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RINGKASAN  

Sejak didirikan pada tahun 2007, jumlah produksi produk makanan beku 

yang dihasilkan oleh PT Wonokoyo Jaya Corporindo terus mengalami 

peningkatan, namun terdapat salah satu produk yang selalu mengalami fluktuasi 

jumlah produksi yaitu sosis “coklat” dengan nama dagang NGETOP. 

Pengembangan produk diperlukan perusahaan sebagai bentuk usaha memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang akhirnya akan meningkatkan volume 

penjualan, memperluas pangsa pasar dan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menerjemahkan 

kebutuhan konsumen terhadap desain produk yaitu Quality Function Deployment 

(QFD). Penelitian ini dilakukan di PT Wonokoyo Jaya Corporindo Unit Further 

and Sausage Processing Plant Pasuruan. Waktu pengambilan data dilakukan pada 

bulan April – Juni 2011 dengan jumlah responden sebanyak 70 orang. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.  

Metode penelitian yang digunakan adalah Important Performance Analysis (IPA) 

yang digunakan untuk menentukan karakteristik sosis yang menjadi prioritas 

utama untuk dikembangkan dan QFD untuk menganalisa strategi pengembangan 

produk terbaik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Hasil analisa 

pada diagram IPA, ada 4 atribut sosis yang menjadi kebutuhan utama  konsumen 

dalam pengembangan  sosis coklat “Ngetop”, yaitu aroma (sosis coklat dengan 

aroma smoke yang kuat), panjang (sosis berukuran lebih panjang), tekstur (sosis 

bertekstur halus dan kenyal,) dan distribusi (sosis mudah dijumpai dan dapat 

dijangkau konsumen). Strategi pengembangan produk sosis coklat NGETOP yang 

terbaik agar mampu bersaing dengan sosis coklat OKEY sesuai dengan urutan 

prioritas rumah kualitas (HOQ) adalah menambah smoke powder (3,993), 

memperbaiki komposisi starch (2,310), menambah agen dan memperluas daerah 

pemasaran  (2,277), serta setting ulang mesin stuffer (2,143).  

 

Kata kunci : Sosis “coklat” NGETOP, Pengembangan Produk, IPA, QFD 
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SUMMARY 

Since 2007, amount of froozen food production at PT Wonokoyo Jaya 

Corporindo continue to experience of improvement, but there are one product 

which always experience of fluctuation amount of production, that is " brown" 

sausage by the name of trade is NGETOP. Product development needed by 

company as effort fulfilling requirement and desire of consumer which finally will 

improve sales volume, extending market compartment and maintain the continuity 

of company life. One method able to be used to translate requirement of consumer 

to product design that is Quality Function Deployment ( QFD).  

This research is done in PT Wonokoyo Jaya Corporindo Unit of Further 

and Sausage Processing Plant Pasuruan. Time intake of data conducte in April - 

June 2011 with amount of respondents 70 people. Technique intake of sample in 

this research use purposive sampling. Research method used Important 

Performance Analysis ( IPA) to determine sausage characteristic becoming 

especial priority to be developed and QFD to analyse best product development 

strategy as according to desire and requirement of consumer. 

Result of analysis of IPA’s diagram, there is 4 sausage attributes becoming 

consumer essential requirement in development of brown sausage NGETOP, that 

is flavour ( brown sausage with strong smoke flavour), length (longer sausage), 

texture (smooth and chewy) and distribution (can reached by consumer easily). 

Best strategy product development of “brown” sausage NGETOP so that can vie 

with “brown” sausage OKEY according to priority in quality of house is add 

smoke powder ( 3,993), repairing composition of starch ( 2,310), add agent and 

extend marketing area ( 2,277), and also setting repeat of stuffer machine ( 2,143). 

 

Keywords : Brown Sausage NGETOP, Product Development, IPA, QFD 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi persaingan di bidang perekonomian pada saat ini cukup ketat dan 

komplek. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa 

yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta perubahan 

yang ada agar mampu bersaing dengan pihak pesaing. Perubahan disini terkait 

dengan bagaimana perusahaan berinovasi untuk menjawab apa yang menjadi 

keinginan konsumen, persaingan dengan kompetitor yang lain, serta perubahan 

yang terjadi di pasar (Kusumo, 2006). Oleh karena itu produk bisa diartikan 

sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen (perusahaan) kepada konsumen. 

Untuk dapat mencapai maksud tersebut maka sudah selayaknya perusahaan 

memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi 

bisnis, salah satunya melalui pengembangan produk (Dwiningsih, 2007).  

PT Wonokoyo Jaya Corporindo Unit Further and Sausage Processing 

Plant merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi produk-produk 

makanan beku berbahan baku ayam seperti sosis ayam, sosis merah, cocktail 

(sosis berukuran lebih kecil), nugget, karage, pok-pok, spicy wing, dan kornet. Di 

dalam memasarkan hasil produksinya, PT Wonokoyo Jaya Corporindo Unit 

Further and Sausage Processing Plant dihadapkan dengan persaingan yang 

sangat ketat dari kompetitornya, baik yang datang dari perusahaan-perusahaan 

lama maupun perusahaan-perusahaan baru yang menghadirkan produk 

unggulannya masing-masing. Kondisi seperti ini menuntut PT Wonokoyo Jaya 
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Corporindo Unit Further and Sausage Processing Plant untuk harus senantiasa 

menghadirkan ide-ide serta inovasi-inovasi baru dengan pengembangan 

produknya agar mampu mempertahankan posisi pasar. 

Sejak didirikan pada tahun 2007, jumlah produksi produk makanan beku 

yang dihasilkan oleh PT Wonokoyo Jaya Corporindo terus mengalami 

peningkatan, namun terdapat salah satu produk yang sering mengalami fluktuasi 

jumlah produksi yaitu sosis “coklat” dengan nama dagang NGETOP. Sosis 

“coklat” merupakan sosis berbahan baku ayam yang termasuk dalam kelas sosis 

masak. Sosis ini berwarna coklat dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung, 

namun memerlukan proses pemasakan terlebih dahulu apabila hendak 

dikonsumsi.   

Produk NGETOP ini mulai dipasarkan pada Januari 2008 dan selama tiga 

tahun pemasarannya produk ini mengalami jumlah produksi yang berfluktuasi. 

Selama tahun 2008 jumlah produksi sosis “coklat” NGETOP 18,03 ton, dengan 

jumlah produksi tertinggi sebesar 4,08 ton dan 4 bulan tanpa melakukan produksi. 

Pada tahun 2009 jumlah produksi sosis “coklat” NGETOP 12,43 ton, dengan 

jumlah produksi tertinggi sebesar 3,61 ton dan selama 4 bulan jumlah produksinya 

0 kg . Pada tahun 2010 jumlah produksi sosis “coklat” NGETOP 36,01 ton, 

dengan jumlah produksi tertinggi sebesar 9,69 ton dan 4 bulan tanpa melakukan 

produksi sama sekali, sama seperti dua tahun sebelumnya.  

Selama 3 tahun berproduksi, trend jumlah produksi sosis “coklat” 

NGETOP cenderung menurun di tahun 2009 dan meningkat tajam di tahun 2010. 

Pada akhir tahun 2010, pesaing utama sosis “coklat” dengan nama dagang OKEY 
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melakukan inovasi pada produknya dengan memperpanjang ukuran sosis. Hal ini 

menyebabkan produksi sosis “coklat” NGETOP yang sempat melonjak menjadi 

9,69 ton pada bulan Oktober 2010 mengalami penurunan kembali menjadi 2,98 

ton pada bulan November 2010.  

Bila suatu produk tidak sesuai dengan harapan  perusahaan, maka 

prosesnya perlu diperbaiki. Bila produk tersebut memenuhi harapan perusahaan 

tetapi tidak sesuai dengan harapan pelanggan berarti perusahaan harus 

mendefinisikan dan mendesain ulang produknya (Yamit, 2001). Oleh sebab itulah 

diperlukan suatu inovasi pengembangan produk dengan memperhatikan 

persaingan merek dan keinginan konsumen sosis “coklat” NGETOP untuk 

meningkatkan jumlah produksi yang selama ini selalu berfluktuasi, terlebih lagi 

pesaing utama sosis “coklat” NGETOP telah melakukan inovasi pada produknya.  

Pengembangan produk diperlukan perusahaan sebagai bentuk usaha 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang akhirnya akan meningkatkan 

volume penjualan, memperluas pangsa pasar dan mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan. Selain itu, pengembangan produk juga dapat mengukur 

kesuksesan maupun kegagalan suatu industri manufaktur (Choi, 2009). Menurut 

Kotler (2001), pengembangan produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan 

secara sadar dan berencana, untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau 

menambah jenis yang ada. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan 

konsumen terhadap desain produk yaitu Quality Function Deployment (QFD). 

QFD adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang “apa yang 
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diinginkan konsumen” dan menterjemahkannya menjadi atribut “bagaimana agar 

tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakannya”. Nurnaningsih 

(2004) melalui penelitiannya yang berjudul Penerapan Metode QFD  dalam 

Pengembangan Produk di UD.Wijaya Kusuma bertujuan untuk menciptakan suatu 

produk yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, menggunakan 

data kuesioner untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Hasil yang didapat 

digunakan untuk mengevaluasi karateristik atribut suatu produk dan menghasilkan 

suatu produk yang berkualitas. Demikian halnya dengan permasalahan yang 

terjadi di PT Wonokoyo Jaya Corporindo, diperlukan suatu identifikasi kebutuhan 

konsumen untuk meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. 

Alat yang digunakan dalam QFD adalah rumah kualitas (house of quality) 

yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan 

konsumen dan produk (barang atau jasa) (Halog, 2002). Konsep QFD 

dikembangkan untuk menjamin bahwa produk yang memasuki tahap produksi 

benar-benar akan dapat memuaskan kebutuhan para konsumen atau pelanggan 

dengan jalan membentuk kualitas yang maksimum pada setiap tahap 

pengembangan produk (Hasanah, 2007). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah:  

1. Apa keinginan dan kebutuhan konsumen sosis “coklat” NGETOP dalam 

usaha pengembangan produk di PT. Wonokoyo Jaya Corporindo? 
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2. Bagaimana strategi pengembangan produk yang harus diterapkan PT. 

Wonokoyo Jaya Corporindo agar produk sosis “coklat” NGETOP yang 

akan dikembangkan mampu bersaing dengan produsen sosis “coklat” 

OKEY? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa kebutuhan dan keinginan konsumen pada proses 

pengembangan produk sosis “coklat”  NGETOP di PT.Wonokoyo Jaya 

Corporindo.  

2. Menentukan strategi pengembangan produk sosis “coklat”  NGETOP yang 

terbaik dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar 

mampu bersaing dengan produsen sosis “coklat” OKEY.   

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi perusahaan, sebagai masukan dan pertimbangan dalam menghadapi 

permasalahan yang ada, yaitu mengenai kebutuhan konsumen terkait 

proses pengembangan produk sosis NGETOP dan penetapan strategi 

pengembangan produk yang tepat agar mampu bersaing dengan produsen 

produk sosis “coklat” yang lain, yaitu sosis “coklat” OKEY.   

2. Bagi pihak lain, sebagai masukan atau informasi untuk meningkatkan 

wawasan tentang pengembangan produk melalui metode QFD.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sosis 

Sosis merupakan hasil olahan daging yang digiling dan dicampur dengan 

bumbu dan rempah-rempah, serta dibungkus dengan pembungkus khusus yang 

disebut casing (selongsong). Sosis dapat dibuat dari daging sapi, ayam, babi, atau 

ikan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sosis terdiri dari: daging, 

lemak, bahan pengikat, bahan pengisi, air, garam dapur, dan bumbu (Rahaya, 

2001). Menurut Suhartini dan Nur  (2006), sosis adalah salah satu produk olahan 

dari bahan hewani. Secara umum sosis diartikan sebagai makanan yang terbuat 

dari daging yang telah dicincang, dihaluskan, dan diberi bumbu-bumbu, 

dimasukkan dalam pembungkus berbentuk bulat panjang yang berupa usus hewan 

atau pembungkus buatan, baik dengan atau tanpa dimasak maupun dengan atau 

tanpa diasap. 

Hadiwiyoto (2003) menyatakan bahwa sosis dapat diklasifikasikan atas 

dasar keragaman yang digunakan dalam perbedaan metode pengolahan yang 

dibutuhkan untuk memproduksi setiap jenis sosis. Menurut Soeparno (2005), sosis 

yang sudah dikenal pada dasarnya ada lima kelas, yaitu sosis segar, sosis segar 

diasap, sosis masak, sosis kering dan agak kering kering, dan sosis special daging 

masak. 

1. Sosis segar 

Sosis segar dibuat dari daging segar, dicacah, dilumatkan atau digiling, diberi 

garam dan bumbu-bumbu, dan dimasukkan serta dipadatkan dalam selongsong, 



15 

 

tanpa melalui proses curing dan pengasapan. Sosis ini harus dimasak sebelum 

dimakan. 

2. Sosis segar diasap 

Sosis segar diasap sama seperti sosis segar biasa, namun ada proses 

pengasapan didalamnya. Sosis ini mempunyai karakteristik yang hampir sama 

dengan sosis segar. Perbedaannya hanya pada flavor dan warna, karena sosis 

jenis ini telah mengalami proses pengasapan 

3. Sosis masak 

Sosis jenis ini termasuk jenis sosis emulsi atau sosis halus. Sosis masak berasal 

dari daging segar, bisa diperam atau tidak, dimasukkan dan dipadatkan didalam 

selongsong, tidak diasap dan setelah preparasi, harus segera dimasak dan siap 

untuk dimakan.  

4. Sosis kering dan agak kering 

Sosis kering dan agak kering adalah sosis fermentasi sebagai hasil kerja bakteri 

pembentuk asam laktat, baik yang terdapat didalam daging secara alami, 

maupun bakteri starter yang ditambahkan. Sosis ini berasal dari daging yang 

diperam dan dikeringkan udara. Sosis ini bisa diasap sebelum pengeringan dan 

dapat dikonsumsi dalam keadaan dingin atau setelah dimasak. 

5. Sosis spesial daging masak 

Sosis ini khusus dipersiapkan sebagai produk daging yang diperam atau tidak 

diperam, dimasak dan jarang diasap. Sosis ini sering dibuat dalam bentuk 

batangan atau daging loaf, dan biasanya dijual dalam bentuk irisan-irisan yang 
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dipak atau dibungkus. Sosis spesial daging masak ini bisa dikonsumsi dalam 

keadaan dingin. 

2.2 Pengembangan Produk  

Pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai 

dengan analisa persepsi dari sebuah peluang pasar dan diakhiri dengan produksi, 

penjualan, dan distribusi produk (Halog, 2002). Menurut Ulrich (2000), 

pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan 

kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan, namun tiga fungsi 

yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk adalah: 

a. Pemasaran (Marketing) 

Fungsi pemasaran adalah menjembatani interaksi antara perusahaan dengan 

pelanggan. Peranan lainnya adalah memfasilitasi proses identifikasi peluang 

produk, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. 

Bagian pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara 

perusahaan dengan pelanggan, menetapkan target harga dan merancang 

peluncuran serta promosi produk. 

b. Perancangan (Design)  

Fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk 

fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks 

tersebut tugas bagian perancangan mencakup desain engineering (mekanik, 

elektrik, software, dan lain-lain) dan desain industri (estetika, ergonomics, user 

interface). 
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c. Manufaktur (Manufacturing) 

Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan 

mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Fungsi ini 

melingkupi pembelian, instalasi, dan distribusi.  

Fokus pada pengembangan produk sangat penting dilakukan dan dapat 

dijadikan sebagai strategi bersaing agar perusahaan selalu mendapatkan 

permintaan jauh sebelum produk tersebut secara penuh dibuat, bahkan konsumen 

bersedia menunggu dari pada membeli produk pesaing yang baik pada saat ini 

(Yamit,2001).  Menurut Choi (2009), proses pengembangan produk dalam suatu 

perusahaan umumnya melalui enam tahapan proses, antara lain adalah: 

1.  Fase 0 : Perencanaan produk 

Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai “zero fase”, karena kegiatan ini 

mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk 

aktual. 

2.  Fase 1 : Pengembangan konsep 

 Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, 

alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau 

lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. 

3.  Fase 2 : Perancangan tingkat sistem 

 Fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk dan 

uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. 
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4.  Fase 3 : Perancangan detail 

 Fase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, 

dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk, dan 

identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. 

5.  Fase 4 : Pengujian dan perbaikan 

 Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari 

bermacam-macam versi produksi awal produk. 

6.  Fase 5 : Produksi awal 

 Pada fase produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi 

yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk melatih tenaga 

kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi 

sesungguhnya. Peralihan dari produksi awal menjadi produksi sesungguhnya 

biasanya tahap demi tahap. Pada beberapa titik pada masa peralihan ini, produk 

diluncurkan dan mulai disediakan untuk didistribusikan 

Strategi adalah proses yang penting dalam rangka mengatasi berbagai 

aktivitas-aktivitas kritis dari perusahaan serta menghadapi keadaan masa depan 

yang cenderung tidak pasti dan sulit diperkirakan. Dengan strategi berarti 

perusahaan berusaha menggali lebih dalam potensi untuk memaksimalkan hasil 

akhir yang ingin dicapai dan sekaligus mengembangkan kemampuan dalam 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat (Robert, 2004). 

Besterfield  (2003) mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat 

incremental atau selalu berkembang terus menerus dan dilaksanakan berdasarkan 

sudut pandang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa depan. Strategi 
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pengembangan produk adalah faktor yang paling penting dalam industri baik 

industri kecil, menengah, ataupun industri besar. Proses pengembangan produk 

harus dimulai dengan seleksi strategi pengembangan produk secara jelas. Strategi 

ini kemudian dapat berfungsi sebagai pedoman yang berguna dalam meneliti 

selangkah demi selangkah proses pengembangan dari setiap produk baru yang 

akan dihasilkan. 

Perusahaan harus selalu berusaha untuk mengembangkan produknya 

sesuai dengan selera dan keinginan konsumen sehingga dapat terus bersaing 

dengan perusahaan lain. Pengembangan produk tersebut dimaksudkan agar 

perusahaan dapat selalu memenuhi selera pasar sehingga konsumen dapat terus 

tertarik pada produk tersebut. Hal ini akan menguntungkan perusahaan dalam 

meningkatkan hasil penjualan karena tingkat penjualan merupakan suatu tolak 

ukur keberhasilan perusahaan untuk memuaskan pelanggannya (Ulrich, 2000).  

Menurut Robert (2004), pengembangan produk merupakan keputusan yang 

memiliki resiko tinggi bagi perusahaan karena memerlukan biaya yang tinggi 

serta kemungkinan produk baru tersebut gagal dalam pemasaran.  Dengan 

demikian usaha pengembangan produk yang berhasil akan memberikan imbalan 

yang seimbang dengan resiko yang ditanggung oleh perusahaan.  

2.3  Customer Need Analysis 

 

Analisa kebutuhan pelanggan (Customer Need Analysis) merupakan cara 

berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dalan rangka memahami sudut 

pandang pengguna produk dan meminimalisasi kekeliruan penafsiran rancangan 

produk ketika diluncurkan ke pasar. Tujuan utama melakukan analisis kebutuhan 



20 

 

pelanggan adalah untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan umpan balik bagi 

kesuksesan perusahaan serta organisasi secara keseluruhan (Purba, 2008). 

Kebutuhan pelanggan akan suatu produk tidak pernah terlepas dari kualitas. Mc 

Fie (2007) menyebutkan bahwa atribut kualitas produk dibedakan atas search 

quality, experience quality dan credence quality. Search quality adalah kualitas 

yang akan memberikan stimulus kepada pembeli sebelum melakukan keputusan 

pembelian. Unsur intrinsik dari experience quality meliputi warna, rasa, tekstur 

dan aroma yang dapat dinilai jika pelanggan telah mengkonsumsi produk. 

Credence quality adalah kualitas yang menjamin kepercayaan konsumen.  

 

2.3.1 Importance Performance Analysis 

Important performance analysis (IPA) merupakan suatu metode yang 

dapat menerjemahkan keinginan konsumen yang diukur berdasarkan apa yang 

harus dilakukan perusahaan agar menghasilkan produk berkualitas baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud . Important performance analysis (IPA) 

suatu metode yang dikembangkan oleh John A. Martila dan John C. James 

merupakan pengembangan dari metode Service Quality (SERVQUAL). Metode 

SERVQUAL merupakan metode yang hanya menganalisis kesenjangan yang 

terjadi antara keinginan (harapan) konsumen dengan kinerja yang diperoleh dari  

perusahaan. Sedangkan metode IPA menganalisis tingkat kepentingan dari suatu 

variabel (indikator) dimata konsumen terhadap kinerja perusahaan, sehingga  

perusahaan lebih terarah dalam menjalankan perusahaannya dengan konsumen 

yang menjadi prioritas utama (Supranto, 2001). 
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a. Analisis Importance Performance (Analysis Diagram Kartesius) 

Diagram kartesius merupakan suatu bangunan yang dibagi menjadi empat 

bagian  yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (X 

,Y), dimana X merupakan rata-rata dari skor tingkat pelaksanaan (kinerja) dan Y 

adalah rata-rata dari skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan 

dibagi menjadi empat ke dalam diagram kartesius (Supranto, 2001). 

Prioritas Utama 

A

Pertahankan 

Prestasi 

B

Prioritas 

Rendah 

C

Berlebihan 

D

K

E

P

E

N

T

I

N

G

A

N

 

Y

Y

KINERJA

X
X

 

Gambar 1. Diagram Kartesius Important Perfomance Analysis 

(Supranto,2001) 

Keterangan : 

A.  Menunjukan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting namun 

menajemen belum melaksanakannya sesuai keinginan pelanggan, sehingga 

mengecewakan pelanggan.  
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B.   Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan perusahaan, 

untuk itu wajib dipertahankan, dianggap sangat penting dan sangat 

memuaskan. 

C. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 

pelanggan, pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja, dianggap 

kurang penting dan kurang memuaskan. 

D.  Menunjukan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang penting, akan 

tetapi pelaksanaanya berlebihan, dianggap kurang penting tetapi sangat 

memuaskan. 

2.3.2 Quality Function Deployment (QFD) 

Menurut Purnawarman (2006), definisi kualitas berpusat pada pelanggan, 

dimana pelanggan punya kebutuhan dan pengharapan tertentu. Sedangkan Total 

Quality Management (TQM) merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan 

usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui 

perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. 

Dalam TQM, konsep kualitas dan pelanggan diperluas. Kualitas tidak lagi hanya 

bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut 

ditentukan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan dalam segala aspek, 

termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu 

segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para 

pelanggan (Tjiptono dan Diana, 2005).  

Quality Function Deployment (QFD) atau penyebaran fungsi mutu 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendukung penerapan TQM dan 
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program perbaikan mutu (Wahyu, 1999). Sesuai dengan pengertian QFD yang 

diberikan oleh Cohen (1995) dimana QFD merupakan metode struktur yang 

digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk 

menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mengevaluasi 

dengan sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi keinginan 

dan kebutuhan pelanggan.  

Manfaat utama QFD menurut Besterfield (2003) adalah meningkatkan 

kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, memperbaiki kinerja perusahaan, 

efisiensi waktu, menurunkan biaya desain dan manufaktur, mengurangi 

banyaknya perubahan desain, meningkatkan keandalan produk, mengurangi waktu 

pengambilan keputusan atau perencanaan, meningkatkan produktifitas tenaga 

kerja, meningkatkan komunikasi, mengurangi tuntutan garansi, meningkatkan 

dokumentasi, tenaga kerja berorientasi pada pelanggan, kesempatan untuk 

memperbaiki profitabilitas. Wahyu (1999) menambahkan bahwa melalui 

penerapan QFD akan meningkatkan orientasi kerjasama dan orientasi 

dokumentasi.  

Menurut Summerscales (2005), tahapan yang diperlukan dalam proses 

QFD adalah : 

1. Product planning – House of Quality  

Kebutuhan dan keinginan konsumen diterjemahkan ke dalam produk, 

mengevaluasi produk kompetitor dan mengidentifikasi atribut-atribut yang 

penting.  
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2. Product design – parts deployment  

Memilih desain terbaik untuk memenuhi target, mengidentifikasi bagian dan 

komponen kritis, diadakan penelitian dan pengembangan.  

3. Process design – process planning  

Parameter kritis diidentifikasi dan menentukan metode pengendalian atau 

pengembangan proses.  

4. Production design – production planning  

Mendesain panduan produksi, menetapkan pengukuran, frekuensi dan alat-alat 

yang akan digunakan.   

 

2.3.2.1 House of Quality  

Matriks awal yang digunakan dalam QFD adalah House of Quality 

(HOQ). Matriks ini mendeskripsikan proses dasar dalam QFD, yaitu 

mempertemukan kebutuhan pelanggan (whats) dengan pertimbangan persyaratan 

teknis (hows) (Franceschini, 2002). Purba (2008) menyatakan bahwa struktur 

bagan QFD memiliki kemiripan dengan kerangka rumah, House of Quality ini 

terdiri dari 6 (enam) komponen seperti terlihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Area House of Quality (Purba, 2008) 

Bagian A   :  Berisi data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian pasar 

tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

Bagian B : Berisi tiga jenis data, yaitu pertama : tingkat kepentingan dan 

kebutuhan serta keinginan  pelanggan, kedua : data kepuasan 

pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan dan produk persaingan, ketiga : tujuan strategis untuk 

produk dan jasa baru yang akan dikembangkan.  

Bagian C  : Berisi persyaratan-persyaratan teknis untuk produk atau jasa baru 

yang akan dikembangkan. Data ini diturunkan berdasarkan informasi 

yang diperoleh mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan 

(matriks A). 
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Bagian D : Berisi penilaian manajemen mengenai kekuatan hubungan antara 

(matriks C) terhadap kebutuhan pelanggan (matriks A) yang 

dipengaruhinya. Kekuatan hubungan dinyatakan dengan 

menggunakan simbol tertentu.  

Bagian E : Menunjukkan korelasi antar persyaratan teknis yang satu dengan 

persyaratan-persyaratan teknis lain yang terdapat dalam matriks C. 

Korelasi antara kedua persyaratan teknis tersebut ditunjukkan dengan 

menggunakan symbol-simbol tertentu.  

Bagian F : Berisi tiga jenis data, yaitu : urutan tingkat kepentingan (rangking) 

persyaratan teknis, informasi hasil perbandingan kinerja persyaratan 

teknis produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap 

kinerja produk  pesaing serta target kinerja persyaratan teknis produk 

atau jasa yang baru dikembangkan.  

2.3.2.2  Part Deployment 

 

Dalam rumah kedua ini kebutuhan teknis yang terpilih untuk 

dikembangkan dan ditransformasikan pada rancangan konsep yang lebih teknis 

disebut sebagai critical part. Cohen (dalam Mariska, 2011)  menjelaskan bahwa 

dalam penentukan  part kritis perlu dibuat suatu analisis konsep terlebih dahulu. 

Matrik part  deployment dalam gambar technical requirement and targets berisi 

tentang  kebutuhan teknis dan target dari part kritis yang didapat dari fault tree 

analysis yang dikembangkan. Part specification berisi spesifikasi dari part yang 

akan dikembangkan yang berasal dari keinginan teknis yang terpilih dari rumah 

pertama. Coloumn Weights (berat kolom) merupakan perkalian antara Importance 
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Rating dan Critical Part Requirement yang jika hubungannya kuat bernilai 9, jika 

sedang bernilai 3 dan jika lemah bernilai 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

    

   

 

Gambar 3. Matriks Part Deployment  (Cohen (dalam Mariska, 2011)) 

 

 

2.3.2.3 Process Planning 

Menurut Cohen (dalam Mariska, 2011), tahap analisis pengembangan 

produk diawali dengan pembuatan peta perencanaan proses dari produk atau jasa. 

Dari peta tersebut kemudian dihubungkan dengan part kritis yang dihasilkan dari 

matriks sebelumnya. 
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Gambar 4. Matriks Process Planning (Cohen (dalam Mariska, 2011)) 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Prasetyo (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Perancangan Ulang 

Produk Tas Ransel Daypack dengan Mengunakan Metode Quality Function 

Deployment ( QFD )” bertujuan menghasilkan atribut tas ransel daypack yang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen dan  menghasilkan rancangan produk baru tas 

ransel Daypack. Data yang diambil dari hasil penyebaran kuesioner untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, dan menentukan drajat kepentingan 

faktor-faktor antara lain nyaman, harga terjangkau, kualitas bahan bagus, kualitas 

jahitan, variasi ukuran, menarik, asesoris, perbaikan bahan pelapis dan efesiensi. 

Data dua buah merk lain pesaing produk untuk digunakan sebagai benchmarking. 

Hasil spesifikasi produk akhir adalah tas terdiri atas 3 lapisan dengan penambahan 

kantong pada bagian luar. 

Important Performance Analysis (IPA) banyak digunakan untuk 

menganalisis tingkat kepentingan dari suatu variabel  dimata konsumen terhadap 
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kinerja perusahaan. Mariska (2011) dalam penelitian yang berjudul “Analisis  

Pengaruh Kinerja Dosen Terhadap Tingkat Kepuasan Mahasiswa” menganalisis 

kinerja dosen berdasarkan tingkat kepuasan mahasiswa, dengan mengidentifikasi 

atribut yang menjadi prioritas utama dalam dalam meningkatkan kinerja dan 

menentukan usulan perbaikan agar kepuasan mahasiswa terpenuhi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Importance Performance Analisys (IPA) 

dan Quality Function Deployment (QFD) dengan penyebaran kuisioner kepada 

mahasiswa. Usulan perbaikan yang diberikan adalah pengadaan clip on 

microphone, penerapan metode tandur dan metode CTL, penerapan system lock. 

Quality Function Deployment adalah suatu alat untuk membawa suara 

pelanggan dalam proses pengembangan produk. Melalui penelitian yang berjudul 

“Customer-Driven Product Development Through Quality Function Deployment 

in the U.S. and Japan”, Cristiano, dkk (2000) membandingkan penerapan QFD di 

Amerika dan Jepang yang dimulai dengan matriks yang menghubungkan  

keinginan pelanggan ke rancang bangun kebutuhan produk, bersama dengan 

informasi benchmarking yang kompetitif, dan lebih lanjut matriks tersebut 

digunakan untuk menghubungkan kebutuhan konsumen ke perancangan  sistem 

produksi. Tidak sama dengan metoda mula-mula yang dikembangkan Amerika 

dan ditransfer ke Jepang, QFD telah membuktikan aktivitas di  Jepang sepanjang  

tahun 1960-an telah ditransfer ke perusahaan di Amerika. Dalam penelitian ini  

dilaporkan bahwa hasil survei tahun 1995 saja ada lebih dari 400 perusahaan di 

Amerika dan Jepang yang menggunakan QFD.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Wonokoyo Jaya Corporindo Unit 

Further and Sausage Processing Plant Pasuruan pada bulan April 2011. 

Pengolahan data dilaksanakan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang.  

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan disajikan pada Gambar 5 dan 

selanjutkan akan dijelaskan pada sub bab berikut:  

 

3.2.1 Survei Pendahuluan  

Survei pendahuluan dilakukan dengan pengamatan langsung dan 

wawancara dengan Plant Manager PT. Wonokoyo Jaya Corporindo Unit Further 

and Sausage Processing Plant untuk mengetahui kondisi umum perusahaan, 

terutama yang berhubungan dengan pengembangan produk, metode IPA dan QFD 

sehingga didapatkan data-data pendukung yang akan digunakan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan penelitian.  

3.2.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

berkaitan dengan metode QFD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana kebutuhan pelanggan terhadap produk sosis NGETOP dan bagaimana 
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strategi pengembangan produk terbaik sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah 

produksi.  

3.2.3 Studi Literatur  

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan cara mempelajari buku dan jurnal yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, yaitu metode QFD, IPA dan pengembangan produk.  

3.2.4 Batasan Masalah  

Tujuan dari pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah agar 

permasalahan yang diteliti terfokus pada tujuan penelitian dan tidak melebar 

dalam pembahasan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Penelitian menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) sampai 

pada fase ketiga, yaitu Process Planning.  

2. Pesaing yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sosis “coklat” lain 

yang memiliki brand image kuat sesuai dengan survei  pendahuluan, yaitu 

sosis “coklat” OKEY , dikarenakan produsen sosis “coklat” terbesar di Jawa 

Timur adalah PT Wonokoyo Jaya Corporindo yang memproduksi sosis 

NGETOP dan PT Charoen Pokphand Indonesia yang memproduksi sosis 

OKEY . Selain itu sosis “coklat” NGETOP dan OKEY memiliki segmen pasar 

yang sama, yaitu masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.  
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Gambar 5. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Studi Pendahuluan 

Identifikasi dan Perumusan 
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Data 

Studi Literatur 

Analisa data dengan IPA (Analisis Diagram 

Kartesius) 

Pembatasan Masalah dan Asumsi 

Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner 

Analisa data dengan QFD 

Identifikasi Atribut Kebutuhan 

Konsumen 

Pengumpulan Data 

Mulai 

Uji Validitas dan 

Reliabilitas 

Kesimpulan dan Saran 

Butir tidak valid 

tidak digunakan  

Dilakukan uji kecukupan 

data kembali 



33 

 

3.2.5 Penentuan Responden  

Populasi adalah seluruh konsumen PT. Wonokoyo Jaya Corporindo yang 

membeli dan mengkonsumsi sosis NGETOP. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling (judgement sampling) dikarenakan 

responden harus memiliki persyaratan menjadi responden representatif yang 

menjadi sumber informasi pada penelitian ini, yaitu responden  diharuskan pernah 

mengkonsumsi salah satu dari kedua merek sosis coklat, yaitu sosis NGETOP dan 

OKEY dalam 4 bulan terakhir (Januari 2011 – April 2011). Responden yang 

dipilih berada di Kota Surabaya karena merupakan daerah pemasaran sosis 

NGETOP terbesar di Jawa Timur.  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada dikarenakan keterbatasan biaya, waktu, pikiran, fasilitas dan tenaga, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang 

dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat berlaku untuk populasi 

(Sugiyono, 2007).  

Pengambilan sampel menggunakan rumus Linear Time Function karena 

populasi sangat besar. Pengambilan sampel dilakukan selama 5 hari karena waktu 

tersebut dinilai telah dapat mewakili untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Besarnya sampel yang dihitung berdasarkan Linear Time Function 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

……………………………………………..(1) 
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Keterangan : 

n      =   jumlah sampel  

T      =   waktu yang tersedia untuk penelitian = (5 hari x 15 jam) = 75 

to  = waktu tetap tidak tergantung pada besarnya sampel, yaitu waktu   

pengambilan sampel = (8jam/hari x 5 hari) = 40 

t1    =  waktu yang digunakan setiap sampling unit yaitu waktu yang dibutuhkan 

responden untuk mengisi kuesioner = 0,5 jam/kuesioner 

n =
75 − 40

0,5
= 70 sampel 

3.2.6 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang telah dilakukan 

agar peneliti dapat menguasai teori maupun konsep dasar yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti. Teori atau konsep dasar ini diperoleh dari beberapa 

referensi, seperti: buku, laporan ilmiah dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang dapat 

digunakan sebagai landasan yang kuat dalam analisis penelitian. 

2. Primer 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung ke instansi yang bersangkutan. Data diperoleh dengan cara: 

 

a. Observasi 

 

Obsevasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek 

penelitian, wawancara dan menyebarkan kuisioner. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 



35 

 

b. Data instansi 

 

Data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari literatur 

instansi yang bersangkutan, seperti visi, misi, sejarah berdirinya dan informasi lainya. 

 

3.2.7 Identifikasi Atribut Kebutuhan Konsumen 

Fokus penelitian ini adalah mengenai karakteristik  produk sosis “coklat” 

yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Dalam Tabel 1 ditampilkan atribut-

atribut yang berhubungan dengan karakteristik sosis, selain itu diperlukan atribut 

respon teknis dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang 

diperoleh dengan wawancara dengan Plant Manager.  

 

3.2.8 Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner  

 

Dalam penelitian ini, digunakan kuesioner Kepentingan dan Kepuasan 

Pelanggan dengan model kombinasi antara pertanyaan tertutup berbentuk pilihan 

berganda, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup untuk mengetahui 

kepentingan pelanggan terhadap produk sosis “coklat” serta mengukur kepuasan 

pelanggan sosis NGETOP dan pesaingnya yaitu sosis OKEY . Kuesioner tersebut 

menggunakan skala Likert seperti pada Tabel 2. Kuesioner penentuan tingkat 

kepentingan dan kepuasan pelanggan dapat dilihat pada Lampiran 1. Pengisian 

kuesioner dilakukan ketika pelanggan telah mengkonsumsi kedua merek sosis. 
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Tabel 1. Atribut Karakteristik Sosis 

No Kategori Atribut Keterangan 

1.  Search Quality and 

Experience Quality 

(kualitas yang akan 

memberikan stimulus 

kepada pembeli 

sebelum melakukan 

keputusan pembelian 

serta penilaian setelah 

mengkonsumsi 

produk) 

Warna  Warna sosis yang baik adalah coklat, 

tidak pucat dan tidak terlalu tua. 

Rasa  Rasa sosis ditentukan oleh faktor-faktor 

dalam diri konsumen karena setiap 

orang memiliki selera yang berbeda.  

Aroma  Selain beraroma ayam, aroma dari sosis 

dihasilkan oleh bumbu-bumbu 

tambahan (premix).  

Bentuk  Bentuk sosis yang baik adalah silinder 

padat.  

Panjang  Panjang tidaknya ukuran sosis 

menentukan selera konsumen dalam 

membeli produk.  

Tekstur  Tekstur sosis yang baik adalah tidak 

lembek, kenyal dan halus saat dimakan.  

Harga  Harga merupakan salah satu faktor 

penting yang menyebabkan konsumen 

membeli suatu produk. Harga sosis 

harus sesuai dengan kualitas dan 

kuantitasnya.  

Berat Bersih 

(Netto) 

Sebagian konsumen lebih menyukai isi 

produk yang lebih banyak.  

Kemasan  Kemasan yang menarik lebih dilirik 

konsumen dari pada kemasan yang 

biasa.  

Daya Tahan 

Produk  

Masa simpan produk yang lebih lama 

akan memberikan keuntungan pada 

konsumen.  

Legalitas dan 

label halal 

Legalitas suatu produk menunjukkan 

komitmen produsen dalam meraih 

kepercayaan konsumen.  

2.  Credence Quality 

(atribut kualitas yang 

jika dipenuhi akan 

dapat memberikan 

kepercayaan 

pelanggan) 

Kesegaran 

Sosis  

Sosis yang ditawarkan konsumen harus 

baru dan terbuat dari bahan yang segar.  

Keamanan 

dikonsumsi  

Keamanan makanan merupakan 

pengendalian produk terhadap bahaya 

yang mengancam kesehatan konsumen.  

Distribusi  

Produk  

Keberadaan produk yang convenience 

akan memudahkan konsumen untuk 

lebih mengenal dan mengkonsumsi 

produk.  

Pelayanan  Pelayanan yang baik dan adanya 

costumer service  akan membuat 

konsumen merasa puas dan merasa 

diperhatikan.   
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Tabel 2. Pembobotan Tingkat Penilaian Pelanggan 

Nilai 

Bobot 

Tingkat Kepentingan 

Pelanggan 

Tingkat Kepuasan 

Pelanggan 

5 

4 

3 

2 

1 

Sangat Penting 

Penting 

Biasa 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

Sangat Puas 

Puas 

Biasa 

Tidak Puas 

Sangat Tidak Puas 

 

3.2.9 Uji Instrumen  

3.2.9.1 Uji Validitas 

Langkah-langkah uji validitas data : 

1. Menentukan hipotesis 

H0 : Butir kuisioner valid 

H1 : Butir Kuisioner tidak valid 

2. Menentukan nilai rtabel 

Dengan tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan (df) = N-2, maka nilai rtabel 

dapat dilihat pada tabel r. 

3. Menentukan nilai rhitung 

a. Menghitung korelasi product moment antar skor butir (X) dengan skor faktor 

(Y) menggunakan rumus sebagai berikut : 

……………………(2) 

Dimana : 

rxy = Korelasi Momen Tangkar 

N = Jumlah responden  

Σ X  = Jumlah Skor butir X yang didapat dari rekap data kepentingan konsumen 
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ΣY   = Jumlah Skor faktor Y yang didapat dari rekap data dari kinerja. 

ΣX 2 = Jumlah Skor butir X kuadrat 

ΣY 2 = Jumlah Skor faktor Y kuadrat 

Σ XY = Perkalian antara jumlah skor butir X dengan jumlah perkalian skor 

faktor Y 

 

b. Menghitung korelasi bagian total 

Bertujuan untuk mengoreksi nilai product moment (rxy) menjadi momen total 

(rpq). Karena nilai momen tangkar antara skor butir akan menghasilkan 

korelasi yang terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam variasi skor faktor 

sebagai skor bagian bukan skor total. Pada prisipnya korelasi antara skor 

bagian dengan skor total seperti antara skor butir dengan skor faktor yang 

sedang dikerjakan harus dikoreksi menjadi korelasi bagian total yang 

merupakan nilai rhitung. Rumus untuk menghitung korelasi bagian total adalah 

sebagai berikut (Kurnaedi, 2009) : 

………………………….(3) 

 

Dimana : 

rpq  = koefisiensi korelasi bagian total 

rxy  = korelasi product moment 

SBx = simpangan baku skor butir 

SBy = simpangan baku skor faktor 
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Rumus untuk menghitung simpangan baku adalah sebagai berikut : 

                        ………………………………………………………….(4) 

 

Dimana : 

SB = Simpang Baku 

JK = Jumlah Kuadrat 

N  = Jumlah Data 

Dan rumus untuk menghitung jumlah kuadrat adalah sebagai berikut : 

 

     …...……………………………………...………(5) 

Dimana : 

JKx = Jumlah Kuadrat untuk skor butir (X) 

JKy = Jumlah Kuadrat untuk skor faktor (Y) 

Namun untuk memperoleh keakuratan hasil dan lebih menghemat waktu maka, 

nilai rhitung bisa diperoleh dengan menggunakan software SPSS 17 for 

Windows. 

4. Membandingkan besar nilai rtabel dengan rhitung 

Jika nilai rhitung > rtabel maka H0 diterima 

Jika nilai rhitung < rtabel maka H0 ditolak 

5. Membuat kesimpulan 

 

3.2.9.2  Uji Reliabilitas 

Langkah-langkah uji reliabilitas adalah sebagai berikut : 

a. Menetukan hipotesis 

H0 : Butir kuisioner reliabel 
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H1 : Butir Kuisioner tidak reliabel 

b. Menentukan nilai rtabel 

Dengan tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan (df) = N-2, maka nilai rtabel 

dapat dilihat pada tabel r. 

c. Menentukan nilai r Alpha cronbach. 

……………………………………(6) 

Dimana : 

k   = Banyaknya butir pertanyaan 

Σσ b² = Jumlah varians butir 

σ²t   = Varians total 

Hasil perhitungan rCronchbach’s Alpha pada software SPSS dapat dilihat pada 

nilai  Cronchbach’s Alpha. Kuisioner dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik 

apabila koefisien reliabilitas mendekati 1. Menurut Sekaran (2006), nilai alfa 

cronbach reliabilitas dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a) Nilai alfa lebih dari 0,80 dikategorikan reliabilitas baik. 

b) Nilai alfa antara 0,60 s/d 0,80 dikategorikan reliabilitas diterima. 

c) Nilai alfa kurang dari 0,60 dikategorikan reliabilitas buruk. 

d. Membandingkan besar nilai rCronbach’s Alpha dengan rtabel  

Jika nilai rCronbach’s Alpha > rtabel maka H0 diterima 

Jika nilai rCronbach’s Alpha < rtabel maka H0 ditolak 

e. Membuat kesimpulan. 
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3.2.10 Importance Performance Analisis 

a. Analisis Importance Performance Analysis (Analisis Diagram Kartesius) 

Diagram kartesius merupakan suatu bangunan yang dibagi menjadi empat 

bagian dengan sumbu mendatar (X) merupakan skor kinerja dan sumbu tegak (Y) 

merupakan skor tingkat kepentingan, dengan rumus : 

 

……………………………………………………….………..(7) 

 

Dimana :  

X = Skor rata-rata kinerja 

Y = Skor rata-rata tingkat kepentingan 

n = Jumlah Responden 

Masing-masing sumbu berpotongan tegak lurus pada titik ( X ,Y ), dimana X 

merupakan rata-rata dari skor tingkat pelaksanaan (kinerja) dan Y adalah rata-rata 

dari skor tingkat kepentingan pelanggan. Dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

          ……………………………………………………………(8) 

Dimana K = Banyaknya atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Kemudian tingkat unsur-unsur tersebut dijabarkan dan dibagi menjadi 

empat bagian kedalam diagram kartesius. Atribut yang berada dikuadran I akan 

diolah lagi dalam analisis QFD, karena kuadran I dianggap sebagai atribut yang 
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memiliki prioritas utama untuk dilakukannya perbaikan. Hal ini dikarenakan 

tingkat harapan yang tinggi tapi tingkat persepsi rendah. 

 

3.2.11 Analisis QFD 

Analisis QFD yang dilakukan pada tahap 1 yang menghasilkan sebuah 

House of Quality (HOQ), pada tahap 2 menghasilkan matrik Part Development, 

dan pada tahap 3 menghasilkan matrik Process Planning. Bagan House of Quality 

disajikan pada Gambar 7.  

 

A. Pada analisis QFD tahap 1, langkah-langkah untuk menyusun House of Quality 

adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Kebutuhan Konsumen (Whats) 

Identifikasi kebutuhan konsumen dilakukan dengan pendekatan terhadap 

literatur yang ada untuk menentukan atribut mutu produk.  

2. Respon Teknis (Hows) 

Respon teknis merupakan tanggapan dari perusahaan terhadap kebutuhan 

konsumen terhadap atribut mutu produk. Data ini diperoleh dari wawancara 

dengan pihak perusahaan.  

3. Matriks Perencanaan  

Pada tahap ini data yang sudah diuji pada tahap sebelumnya, diolah sesuai 

dengan kebutuhannya pada tahap matriks perencanaan.  
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a. Tingkat kepentingan konsumen  

Tingkat kepentingan konsumen ditentukan dengan menghitung rata-rata 

jawaban responden.  

b. Tingkat kepuasan pelanggan 

Tingkat kepuasan pelanggan bertujuan untuk mengetahui seberapa puas 

responden terhadap tiap atribut produk sosis “coklat” NGETOP dan sosis 

“coklat” OKEY yang diperoleh dengan menghitung rata-rata jawaban 

responden.  

c. Sasaran (Goal) 

Sasaran kinerja ini dinyatakan dalam bentuk skala numerik yang tertinggi dari 

perbandingan nilai kepentingan, nilai kepuasan terhadap produk sosis “coklat” 

NGETOP dan nilai kepuasan terhadap produk sosis “coklat” OKEY.  

d. Rasio perbaikan  

Nilai rasio perbaikan menunjukkan bobot kesulitan untuk melakukan 

peningkatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  

Rasio Perbaikan =
Sasaran

Tingkat Kepuasan Konsumen "Ngetop"
 

e. Titik penjualan  

Data ini berisi informasi tentang kemampuan dalam menjual produk atau jasa, 

didasarkan pada seberapa baik tiap kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Nilai 

yang paling umum digunakan pada titik penjualan adalah ; 

 Nilai 1  = tanpa titik penjualan  

 Nilai 1,2  = titik penjualan menengah  

 Nilai 1,5  = titik penjualan kuat 
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f. Bobot  

Kolom ini memodelkan kepentingan keseluruhan bagi tim dari tiap kebutuhan 

konsumen, berdasarkan tingkat kepentingan konsumen, rasio perbaikan dan 

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

 

 

g. Bobot normal  

Kolom ini berisi nilai bobot, diskalakan pada range 0 sampai 1 atau dinyatakan 

dalam presentase. Nilai dari Bobot Normal adalah sebagai berikut :  

 

 

4. Matriks Hubungan  

Penentuan hubungan antara respon teknis dan kebutuhan konsumen dilakukan 

melalui wawancara dengan pihak perusahaan. Relationship ditentukan oleh tiga 

kunci utama (Cohen, 1995), yaitu : 

a) Strong relationship, berbobot 9 disimbolkan dengan  

Jika perubahan yang relatif kecil pada technical requirement, menurut arah 

peningkatannya, akan memberi pengaruh yang sangat berarti pada kepuasan 

konsumen. 

b) Medium relationship, berbobot 3 disimbolkan dengan  

Jika perubahan yang relatif besar pada technical requirement, menurut arah 

peningkatannya, akan memberi pengaruh yang cukup berarti pada kepuasan 

konsumen. 

Bobot = (Tingkat Kepentingan Konsumen)x(Rasio Perbaikan)x(Titik 

Penjualan) 
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c) Weak relationship, bobot 1 disimbolkan dengan  

Jika perubahan yang relatif besar pada technical requirement, menurut arah 

peningkatannya, akan memberi sedikit perubahan pada kepuasan konsumen. 

 

5. Korelasi Teknis  

Menurut Besterfield (2005), hubungan dikatakan sinergi apabila suatu atribut 

dengan atribut yang lain mempunyai hubungan saling mendukung. Sedangkan 

hubungan dikatakan konflik apabila suatu atribut dengan atribut yang lain 

mempunyai hubungan pertentangan dalam pelaksanaannya. Nilai hubungan ini 

terbagi menjadi 4 yaitu : 

a) Strong Positive (+9) menunjukkan hubungan yang sangat mendukung, 

hubungan yang mendekati sempurna. 

b)   Positive (+3) menunjukkan hubungan yang mendukung. 

c)   Negative (-3) menunjukkan hubungan yang bertentangan. 

d) Strong Negative (-9) menunjukkan hubungan yang sangat bertentangan, 

hubungan yang mendekati negatif sempurna. 

Korelasi teknis perlu dibuat untuk memetakan hubungan dan ketergantungan antar 

tim respon teknis. Simbol korelasi teknis disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Simbol Technical Corelation 

 

 

 

 

 

SIMBOL KETERANGAN 

 Pengaruh positif kuat 

 Pengaruh positif  

<kosong> Tidak ada pengaruh 

X Pengaruh negatif  

# Pengaruh negatif kuat 
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6. Prioritas dan Kontribusi  

Nilai prioritas mempresentasikan kontribusi relatif dari respon teknis terhadap 

kepuasan pelanggan. Formulasi untuk menghitung nilai prioritas adalah : 

 

Untuk nilai kontribusinya diperoleh dari rumus : 

 

 

7. Bechmarking 

Benchmarking menyatakan tingkat performansi respon teknis setiap 

perusahaan dengan rumus sebagai berikut : 

𝐁𝐞𝐧𝐜𝐡𝐦𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 =
𝚺(𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐩𝐮𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐧 𝐱 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐇𝐮𝐛𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧)

𝚺 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐇𝐮𝐛𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧
 

8. Target  

Besarnya nilai target dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara 

bencmarking dan pesaing.  

 
B. Pada analisis QFD tahap 2, digunakan untuk menentukan critical requirement 

dengan fault tree analisys dan menyusun matrik part deployment. Perusahaan akan 

diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi kebutuhan teknis dan perencanaan 

proses berdasarkan kebutuhan konsumen. Kuesioner penelitian untuk perusahaan 

disajikan pada Lampiran 2.  

C. Pada analisis QFD tahap 3, digunakan untuk membuat process planning dalam 

suatu matrik perencanaan proses. 

 

  

Prioritas = Σ(Bobot Normal x Nilai Numerik Relationship Matriks) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

PT Wonokoyo Jaya Corporindo didirikan pada tahun 1983. PT Wonokoyo 

Jaya Corporindo dan berbagai unit bisnisnya tergabung dalam PT Wonokoyo 

Group. PT Wonokoyo Group merupakan satu dari tiga perusahaan di Indonesia 

yang dipercaya untuk mengelola grandparents, yaitu ayam petelur dengan ras 

tertentu yang akan menghasilkan anakan yang disebut parent stock, kemudian 

parent stock bertelur menghasilkan anakan yang disebut DOC (day old chicken). 

PT Wonokoyo Group mempunyai rangkaian proses sebagai group perusahaaan 

yang mencakup grandparents farm, parent stock, kemudian DOC (day old 

chicken) sebagai pedaging dan petelur, boiler farm, petelur farm, pakan ternak, 

rumah pemotongan ayam, lalu dilanjutkan dengan further and sausage 

processing. Selain bergerak dibidang ayam, PT Wonokoyo Group juga bergerak 

dibidang pakan ikan dan pakan ayam. 

 Pada Oktober tahun 2006 dimulailah pembangunan unit further and 

sausage processing plan dan selesai pada Pebruari 2007. PT Wonokoyo Jaya 

Corporindo Unit Further and Sausage Processing Plant memulai produksi pada 

bulan Maret 2007 dengan membuat satu produk dengan merk NGETOP untuk 

mengakomodir kelas bawah. Pada Agustus 2007 PT Wonokoyo Jaya Corporindo 

Unit Further and Sausage Processing Plant meluncurkan produk baru dengan 

merk dagang “808” dan “GOLDSTAR” untuk mengakomodir kelas menengah 

dan kelas atas. Unit further and sausage itu sendiri berdiri setelah PT Wonokoyo 

Group memiliki rumah pemotongan pada tahun 1997. 
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 PT Wonokoyo Jaya Corporindo Unit Further and Sausage Processing 

Plant memproduksi produk-produk makanan beku yang berbahan baku ayam. 

Terdapat tiga merk dagang hasil olahan ayam PT Wonokoyo Jaya Corporindo 

Unit Further and Sausage Processing Plant, yaitu GOLDSTAR, 808, dan Ngetop. 

Proses produksi di PT Wonokoyo Jaya Corporindo Unit Further and Sausage 

Processing Plant dibagi menjadi dua bagian produksi. Bagian pertama yaitu 

further yang menghasilkan produk-produk yang melalui proses penggorengan, 

seperti nugget, karage, pok-pok, spice wing, dan stikie. Bagian kedua yang 

terdapat pada perusahaan yaitu sausage dimana produk yang dihasilkan yaitu 

produk yang melewati proses dalam smoke house. Produk-produk dari bagian 

produksi sausage antara lain, sosis ayam, sosis merah, cocktail (sosis berukuran 

lebih kecil), dan kornet. 

 Proses produksi sosis “coklat” dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Penerimaan Bahan Baku dan Bahan Penunjang 

Daging ayam yang diterima dari rumah pemotongan ayam disortasi 

kemudian dimasukkan kedalam ruang penyimpanan beku dengan suhu 

penyimpanan dipertahankan 0-5
0
C. Untuk bahan baku penunjang lain nya 

seperti bumbu-bumbu yang datang dimasukkan dalam seasoning room 

untuk diperiksa kualitas mutu produknya secara sampel oleh QC. Jika 

sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan kemudian 

bahan baku penunjang diberi tanda kode kedatangan agar dapat dilakukan 

pengambilan untuk bahan produksi secara FIFO (First In Frist Out). 
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Peletakan bahan baku penunjang diberi jarak 45 cm dari dinding agar 

mudah dilakukan pembersihan dan pemantauan kebersihan. Untuk bahan 

pengemas baik primer, sekunder, maupun tersier ditempatkan pada dry 

store. Kemasan yang datang di dry store kemudian diperiksa kualitasnya 

secara sampel oleh QC. Penempatannya pun sama dengan penempatan 

pada seasoning room, yaitu diletakkan 45 cm dari dinding. 

b. Penggilingan 

Bahan baku daging ayam yang masuk ruang produksi yaitu daging ayam 

yang masih dalam kemasan tertutup dan bahan baku harus dipindahkan 

dengan troli tertutup. Daging ayam yang akan digiling disortir terlebih 

dahulu agar memastikan tidak adanya kontaminan pada bahan baku. 

Daging ayam yang datang dari rumah pemotongan ayam dan langsung 

diproses tidak perlu melewati tahap thawing sebelum dipisahkan antara 

daging dengan tulang serta digiling. Sedangkan daging ayam yang tidak 

langsung diproses kemudian disimpan selama 1 hari diruang pendingin, 

maka harus dilakukan proses thawing dengan terlebih dahulu direndam 

dalam larutan klorin 50 ppm selama ±15 menit. Kemudian daging ayam 

direndam dalam air es dan selanjutnya dilakukan pemisahan daging 

dengan tulang serta penggilingan.  

c. Pencampuran 

Daging ayam yang telah digiling kemudian dicampurkan dengan bahan-

bahan penunjang lainnya ke dalam bowl cutter untuk dilakukan 
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pencampuran. Suhu pencampuran tidak boleh lebih dari 16
0
C selama ±12 

menit.  

d. Pengemulsian 

Proses emulsifikasi pada pengolahan sosis ayam bertujuan untuk 

menyatukan partikel yang bersifat hidrofobik (lemak) dan partikel yang 

bersifat hidrofilik (protein dan air) sehingga terbentuk suatu sistem emulsi 

yang stabil. Suhu adonan dijaga supaya tetap rendah untuk mencapai 

stabilitas emulsi, yaitu berkisar antara 10–18
o
C, lamanya proses 

emulsifikasi sekitar 3 menit. 

e. Pengisian Selongsong Sosis 

Setelah proses emulsifikasi, adonan sosis kemudian dimasukkan kedalam 

selongsong sosis yang terbuat dari casing sintetik yaitu selulosa, dengan 

diameter 18 mm. Suhu adonan selama proses pengisian selongsong antara 

±16
0
C.  

f. Penggantungan 

Setelah selesai proses pengisian selongsong sosis, tahap selanjutnya yaitu 

penggantungan sosis pada troli-troli yang bertujuan untuk mempermudah 

dalam proses selanjutnya, selain itu agar pada proses pemasakan sosis 

akan matang secara merata.  

g. Penyemprotan Air 

Penyemprotan air berguna untuk membersihkan sosis yang akan dimasak 

dari sisa-sisa adonan sosis yang menempel pada casing.  
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h. Pengeringan, Pemasakan, dan Exhausting 

Setelah sosis bersih dari sisa-sisa kotoran yang menempel, selanjutnya 

dilakukan proses pengeringan, pemasakan, dan exhausting didalam mesin 

smoke house. Lama proses pada tahap ini yaitu sekitar 1 jam 8 menit.  

1. Pengeringan 

Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air pada adonan. Ada 

empat tahap pengeringan yang dilakukan, tahap pertama yaitu 

pengeringan pada suhu 50
0
C selama 2 menit, tahap kedua pengeringan 

pada suhu 60
0
C selama 10 menit, dan pengeringan pada tahap ketiga 

pada suhu 70
0
C selama 20 menit. Untuk tahap keempat dilakukan 

setelah proses pemasakan yaitu pada suhu 70
0
C selama 4 menit. 

2. Pemasakan 

Setelah dilakukan pengeringan dengan tiga tahap, selanjutnya mesin 

smoke house akan melakukan proses pemasakan. Pemasakan bertujuan 

untuk mematangkan produk.  Selain itu, proses ini dapat meningkatkan 

kekompakan struktur adonan dan berperan dalam memberikan warna, 

rasa, dan aroma. Pemasakan dilakukan pada suhu 85
0
C selama 28 

menit. 

3. Exhausting 

Proses terakhir dalam mesin smokehouse yaitu proses exhausting. 

Proses exhausting merupakan proses pengeluaran udara panas. Secara 

otomatis suhu dalam smoke house menurun hingga mencapai 60°C. 

Proses ini dilakukan selama 4 menit. 
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i. Penyemprotan Air 

Penyemprotan air setelah pemasakan bertujuan untuk menurunkan suhu 

hingga 38-40
0
C sebelum dimasukkan kedalam ruang pendingin agar tidak 

terjadi heat shock dan casing menjadi keriput. 

j. Pendinginan 

Sosis yang telah bersih dan suhu sudah turun selanjutnya dimasukkan ke 

dalam cooling room yang bersuhu 5-10
0
C sampai suhu produk menjadi 7-

10
0
C. Hal ini disebabkan karena pada kisaran suhu tersebut, kecepatan 

pertumbuhan mikroorganisme akan menurun. Selain itu juga berkaitan 

dengan kenampakan produk agar tidak mengkerut.  

 k.   Pengguntingan Sosis 

Pengguntingan sosis dilakukan setelah produk keluar dari cooling room. 

Pengguntingan sosis dilakukan secara manual oleh pekerja. Pengguntingan 

sosis bertujuan agar mempermudah pengemasan, karena untaian sosis 

berubah menjadi sosis dalam bentuk satuan dengan panjang kurang lebih 

11 cm. 

 

k. Pengemasan Plastik dan Perekatan Vaccum 

Tahap selanjutnya setelah pemotongan untaian sosis adalah pengemasan 

sekunder dengan menggunakan plastik. Tujuan pengemasan adalah untuk 

melindungi produk dari kerusakan yang terlalu cepat. Pemasukan sosis ke 

dalam plastik sebelum divakum dilakukan secara manual oleh pekerja. 

Setelah sosis dimasukkan ke dalam kemasan plastik, tahap selanjutnya 
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adalah perekatan plastik secara vakum menggunakan vacuum packaging 

machine, yaitu mengeluarkan udara dari kemasan guna mengurangi resiko 

kerusakan produk yang disebabkan oleh mikroorganisme. Proses 

perekatan vakum dilakukan selama kurang lebih 18 detik dengan 

pembagian saat menghilangkan udara ±14 detik, merekatkan kemasan 

±1,2 detik dan pendinginan memakan waktu ±2,8 detik. Perekatan vakum 

dilakukan dengan suhu ±300
0
C. 

l. Pendeteksian Logam 

Setelah melewati vacuum packaging machine, selanjutnya sosis 

dilewatkan dengan conveyor menuju alat pendeteksi logam untuk 

mengetahui ada tidak nya logam yang berbahaya pada produk. Logam 

yang dideteksi yaitu Fe (besi) dan SUS (Stainless steel). Standar 

kandungan logam yang diizinkan yaitu maksimal 0,1 mm untuk Fe dan 

SUS maksimal 2,0 mm. Jika terdapat kandungan logam yang melebihi 

batas, maka tanda peringatan pada alat pendeteksi akan berbunyi, 

selanjutnya QC dan engineering memeriksa apakah produk melewati batas 

logam yang ditentukan atau apakah mesin yang mengalami kerusakan. 

m. Pembekuan 

Setelah produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan perusahaan 

antara lain, produk memiliki panjang yang tidak melebihi batas dan tidak 

adanya kebocoran pada kemasan sekunder, tahap selanjutnya yaitu sosis 

yang telah berada pada kemasan sekunder kemudian dibekukan dalan 
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ruang ABF (Air Blast Freezer) sampai produk benar-benar membeku 

dengan suhu ± -20
0
C.  

n. Pengemasan Karton Boks 

Setelah melewati pendeteksian logam dan produk sudah membeku, 

selanjutnya dilakukan pengemasan tersier yaitu beberapa kemasan 

sekunder sosis dijadikan satu di dalam kemasan tersier yang terbuat dari 

karton boks, kemudian karton boks tersebut direkatkan menggunakan 

isolasi dengan mesin sealer carton box.  

o. Penyimpanan Dingin 

Setelah dimasukkan kedalam karton boks, kemudian produk disimpan 

dalam cold storage dengan suhu ±-20
0
C. 

p. Pre Loading dan Loading 

Produk yang akan diloading (didistribusikan) akan diperiksa secara 

menyeluruh mulai dari labelisasi kemasan (tanggal dan kode produksi, 

masa kadaluarsa) hingga kesempurnaan dari kemasan itu sendiri. Setelah 

melalui proses pemeriksaan tersebut, kemudian produk dikeluarkan dari 

cool storage untuk didistribusikan dengan menggunakan kontainer yang 

didalamnya dilengkapi dengan boks pendingin yang suhunya dijaga agar 

tetap pada suhu sekitar ±-20
0
C. 
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4.2 Karakteristik Responden  

Pada penelitian ini responden yang diambil adalah konsumen sosis 

“coklat” yang pernah mengkonsumsi salah satu dari kedua merek sosis “coklat”, 

yaitu sosis NGETOP dan sosis OKEY  dengan jumlah sampel sebanyak 70 orang. 

Karakteristik responden disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Karakteristik Responden 

No. Karakteristik Responden 

Jumlah 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1.  Jenis Kelamin  

 Laki-laki  29 41,43 

 Perempuan  41 58,57 

2.  Usia  

 15-20 tahun 9 12,86 

 21-30 tahun 29 41,43 

 31-40 tahun 16 22,86 

 41-50 tahun 14 20,00 

 > 50 tahun 2 2,85 

3.  Pekerjaan  

 Pegawai  Negeri  9 12,86 

 Karyawan Swasta 23 32,86 

 Wiraswasta  8 11,43 

 Pelajar / Mahasiswa 17 24,29 

 Lainnya 14 20,00 

4.  Pendapatan / Uang Saku per Bulan 

 < Rp. 750.000,00 18 25,71 

 Rp. 750.000,00 < Rp. 1.500.000,00 26 37,14 

 Rp. 1.500.000,00 < Rp. 2.250.000,00 21 30,00 

 ≤ Rp. 2.250.000,00 5 7,15 

5.  Kesukaaan mengkonsumsi sosis  

 Suka  25 35,71 

 Netral  33 47,14 

 Tidak suka  12 17,15 

6.  Frekuensi konsumsi sosis dalam 1 minggu 

 1 – 3 kali  43 61,43 

 4 – 6 kali  21 30,00 

 > 6 kali 6 8,57 
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Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa responden perempuan (41 

orang) lebih banyak daripada responden laki-laki (29 orang). Hal ini terjadi karena 

pada umumnya perempuan pengambil keputusan dalam pembelian kebutuhan 

pangan dan bertugas melakukan kegiatan belanja. Selain itu, perempuan 

cenderung lebih memperhatikan kebutuhan anggota keluarganya artinya yang 

bertanggung jawab dalam penyediaan konsumsi rumah tangga, dan lebih peka 

terhadap stimulasi (rangsangan) baik yang berupa informasi maupun promosi. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam pembuatan 

suatu keputusan pembelian sangat besar (Octarina, 2006).  

Usia responden yang paling dominan adalah usia 21-30 tahun dengan 

jumlah sebanyak 41,43% dari jumlah total responden. Usia ini disebut sebagai 

adulthood (masa dewasa). Kelompok umur ini merupakan kelompok umur yang 

sudah dewasa, sehingga cenderung berpikir rasional dalam mengambil keputusan 

pembelian suatu produk (Supranto,2001). 

Pekerjaan responden yang paling banyak adalah karyawan swasta, yaitu 

sebanyak 32,86% dari total responden. Menurut Kotler (1997), faktor pekerjaan 

dapat mempengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup dari seseorang. Banyaknya 

jenis pekerjaan, terutama di sektor swasta akan menimbulkan keanekaragaman 

pola konsumsi dan gaya hidup yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

yang bisa memunculkan diferensiasi produk.  

Berdasarkan hasil kuesioner jumlah pendapatan/uang saku yang dominan 

adalah antara Rp.750.000,00 – Rp. 1.500.000,00 per bulan. Jika dibandingkan 

dengan nilai Upah Minimum Propinsi Jawa Timur tahun 2011 sebesar Rp 
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1.115.000,00 (Hutabarat, 2011), pendapatan mayoritas konsumen sosis NGETOP 

menginformasikan bahwa konsumen sosis “coklat” NGETOP merupakan 

masyarakat di semua kelas ekonomi, baik rendah, menengah maupun menengah 

ke atas. Menurut Umar (1997), perbedaan tingkat pendapatan akan mendorong 

pola atau gaya hidup yang berlainan tergantung kepada kebutuhan masing-

masing. Pola konsumsi untuk kalangan yang pendapatan keluarga per bulannya 

relatif besar akan berbeda dengan kalangan ekonomi yang pendapatan per 

bulannya kecil, baik dalam jumlah konsumsi secara kuantitas ataupun secara 

kualitas.   

Kebanyakan responden memiliki tingkat kesukaan yang netral dalam 

mengkonsumsi sosis dengan tingkat konsumsi sebanyak 1-3 kali dalam satu 

minggu. Frekuensi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas konsumen tidak 

mengkonsumsi sosis sebagai makanan utama untuk lauk.  

 

4.3 Hasil Uji Instrumen 

Uji instrumen penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas dengan 

bantuan software SPSS 17.0. hasil uji validitas dan reliabilitas disajikan pada 

Lampiran 4 dan 5.  

 

a. Hasil Uji Validitas  

Validitas menunjukkan sejauh mana skor yang diperoleh benar-benar 

menyatakan hasil pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Cara mengukur validitas dengan 
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melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Jika r hitung 

> r tabel dan nilai positif, maka pertanyaan atau indikator dinyatakan valid (Ghozali, 

2006). Cara mengukur validitas kuesioner dilakukan dengan menghitung nilai 

korelasi antar data pada masing – masing pertanyaan dengan skor total menggunakan 

rumus Teknik Korelasi Product Moment.  Berdasarkan nilai product moment 

dengan n = 70 pada taraf signifikasi 5%, didapatkan r-tabel = 0,235. Hasil uji 

validitas kepentingan dan kepuasan konsumen disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kepentingan dan Kepuasan Konsumen 

 

N = 70 ; Taraf Signifikasi = 5% ; r-tabel = 0,235 

N

o 
Atribut 

r-Hitung 

Valid Kepentingan 

Konsumen 

Kepuasan Konsumen 

NGETOP OKEY  

1 Warna 0,408 0,491 0,448 Ya 

2 Rasa 0,304 0,352 0,765 Ya 

3 Aroma 0,731 0,472 0,815 Ya 

4 Bentuk 0,302 0,289 0,486 Ya 

5 Panjang 0,281 0,244 0,290 Ya 

6 Tekstur 0,571 0,597 0,518 Ya 

7 Harga 0,684 0,318 0,535 Ya 

8 Berat bersih (netto) 0,795 0,415 0,478 Ya 

9 Kemasan 0,689 0,269 0,247 Ya 

10 Daya simpan produk 0,690 0,587 0,486 Ya 

11 Legalitas dan label halal 0,785 0,525 0,815 Ya 

12 Kesegaran sosis 0,795 0,286 0,405 Ya 

13 Keamanan dikonsumsi 0,735 0,574 0,765 Ya 

14 Distribusi produk 0,392 0,427 0,487 Ya 

15 Pelayanan 0,637 0,525 0,601 Ya 
 

 

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa semua atribut karakteristik sosis 

mempunyai nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (0,235), sehingga 

instrument kepentingan konsumen dapat dinyatakan valid. Pada Tabel 5 juga 

menunjukkan bahwa atribut pada kepuasan konsumen sosis NGETOP dan OKEY  
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mempunyai nilai r-hitung > r-tabel, sehingga instrumen kepuasan konsumen juga 

dapat dinyatakan valid. Suatu data yang valid menunjukkan bahwa terdapat 

kesamaan data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti (Sugiyono, 2007).  

 

b. Hasil Uji Reliabilitas  

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai alpha cronbach > 0,6. Hasil uji 

reliabilitas penelitian ini disajikan pada Tabel 6.  

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Kepentingan dan Kepuasan Konsumen 

Alpha Cronbach >0,6 

No Instrumen Alpha Cronbach Reliabel 

1 Kepentingan konsumen  0,865 Ya 

2 Kepuasan NGETOP 0,671 Ya 

3 Kepuasan OKEY  0,822 Ya 
 

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai alpha kepentingan dan kepuasan 

konsumen sosis NGETOP dan OKEY  lebih besar dari 0,6. Nilai ini menunjukkan 

bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini 

berarti atribut-atribut kuisioner dapat memperlihatkan kemantapan hasil  

pengamatan bila diukur dengan atribut-atribut tersebut dan dapat menghasilkan 

data yang konsisten jika dilakukan penelitian ulang. Berapa kalipun atribut-atribut 

kuisioner ditanyakan kepada responden yang berlainan, maka hasilnya tidak akan 

menyimpang jauh dari rata-rata jawaban responden untuk atribut tersebut. 
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4.4 Important Performance Analysis 

 

Important Performance Analysis dilakukan dengan menghitung skor total 

kinerja dengan skor total harapan. Dengan mengalikan jawaban responden pada 

setiap atribut pertanyaan dengan bobot yang telah ditentukan untuk masing-

masing  jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai rata-rata skor 

kinerja ( X  ) dan rata-rata skor harapan (Y ) menggunakan persamaan (7) agar 

dapat dipetakan dalam diagram kartesius, serta mencari nilai X dan Y 

menggunakan persamaan (8). Hasil perhitungan skor total, rata-rata dari harapan 

(kepentingan konsumen) dan kinerja dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.  

 

Tabel 7. Skor Total Harapan (Kepentingan Konsumen) ( Y ) 

No Karakteristik Sosis 
Responden = 70 

Skor Rata-rata 
SP P CP KP TP 

1 Warna 12 45 13 0 0 279 3,986 

2 Rasa 49 18 3 0 0 326 4,657 

3 Aroma 18 46 6 0 0 292 4,171 

4 Bentuk 0 28 42 0 0 238 3,4 

5 Panjang 22 31 17 0 0 285 4,071 

6 Tekstur 9 58 3 0 0 286 4,086 

7 Harga 25 35 10 0 0 295 4,214 

8 Berat bersih (netto) 19 38 13 0 0 286 4,086 

9 Kemasan 13 38 19 0 0 274 3,914 

10 Daya simpan produk 17 36 17 0 0 280 4 

11 Legalitas dan label halal 27 15 28 0 0 279 3,986 

12 Kesegaran sosis 19 38 13 0 0 286 4,086 

13 Keamanan dikonsumsi 38 19 13 0 0 305 4,357 

14 Distribusi produk 24 27 19 0 0 285 4,071 

15 Pelayanan 13 30 27 0 0 266 3,8 

 

TOTAL ( Y ) 
4,059 

 

Keterangan :  

Skor = Jumlah Responden Pada Setiap Tingkat Kepentingan x Skala Likert 

Rata-rata = Skor / Jumlah Total Responden  
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Total (Y) = Total Nilai Rata-rata / Jumlah Atribut  

Contoh perhitungan : 

Skor Warna  = (12 x 5) + (45 x 4) + (13 x 3) + (0 x 2) + (0 x 1) = 279 

Rata-rata Warna (Y1) = 279  = 3,986  Total (Y) = 60,886 = 4,059 

                70                     15 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa tiga atribut kepentingan 

konsumen (harapan konsumen) yang paling tinggi yaitu rasa (4,657), keamanan 

dikonsumsi (4,357) dan harga (4,214). Hal ini berarti ketiga atribut tersebut 

merupakan atribut yang menentukan suatu sosis dinilai bermutu oleh konsumen. 

Atribut yang memiliki nilai terendah yaitu bentuk sosis. Hal ini berarti konsumen 

kurang menilai bentuk sebagai aspek penting dalam membeli dan mengkonsumsi 

sosis. Menurut Bader (2009), umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan 

atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk, sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi 

pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli.  

Tabel 8. Skor Total Kinerja ( X ) 

 

No Karakteristik Sosis 
Responden = 70 

Skor Rata-rata 
SP P CP KP TP 

1 Warna 6 31 32 0 0 254 3,629 

2 Rasa 15 48 7 0 0 288 4,114 

3 Aroma 5 31 25 9 0 242 3,457 

4 Bentuk 5 29 30 6 0 243 3,471 

5 Panjang 0 21 34 15 0 216 3,086 

6 Tekstur 2 36 26 6 0 244 3,486 

7 Harga 26 25 19 0 0 287 4,1 

8 Berat bersih (netto) 10 46 14 0 0 276 3,943 

9 Kemasan 0 19 41 10 0 219 3,129 

10 Daya simpan produk 11 33 20 6 0 259 3,7 

11 Legalitas dan label halal 13 39 18 0 0 275 3,929 

12 Kesegaran sosis 8 43 17 2 0 267 3,814 

13 Keamanan dikonsumsi 12 42 16 0 0 276 3,943 
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14 Distribusi produk 0 16 37 17 0 210 3 

15 Pelayanan 1 19 44 6 0 225 3,214 

 

TOTAL ( X ) 
3,601 

 

Keterangan :  

Skor = Jumlah Responden Pada Setiap Tingkat Kepentingan x Skala Likert 

Rata-rata = Skor / Jumlah Total Responden  

Total (X) = Total Nilai Rata-rata / Jumlah Atribut  

Contoh perhitungan :  

Skor Warna  = (6 x 5) + (31 x 4) + (32 x 3) + (0 x 2) + (0 x 1) = 254 

Rata-rata Warna (X1) = 254  = 3,629  Total (X) = 60,014 = 3,601          

          70                     15 

 

Skor kinerja merupakan penilaian kepuasan konsumen terhadap produk. 

Kinerja diberikan konsumen setelah mengkonsumsi produk tersebut. Berdasarkan 

Tabel 8 diketahui bahwa empat atribut dengan skor tinggi yang dimiliki sosis 

NGETOP adalah rasa (4,114), harga (4,1), keamanan dikonsumsi (3,943) dan 

netto (3,943). Dari Tabel 8 sebelumnya diketahui bahwa tiga atribut terpenting 

pada sosis yaitu rasa, keamanan dikonsumsi dan harga. Dari penilaian kinerja, 

didapatkan bahwa ketiga atribut tersebut dinilai konsumen memiliki kinerja yang 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sosis NGETOP telah memenuhi harapan 

konsumen dengan baik.  

Terdapat empat variabel penting dalam memahami kepuasan dengan 

atribut produk yang bervariasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepuasan 

secara keseluruhan dan pengukuran global lainnya seperti keinginan untuk 

merekomendasikan kepada orang lain dan keinginan membeli kembali. Keempat 
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variabel ini adalah product quality expectation, attribute importance, past 

experience dan variabel demografik seperti gender, income dan usia. Sebagai 

tambahan, komunikasi dari mulut ke mulut dan aktivitas antar kompetitor akan 

mempengaruhi kepuasan antar atribut (Nasution, 2001).  

a. Diagram Kartesius  

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 7 dan 8 dapat diketahui nilai X , 

Y serta X dan Y yang merupakan titik perpotongan masing-masing sumbu, maka 

atribut-atribut pertanyaan dapat dipetakan kedalam diagram kartesius. Hasil 

pemetaan atribut-atribut pertanyaan dapat dilihat pada Gambar 7.  

 
 

Gambar 7. Diagram Kartesius IPA Atribut Sosis “Coklat” 

 

Analisis diagram kertesius dilakukan untuk mengetahui atribut-atribut apa 

saja yang harus dipertahankan, diperbaiki dan atribut yang tidak begitu 
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mempengaruhi kepuasan konsumen. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan 

pada diagram kartesius, maka atribut-atribut dapat dikelompokkan kedalam 

masing-masing kuadran sebagai berikut: 

a. Kuadran I 

Kuadran I disebut daerah prioritas utama yang harus dibenahi, karena 

atribut-atribut inilah yang dinilai sangat penting oleh konsumen, sedangkan 

tingkat pelaksanaannya belum memuaskan. Atribut yang terdapat dalam kuadran 

ini dapat disebut juga sebagai kekurangan sosis “coklat” NGETOP dalam kinerja 

yang telah dilakukan. Atribut-atribut yang masuk kedalam kuadran I adalah aroma 

tekstur, panjang sosis dan distribusi.  

Aroma dinilai konsumen memiliki tingkat kepentingan yang tinggi (4,171) 

namun pada kenyataannya memiliki kinerja yang rendah (3,457). Hal ini 

dikarenakan sosis  OKEY  sebagai pesaing utama memiliki aroma yang lebih 

kuat, terutama aroma smoke. Aroma makanan ditimbulkan oleh senyawa-senyawa 

volatil kompleks. Aroma makanan banyak menentukan kelezatan bahan makanan 

tersebut. Rasa dan aroma sosis banyak ditentukan oleh pemecahan asam-asam 

amino dan lemak pada daging serta bumbu-bumbu yang ditambahkan (Abadi, 

2004). 

Atribut panjang juga memiliki nilai kinerja yang lebih rendah dari tingkat 

kepentingannya yaitu 3,086 sedangkan nilai kepentingannya yaitu 4,071. Hal ini 

disebabkan ukuran sosis OKEY  4 cm lebih panjang daripada ukuran panjang 

sosis NGETOP. Meskipun pada kenyataannya ukuran sosis yang lebih panjang 

menyebabkan jumlah isi sosis per batangnya berkurang.  
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Atribut tekstur memiliki nilai kepentingan sebesar 4,086 sedangkan nilai 

kinerjanya 3,486. Meskipun demikian, nilai kepuasan konsumen terhadap tekstur 

sosis NGETOP (3,771) masih lebih unggul daripada sosis OKEY  yang memiliki 

nilai kinerja 3,457. Sosis NGETOP memiliki tekstur yang lebih halus 

dibandingkan sosis OKEY . Oleh sebab itulah konsumen lebih puas terhadap sosis 

NGETOP. Distribusi produk dinilai konsumen memiliki nilai kepentingan yang 

cukup tinggi yaitu 4,071 namun pada kenyataannya kinerja distribusi sosis 

NGETOP hanya bernilai 3 yang juga merupakan nilai terendah diantara kinerja 

atribut yang lain. Hal ini disebabkan konsumen hanya bisa membeli produk di 

agen-agen penjual makanan beku atau agen sosis, tempura dan nugget yang 

keberadaannya tidak banyak.  

b. Kuadran II 

Kuadran II disebut sebagai daerah yang harus dipertahankan, karena 

tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kepentingan dan harapan konsumen, 

sehingga dapat dinilai memuaskan. Atribut-atribut yang termasuk kedalam 

Kuadran II adalah rasa, keamanan dikonsumsi, harga, berat bersih (netto), 

kesegaran sosis.  

Rasa sosis NGETOP dinilai konsumen paling penting dan kinerjanya pun 

memiliki nilai paling tinggi daripada atribut yang lain. Begitu pula dengan atribut 

keamanan dikonsumsi, harga, netto dan kesegaran sosis. Oleh sebab itulah 

perusahaan sangat perlu untuk mempertahankan keempat atribut tersebut karena 

konsumen sudah loyal dan memiliki kepercayaan terhadap sosis NGETOP akibat 

penilaian kinerja yang memuaskan dari atribut-atribut tersebut.  



67 

 

c. Kuadran III 

Kuadran III disebut daerah prioritas rendah, karena daerah ini dinilai 

masih  kurang penting bagi konsumen, sedangkan kualitas kinerja biasa-biasa 

saja. Akan tetapi, bukan berarti atribut-atribut yang berada pada kuadran ini tidak 

menjadi hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, karena dimasa yang akan 

datang atribut tersebut bisa menjadi tuntunan bagi perusahaan dalam menjalankan 

kinerjanya. Atribut-atribut yang termasuk kedalam Kuadran III adalah kemasan, 

pelayanan dan bentuk.  

d. Kuadran IV 

Kuadran IV disebut daerah berlebihan, karena daerah ini dinilai berlebihan 

dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena konsumen menganggap atribut 

tersebut tidak terlalu penting, akan tetapi pelaksanaanya dilakukan dengan sangat 

baik.  Atribut-atribut yang termasuk kedalam Kuadran IV adalah warna, daya 

tahan produk dan legalitas. Meskipun demikian perusahaan harus tetap 

mempertahankan atribut-atribut tersebut karena warna, daya tahan dan legalitas 

merupakan atribut yang membuat konsumen loyal terhadap sosis NGETOP.  

 

4.5 Quality Function Deployment (QFD) 

a. Matrik House of Quality (HOQ) 

House of Quality (HOQ) merupakan matrik perencanaan yang 

menggambarkan kebutuhan konsumen serta target yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. Proses desain, perencanaan dan pengembangan dalam HOQ lebih 

disesuaikan  dengan  kebutuhan  konsumen  daripada  inovasi  teknologi.  Hal   ini 
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dikarenakan HOQ hanya berkonsentrasi kepada kebutuhan konsumennya. Adapun 

langkah-langkah dalam pembuatan HOQ adalah sebagai berikut: 

 

a.1 Costumer Needs 

Umumnya konsumen menyatakan pendapatnya mengenai suatu produk ke 

dalam atribut-atribut yang sangat umum, sehingga yang terpenting dalam tahap ini 

adalah mengidentifikasikan pernyataan konsumen dengan baik untuk menghindari 

terjadinya  kesalahan interpretasi. Kebutuhan konsumen terhadap produk sosis 

coklat meliputi unsur intrinsik dari search and experience quality (warna, rasa, 

aroma, bentuk, panjang, tekstur, harga, netto, kemasan, daya tahan serta legalitas 

dan label halal) dan credence quality (kesegaran sosis, keamanan dikonsumsi, 

distribusi dan pelayanan). Berdasarkan hasil dari pemetaan pada diagram kartesius 

di kuadran I, maka diperoleh atribut-atribut yang menjadi prioritas untuk 

diperbaiki berdasarkan kebutuhan konsumen yang disajikan pada Tabel 9.   

Tabel 9. Prioritas Karakteristik Sosis “Coklat” NGETOP  yang Diperbaiki 

 

No 
Karakteristik 

Sosis 
Masalah yang Timbul Kebutuhan Konsumen 

1 Aroma 
Aroma smoke sosis kurang 

kuat. 

Sosis coklat dengan aroma 

smoke yang lebih kuat. 

2 Panjang 
Ukuran sosis kurang 

panjang. 

Ukuran sosis  lebih 

panjang. 

3 Tekstur 
Tekstur sosis kurang 

kenyal. 

Tekstur sosis yang kenyal 

dan halus. 

4 Distribusi 
Distribusi produk kurang 

merata. 

Produk sosis coklat yang 

mudah dijumpai dan 

dijangkau. 

 

Berdasarkan hasil atribut yang perlu diperbaiki, maka didapatkan 

kebutuhan-kebutuhan konsumen yang merupakan solusi dari permasalahan yang 

timbul. Pada atribut aroma, permasalahan yang timbul adalah aroma smoke  
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kurang kuat sehingga konsumen membutuhkan sosis coklat dengan aroma smoke 

yang  lebih kuat.  Begitu juga dengan atribut panjang dan tekstur,  konsumen lebih 

menyukai ukuran sosis yang lebih panjang dengan tekstur yang kenyal dan halus.  

Selama ini konsumen menilai bahwa distribusi sosis “coklat” NGETOP masih 

belum merata sehingga konsumen membutuhkan produk sosis yang mudah 

dijumpai dan dijangkau.  

Womack (2000) mengusulkan suatu set prinsip bagi perusahaan untuk 

tetap mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Prinsip yang pertama 

adalah dasar pembuatan produk harus sesuai identifikasi nilai atau kebutuhan 

spesifik dari end-consumer. Prinsip yang kedua adalah memetakan produk mulai 

dari bahan bahan baku sampai proses value added sesuai dengan kebutuhan 

spesifik konsumen. Prinsip yang ketiga adalah mengindari terjadinya bottleneck. 

Prinsip yang keempat adalah mengejar kesempurnaan terus-menerus. Jadi dapat 

dikatakan bahwa kebutuhan konsumen memiliki peran utama dalam kelangsungan 

hidup suatu perusahaan.  

 

a.2 Technical Response 

Selanjutnya butir pertanyaan yang menjadi kebutuhan/keinginan 

konsumen diterjemahkan langsung ke respon teknis. Respon teknis merupakan 

tanggapan yang diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Respon teknis diperoleh melalui wawancara dengan Plant Manager PT 

Wonokoyo Jaya Corporindo. Penerapan  kebutuhan konsumen (customer 

requirements) ke kebutuhan teknis (technical response) disajikan  pada Tabel 10.  
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Tabel 10. Penerapan Customer Requirements ke Technical Response 

No. 

Atribut 

Kebutuhan Konsumen (Customer 

Requirements) 

Kebutuhan Teknis (Technical 

Response) 

3 Sosis “coklat” NGETOP dengan 

aroma smoke yang lebih kuat.  

Menambah smoke powder.  

5 Ukuran sosis NGETOP lebih 

panjang.  

Setting pengatur panjang sosis 

pada mesin Stuffer.   

6 Sosis “coklat” NGETOP dengan 

tekstur kenyal dan halus.  

Memperbaiki komposisi starch.  

14 Produk sosis “coklat” NGETOP yang 

mudah dijumpai dan dijangkau.  

Menambah agen dan 

memperluas daerah pemasaran. 

 

Parameter penilaian konsumen terhadap produk makanan beku seperti 

sosis lebih mengarah ke sifat organoleptik seperti rasa, aroma, tekstur, warna dan 

kekenyalan. Pada penelitian Arriyani (2005) mengenai sifat fisik dan palatabilitas 

sosis, mengemukakan bahwa masalah yang sering timbul dalam pembuatan 

produk emulsi seperti sosis adalah tidak stabilnya sistem emulsi adonan. Hal ini 

mengakibatkan pecahnya system emulsi saat pengolahan dan penyimpanan yang 

kemudian akan mempengaruhi tekstur sosis. Upaya pencegahan system emulsi 

tersebut tidak pecah dan tahan lama adalah penambahan bahan penstabil atau 

bahan pengikat.  

Meskipun tekstur sosis NGETOP berada pada Kuadran I, namun nilai 

kepuasan konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan tekstur sosis 

OKEY, sehingga perusahaan masih mempertahankan “starch” yang selama ini 

dipergunakan sebagai bahan tambahan sosis dengan pertimbangan “starch” yang 

dipergunakan sudah cukup berkualitas dan bertekstur lebih halus daripada produk 

pesaing, yang perlu diperbaiki hanyalah komposisi jumlahnya saja. Starch pada  
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produksi sosis NGETOP menggunakan pati kentang dan tapioka, yang kemudian 

biasa disebut sebagai bahan pengisi.  

Bahan pengisi yang ditambahkan ke dalam pembuatan sosis terdiri atas 

tepung-tepungan yang mempunyai kandungan pati yang tinggi, namun kandungan 

protein rendah. Bahan pengisi mernpunyai kemampuan mengikat sejumlah besar 

air. namun kemampuan emulsifikasinya rcndah. Bahan pengisi yang umum 

digunakan pada pembuatan sosis adalah tepung serelia, ekstrak pati dan sirup 

jagung atau padatannya. Kandungan pati dalam bahan-bahan tersebut tinggi tetapi 

kadar protein rendah, sehingga mempunyai kemampuan untuk mengikat air, tetapi 

tidak berperan dalam pengemulsi lemak (Aberle et al.(2001) dalam Ariyani, 

2005). 

Pada penelitian Widyastuti (2008) mengenai studi tentang penggunaan 

tapioca, pati kentang dan pati modifokasi dalam pembuatan bakso dan sosis, 

disimpulkan bahwa konsentrasi pati mempengaruhi kualitas baik sifat fisik, kimia 

maupun organoleptikya. Suhu perebusan mempengaruhi sifat kimia dengan bahan 

pengisi tapioka atau pati kentang, tapi suhu perebusan tersebut tidak berpengaruh 

terhadap sifat organoleptiknya. Disarankan bahwa untuk pengolahan bakso dan 

sosis dengan kualitas baik dapat menggunakan bahan pengisi tapioka 10 persen 

atau pati kentang 5 persen dengan suhu perebusan 90°C.  

a.3 Tingkat Kepentingan Konsumen 

Tingkat kepentingan konsumen diperoleh dari nilai rata-rata kepentingan 

konsumen dalam setiap atribut karakteristik sosis “coklat”. Perhitungan rata-rata 

atribut sosis dalam kepentingan konsumen disajikan pada Lampiran 3. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data tingkat kepentingan konsumen, diperoleh 

tingkat kepentingan setiap atribut yang disajikan dalam Tabel 11.  

Tabel 11. Tingkat Kepentingan Konsumen 

No. Atribut Atribut Kepentingan Konsumen 

Search and Experience Quality 

3 Aroma                 *4,171 

5 Panjang 4,071 

6 Tekstur 4,086 

Credence Quality 

14 Distribusi 4,071 

  Keterangan : * = Nilai Tertinggi  

 

Tingkat kepentingan konsumen merupakan tingkat kepentingan yang 

digunakan untuk menunjukkan seberapa penting suatu atribut yang menjadi 

kebutuhan konsumen, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil 

tindakan prioritas dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dari Tabel 12 dapat 

diketahui urutan tingkat kepentingan suatu atribut kebutuhan, yaitu : aroma 

(4,171), tekstur (4,086), panjang(4,071), dan distribusi (4,071). Diantara keempat 

atribut yang perlu diperbaiki, atribut aroma dinilai konsumen sebagai prioritas 

utama dalam menilai sosis, yang kemudian diikuti dengan atribut tekstur, panjang 

dan distribusi.  

Citarasa bahan pangan sesungguhnya terdiri atas tiga komponen, yaitu 

bau, rasa dan rangsangan mulut. Bau makanan banyak menentukan kelezatan 

makanan tersebut. Pada umumnya bau yang diterima  oleh hidung dan otak lebih 

banyak merupakan berbagai ramuan atau campuran empat bahan utama yaitu 

harum, asam, tengik dan hangus (Winarno (1997) dalam Abadi, 2004 ).  
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a.4 Tingkat Kepuasan Konsumen  

Tingkat kepuasan konsumen diperoleh dari nilai rata-rata setiap atribut 

karakteristik sosis “coklat” pada kedua merek produk yang perhitungannya 

terdapat pada Lampiran 3. Tabel 12 akan menunjukkan perbandingan kepuasan 

konsumen terhadap produk sosis “coklat” NGETOP dan OKEY. 

Tabel 12. Tingkat Kepuasan Konsumen 

No. Atribut Atribut 
Kepuasan Konsumen  

NGETOP OKEY 

Search and Experience Quality 

3 Aroma 3,143 *3,814 

5 Panjang 3,5 *3,628 

6 Tekstur *3,771 3,457 

Credence Quality 

14 Distribusi *2,814 2,728 

Keterangan : * = Nilai Tertinggi Pada Setiap Atribut 

 

 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa antara produk sosis “coklat” 

NGETOP dan OKEY memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sosis 

“coklat” NGETOP lebih unggul dalam tekstur dan distribusi, sedangkan sosis 

OKEY unggul dalam aroma dan panjang. Dilihat dari kelebihan yang dimiliki 

sosis OKEY, maka sangat penting bagi sosis NGETOP untuk memperbaiki mutu 

aroma dan ukuran panjang sosis. Secara umum kualitas sosis menurut SNI 

disajikan pada Tabel 13.  
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Tabel 13. Standar Kualitas Sosis Menurut SNI 

No  Kriteria Uji  Satuan  Persyaratan  

1.  Keadaan    

 1.1 Bau  - Normal  

 1.2 Warna  - Normal  

 1.3 Rasa  - Normal  

 1.4 Bentuk  - Bulat panjang  

2. Air  % b/b Maks 67,0 

3. Abu  % b/b Maks 3,0  

4. Protein  % b/b Maks 13,0   

5. Lemak  % b/b Maks 25,0  

6. Karbohidrat  % b/b Maks 8,0 

7. Campuran Mikro    

 7.1 Angka Lempeng Total  Koloni/g Maks 10³ 

 7.2 Bakteri Bentuk Koli  APM/g Maks 10 
 Sumber : (BSN (1995) dalam Ikayanti, 2007) 

 

a.5 Sasaran (Goal) 

Sasaran dibuat untuk memutuskan nilai dari kinerja yang ingin dicapai 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nilai sasaran yang terlalu tinggi bisa 

membuat masalah bagi pihak manajemen karena hal itu dapat menjadikan sebuah 

beban dalam pelaksanaanya. Nilai Sasaran (Goal) diperoleh dari nilai tertinggi 

antara kepentingan konsumen, kepuasan konsumen NGETOP dan kepuasan 

konsumen OKEY. Nilai sasaran selanjutnya dibandingkan dengan tingkat 

kepuasan konsumen terhadap sosis “Ngetop”. Perbandingan tersebut disajikan 

dalam Tabel 14.  

Tabel 14. Sasaran (Goal) 

No. Atribut Atribut NGETOP Goal Keterangan 

Search and Experience Quality 

3 Aroma 3,143 4,171 Ditingkatkan  

5 Panjang 3,5 4,071 Ditingkatkan 

6 Tekstur 3,771 4,086 Ditingkatkan 

Credence Quality 

14 Distribusi 2,814 4,071 Ditingkatkan 
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Dari Tabel 14 diketahui bahwa sasaran atribut aroma sosis NGETOP 

adalah 4,171 sedangkan nilai kepuasannya bernilai 3,143, sehingga diperlukan 

peningkatan mutu aroma. Hal yang sama terjadi pula pada ketiga atribut yang lain 

(panjang, tekstur, distribusi), dimana nilai kepuasan lebih rendah dari nilai sasaran 

sehingga ketiga atribut tersebut memerlukan peningkatan mutu dari masing-

masing atribut. Penentuan nilai sasaran digunakan untuk mendapatkan rasio 

perbaikan dari masing-masing atribut.  

 

a.6 Rasio Perbaikan  

Rasio perbaikan bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai yang harus 

dicapai oleh pihak instansi/lembaga atau perusahaan untuk mencapai nilai target 

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

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

perlu dilakukan perbaikan. Analisis terhadap rasio perbaikan (Improvement Ratio) 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah setiap item dalam dirnensi kualitas 

pelayanan berdasarkan skala target yang telah ditetapkan dapat dilakukan atau 

tidak. Dengan menghitung rasio perbaikan yang bertujuan untuk mengetahui 

besarnya kelipatan yang harus dicapai perusahaan untuk mencapai nilai target 

yang ditetapkan. Rasio  perbaikan yang semakin tinggi maka semakin berat bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kulitas produk di perusahaan (Djunaidi, dkk, 

2006). Nilai Rasio Perbaikan diperoleh dari perbandingan antara Sasaran dan 

Kepuasan Konsumen sosis “Ngetop”, dimana nilai ini menunjukkan bobot 

kesulitan untuk melakukan peningkatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Rasio perbaikan masing-masing atribut disajikan pada Tabel 15.  
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Tabel 15. Rasio Perbaikan 

No. Atribut Atribut Rasio Perbaikan  

Search and Experience Quality 

3 Aroma 1,327 

5 Panjang 1,163 

6 Tekstur 1,083 

Credence Quality 

14 Distribusi *1,447 

Keterangan : * = Nilai Tertinggi  

 

Pada Tabel 15 menunjukkan bahwa dalam memperbaiki atribut distribusi 

dibutuhkan usaha yang lebih besar dari atribut yang lainnya. Distribusi merupakan 

suatu kegiatan yang penting dalam penyaluran produk dari produsen dan konsumen. 

Sistem distribusi dapat mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang 

memisahkan barang dan jasa dari konsumen yang akan menggunakannya. Sistem 

distribusi merupakan sumber eksternal yang penting. Umumnya dibutuhkan waktu 

bertahun-tahun untuk  mengembangkan sistem distribusi, dan sistem tersebut tidak 

akan mudah diubah. Sistem distribusi mencerminkan suatu ikatan yang penting dari 

perusahaan dengan sejumlah besar perusahaan mandiri yang bertugas melaksanakan 

distribusi dan dengan pasar khusus yang mereka layani. Sistem distribusi juga 

mencerminkan suatu ikatan terhadap seperangkat kebijakan dan praktek yang 

membentuk struktur dasar sebagai landasan untuk suatu hubungan yang luas 

berjangka panjang (Kotler (1990) dalam Octarina, 2006). Perhitungan rasio 

perbaikan disajikan pada Lampiran 6.  

 

a.7 Titik Penjualan  

Titik Penjualan merupakan informasi kemampuan menjual produk 

berdasarkan seberapa baik setiap kebutuhan konsumen terpenuhi. Titik Penjualan 
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ataupun nilai jual dapat menginformasikan mengenai kemampuan dalam 

memberikan pelayanan yang didasarkan pada seberapa jauh keinginan atau 

kebutuhan pelanggan atau konsumen dapat dipenuhi. Titik Penjualan ditentukan 

oleh pihak instansi/lembaga atau perusahaan berdasarkan pada setiap atribut yang 

mempengaruhi pada nilai penjualan pada perusahaan (Djunaidi, dkk, 2006). Nilai 

yang sering digunakan dalam menentukan titik penjualan adalah 1 (tanpa titik 

penjualan); 1,2 (titik penjualan menengah); 1,5 (titik penjualan kuat). Nilai titik 

penjualan ini merupakan kesepakatan yang umum dipakai.  

Besterfield (2003) menyatakan bahwa titik penjualan bisa menggunakan 

nilai antara 1 – 2, namun yang umum dipakai adalah 1; 1,2 dan 1,5. Nilai titik 

penjualan dimulai dengan angka 1 dikarenakan sebagai angka pengali dalam 

penentuan bobot, angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Penentuan titik 

penjualan kali ini dilakukan dengan membuat skala pada nilai sasaran. Pada skala 

4,071 - 4,104 titik penjualan adalah 1. Nilai titik penjualan 1,2 pada skala 4,105 – 

4,138, sedangkan pada skala  4,139 - 4,171 titik penjualannya adalah1,5. Pada 

Tabel 16 dapat diketahui titik penjualan setiap atribut sosis “coklat”.  

Tabel 16. Titik Penjualan 

No. Atribut Atribut Goal  Titik Penjualan 

Search and Experience Quality 

3 Aroma 4,171 1,5 

5 Panjang 4,071 1 

6 Tekstur 4,086 1 

Credence Quality 

14 Distribusi 4,071 1 
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Berdasarkan Tabel 16 atribut yang memiliki titik penjualan 1 adalah 

panjang, tekstur dan aroma, yang berarti bahwa ketiga atribut tersebut tidak 

memiliki titik penjualan, dengan maksud bahwa perubahan mengenai atribut yang 

ada tidak memberikan pengaruh tambahan manfaat dan juga tidak mengurangi 

mutu pelayanan. Berbeda dengan atribut aroma yang memiliki titik penjualan 1,5 

yang merupakan nilai titik penjualan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa atribut 

aroma mempunyai arti yang sangat penting dalam keputusan pembelian 

konsumen. Perubahan mengenai atribut yang ada memberikan pengaruh yang 

besar terhadap penjualan dan akan ditekankan untuk program pemasaran. Titik 

penjualan merupakan atribut yang ingin ditonjolkan perusahaan sehingga dapat 

dipergunakan untuk pemasaran. Search and experience quality yang berupa aroma 

memiliki titik penjualan kuat dimana jika atribut tersebut dipenuhi maka akan 

tercipta suatu kepercayaan pelanggan terhadap produk tersebut.  

 

a.8 Bobot dan Bobot Normal 

Atribut kepuasan produk yang akan ditingkatkan dan dikembangkan perlu 

ditentukan bobot prioritas terlebih dahulu. Dengan mengetahui prioritas 

pengembangan atribut produk, maka dapat ditentukan urutan atribut mana yang 

akan ditingkatkan dan dikembangkan. Bobot  merupakan informasi terakhir dari 

konsumen yang menunjukkan tingkat pengambilan suatu tindakan guna 

memperbaiki kinerja. Bobot yang besar menjadi kebutuhan konsumen yang perlu 

ditanggapi terlebih dahulu oleh pihak manajemen, dikarenakan hal tersebut sangat 

penting bagi kepuasan konsumen dan menjadi prioritas utama dalam 

pertimbangan mereka (Subhekti, 2009). Bobot normal merupakan persentase dari 
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nilai bobot dengan range nilai 0 – 1. Kolom bobot ini berisi perhitungan nilai dari 

data dan keputusan yang berasal dari kebutuhan konsumen. Nilai-nilai tersebut 

tersaji dalam Tabel 17.  

Tabel 17. Bobot dan Bobot Normal 

No. Atribut Atribut Bobot  Bobot Normal  

Search and Experience Quality 

3 Aroma *8,302 *0,355 

5 Panjang 4,735 0,203 

6 Tekstur 4,425 0,189 

Credence Quality 

14 Distribusi 5,891 0,253 

Keterangan : * = Nilai Tertinggi  

  

Pada Tabel 17 dapat diketahui bahwa bobot atribut yang tertinggi adalah 

atribut aroma. Hal ini berarti bahwa atribut aroma sangat dibutuhkan oleh 

konsumen dalam memilih sosis coklat. Semakin tinggi nilai bobot dari masing-

masing atribut, maka atribut tersebut makin dibutuhkan. Nilai bobot diperoleh dari 

perkalian antara nilai tingkat kepentingan konsumen, rasio perbaikan dan titik 

penjualan, sedangkan nilai bobot normal didapatkan dari besarnya kontribusi 

bobot untuk setiap atributnya (Besterfield et al, 2003). Perhitungan bobot dan 

bobot normal disajikan pada Lampiran 7.  

a.9 Matriks Hubungan (Relationship Matrix) 

Setelah dilakukannya penerapan kebutuhan konsumen ke kebutuhan 

teknis, maka langkah selanjutnya adalah membuat hubungan antara kebutuhan 

konsumen dengan kebutuhan teknis. Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui 

keeratan hubungan masing-masing komponen parameter teknik dalam memenuhi 
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keinginan pelanggan. Dalam hal ini kepuasan produk memiliki tiga tipe hubungan 

yang digunakan, yaitu (Cohen,1995):  

  = Tingkat hubungan kuat dengan nilai 9 

  = Tingkat hubungan sedang dengan nilai 3 

  = Tingkat hubungan lemah dengan nilai 1 

Matriks Hubungan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana respon 

teknis tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Hubungan antara 

kebutuhan konsumen dengan kebutuhan teknis dapat dilihat pada Gambar 9, 

sedangkan penjelasan mengenai hubungan-hubungan tersebut disajikan pada 

Lampiran 8. 
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Quality  

Aroma        9    
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Credence Quality  Distribusi        1        9 

 

Gambar 9. Hubungan Antara Kebutuhan Konsumen dan Respon Teknis 

 

a.10 Korelasi Teknis (Technical Correlation) 

Korelasi teknis digunakan untuk memetakan hubungan dan kepentingan 

antar respon teknis. Hubungan antar respon teknis disajikan pada Gambar 10, 

sedangkan penjelasan hubungan-hubungan tersebut disajikan pada Lampiran 9. 

 

 

   

  

  Hubungan respon teknis dan  

kebutuhan konsumen (Whats) 

 

Simbol 

Tidak ada hubungan     <kosong>      0 

Hubungan lemah             1 

Hubungan sedang      3 

Hubungan kuat                9 
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Gambar 10. Hubungan Antar Respon Teknis 

 

Pada Gambar 10 dapat dilihat bahwa respon teknis yang memiliki 

hubungan positif kuat hanyalah hubungan antara meningkatkan aroma smoke 

dengan memperbaiki komposisi starch. Hal ini dikarenakan perbandingan 

komposisi jumlah aroma smoke dan starch akan menentukan kualitas rasa, aroma 

dan tekstur sosis coklat.  

 

a.11 Prioritas dan Kontribusi  

Nilai prioritas akan mempresentasikan kontribusi respon teknis terhadap 

kepuasan konsumen, sedangkan kontribusi merupakan persentase nilai prioritas 

dengan range nilai 0 – 1. Semakin besar nilai prioritas, semakin besar pula 

kontribusi respon teknis tersebut dalam memenuhi kepuasan konsumen. Pada 

Tabel 18 dapat diketahui prioritas dan kontribusi dari masing-masing respon 

teknis.  

Hubungan antar respon teknis 

(Hows) 

 

Simbol 

Positif kuat     

Positif lemah    

Tidak ada pengaruh  <kosong> 

Negatif lemah   X 

Negatif kuat   # 
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Tabel 18. Prioritas dan Kontribusi Respon Teknis 

No. Atribut Respon Teknis Prioritas Kontribusi 

3 Menambah smoke powder. *3,993 0,372 

5 Setting kembali pengatur panjang 

sosis pada mesin Stuffer.   

**2,143 0,200 

6 Memperbaiki komposisi starch.  2,310 0,215 

14 Menambah agen dan memperluas 

daerah pemasaran. 

2,277 0,213 

Keterangan : * = Nilai Tertinggi  ** = Nilai Terendah 

 

Dari Tabel 18, respon teknis meningkatkan aroma smoke mempunyai nilai 

prioritas dan kontribusi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aroma 

smoke memiliki kontribusi yang kuat dalam memperbaiki mutu produk sosis 

NGETOP sehingga sangat perlu ditingkatkan agar kepuasan konsumen semakin 

tinggi. Perhitungan prioritas dan kontribusi disajikan pada Lampiran 10 dan 11.  

 

a.12 Benchmarking  

Benchmarking merupakan proses pengukuran yang kontinyu menyangkut 

produk, jasa dan praktik-praktik terhadap kompetitor terbaik (Tjiptono dan Diana, 

2003). Tujuan melakukan bechmarking adalah melihat proses yang digunakan 

oleh perusahaan lain dan mempelajarinya untuk peningkatan proses. Hal ini 

bukanlah suatu tindakan yang tidak etis, melainkan suatu kegiatan penting untuk 

mencegah kepuasan terhadap diri sendiri dan merupakan suatu usaha menuju arah 

pandangan daya saing dan mutu yang lebih baik (Besterfield, 2003). Pada tahap 

ini ditentukan tingkat performansi respon teknis yang dimiliki oleh sosis “coklat” 

NGETOP dan sosis “coklat” OKEY. Perhitungan benchmarking NGETOP dan 

OKEY disajikan pada Lampiran 12 dan 13, sedangkan perbandingannnya 

disajikan pada Tabel 19.  
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Tabel 19. Benchmarking 

No. Atribut Respon Teknis NGETOP OKEY 

3 Menambah smoke powder. 3,27 *3,74 

5 Setting kembali pengatur panjang 

sosis pada mesin Stuffer.   

3,43 *3,54 

6 Memperbaiki komposisi starch.  *3,70 3,50 

14 Menambah agen dan memperluas 

daerah pemasaran. 

*2,81 2,73 

Keterangan : * = Nilai Tertinggi Setiap Respon Teknis  

 

Pada Tabel 19 dapat diketahui bahwa berdasarkan pengukuran tingkat 

performansi, sosis NGETOP lebih unggul dalam penggunaan starch dan distribusi 

dibandingkan dengan sosis OKEY. Watson (dalam Yamit,2001) mendefinisikan 

benchmarking adalah sebagai pencarian secara berkesinambungan dan penerapan 

secara nyata praktik- praktik yang lebih baik yang mengarah pada kinerja 

kompetitif yang unggul. Analisis benchmarking dapat menghasilkan informasi 

yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja dan menentukan target yang akan 

datang, serta mengetahui faktor-faktor sukses yang membuat perusahaan yang 

dijadikan referensi unggul dalam fungsi tertentu. 

 

a.13 Target  

Nilai target akan menggambarkan bagaimana respon teknis yang harus 

dicapai sehubungan dengan kebutuhan konsumen dan performansi pesaing. Nilai 

ini akan menentukan apakah performansi respon teknis tersebut perlu 

ditingkatkan, diturunkan atau bahkan performansi tersebut sudah merupakan 

target yang diinginkan. Besarnya nilai target dapat dilihat berdasarkan 

perbandingan antara benchmarking dan pesaing dipilih yang memiliki nilai 

tertinggi, seperti ditunjukkan pada Tabel 20.  
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Tabel 20. Nilai target 

 

No. 

Atribut 
Respon Teknis 

Nilai 

Keterangan Benchmarking 

NGETOP 
Target 

3 
Menambah smoke 

powder. 
3,27 3,74 Ditingkatkan 

5 

Setting kembali pengatur 

panjang sosis pada mesin 

Stuffer.   

3,43 3,54 Ditingkatkan 

6 
Memperbaiki komposisi  

starch. 
3,70 3,70 Dipertahankan 

14 

Menambah agen dan 

memperluas daerah 

pemasaran. 

2,81 2,81 Dipertahankan 

 

Pada Tabel 20 dapat dilihat nilai target yang harus ditingkatkan dan 

dipertahankan oleh perusahaan. Berdasarkan nilai target dan prioritas respon 

teknis maka dapat diketahui strategi pertama yang sebaiknya dilakukan oleh 

perusahaan adalah meningkatkan aroma smoke. Aroma asap dapat mengawetkan 

dan meningkatkan flavor karena asap mengandung senyawa-senyawa kimia 

seperti formiat, asetat, butirat, kaprilat, vanilat dan asam siringat, dimetoksifenol, 

metil glioksal, furfural, alkohol-alkohol, formaldehida, dan lain-lain. Semua 

senyawa tersebut berperan sebagai antimikrobial, antioksidan dan flavouring 

(Suharyanto, 2009). 

Peningkatan kedua yaitu memperbaiki komposisi starch dikarenakan pati 

kentang yang selama ini dipakai perusahaan sebagai bahan penunjang sosis 

“coklat” sudah cukup berkualitas dan bertekstur lebih halus daripada produk 

pesaing, yang perlu diperbaiki hanyalah persentase jumlah atau komposisinya  

saja. Tekstur dan konsistensi suatu bahan akan mempengaruhi citarasa yang 

ditimbulkan oleh bahan tersebut. Perubahan tekstur atau viskositas bahan dapat 



86 

 

mengubah rasa dan bau yang timbul karena dapar mempengaruhi kecepatan 

timbulnya rangsangan terhadap sel reseptor olfaktori dan kelenjar air liur 

(Winarno (1997) dalam Abadi, 2004). Oleh sebab itu perusahaan perlu 

memperhatikan pula penggunaan bahan pengisi (starch) yang sangat berpengaruh 

terhadap kualitas rasa dan bau sosis.  

Respon Teknis penambahan dan perluasan agen berdasarkan nilai target 

diatas harus dipertahankan. Namun mengingat bahwa atribut distribusi berada 

pada kuadran I dalam diagram IPA dimana nilai kepentingannya tinggi namun 

kinerjanya rendah, maka sistem distribusi sosis “coklat” masih perlu ditingkatkan. 

Saluran distribusi seharusnya ditentukan oleh pola pembelian konsumen, sehingga 

faktor kunci yang mempengaruhi pilihan saluran distribusi oleh pimpinan perusahaan 

adalah sifat dan corak pasar. Faktor-faktor pertimbangan lain yang mempengaruhi 

adalah jenis produk bersangkutan, perantara, dan perusahaan itu sendiri. Pada 

dasarnya, pada waktu memilih saluran distribusi perusahaan harus berpedoman 

ukuran 3C, yaitu channel control (pengendalian saluran), market coverage (liputan 

pasar), dan cost (biaya) yang cocok dengan taraf pelayanan pembeli (Kotler (1993) 

dalam Octarina, 2006).  

Penambahan ukuran panjang merupakan prioritas terakhir yang harus 

dilakukan perusahaan. Hal ini disesuaikan dengan ukuran sosis “coklat” OKEY 

sebagai pesaing utama. Ukuran panjang sosis NGETOP yang semula ± 11 cm 

harus dirubah menjadi ukuran 15 cm. 
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b. Matrik Part Deployment 

 

Matriks ke dua pada QFD yaitu Part Deployment dimana tahap ini 

merupakan transformasi dari kebutuhan yang bersifat non teknis menjadi data 

yang bersifat teknis guna memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini biasanya 

dilakukan oleh bagian yang mengerti teknologi produk. Pada tahap ini juga 

menentukan kuat hubungan antara respon teknis dengan kebutuhan pelanggan. 

Hubungan antara keduanya bisa merupakan hubungan yang sangat kuat, sedang 

atau tidak ada korelasi antara keduanya (Nasution, 2001). 

Matrik part deployment dilakukan dengan mengidentifikasi part kritis dari 

technical requirements pilihan yang terdapat dalam house of quality. Salah satu 

cara mengidentifikasi part kritis adalah dengan fault tree analysis. Sebelum 

penentuan part kritis perlu dibuat dulu analisis konsep. Hasil fault tree analysis 

dapat dilihat pada Gambar 11. Setelah diketahui hasil dari fault tree analysis 

maka, langkah selanjutnya adalah pembuatan matrik part deployment. Matrik ini 

dapat dilihat pada Gambar 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Fault Tree Analysis 

 

Aroma smoke sosis 

kurang kuat. 

Ukuran sosis 

kurang panjang. 

 
Tekstur sosis 

kurang kenyal 

Distribusi produk 

kurang merata. 

 

Perbaikan sistem 

distribusi  

Perbaikan komposisi 

bahan pengisi 

Perbaikan proses 

produksi (filling) 

Perbaikan proses 

produksi (pengeringan, 

pemasakan, exhausting ) 

Menambah smoke 

powder. 

Setting kembali 

pengatur panjang sosis 

pada mesin Stuffer.   

Memperbaiki 

komposisi starch  

Menambah agen dan 

memperluas daerah 

pemasaran. 
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Menurut Clemens (dalam Susetyo (2009)) Fault Tree Analysis adalah 

sebuah model grafik dari cabang dalam sistem yang dapat menuntun kepada suatu 

kemungkinan terjadinya kegagalan yang tidak diinginkan. Cabang-cabang 

tersebut menghubungkan antara keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian 

pendukung menggunakan simbol-simbol logis standar. 

 

Setelah diketahui atribut-atribut yang menjadi prioritas untuk diperbaiki, 

maka perlu dicari nilai importance rating untuk setiap atribut. Importance rating 

atau yang biasa disebut rata-rata tingkat kepentingan merupakan nilai yang 

digunakan untuk menunjukkan seberapa penting suatu atribut yang menjadi 

kebutuhan konsumen tersebut, sehingga pihak manajemen  perusahaan dapat 

mengambil tindakan prioritas dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan data pada Tabel 7 maka, diperoleh nilai importance rating untuk 

setiap atribut. Bobot kolom didapatkan dengan menjumlahkan perkalian  

importance rating dengan nilai hubungan antara technical requirement dengan 

critical part requirement. Hasil importance rating dan perhitungan nilai bobot 

kolom dapat dilihat pada Tabel 21.  

Tabel 21. Nilai Importance Rating pada Setiap Karakteristik Sosis “Coklat” 

No. 

Atribut 
Kebutuhan Konsumen 

Importance 

Rating 

Bobot 

Kolom  

3 
Sosis “coklat” NGETOP dengan 

aroma bumbu yang lebih kuat. 
4,171 37,539 

5 
Setting kembali pengatur panjang 

sosis pada mesin Stuffer.   
4,071 36,639 

6 
Sosis “coklat” NGETOP dengan 

tekstur halus dan kenyal. 
4,086 36,774 

14 

Produk sosis “coklat” NGETOP 

yang mudah dijumpai dan 

dijangkau, 

4,071 36,639 
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Contoh perhitungan Bobot Kolom:  

Bobot Kolom 3 = (4,171 x 9) + (4,071 x 0) + (4,086 x 0) + (4,071 x 0)  = 37,539 
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Gambar 12. Matrik Part Deployment 

 

Matrik part deployment dalam gambar technical requirement and targets 

berisi tentang kebutuhan teknis dan target dari part kritis yang didapat dari fault 

tree analysis yang dikembangkan. Part specification berisi spesifikasi dari part 

yang akan dikembangkan yang berasal dari keinginan teknis yang terpilih dari 

rumah pertama. Coloum Weights (bobot kolom) merupakan perkalian antara 

Bobot Kolom  
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Importance Rating dan Critical Part Requirement yang jika hubungan kuatnya 

bernilai 9, jika sedang bernilai 3 dan jika lemah bernilai 1 (Cohen, 1995). 

Berdasarkan Tabel 21 didapatkan bahwa kebutuhan konsumen yang 

memiliki bobot kolom paling besar adalah sosis “coklat” NGETOP dengan aroma 

smoke yang lebih kuat yang berarti prioritas utama dalam pengembangan produk 

sosis “coklat” NGETOP yaitu dengan menambah smoke powder. Prioritas 

kebutuhan konsumen yang ke dua yaitu memperbaiki komposisi starch agar sosis 

“coklat” NGETOP memiliki tekstur halus dan kenyal. Prioritas kebutuhan 

konsumen yang ke tiga yaitu menambah agen dan memperluas daerah pemasaran 

sosis “coklat” NGETOP agar mudah dijumpai dan dijangkau. Prioritas terakhir 

dalam pengembangan sosis “coklat” NGETOP adalah setting kembali pengatur 

panjang sosis pada mesin Stuffer. 

 

c. Matrik Process Planning 

Matrik ini dibuat untuk mengetahui tindakan yang perlu diambil untuk 

perbaikan/peningkatan kinerja sosis “coklat” “Ngetop”. Pada tahap ini analisis 

dimulai dengan pembuatan peta proses produksi sosis “coklat” NGETOP. Proses 

produksi sosis “coklat” NGETOP dimulai dengan penimbangan bahan baku dan 

diakhiri dengan pendistribusian produk. Peta proses operasi produksi sosis 

“coklat” NGETOP dapat dilihat pada Lampiran 14 dan matrik perencanaan proses 

dapat dilihat pada Gambar 13.  

Dari peta tersebut kemudian dihubungkan dengan part kritis yang 

dihasilkan dari matrik sebelumnya sehingga matrik process planning dapat dibuat. 
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Kolom yang paling kiri (Process Specification) pada matrik process planning 

menunjukkan sebagian besar proses menggunakan sistem manual ataukah mesin. 

Berdasarkan gambar 13 dapat diketahui bahwa sebagian besar proses yang terjadi 

dilakukan  dengan mesin yang terlihat pada kolom Process Specification. 

Sedangkan kolom critical part requirement menunjukkan rincian proses yang 

terjadi dari perencanaan proses produksi sosis.  

 Pada matriks sebelumnya terdapat 4 usulan prioritas untuk 

mengembangkan sosis “coklat” NGETOP yaitu menambah smoke powder, 

memperbaiki komposisi starch, setting ulang mesin stuffer, serta menambah agen 

dan memperluas daerah pemasaran. Keempat usulan tersebut kemudian akan 

diaplikasikan ke dalam rencana proses. Perencanaan proses memperbaiki 

komposisi starch dilakukan pada saat proses pencampuran premix dan bahan 

penunjang dengan menggunakan mesin bowl cutter. Pada proses ini perbandingan 

jumlah starch dengan bahan baku perlu diperbaiki untuk menghasilkan sosis 

dengan tekstur halus dan kenyal. Starch yang dipergunakan adalah pati kentang 

yang memiliki tekstur paling halus.  

Perencanaan proses menambah smoke powder dilakukan pada saat 

pengeringan, pemasakan dan exhausting di dalam smoke house. Smoke powder 

berupa serbuk kayu yang dibakar dan menghasilkan asap. Kebanyakan kayu yang 

digunakan adalah kayu yang sifatnya keras dan tidak mengandung resin. Asap 

yang dihasilkan kemudian akan menciptakan aroma smoke sosis yang khas. 

Hansen (2000) menyoroti empat cara agar aroma smoke bisa merata, yaitu 

memastikan sistem aplikasi asap bekerja baik dan konsisten, memastikan kondisi 
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permukaan produk seragam sebelum diasap, memastikan kelembaban permukaan 

yang dapat mempengaruhi warna produk yang diasap, dan menentukan jumlah 

smoke powder yang sesuai untuk menghindari warna permukaan yang tidak 

seragam atau berbintik.   

Setting kembali pengatur panjang sosis pada mesin Stuffer dilakukan pada 

saat pengisisan selongsong sosis. Ukuran panjang sosis yang awalnya ± 11 cm 

harus menyesuaikan dengan ukuran panjang sosis pesaing, yaitu ± 15 cm.  Hal ini 

menyebabkan jumlah sosis yang dihasilkan per batang berkurang. Dua hal utama 

yang harus diperhatikan saat pengisian sosis dalam selongsong adalah mencegah 

adanya gelembung udara yang masuk ke dalam casing dan pompa harus menekan 

adonan dengan kecepatan yang sesuai agar adonan yang masuk ke dalam 

selongsong tidak terlalu banyak/padat ataupun kurang (Essien, 2003).  

Perencanaan proses menambah agen dan memperluas daerah pemasaran 

dilakukan pada saat pendistribusian dengan menggunakan mobil box. Pada 

kegiatan ini PT Wonfood Jaya Abadi sebagai pihak pemasar perlu mancari agen-

agen baru di seluruh wilayah Jawa Timur agar produk sosis “coklat” NGETOP 

bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke 

bawah sesuai dengan tujuan sasaran produk.  

Theodoras (2005) menyatakan bahwa agen-agen makanan yang telah 

terbentuk perlu menjaga kepuasan konsumen melalui 10 elemen, yaitu 

kelengkapan  pesanan, faktur error-free, penyerahan produk tanpa cacat, 

penanganan produk yang  efisien,   produk yang dikembalikan, penyerahan tepat 

waktu, menyediakan informasi teknis, penanganan permintaan pelanggan dengan 
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efisien, ketersediaan produk, penanganan yang efisien dari pesanan yang 

mendadak. Untuk menambah dan mempertahankan agen serta meningkatkan 

pelayanan, perusahaan harus menetapkan standar kerja dan penerimaan produk 

dengan mempertimbangkan kinerja pesaing.  
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Dalam pengembangan  sosis “coklat” NGETOP, ada 4 atribut sosis yang 

menjadi kebutuhan utama  konsumen dan  perlu diperbaiki perusahaan, yaitu 

aroma (sosis coklat dengan aroma smoke yang kuat), panjang (sosis berukuran 

lebih panjang), tekstur (sosis bertekstur halus dan kenyal,) dan distribusi (sosis 

mudah dijumpai dan dapat dijangkau konsumen).  

2. Strategi pengembangan produk sosis “coklat”  NGETOP yang terbaik agar 

mampu bersaing dengan sosis “coklat” OKEY  sesuai dengan urutan prioritas 

rumah kualitas adalah menambah smoke powder (3,993), memperbaiki 

komposisi starch (2,310), menambah agen dan memperluas daerah  pemasaran  

(2,277), serta setting kembali pengatur panjang sosis pada mesin Stuffer 

(2,143).  

 

5.2 Saran  

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis kebutuhan 

konsumen dengan Green Quality Function Deployment yang mengintegrasikan 

aspek kualitas, lingkungan fisik dan biaya. Penelitian juga dapat dilajutkan dengan 

menambahkan atribut-atribut dari unsur mutu yang lebih luas.  
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