
.006 .903 .181 .027 .008 .013 .219 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.198 .207 .257 .261 .236 .332* 1 .233 .553**
.144 .126 .056 .052 .080 .013 .084 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.273* .426** .369** .552** .384** .167 .233 1 .693**
.042 .001 .005 .000 .003 .219 .084 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.638** .523** .556** .823** .722** .538** .553** .693** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

Total

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 Total

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Reliability Statistics

.785 8

Cronbach's
Alpha N of Items



 
 

 

Lampiran 4.  (Lanjutan) 

Correlations Evaluasi Pelanggan (Waroeng Steak n Shake) 
 

 
 

Reliability 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Correlations

1 .392** .310* .454** .552** .140 .490** .495** .789**
.003 .020 .000 .000 .303 .000 .000 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.392** 1 .053 .172 .251 -.095 .238 .130 .430**
.003 .701 .204 .062 .487 .078 .339 .001

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.310* .053 1 .226 .372** .308* .114 .176 .529**
.020 .701 .094 .005 .021 .403 .195 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.454** .172 .226 1 .449** .388** .233 .421** .708**
.000 .204 .094 .001 .003 .084 .001 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.552** .251 .372** .449** 1 .336* .182 .398** .736**
.000 .062 .005 .001 .011 .179 .002 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.140 -.095 .308* .388** .336* 1 .123 .181 .496**
.303 .487 .021 .003 .011 .365 .181 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.490** .238 .114 .233 .182 .123 1 .138 .528**
.000 .078 .403 .084 .179 .365 .309 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.495** .130 .176 .421** .398** .181 .138 1 .605**
.000 .339 .195 .001 .002 .181 .309 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.789** .430** .529** .708** .736** .496** .528** .605** 1
.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

Total

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 Total

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Reliability Statistics

.751 8

Cronbach's
Alpha N of Items



 
 

 

Lampiran 4.  (Lanjutan) 

Correlations Evaluasi Pelanggan (Kampoeng Steak) 
 

 
 
 

Reliability 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Correlations

1 .216 .331* .308* .434** .198 .407** .335* .660**
.110 .013 .021 .001 .144 .002 .012 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.216 1 .020 .273* .118 .003 .034 .148 .379**
.110 .885 .042 .385 .981 .803 .277 .004

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.331* .020 1 .293* .054 .256 .181 .210 .417**
.013 .885 .028 .691 .057 .181 .121 .001

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.308* .273* .293* 1 .141 .041 .092 .207 .452**
.021 .042 .028 .301 .765 .501 .125 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.434** .118 .054 .141 1 .037 .309* .221 .498**
.001 .385 .691 .301 .788 .020 .102 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.198 .003 .256 .041 .037 1 .118 .348** .361**
.144 .981 .057 .765 .788 .385 .009 .006

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.407** .034 .181 .092 .309* .118 1 .234 .577**
.002 .803 .181 .501 .020 .385 .083 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.335* .148 .210 .207 .221 .348** .234 1 .513**
.012 .277 .121 .125 .102 .009 .083 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56
.660** .379** .417** .452** .498** .361** .577** .513** 1
.000 .004 .001 .000 .000 .006 .000 .000

56 56 56 56 56 56 56 56 56

Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlatio
Sig. (2-tailed)
N

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

Total

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 Total

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Reliability Statistics

.695 9

Cronbach's
Alpha N of Items



 
 

 

Lampiran 5. Perhitungan Interpolasi Linier r-tabel  

Data yang diketahui: 

Taraf signifikan = 1% 

x0 = 55  f(x0) = 0,345 

x1 = 60  f(x1) = 0,330 

x = 56   f(x)  = ?? 

Persamaan Interpolasi Linier untuk mendapatkan nilai r-tabel  

( )xf = ( )0xf + ( )0
01

01 )()( xx
xx

xfxf
−

−
−  

( )56f = 345,0 + ( )5556
5560

345,0330,0
−

−
−  

( )56f = 345,0 + )1(
5
015,0−  

( )56f = 0,342 

Jadi untuk N = 56, r-tabel = 0,342 untuk taraf signifikan 1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Lampiran 6. Penghitungan Tingkat Kepuasan Pelanggan (Customer 

satisfaction) 

 

 

a) Penghitungan Tingkat Kepuasan Pelanggan Gama Resto  

Atribut Kualitas Produk Nilai Total Evaluasi 
Pelanggan   

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan   

Keempukan tekstur daging 189 3,15 
Kematangan tekstur daging  207 3,69 
Rasa steak  189 3,38 
Keutuhan steak  192 3,43 
Tampilan steak 192 3,43 
Kebersihan steak 209 3,73 
Warna steak 198 3,54 
Aroma steak 196 3,5 

 
b) Penghitungan Tingkat Kepuasan Pelanggan Waroeng Steak n Shake 

Atribut Kualitas Produk Nilai Total Evaluasi 
Pelanggan   

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan   

Keempukan tekstur daging 235 4,19 
Kematangan tekstur daging  234 4,18 
Rasa steak  240 4,29 
Keutuhan steak  217 3,88 
Tampilan steak 211 3,77 
Kebersihan steak 224 4 
Warna steak 221 3,95 
Aroma steak 231 4,13 

c) Penghitungan Tingkat Kepuasan Pelanggan Kampoeng Steak 

 

Atribut Kualitas Produk Nilai Total Evaluasi  
Pelanggan     

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan   

Keempukan tekstur daging 205 3,66 
Kematangan tekstur daging  214 3,82 
Rasa steak  215 3,84 
Keutuhan steak  206 3,68 
Tampilan steak 201 3,59 
Kebersihan steak 210 3,75 
Warna steak 206 3,68 
Aroma steak 213 3,80 

Nilai Total Evaluasi Pelanggan   Tingkat Kepuasan Konsumen = 
Jumlah Responden 



 
 

 

Lampiran 7. Penentuan Nilai Goal & Sales Point  
 

a) Goal ditetapkan dari nilai terbaik antara ketiga nilai tingkat kepuasan pelanggan 

dari ”Gama Resto”, ”Waroeng Steak n Shake” dan ”Kampoeng Steak” 

 
 

Atribut Kualitas Produk 

Tingkat 
Kepuasan 
Pelanggan   

Gama Resto  

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan 

Waroeng Steak 

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan 

Kampoeng Steak 
Goal

Keempukan tekstur daging 3,15 4,19 3,66 4,19 
Kematangan tekstur daging  3,69 4,18 3,82 4,18 
Rasa steak  3,38 4,29 3,84 4,29 
Keutuhan steak  3,43 3,88 3,68 3,88 
Tampilan steak 3,43 3,77 3,59 3,77 
Kebersihan steak 3,73 4 3,75 4 
Warna steak 3,54 3,95 3,68 3,95 
Aroma steak 3,5 4,13 3,80 4,13 

 
a) Penentuan Sales Point  
 

 
Atribut Kualitas Produk 

Tingkat kepentingan 
pelanggan Gama Resto 

Peringkat Tingkat 
Kepentingan 

Sales 
Point 

Keempukan tekstur daging 4,41 3 1,5 
Kematangan tekstur daging  4,39 4 1,5 
Rasa steak  4,54 1 1,5 
Keutuhan steak  3,48 9 1 
Tampilan steak 3,73 8 1,2 
Kebersihan steak 4,5 2 1,5 
Warna steak 3,89 6 1,2 
Aroma steak 4,25 5 1,2 

 
 
Keterangan: 

• Sales Point 1 untuk nilai Importance To Customer 0 - 3,5  
• Sales Point 1,2 untuk nilai Importance To Customer >3,5 – 4,25 
• Sales Point 1,5 untuk nilai Importance To Customer > 4,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  Lampiran 8.  Penghitungan Improvement Ratio dan Normalized Raw Weight  
 

a) Penghitungan Improvement Ratio  

 
 
 
 

 
 
b).  Penentuan Raw Weight  dan Normalized Raw Weight   
 
  
 
 
 
 
 

 
Atribut Kualitas 

Produk 

Tingkat 
kepentingan 
pelanggan 

Improvement 
Ratio 

Sales 
Point 

Raw 
Weight 

Normalized 
Raw 

Weight 
Keempukan tekstur 
daging 4,41 1,33 1,5 8,79 0,15 

Kematangan tekstur 
daging  4,39 1,13 1,5 7,44 0,13 

Rasa steak  4,54 1,27 1,5 8,65 0,15 
Keutuhan steak  3,48 1,13 1 3,93 0,07 
Tampilan steak 3,73 1,09 1,2 4,88 0,09 
Kebersihan steak 4,5 1,07 1,5 7,22 0,13 
Warna steak 4,89 1,12 1,2 5,23 0,09 
Aroma steak 4,25 1,18 1,2 6,02 0,11 

∑ = 57,25 
 

 
Atribut Kualitas Produk 

 
Goal 

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan   

Resto Gama 

 
Improvement 

Ratio 
 

Keempukan tekstur daging 4,19 3,15 1,33 
Kematangan tekstur daging  4,18 3,69 1,13 
Rasa steak  4,29 3,38 1,27 
Keutuhan steak  3,88 3,43 1,13 
Tampilan steak 3,77 3,43 1,09 
Kebersihan steak 4 3,73 1,07 
Warna steak 3,95 3,54 1,12 
Aroma steak 4,13 3,5 1,18 

Importance to Cutomer X Improvement Ratio X Sales Point Raw Weight  = 

Raw Weight 

∑ Raw Weight 
Normalized Raw Weight  = 

Improvement Ratio    = Goal 

Tingkat Kepuasan Pelanggan   



 
 

 

Lampiran 9. Hubungan Antara Atribut Harapan Pelanggan dan Respon Teknis 

No Hubungan Simbol Keterangan 
Atribut kualitas produk Respon teknis 

1 Keempukan tekstur 
daging 
 

Pemilihan kualitas 
daging/ayam   

 Pemilihan kualitas 
daging/ayam yang bagus 
berpengaruh terhadap 
keempukan tekstur daging 
yang dihasilkan.         

 Teknik pengolahan 
yang tepat 

 Pembuatan steak dengan 
teknik pengolahan yang tepat 
akan diperoleh kualitas steak 
yang bagus salah satunya 
keempukan tekstur daging 
steak tersebut  

2 Kematangan tekstur 
daging 

Pemilihan kualitas 
daging/ayam 

 Dengan melakukan pemilihan 
kualitas daging dan 
memperhatikan tingkat 
kematangan akan 
meingkatkan kualitas steak 
yang dihasilkan 

 Teknik pengolahan 
yang tepat 

 Teknik pengolahan yang tepat 
akan menghasilkan steak 
dengan tingkat kematngan 
tekstur yang baik      

 Penambahan variasi 
produk 

 Tingkat kematangan tekstur 
daging dapat memberikan 
penambahan variasi produk, 
yaitu adanya steak jenis 
welldone, medium dan rare 

3 Rasa steak Rasa saus yang 
enak dan sesuai 

 Rasa saus yang enak dan 
sesuai merupakan salah satu 
penentu enak atau tidaknya 
rasa steak tersebut  

 Penambahan variasi 
produk 

 Dalam melakukan 
penambahan variasi produk, 
rasa merupakan hal penting 
yang harus diperhatikan agar 
didapatkan steak yang 
berkualitas    

4 Keutuhan steak Pemilihan kualitas 
daging/ayam 

 Pemilihan kualitas daging 
/ayam yang bagus pada saat 
pengolahan dapat 
menghasilkan steak yang utuh 
dan tekstur daging yang bagus

 Teknik pengolahan 
yang tepat 

 Untuk mendapatkan satu 
potong (peace) daging steak 
yang utuh sangat dipengaruhi 



 
 

 

Lampiran 10. (Lanjutan) 
pada waktu proses 
pengolahan steak 

5 Tampilan steak  Pemilihan sayuran   Kesegaran sayuran selain 
menambah rasa steak menjadi 
lebih enak dapat juga 
mempengaruhi tampilan steak 
yang kelihatan segar  

 Penyajian steak 
yang menarik 

 Penyajian steak yang meliputi 
penataan daging dan sayuran 
yang sesuai membuat 
tampilan steak menjadi lebih 
menarik 
 

6 Kebersihan steak  Teknik pengolahan 
yang tepat 

 Pada waktu pembuatan steak 
kebersihan bahan baku dan 
alat harus perhatikan agar 
didapatkan steak bersih da 
berkualitas   

 Penyajian steak 
yang menarik 

 Dalam penyajian steak harus  
diperhatikan kebersihan dari 
produkya agar diperoleh 
kualitas dan tampilan steak 
yang bagus         

7 Warna steak Teknik pengolahan 
yang tepat 

 Untuk mendapatkan warna 
steak yang bagus diperlukan 
teknik pengolahan yang tepat 
agar sesuai tingkat 
kematangannya 

 Perpaduan bumbu 
&bahan pendukung 
yang sesuai 

 Perpaduan bumbu &bahan 
pendukung yang sesuai 
misalnya madu dan kecap 
dapat menambah warna steak 
menjadi lebah bagus 

8 Aroma steak Teknik pengolahan 
yang tepat 

 Teknik pengolahan yang tepat 
pada waktu pembuatan steak 
akan berpengaruh pengaruh 
terhadap aroma yang 
dihasilkan 

 Rasa saus yang 
enak dan sesuai 

 Untuk mendapatkan aroma 
steak yang khas biasanya 
diperoleh dari saus yang 
digunakan 

 Perpaduan bumbu 
&bahan pendukung 
yang sesuai 

 Perpaduan bumbu &bahan 
pendukung yang sesuai pada 
waktu pengolahan dapat 
menghasilkan aroma yang 
enak dan sedap 

 



 
 

 

 
Lampiran 10.  Penghitungan Bobot Respon Teknis 
 
 
 
 
 

1. (0,15*9) + ( 0,13*3) + ( 0,07*9)    = 2,37 
 

2. (0,15*9) + ( 0,13*9) + (0,07*9) + (0,13*1) + 
 
            (0,09*9) + (0,11*3)      = 4,42 
 

3.  ( 0,09*1)       = 0,09 
 

4. (0,15*9) + ( 0,11*9)      = 2,34 
 

5. (0,13*1) + (0,15*3)      = 0,58 
 

6.  (0,09*9) + (0,13*3)      = 1,2 
 

7.  (0,09*3) + (0,11*9)      = 1,26 
 
 
 
 

     Rata-Rata Bobot Respon Teknis  = ∑ Bobot Respon teknis / 7 

   = 12,26 / 7 

                                                             =  1,75 

Normalized Raw Weight  X  Numeric Matrik Relationship Bobot Respon Teknis = 



 
 

 

 

Lampiran 10. (Lanjutan)  

Penghitungan Perbandingan Performance Respon Teknis  

 
 
 
 
 
a) Perbandingan Performance Respon Teknis Gama Resto 

 
1. ((3,15*9) + (3,69*3) + (3,43*9))  / 21   = 3,35 

 
2. ((3,15*9) + (3,69*9) + (3,43*9) + (3,73*1) + 

 
 (3,54*9) + (3,5*3))/ 40     = 3,46 

 
3. (3,43*1) / 1       = 3,43 

 
4. ((3,38*9) + (3,5*9)) / 18     = 3,44 

 
5. ((3,69*1)+ (3,38*3)) / 4     = 3,46 

 
6. ( (3,34*9) + (3,73*3)) / 12     = 3,44 

 
7. ( (3,54*3) + (3,5*9)) / 12     = 3,51 

 
 
 

b) Penghitungan Performance Respon Teknis Waroeng Steak n Shake 
 
 

1. ((4,19*9) + (4,18*3) +(3,88*9))/ 21    = 4,06 
 

2. ((4,19*9) + (4,18*9) + (3,88*9) + (4*1) + 
 

 (3,95*9) + (4,13*3))/ 40     = 4,04 
 

3. (3,77*1) / 1       = 3,77 
 

4. ((4,29*9) + (4,13*9)) / 18     = 4,21 
 

5. ((4,18*1)+ (4,29*3)) / 4     = 4,26 
 

6. ( (3,77*9) +(4*3)) / 12     = 3,83 
 

7. ((3,95*3) + (4,13*9)) / 12     = 4,09 

(Customer Satisfaction Performance X Numeric Matrik Relationship) 

∑ Numeric Matrik Relationship 
Performance   = 



 
 

 

Lampiran 10. (Lanjutan) 

 
 

 
c)  Penghitungan Performance Respon Teknis Kampoeng Steak 

 
1. ((3,66*9) + (3,82*3) +(3,68*9)) / 21    = 3,69 

 
2. ((3,66*9) + (3,82*9) + (3,68*9) + (3,75*1) + 

 
            (3,68*9) + (3,80*3))/ 40     = 3,72 
 

3. (3,59*1) / 1       = 3,43 
 

4. ((3,84*9) + (3,80*9)) / 18     = 3,82 
 

5. ((3,82*1)+ (3,84*3)) / 4     = 3,84 
 

6. ((3,59*9) + (3,75*3)) / 12     = 3,63 
 

7. ((3,68*3) + (3,80*9)) / 12     = 3,77 
 
 
 
 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Data Evaluasi Konsumen

GR WS KS GR WS KS GR WS KS GR WS KS GR WS KS GR WS KS GR WS KS GR WS KS

3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3
3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4
3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4
3 5 4 3 5 4 2 4 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3
2 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 4 4
3 3 4 3 4 4 2 5 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3
3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4
2 5 3 4 5 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 5 4 3 4 3
3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 4 3 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3
3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4
3 3 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3
4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 5 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 4
4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 5 3 4
4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 3 3 5 5 5 4 5 3
4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4
3 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 3
3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5
3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 2 4 4
3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3
4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 3
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 5 3 5 4 4
4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4
4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3
3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 2 4 4
5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 3 3 5 4
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4
3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3
4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 5 4
4 5 3 3 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 2 3 4 5 5 4
4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4
4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3
3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5
3 4 4 3 4 4 4 5 4 2 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5
3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4
3 5 4 4 5 3 3 5 5 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3
3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 5
3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 5 4

P8P4 P5P1 P2 P3 P6 P7



  Respon Teknis (Hows)

 

Harapan Pelanggan
(whats)

4,41 3,15 4,19 3,66 4,19 1,5 1,33 8,79 0,15

4,39 3,69 4,18 3,82 4,18 1,5 1,13 7,44 0,13

4,54 3,38 4,29 3,84 4,29 1,5 1,27 8,65 0,15

3,48 3,43 3,88 3,68 3,88 1 1,13 3,93 0,07

3,73 3,43 3,77 3,59 3,77 1,2 1,09 4,88 0,09

4,5 3,73 4 3,75 4 1,5 1,07 7,22 0,13

3,89 3,54 3,95 3,68 3,95 1,2 1,12 5,23 0,09

4,25 3,5 4,13 3,80 4,13 1,2 1,18 6,02 0,11

2,37 4,42 0,09 2,34 0,58 1,2 1,26

2 1 7 3 6 5 4 Ket : GR = Gama Resto
GR 3,35   3,46   3,43 3,44 3,46 3,44 3,51         WS = Waroeng Steak n Shake
WS 4,06 4,04 3,77 4,21 4,26 3,83 4,09          KS = Kampoeng Steak
KS 3,69 3,72 3,43 3,82 3,84 3,63 3,77

4,06 4,04 3,77 4,21 4,26 3,83 4,09
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Kebersihan steak

Bobot Respon Teknis

Gambar 5. Rumah Kualitas Gama Resto 

Keempukan tekstur daging

Perbandingan

keutuhan steak 

Tampilan steak

Target

Warna steak

Aroma steak

Rasa steak 

Prioritas
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