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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum UKM 

Sejarah berdirinya usaha Rumah Yoghurt berawal dari 
kerjasama yang dilakukan oleh Dr. Ir. Purwadi, MS dan Tri 
Darmanto dalam pengolahan produk susu yaitu yoghurt dan 
keju mozzarella (Gambar 4.1) dengan kapasitas produksi susu 
yoghurt sebesar 40-70 liter per hari dan keju mozzarella sebesar 

800 liter susu sapi untuk kurun waktu 2 minggu. Sebelum 
bekerjasama dengan Tri Darmanto, Dr. Ir. Purwadi, MS sudah 
memproduksi keju mozzarella yang diproduksi di laboratorium 

THT Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 
Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Mitra Bhakti Makmur 
yang berdiri pada tahun 2000 dan berlokasi di Jl. Raya Junrejo 
No. 1A Kota Batu, membuka peluang usaha kerjasama sebagai 
tempat produksi Rumah Yoghurt. Kerjasama yang dilakukan 
oleh Rumah Yoghurt dengan KUD, yaitu untuk mempermudah 
memperoleh bahan baku susu dan menghemat biaya produksi, 
karena tidak membutuhkan biaya transportasi untuk 
memperoleh bahan baku susu dan Rumah Yoghurt menyewa 
dua ruangan untuk produksi. Kemudian pada 11 November 
2008, usaha Rumah Yoghurt diresmikan. 

 

 
Gambar 4.1 Produk keju mozzarella Rumah Yoghurt 

 
Saat ini produk yang dihasilkan dari Rumah Yogurt ini 

yaitu Plain Yogurt, Es lilin Yogurt, Yoghurt Drink kemasan cup 
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140 ml dan botol 250 ml, Starter Yoghurt dan keju Mozzarella. 

Pemasaran yoghurt dilakukan didaerah Malang, Kediri, 
Surabaya dan pemasaran keju Mozzarella di kota Surabaya, 
Yogyakarta, Jakarta dan Bali. Rumah Yoghurt selain 
memproduksi olahan susu menjadi yoghurt dan keju mozzarella, 

juga memberikan pelatihan pembuatan yoghurt dan keju 
mozzarella kepada pelajar mulai tingkat sekolah dasar hingga 
mahasiswa. Usaha Rumah Yoghurt ini juga sering diliput oleh 
berbagai media televisi swasta lokal juga nasional, sehingga 
usaha Rumah Yoghurt menjadi semakin dikenal oleh 
masyarakat. Rumah Yoghurt juga sering menerima kunjungan 
dari instansi yang berasal dari luar kota untuk mengadakan 
penelitian. 
 
4.2 Proses Pengolahan Keju Mozzarella 

Proses pengolahan keju mozzarella ditunjukkan pada 
Gambar 4.2 secara terperinci proses pengolahan tersebut 
sebagai berikut:   
1. Penerimaan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan 
keju mozzarella adalah susu segar yang didapatkan langsung 
dari KUD Mitra Bhakti Makmur. Perusahaan menerima bahan 
baku dari KUD Mitra Bhakti Makmur pada pukul 07.00-08.00 
sebanyak 800liter. Susu diangkut menggunakan pick up yang 
masuk ke dalam ruang produksi. Susu dialirkan dari tangki 
menuju cheese vat dengan menggunakan selang panjang yang 

telah dialiri dengan air panas sebelumnya. Selang dihubungkan 
dengan pompa, supaya dapat mengalirkan susu dengan mudah. 
2. Pemanasan Susu 

Proses selanjutnya adalah memanaskan susu dengan 
menggunakan cheese vat. Pemanasan susu dilakukan sampai 
suhu mencapai 300C. Langkah ini dilakukan supaya enzim yang 
akan diberikan pada proses selanjutnya dapat bekerja secara 
optimal.  Bila suhu susu di bawah 150C, penggumpalan tidak 
dapat terjadi. Bila lebih dari 600C, enzim menjadi tidak aktif. 
Suhu optimumnya adalah 400C. 
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3. Penambahan Asam Sitrat dan Enzim 
 Setelah susu dipanaskan pada suhu yang diinginkan, 
lalu ditambahkan 0,05% lactic acidforming starter, penambahan 

asam sitrat ini bertujuan untuk menurunkan pH susu, sehingga 
dapat memeberikan suasana yang sesuai untuk kerja 
enzim  rennet yaitu pada pH 5,8-6.  

 

Gambar 4.2 Proses pengolahan keju mozzarella 
 

4. Penyaringan Curd 
 Penyaringan curd ini dilakukan dengan memisahkan 
whey yang terbentuk dari larutan. Pemisahan dilakukan dengan 
memasukkan alat saring yang steril ke dalam cheese vat. Alat 
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saring berfungsi agar pada proses penyaringan tidak 
ada curd yang ikut terbuang bersama whey.  Proses 
pengeluaran whey yaitu dengan memasukkan air kran ke 
dalamdirect vat secukupnya yang berfungsi untuk 
mengencerkan whey, lalu curd dipotong-dipotong dan tiap kali 

setelah pemotongan didiamkan selama 15 menit. Fungsi 
pendiaman curd selama 15 menit adalah untuk mendapatkan 
endapan curd. 
5.Pemotongan Curd 

Proses cutting merupakan proses pemotongan curd 
untuk memperluas permukaan, sehingga whey yang keluar lebih 
efektif. Semakin kecil potongan-potongan curd tersebut, maka 
semakin luas permukaan dan semakin banyak whey yang 

terbebas saat penyaringan.  
6. Mixing 
 Proses pencampuran (mixing) dilakukan dengan 
menggunakan mixer stainless yang telah dimodifikasi sendiri 
oleh perusahaan. Bahan tambahan dalam proses ini antara lain 

asam sitrat 1%, natrium sitrat 1%, garam 1%, pewarna annatto 
4 ml, dan 2 bahan rahasia. Proses pencampuran dihentikan jika 
dirasa sudah tercampur dengan rata. Terkadang pada 
proses mixing ini ditambahkan sedikit whey agar bahan 

tambahan dapat tercampur dengan sempurna. 
7. Proses Pemuluran (Stretching) 
 Proses selanjutnya adalah pemuluran pada 
mesin stretching . Mesin stretching dipanaskan terlebih dulu 

selama lebih kurang setengah jam dengan suhu 85oC, agar 
didapatkan panas yang merata. Setelah panasnya merata, suhu 
diturunkan menjadi 80oC. Dalam proses ini curd dimasukkan ke 
dalam mesin stretching dengan suhu 80°C selama 30 menit 

melalui mulut mesin yang berada pada bagian bawah, dan akan 
keluar pada mulut mesin bagian atas. Pada 
saat curd dimasukkan ke dalam stretcher terdapat proses 

pemasakan dan penekanan, sehingga nanti akan didapatkan 
tekstur keju mozzarella yang diinginkan yaitu mulur, kenyal, dan 

lunak. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga didapatkan 
tekstur yang diinginkan. 
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8. Pengemasan 
 Sebelum dikemas, keju mozzarella dipotong dan di 

timbang sesuai beratnya. Pengemasan merupakan salah satu 
cara untuk melindungi atau mengawetkan produk pangan 
maupun non-pangan. Kemasan adalah suatu wadah atau 
tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang 
dilengkapi dengan label atau keterangan-keterangan termasuk 
beberapa manfaat dari isi kemasan. 
9. Pendinginan 
 Pada proses pendinginan keju mozzarella direndam ke 
dalam air dingin yang sudah disiapkan di dalam container 
supaya suhunya turun, lalu dimasukkan ke dalam freezer 

supaya beku 
10. Penyimpanan 
 Keju yang sudah dimasukkan ke dalam freezer sudah 

dirasa beku, maka keju tersebut dikemas lagi menggunakan 
plastik yang lebih tebal dan segera di vacum agar keju dapat 
bertahan lebih lama. 
 
4.3 Karakteristik Responden 

Karakteristik konsumen sebagai responden diperlukan 
dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 
keterkaitan antara konsumen dengan penilaian terhadap atribut-
atribut yang ditawarkan. Karakteristik konsumen yang beragam 
akan mempengaruhi pola pikir konsumen terhadap tingkat 
harapan maupun tingkat kinerja produk terhadap atribut yang 
ditawarkan. Responden yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 30 orang. Karakteristik umum responden dalam 
kajian ini dapat ditunjukan dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, 
dan besar pendapatan/uang saku per bulan. Karakteristik 
konsumen Rumah Yoghurt dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Usia yang mengisi kuesioner paling banyak berada pada 
range usia antara 26-35 tahun yaitu sebesar 70%. Menurut 

Arifianto (2008), usia 20-40 tahun dinilai cukup produktif untuk 
berbelanja dalam memenuhi kebutuhan dari penghasilan yang 
didapat. Hal tersebut mengartikan bahwa pada range usia 26-35 

tahun, masyarakat mampu untuk membeli produk keju 
mozzarella tersebut sendiri. 
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Hasil penyebaran kuesioner penelitian terhadap 30 
konsumen Rumah Yoghurt, diketahui bahwa 60% responden 
yang sering membeli keju mozzarella adalah berjenis kelamin 

perempuan dan sisanya sebanyak 40% adalah laki-laki. Hal ini 
disebabkan responden yang menjadi sasaran dalam penelitian 
ini adalah konsumen yang menggunakan keju mozzarella 

sebagai bahan pendukung usahanya. 
Pada karakteristik pekerjaan, pegawai swasta memiliki 

persentase tertinggi yaitu 60%. Lhatif (2011) menjelaskan 
bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa 
yang dibelinya. Hal tersebut dapat digunakan produsen atau 
pemasar untuk mengidentifikasi kelompok yang berhubungan 
dengan jabatan dan mempunyai minat terhadap produknya. 
Dalam penelitian ini, pegawai swasta yang mempunyai 
pendapatan menengah membeli keju mozzarella untuk cafe 

atau restoran tempatnya bekerja sebagai bahan tambahan 
makanan pada menu makanan yang tersedia pada cafe atau 
restoran tempat mereka bekerja. 
 
Tabel 4.1 Karekteristik Konsumen Rumah Yoghurt 

Karakteristik Kelompok Orang Persentase 
(%) 

Usia 17–25 6 20 
 26-35 21 70 
 36-60 3 10 
Jenis Kelamin Perempuan 18 60 
 Laki-laki 12 40 
Jenis Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 0 0 
 Pegawai Negeri 0 0 
 Pegawai Swasta 18 60 
 Wiraswasta/pengusaha 12 40 
  Lainnya 0 0 
Pendapatan/Uang 
Saku 

<Rp. 1.000.000 0 0 

 Rp.1.000.000- 
Rp. 3.000.000 

18 60 

 >Rp. 3.000.000 12 40 

Sumber: Data Primer Diolah  (2016) 
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 Pendapatan untuk sebagian besar responden dengan 
presentase sebesar 80% terdapat pada range antara Rp. 

1.000.000-Rp. 3.000.000. Hal tersebut mengartikan bahwa 
responden termasuk pada kelas menengah. Kadir (2011) 
menjelaskan bahwa pendapatan yang dimiliki konsumen 
menunjukkan tingkat daya beli konsumen dalam membeli suatu 
produk. Responden pada umumnya dapat digolongkan pada 
kelas menengah sehingga tingkat daya beli konsumen juga 
tidak terlalu tinggi untuk produk keju mozzarella karena di 
Indonesia keju mozzarela merupakan makanan yang jarang 
untuk di konsumsi langsung tetapi digunakan untuk bahan 
tambahan makanan. 
 
4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk menguji 
instrument yang berupa kuesioner. Pengujian yang dilakukan 
menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas 
untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan hasil uji 
validitas secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Pengujian kuesioner untuk mengetahui valid atau tidaknya, 
dilakukan dengan menyebar 30 kuesiner terlebih dahulu kepada 
responden. Jika instrumen valid maka penelitian dapat 
dilanjutkan. Setelah itu maka uji validitas dilakukan dengan 
mengkorelasi antar skor item instrument (Umar, 2005). Uji 
validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
software versi 21. 

Berdasarkan tabel pengujian validitas yang diperoleh 
dari penyebaran 30 kuesioner, didapatkan nilai koefisien 
validitas pada tingkat ekspektasi dan tingkat persepsi konsumen 
lebih besar 0,361atau >0,361 (r-tabel), sehingga tiap atribut 
yang digunakan dalam kuesioner valid.  Oleh karna itu tiap 
variabel yang digunakan pada kuesioner yang di sebar kepada 
pembeli tetap keju mozzarella di Rumah Yoghurt dapat 

digunakan untuk pengukuran harapan dan penyebaran 
kuesioner dapat dilanjutkan. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Harapan Konsumen 

No Atribut r-tabel 

Harapan konsumen 

Validitas 
Rumah 
Yoghurt 

KUD 
DAU 

1 Rasa 0,361 0,649 0,628 Valid 
2 Tekstur 0,361 0,540 0,480 Valid 
3 Harga 0,361 0,745 0,721 Valid 
4 Ukuran 0,361 0,663 0,572 Valid 
5 Kondisi 

Kemasan 
0,361 

0,724 0,644 
Valid 

6 Aroma 0,361 0,703 0,708 Valid 
7 Tenggang waktu 

kadaluarsa keju 
mozzarella 

0,361 
0,668 0,668 

Valid 

8 Tidak mudah 
rusak 

0,361 
0,689 0,694 

Valid 

9 Keawetan 
produk 

0,361 
0,552 0,586 

Valid 

10 Berat 0,361 0,640 0,710 Valid 
11 Bentuk 0,361 0,804 0,719 Valid 
12 Warna 0,361 0,602 0,555 Valid 
13 Desain 

Kemasan 
0,361 

0,529 0,559 
Valid 

14 Keseragaman 
Ukuran 

0,361 
0,490 0,619 

Valid 

15 Ketenaran 
Produk 

0,361 
0,703 0,486 

Valid 

16 Informasi 
Produk 

0,361 
0,617 0,409 

Valid 

17 Kemudahan 
produk ditangani 

0,361 
0,609 0,473 

Valid 

18 Kemudahan 
produk disimpan 

0,361 
0,630 0,657 

Valid 

19 Kemudahan 
produk 
diperbaiki 

0,361 
0,402 0,609 

Valid 

Keterangan: N=30; Taraf Signifikasi= 5%; r-tabel= 0,361 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
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 Menurut danim (2008), taraf signifikansi tertentu yang 
paling lazim digunakan adalah 0,05. Keputusan pengujian 
validitas instrumen dengan menggunakan taraf signifikasi 5% 
adalah sebagai berikut (Soegoto, 2008): 

a. Jika item instrumen dikatakan valid jika thitung lebih besar 
atau sama dengan t0,05, maka item instrumen tersebut 
dapat digunakan. 

b. Jika item instrumen diatakan tidak valid jika thitung lebih 
kecil dari t0,05, maka item instrumen tersebut tidak dapat 
digunakan. 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Harapan Konsumen 

No Instrumen Cronbach’s Alpha Reliabilitas 

1 Prioritas  0,880 Reliabel 
2 Harapan  

konsumen Rumah 
Yoghurt 

0,922 Reliabel 

3 Harapan  
konsumen KUD 
DAU 

0,904 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 
 Hasil uji realibilitas pada penelitian ini dapat dilihat di 
Tabel 4.3 dan hasil uji realibilitas secara lengkap dapat dilihat 
pada Lampiran 3, yang menunjukkan bahwa kuesioner yang 

disebarkan sudah reliabel. 
 Nilai cronbach’ alpha pada tabel lebih dari 0,6 yang 

dapat diartikan kuesioner reliable. Menurut Suska dkk (2013) Uji 
Reliabilitas dilakukan dengan memberikan pernyataan terbalik 
pada responden atau mengukur korelasi antara jawaban 
pernyataan awal dengan kebalikan pernyataan awal. 
Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha, 
nilai Cronbach Alpha > 0.6 dikatakan reliable. 
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4.5 Analisis QFD  

Analisis data merupakan cara yang digunakan dalam 
menganalisis dan mengolah data. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah QFD (Quality Function Deployment). 
Tahapan-tahapan analisis data dengan menggunakan QFD 
adalah sebagai berikut: 

 
4.5.1 Voice of Customer (Tabel Whats) 

Voice of Consumers (VoC) atau yang dapat disebut 

dengan kebutuhan konsumen merupakan langkah awal dalam 
analisis QFD. Tahapan analisis Voice of Consumers sangat 

penting dilakukan dalam pengembangan maupun perbaikan 
produk. Metode QFD menggunakan Voice of Consumers sangat 

tepat untuk proses perbaikan kualitas bahan baku susu segar. 
Menurut Tutuhatunewa (2010), proses QFD ini membutuhkan 
data pelanggan yang akan ditulis sebagai atribut-atribut dari 
produk. Tiap atribut mempunyai beberapa data numerik yang 
berkaitan dengan kepentingan relatif atribut bagi pelanggan. 
Pada tahap ini akan dilakukan survei untuk memperoleh suara 
konsumen dan peneliti harus memperhatikan, menangkap, dan 
mengkaji apa yang menjadi keinginan konsumen tersebut. 
Menurut Hidayat (2007), data-data yang berkaitan dengan VoC 
dapat digali melalui forum-forum promosi, wawancara, observasi 
uji coba produk, survei lapangan, dan lain-lain. Penggalian data 
juga dapat dilanjutkan dengan metode riset pasar. Riset pasar 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
a. Menggali informasi secara tidak langsung dengan 

melakukan survei survei, penyusunan kuesioner 
sehubungan nilai-nilai harapan konsumen terhadap 
produk/jasa, kinerja produk, dan media-media informasi 
lainnya. 

b. Menggali informasi secara langsung dengan metode 
observasi lapangan. Metode ini berbentuk survei dan 
wawancara langsung dengan konsumen, promosi dan uji 
coba produk, serta identifikasi-identifikasi atribut harapan 
konsumen.  

Menurut Sumartini (2012), perolehan hasil dari voice of 
customer (VoC) digunakan sebagai acuan untuk digunakan 
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pada matriks kebutuhan pelanggan pada house of quality yang 

merupakan alat dari metode QFD. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggali informasi untuk memperoleh suara konsumen dengan 
cara tidak langsung, yaitu menyusun kuesioner dan 
menyebarnya kepada konsumen bahan baku keju mozzarella 

yaitu Rumah Yoghurt. Dari hasil survei tersebut digunakan untuk 
penyusunan atribut (whats). 

 
4.5.2 Penyusunan House of Quality 

House of Quality atau rumah kualitas adalah bentuk 
yang paling dikenal dari representasi QFD. House of Quality 

terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian horizontal dari 
matriks ini yang berisi informasi yang berhubungan dengan 
konsumen dan disebut dengan customer table serta bagian 
vertikal dari matriks yang berisi informasi teknis sebagai respon 
bagi input konsumen dan disebut dengan technical table.  
Menurut Prasetyo (2005), pada tahap penyusunan House of 
Quality mengandung informasi paling kritis yang dibutuhkan 

perusahaan dengan memperhatikan hubungan terhadap 
pelanggan dan posisi kompetisi pasar. Langkah-langkah 
penyusunan HoQ tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pembuatan Matriks Kebutuhan 

Matriks Kebutuhan merupakan matriks awal yang 
digunakan dalam QFD. Matriks ini mendeskripsikan proses 
dasar dalam QFD, yaitu mempertemukan kebutuhan pelanggan 
(whats) dengan pertimbangan persyaratan teknis (hows) 

(Franceschini, 2002). Pembuatan matriks kebutuhan didasarkan 
pada hasil dari Voice of Customers yang telah diperoleh 
sebelumnya (Tabel 3.1). Matriks ini akan diletakkan pada sisi 

kiri HoQ untuk dikaitkan dengan respon teknis terhadap 
kebutuhan tersebut. Dari matriks kebutuhan ini akan ditunjukkan 
bagaimana Rumah Yoghurt melakukan tahap desain perbaikan 
kualitas guna memenuhi harapan konsumen terhadap keju 
mozzarella. 
2. Pembuatan Matriks Perencanaan 

Setelah ditentukan data tentang atribut-atribut dari 
permasalahan, langkah selanjutnya adalah menyusun matriks 
perencanaan. Pengumpulan data kuantitatif disusun untuk 
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mengetahui bagaimana konsumen melakukan prioritas (Suartika 
dkk, 2014). Dalam penyusunan matriks perencanaan terdapat 
beberapa bagian yang harus ditentukan nilainya, yaitu: 
a. Importance To Customer 

Importance to Consumers atau tingkat kepentingan atribut 

adalah nilai yang menunjukkan seberapa penting atribut dalam 
menentukan kualitas produk (Tutuhatunewa, 2010).  
 
Tabel 4.3 Nilai Importance to Consumers 

No Atribut 
Nilai Importance to 

Consumers 

1 Rasa 3,90 

2 Tekstur 3,86 

3 Harga 3,73 

4 Ukuran 3,76 

5 Kondisi Kemasan 3,86 

6 Aroma 3,53 

7 Tenggang waktu kadaluarsa keju 
mozzarella 

3,60 

8 Tidak mudah rusak 3,73 

9 Keawetan produk 4,13 

10 Berat 3,93 

11 Bentuk 3,70 

12 Warna 4,16 

13 Desain Kemasan 4,06 

14 Keseragaman Ukuran 4,10 

15 Ketenaran Produk 4,03 

16 Informasi Produk 3,63 

17 Kemudahan produk ditangani 3,86 

18 Kemudahan produk disimpan 3,93 

19 Kemudahan produk diperbaiki 3,93 

Total 73,43 

Rata-rata 3,86 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 
 Perhitungan nilai importance to consumers dilakukan 
untuk setiap atribut. Importance to consumers dilakukan dengan 

cara menghitung rata-rata nilai dari hasil kuesioner tingkat 
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kepentingan yang telah disebar kepada 30 responden. Nilai 
importance to consumers dapa dilihat pada Tabel 4.3 dan 
perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Menurut Permatasari dkk (2014), berdasarkan nilai importance 
to consumers yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa 

atribut yang di atas rata-rata adalah atribut yang paling 
dipentingkan oleh konsumen. 

Derajat kepentingan tertinggi pada keju mozzarella 

adalah sebesar 4,16 yaitu atribut warna. Rumah Yoghurt dapat 
membuat keju mozzarella yang menyerupai warna yang sesuai 
dengan standar warna keju mozzarella, karena keju mozzarella 

memiliki daya tarik konsumen untuk membelinya warna dapat 
menarik minat beli konsumen saat konsumen melihatnya. Oleh 
karena itu, atribut ini menjadi sangat penting. Menurut Wardana 
(2012), sifat organoleptik merupakan sifat yang subyektif, tetapi 
merupakan sifat yang sangat penting. Sifat organoleptik ini 
penting dikarenakan rasa, aroma, dan warna dapat bersinergi 
dalam pembuatan keju mozzarella. Atribut yang harus yang di 
perbaiki adalah atribut dengan nilai importance to cosumers 

lebih kecil dari 3,86, dengan prioritas atribut yang diperbaiki 
adalah atribut yang mempunyai nilai importance to cosumers 
terkecil. Prioritas perbaikan atribut tersebut adalah aroma, 
tenggang waktu kadaluarsa keju mozzarella, informasi produk, 

bentuk, tidak mudah rusak, harga, dan ukuran.  
Hal ini didukung oleh pendapat Andryana (2011) yang 

menyakan bahwa susu segar merupakan susu yang diperoleh 
dari pemerahan sapi secara bersih dan induk sapi yang tidak 
ditambahkan oleh komponen apapun seperti air tajin, santan, 
atau air. Sifat organoleptik merupakan atribut dari susu segar 
yang tergolong kategori penting dalam pembentukan warna keju 
mozzarella. Oleh karena itu, agar kualitas warna keju 
mozzarella yang dihasilkan tetap cerah dan sesuai dengan 

standar yang ditentukan maka bahan baku berupa susu sapi 
harus mempercepat proses pengolahan keju mozzarella harus 
cepat diolah untuk menghindari terjadinya kontaminasi dengan 
bakteri dan menjaga kesegaran susu sapi. 
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b. Customer Satisfaction Performance 
Menurut Nasution (2006), Consumers Satisfaction 

Performance (CSP) adalah persepsi atau pandangan konsumen 

tentang kinerja kualitas produk yang telah dihasilkan saat ini 
dalam memenuhi kebutuhan. Jadi nilai CSP ini merupakan hasil 
penilaian pelanggan berdasarkan harapan mereka terhadap 
produk keju mozzarella pada Rumah Yoghurt dengan pesaing 
KUD DAU.  
 
Tabel 4.4 Nilai Consumer Satisfaction Performance 

No Atribut 
Nilai Consumer 

Stisfaction 
Performance 

1 Rasa 3,93 

2 Tekstur 3,70 

3 Harga 4,16 

4 Ukuran 4,13 

5 Kondisi Kemasan 3,60 

6 Aroma 3,90 

7 Tenggang waktu kadaluarsa keju 
mozzarella 

3,70 

8 Tidak mudah rusak 3,86 

9 Keawetan produk 3,96 

10 Berat 3,93 

11 Bentuk 3,70 

12 Warna 4,16 

13 Desain Kemasan 4,13 

14 Keseragaman Ukuran 3,60 

15 Ketenaran Produk 3,90 

16 Informasi Produk 3,70 

17 Kemudahan produk ditangani 3,86 

18 Kemudahan produk disimpan 3,96 

19 Kemudahan produk diperbaiki 3,93 

Total 73,86 

Rata-rata 3,88 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
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Nilai CSP akan didapatkan dari rata-rata hasil kuesioner 
tingkat harapan konsumen. Nilai CSP dapat dilihat pada Tabel 
4.4 dan perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 
5. Berdasarkan Tabel 4.4, diketahui bahwa nilai CSP tertinggi 
sebesar 4,16 yaitu atribut warna dan harga. Hasil perhitungan 
nilai CSP tersebut mengindikasikan bahwa keju mozzarella 

yang telah dipasarkan telah diberikan pengawet berupa bakteri 
sehingga dapat bertahan cukup lama apabila diletakkan pada 
suhu rendah. Berdasarkan nilai Consumers Satisfaction 
Performance atribut yang perlu di perbaiki adalah atribut nilai 
Consumers Satisfaction Performance lebih kecil dari 3,88 

dengan prioritas atribut yang diperbaiki adalah atribut yang 
mempunyai nilai Consumers Satisfaction Performance terkecil. 

Prioritas perbaikan atribut tersebut adalah Tekstur, kondisi 
kemasan, tenggang waktung kadaluarsa keju mozzarella, tidak 

mudah rusak, bentuk, keseragaman ukuran, informasi produk, 
dan kemudahan produk ditangani. 
c. Goal 

Nilai Goal ditetapkan untuk menunjukkan sasaran yang 

ingin dicapai produsen, yaitu dengan menilai seberapa jauh 
produsen ingin memenuhi kebutuhan konsumen dengan 
pertimbangan apakah kebutuhan konsumen tersebut dapat 
terpenuhi atau tidak. Perolehan nilai goal ini selanjutnya akan 

dijadikan sebagai acuan bagi Rumah Yoghurt dalam 
peningkatan atribut harapan konsumen terhadap keju 
mozzarella. Nilai Goal dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Pada umumnya dalam QFD nilai goal didapatkan 
dengan membandingkan nilai terbaik pada tingkat harapan 
konsumen dengan pesaingnya. Pada penelitian ini dilakukan 
perbandingan dengan pesaing KUD DAU. Penentuan nilai goal 

harus mempertimbangkan bagaimana kemampuan dari Rumah 
Yoghurt, apakah Rumah Yoghurt mencapai target tersebut. 

Rumah Yoghurt dianggap sudah mampu untuk 
memenuhi harapan konsumen pada atribut keawetan produk 
keju mozzarella. Atribut keawetan produk keju mozzarella 
mempunyai kinerja yang paling baik dalam memenuhi harapan 
konsumen dibandingkan keju mozzarella produk dari KUD DAU. 
Hal ini disebabkan keawetan produk keju mozzarella Rumah 
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Yoghurt apabila di letakkan pada suhu rendah tidak membuat 
keju mozzarella menjadi keras dan beku. 
 
Tabel 4.5 Nilai Goal 

No Atribut 

Nilai Consumer Stisfaction 
Performance Goal 

Rumah 
Yoghurt 

KUD DAU  

1 Rasa 3,93 4,03 4,03 

2 Tekstur 3,70 4,10 4,10 

3 Harga 4,16 3,90 4,16 

4 Ukuran 4,13 3,83 4,13 

5 Kondisi Kemasan 3,60 3,86 3,86 

6 Aroma 3,90 3,63 3,90 

7 Tenggang waktu 
kadaluarsa keju 
mozzarella 

3,70 3,53 3,70 

8 Tidak mudah rusak 3,86 3,76 3,86 

9 Keawetan produk 3,96 4,06 4,06 

10 Berat 3,93 3,56 3,93 

11 Bentuk 3,70 4,00 4,00 

12 Warna 4,16 3,73 4,16 

13 Desain Kemasan 4,13 4,10 4,13 

14 Keseragaman Ukuran 3,60 4,00 4,00 

15 Ketenaran Produk 3,90 4,13 4,13 

16 Informasi Produk 3,70 4,03 4,03 

17 Kemudahan produk 
ditangani 

3,86 3,63 3,86 

18 Kemudahan produk 
disimpan 

3,96 3,86 3,96 

19 Kemudahan produk 
diperbaiki 

3,93 4,06 4,06 

Jumlah 73,86 73,90 76,06 

Rata-rata 3,88 3,89 4,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

Rumah Yoghurt dianggap sudah mampu untuk 
memenuhi harapan konsumen pada atribut keawetan produk 
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keju mozzarella. Atribut keawetan produk keju mozzarella 

mempunyai kinerja yang paling baik dalam memenuhi harapan 
konsumen dibandingkan keju mozzarella produk dari KUD DAU. 
Hal ini disebabkan keawetan produk keju mozzarella Rumah 
Yoghurt apabila di letakkan pada suhu rendah tidak membuat 
keju mozzarella menjadi keras dan beku. 

Atribut dengan nilai goal yang rendah dan perlu untuk 
diperbaiki adalah kondisi kemasan, tenggang waktu kadaluarsa 
keju mozzarella, berat, aroma, kemudahan produk ditangani, 

kemudahan produk disimpan, ukuran, dan harga.  
 
Tabel 4.6 Nilai Improvement Ratio 

No Atribut 
Nilai 

Improvement 
Ratio 

1 Rasa 1,025 

2 Tekstur 1,108 

3 Harga 1 

4 Ukuran 1 

5 Kondisi Kemasan 1,072 

6 Aroma 1 

7 Tenggang waktu kadaluarsa keju 
mozzarella 

1 

8 Tidak mudah rusak 1 

9 Keawetan produk 1,025 

10 Berat 1 

11 Bentuk 1,081 

12 Warna 1 

13 Desain Kemasan 1 

14 Keseragaman Ukuran 1,111 

15 Ketenaran Produk 1,058 

16 Informasi Produk 1,089 

17 Kemudahan produk ditangani 1 

18 Kemudahan produk disimpan 1 

19 Kemudahan produk diperbaiki 1,033 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
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d. Improvement Ratio 
Improvement ratio (rasio perbaikan) diperoleh dari membagi 
nilai goal dengan tingkat harapan konsumen terhadap produk 

(Suryaningrat dkk, 2010). 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 9 atribut 

memiliki nilai improvement ratio lebih dari 1 (>1). Menurut Day 
(1993), nilai improvement ratio lebih dari 1 menunjukkan atribut 
tersebut harus diperbaiki guna meningkatkan tingkat harapan 
konsumen. Apabila nilai Improvement ratio sama dengan 1, 

maka produk tersebut telah mampu memenuhi keinginan 
konsumen. Dari pernyataan tersebut maka 9 atribut keju 
mozzarella memerlukan usaha perbaikan.  

Berdasarkan nilai improvement ratio prioritas atribut 

yang perlu diperbaiki adalah ketenaran produk, informasi 
produk, kemudahan untuk diperbaiki, bentuk, warna, harga, 
aroma, tenggang waktu kadaluarsa keju mozzarella, dan tidak 

mudah rusak atribut yang memerlukan usaha perbaikan. 
Ketenaran produk perlu untuk diperhatikan, sehingga konsumen 
dapat mengetahui keunggulan produk sehingga menarik minat 
konsumen untuk membeli. 
e. Sales Point 

Menurut Novita dkk (2002), sales point merupakan 

informasi karakteristik kemampuan menjual produk atau jasa 
berdasarkan seberapa baik kebutuhan konsumen dapat 
dipenuhi. Nilai sales point ditentukan untuk memberi penilaian 

terhadap atribut mana yang perlu mendapat pebaikan dalam 
usaha meningkatkan kemampuan persaingan pada suatu 
produk. Sales point ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan 
atribut yang mempengaruhi penjualan produk. Nilai sales point 

Rumah Yoghurt yang memasok ke pembeli tetap keju 
mozzarella dapat dilihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan Tabel 4.7 
dapat dilihat bahwa seluruh atribut berada papa titik penjualan 
tengah atau sedang (1,2). 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasution (2006) 
yang menyatakan bahwa jika berada pada titik sedang maka 
memungkinkan untuk semakin kuat nilai titik penjualan atau 
sebaliknya, maka atribut tersebut akan semakin mempengaruhi 
pelanggan dalam keputusan pembelian. 
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Tabel 4.7 Nilai Sales Point 

No Atribut 
Tingkat 

Kepentingan 
Nilai Sales 

Point 

1 Rasa 3,90 1,2 

2 Tekstur 3,86 1,2 

3 Harga 3,73 1,2 

4 Ukuran 3,76 1,2 

5 Kondisi Kemasan 3,86 1,2 

6 Aroma 3,53 1,2 

7 Tenggang waktu 
kadaluarsa keju mozzarella 

3,60 1,2 

8 Tidak mudah rusak 3,73 1,2 

9 Keawetan produk 4,16 1,2 

10 Berat 3,93 1,2 

11 Bentuk 3,70 1,2 

12 Warna 4,16 1,2 

13 Desain Kemasan 4,06 1,2 

14 Keseragaman Ukuran 4,10 1,2 

15 Ketenaran Produk 4,03 1,2 

16 Informasi Produk 3,63 1,2 

17 Kemudahan produk 
ditangani 

3,86 1,2 

18 Kemudahan produk 
disimpan 

3,93 1,2 

19 Kemudahan produk 
diperbaiki 

3,93 1,2 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 
f. Raw Weight dan Normalized Raw weight  

Raw weight merupakan nilai keseluruhan dari data-data 
yang dimasukkan dalam planning matrix tiap kebutuhan 
konsumen untuk proses perbaikan selanjutnya dalam upaya 
pengembangan produk (Susila dkk, 2014). Raw weight dan 
normalized raw weight terlebih dahulu ditentukan untuk dapat 
meningkatkan dan mengembangkan atribut harapan konsumen 
terhadap keju mozzarella di Rumah Yoghurt.  
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Tabel 4.8 Nilai Raw Weight dan Normalized Raw Weight 

No Atribut 
Raw Weight Normalized 

Raw weight 

1 Rasa 4,79 0.052 
2 Tekstur 5,13 0.056 

3 Harga 4,47 0.049 

4 Ukuran 4,51 0.049 

5 Kondisi Kemasan 4,96 0.054 

6 Aroma 4,23 0.046 

7 Tenggang waktu kadaluarsa 
keju mozzarella 4,32 

0.047 

8 Tidak mudah rusak 4,47 0.049 
9 Keawetan produk 5,07 0.055 

10 Berat 4,71 0.051 

11 Bentuk 4,79 0.052 

12 Warna 4,99 0.054 

13 Desain Kemasan 4,87 0.053 

14 Keseragaman Ukuran 5,46 0.060 

15 Ketenaran Produk 5,11 0.056 

16 Informasi Produk 4,74 0.052 
17 Kemudahan produk ditangani 4,63 0.050 

18 Kemudahan produk disimpan 4,71 0.051 
19 Kemudahan produk diperbaiki 4,87 0.053 

Total 90,92 1 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 
Raw weight dan normalized raw weight merupakan 

model dari keseluruhan kepentingan konsumen yang 
didasarkan pada nilai ItC dan IR yang harus dilakukan serta nilai 
sales point yang telah ditentukan. Nilai raw weight dan 
normalized raw weight dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Perhitungan nilai raw weight secara lengkap dapat dilihat pada 
Lampiran 8 dan perhitungan nilai Normalized raw weight secara 
lengkap dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Nilai raw weight tertinggi sebesar 5,46 dan nilai 
normalized raw weight sebesar 0,060 terdapat pada atribut 
keseragaman ukuran. Nilai raw weight tertinggi artinya bahwa 
atribut keseragaman ukuran perlu ditingkatkan dalam memenuhi 
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kualitas produk. Selama ini konsumen merasa harapannya 
belum terpenuhi dengan keseragaman ukuran dari Rumah 
yoghurt sedangkan nilai normalized raw weight tertinggi artinya 

atribut ketenaran produk memiliki kontribusi terbesar terhadap 
pemenuhan harapan konsumen. Hal ini didukung oleh pendapat 
Sahib dan Haryono (2006), yang menyatakan bahwa nilai 
normalized raw weight akan menunjukkan besarnya kontribusi 
atribut tersebut terhadap pemenuhan semua keinginan 
pelanggan. Semakin besar nilai normalized raw weight maka 

semakin besar pula kontribusi atribut dalam memenuhi 
keinginan pelanggan. 
 Berdasarkan seluruh analisis dalam pendahuluan 
matriks perencanaan, maka atribut yang harus diperbaiki 
ditunjukkan pada Tabel 4.9. 

Berdasarkan Tabel 4.9, maka atribut yang harus 

diperbaiki adalah harga, tekstur, ukuran, aroma, tenggang waktu 
kadaluarsa keju mozzarella, tidak mudah rusak, berat, bentuk, 
kondisi kemasan, keseragaman ukuran, informasi produk, 
kemudahan produk ditangani, dan kemudahan produk disimpan. 
 
Tabel 4.9 Atribut Hows Rumah Yoghurt 

No Tahapan Atribut yang perlu di perbaiki 

1. Nilai Importance to 
Consumers 

Aroma, tenggang waktu kadaluarsa 
keju mozzarella, informasi produk, 
bentuk, tidak mudah rusak, harga, 
dan ukuran. 

2. Nilai Consumer 
Stisfaction 

Performance 

Tekstur, kondisi kemasan, tenggang 
waktung kadaluarsa keju mozzarella, 
tidak mudah rusak, bentuk, 
keseragaman ukuran, informasi 
produk, dan kemudahan produk 
ditangani. 

3. Nilai Goal Kondisi kemasan, aroma, tenggang 
waktu kadaluarsa keju mozzarella, 
berat, kemudahan produk ditangani, 
dan kemudahan produk disimpan. 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
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3. Respon Teknis 
Tahap selanjutnya pada penyusunan HoQ yaitu 

pembuatan respon teknis karena kebutuhan dan harapan 
konsumen telah dinyatakan dalam atribut whats. Respon teknis 
dalam QFD dikenal dengan sebutan atribut hows, yang 
berhubungan satu atau lebih atribut whats. Menurut Suhartini 

(2012). Respon teknis merupakan hal-hal teknis yang 
mempunyai pengaruh dalam perbaikan kualitas yang 
berhubungan dengan Tabel 4.9. 

 
Tabel 4.10 Atribut Hows Rumah Yoghurt 

No 
Respon Teknis (hows) 

Atribut 

1 Pemilihan bahan baku keju mozzarella yang berkualitas 

2 Pemilihan bahan baku pendukung yang berkualitas 

3 Pengolahan keju mozzarella lebih efisien 

4 Informasi kualitas keju mozzarella 

5 Memberikan pelatihan tenaga kerja 

6 Pemilihan kemasan keju mozzarella yang berkualitas 

7 Menggunakan peralatan yang steril 

8 Penyimpanan keju mozzarella menggunakan alat yang 

tepat 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 
 Respon teknis dalam penelitian ini diperoleh dengan 
melakukan penyebaran kuesioner kepada kepala bagian 
produksi Rumah Yoghurt dengan megacu terhadap literatur-
literatur. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner didapatkan 
daftar respon teknis yang dapat dilihat pada Tabel 4.10. Dengan 
penyusunan respon teknis (atribut hows) Rumah Yoghurt akan 
mampu menyusun strategi organisasi yang terbaik untuk 
merealisasikan keinginan konsumen (atribut whats).  Menurut 
Chen (2007), pada sebuah perusahaan, atribut hows dapat 
mengukur dan mengontrol kualitas untuk memastikan bahwa 
atribut whats telah memberikan harapan konsumen. 
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4. Hubungan Atribut Whats dengan Hows  

Tahap selanjutnya adalah menentukan tingkat hubungan 
antara matrik whats dan hows. Penentuan hubungan dilakukan 

melalui wawancara dengan kepala bagian produksi Rumah 
Yoghurt. Menurut Wardani dkk (2014), menenentukan 
hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen 
ditentukan setelah respon teknis dan harapan pelanggan 
didapatkan. Hubungan atribut whats dengan hows atau yang 
dikenal juga dengan sebutan relationship matrix memperlihatkan 

hubungan antara kebutuhan konsumen dengan respon teknis. 
Hubungan ini menunjukkan sejauh mana pengaruh respon 
teknis yang diberikan dalam meningkatkan kinerja atribut-atribut 
layanan yang dipentingkannya. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Waskitha dan Suparno (2014) yang menyatakan bahwa masing-
masing atribut dalam matrik whats ditentukan hubungannya 
dengan isi matrik hows, apakah ada hubungan antara 

kebutuhan dengan tindakan pemenuhan kebutuhan dan 
seberapa kuat hubungan antar keduanya. Wardani dkk (2014) 
juga menambahkan bahwa setiap atribut hows mungkin akan 
mempengaruhi lebih dari satu atribut whats. Matriks hubungan 
atribut whats dengan atribut hows menunjukkan derajat 
hubungan antara harapan konsumen dengan respon teknis.  
Hubungan atribut hows dengan whats dapat dilihat pada 
Gambar 4.2. 

Berdasarkan Gambar 4.2 atribut yang harus diperbaiki 

harus memiliki hubungan kuat terhadap respon teknis adalah 
harga, ukuran, aroma, tenggang waktu kadaluarsa keju 
mozzarella, tidak mudah rusak, kondisi kemasan, berat, bentuk, 

keseragaman ukuran, informasi produk, kemudahan produk 
ditangani, dan kemudahan produk disimpan. Hal ini untuk 
memperbaiki kualitas keju mozzarella dengan memberikan 
respon teknis yang mampu untuk memperbaiki ke 13 atribut. 
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Gambar 4.2 Hubungan Antara Atribut Whats dengan Hows 
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Rasa ●        

Tekstur ● ● ●      

Harga   ●   ●   

Ukuran   ●  ● ●   

Kondisi Kemasan      ●   

Aroma ● ● ●      

Tenggang waktu kadaluarsa 
keju mozzarella 

● ● ●   ● ●  

Tidak mudah rusak ● ● ●   ● ● O 

Keawetan produk ● ●    O ● O 

Berat     ●    

Bentuk   ●      

Warna ● ●       

Desain Kemasan      O   

Keseragaman Ukuran     ●    

Ketenaran Produk    ●     

Informasi Produk    ●     

Kemudahan produk ditangani     ●    

Kemudahan produk disimpan      ●   

Kemudahan produk diperbaiki     O    
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Atribut tekstur mempunyai hubungan yang kuat dengan 
respon teknis bahan baku yang berkualitas, bahan pendukung 
yang berkualitas dan pengolahan keju mozzarella yang efisien. 
Hal itu disebabkan proses pengolahan tekstur keju mozzarella 
yang dihasilkan akan sesuai dengan bahan utama yang 
berkualitas dan bahan pendukung yang berkualitas. Dengan 
proses pengolahan yang benar, tekstur yang diinginkan dapat 
sesuai dengan yang diharapkan. 

Atribut harga mempunyai hubungan kuat dengan respon 
teknis pengolahan keju mozzarella yang efisien dan pemilihan 
kemasan keju mozzarella. Untuk mengatasi harga yang menjadi 

kepentingan yang harus diperbaiki yakni dengan cara 
pengolahan yang efisien akan mengurangi biaya produksi dan 
pemilihan kemasan keju mozzarella yang murah dapat 
mengurangi biaya produksi sehingga harga yang ditentukan 
untuk keju mozzarella lebih murah. 

Atribut ukuran mempunyai hubungan kuat dengan 
respon teknis pengolahan keju mozzarella yang efisien dan 

memberikan pelatihan tenaga kerja. Menurut Mangkuprawira 
(2003), pelatihan bagi karyawan adalah sebuah proses 
mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap 
agar karyawan semakin trampil dan mampu dalam 
melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai 
dengan standar.  

Atribut kondisi kemasan mempunyai hubungan kuat 
dengan respon teknis pemilihan kemasan keju mozzarella. 

Pemilihan bahan kemasan akan mempengaruhi kekuatan 
kemasan. Menurut Winarno, (1987) makanan yang dikemas 
mempunyai tujuan untuk mengawetkan makanan, yaitu 
mempertahankan mutu kesegaran, warnanya yang tetap, untuk 
menarik konsumen, memberikan kemudahan penyimpanan dan 
distribusi, serta yang lebih penting lagi dapat menekan peluang 
terjadinya kontaminasi dari udara, air, dan tanah baik oleh 
mikroorganisme pembusuk, mikroorganisme yang dapat 
membahayakan kesehatan manusia, maupun bahan kimia yang 
bersifat merusak atau racun. Beberapa faktor yang penting 
diperhatikan dalam pengemasan bahan pangan adalah sifat 
bahan pangan tersebut, keadaan lingkungan dan sifat bahan 



 

50 
 

pengemas. Sifat bahan pangan antara lain adalah adanya 
kecendrungan untuk mengeras dalam kadar air dan suhu yang 
berbeda-beda, daya tahan terhadap cahaya, oksigen dan 

Atribut aroma mempunyai hubungan kuat dengan respon 
teknis pemilihan bahan baku utama, pemilihan bahan baku 
pendukung, dan pengolahan keju mozzarella yang efisien. Hal 

ini karena dalam pemilihan bahan baku dan bahan baku 
pendukung memiliki keterkaitan erat terhadap aroma keju 
mozzarella jika susu masih dalam keadaan segar, maka aroma 

susu tersebut masih belum hilang akibat terkontaminasi serta 
ditunjang dengan pengolahan keju mozzarella yang efisien 
mampu mempertahankan aroma susu sapi dari keju mozzarella. 

Menurut Galloway (2003), pemeraman dapat menyebabkan 
penurunan kandungan air keju, juga enzim akan menghidrolisis 
protein, lemak dan laktosa, yang pada gilirannya menghasilkan 
aroma yang khas pada keju mozzarella. 

Atribut tenggang waktu kadaluarsa keju mozzarella 
mempunyai hubungan kuat dengan respon teknis pemilihan 
bahan baku utama, pemilihan bahan baku pendukung, 
pengolahan keju mozzarella yang efisien pemilihan kemasan 

dan menggunakan peralatan yang steril. Hal ini karena 
pemilihan bahan baku utama, bahan baku pendukung yang 
berkualitas akan mengahasilkan keju mozzarella yang 
berkualitas ditunjang dengan pengolahan keju mozzarella yang 
efisien dan penggunaan alat yang steril akan mempercepat 
proses pembungkusan sehingga mengurangi terjadinya 
kontaminasi. Produk juga langsung dapat disimpan pada suhu 
rendah sehingga tenggang waktu kadaluarsa sesuai standar.  

Atribut tidak mudah rusak mempunyai hubungan kuat 
dengan respon teknis pemilihan bahan baku utama, pemilihan 
bahan baku pendukung, pengolahan keju mozzarella yang 
efisien, pemilihan kemasan keju mozzarella, dan menggunakan 

pralatan yang steril. Menurut Winarno (2003) pada tahap 
produksi dan penanganan makanan, seharusnya bebas dari 
kontaminasi bakteri dari perubahan-perubahan kimia dan fisik, 
bebas mikroba dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit 
atau pembusukan. Pengolahan keju mozzarella akan 
menghasilkan keju mozzarella yang baik apabila pada proses 
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pengolahan menggunakan alat yang steril dan bahan baku 
utama serta pendukung untuk membuat keju mozzarella yang 

berkualitas menghasilkan produk yang baik. Dengan pemilihan 
kemasan yang berkualitas akan meminimalkan kerusakan 
produk.  

Atribut keawetan produk mempunyai hubungan kuat 
dengan respon teknis pemilihan bahan baku berkualitas, 
pemilihan bahan pendukung berkualitas dan menggunakan 
peralatan steril. Dengan menggunakan bahan baku dan bahan 
pendukung yang berkualitas akan menghasil kan keju 
mozzarella yang baik ditunjang dengan penggunaan peralatan 

yang steril menghindari produk dari kontaminasi sehingga 
produk dapat bertahan lama. Keawetan produk mempunyai 
hubungan sedang dengan pemilihan kemasan dan 
penyimpanan keju mozzarella menggunakan alat yang tepat. 

Hal tersebut dapat melindungi produk untuk mempertahankan 
keawetan produk. 

 Atribut berat mempunyai hubungan kuat dengan respon 
teknis memberikan pelatihan tenaga kerja. Penentuan berat 
ditentukan setelah produk menjadi keju mozzarella. Karyawan 

harus teliti dalam pengemasan dan penimbangan produk yang 
akan dikemas agar sesuai dengan berat yang ada pada 
kemasan. 

Atribut bentuk mempunyai hubungan kuat dengan 
respon teknis pengolahan produk keju mozzarella yang efisien. 

Penggunaan rak penyimpanan juga perlu efisien sehingga 
bentuk keju mozzarella hendaknya memudahkan dalam proses 
penyimpanannya. 

Atribut warna mempunyai hubungan kuat dengan respon 
teknis pemilihan bahan baku utama dan bahan baku pendukung 
keju mozzarella yang berkualitas. Pemilihan bahan baku keju 
mozzarella dan bahan baku pendukung menentukan warna 

yang akan dihasilkan karena pada susu yang terlalu kental 
lemak yang menggumpal saat proses produksi akan mebuat 
warna keju mozzarella menjadi pucat.   

Atribut desain kemasan mempunyai hubungan sedang 
dengan respon teknis pemilihan kemasan keju mozzarella. 
Sebab desain kemasan ditentukan oleh pemilihan kemasan. 
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Kemasan hendaknya dipilih yang mudah untuk didesain yang 
menarik untuk dipasarkan sehingga menarik minat beli 
konsumen terhadap keju mozzarella. 

Atribut keseragaman ukuran mempunyai hubungan kuat 
dengan respon teknis memberikan pelatihan tenaga kerja. 

Dengan memberikan pelatihan tenaga kerja mampu 
memberikan pelajaran kepada karyawan dalam proses 
pemotongan keju mozzarella agar lebih teliti sehingga ukuran 

keju yang dipotong menjadi sama. 
Atribut ketenaran produk mempunyai hubungan kuat 

dengan respon teknis informasi kualitas keju mozzarella. 
Informasi kualitas keju mozzarella berguna untuk 
mempromosikan keju mozzarella di Rumah Yoghurt 
menggunakan kemasan dari produk keju mozzarella agar 
produk lebih banyak di kenal.  

Atribut informasi produk mempunyai hubungan kuat 
dengan respon teknis informasi kualitas keju mozzarella. 
Informasi kualitas keju mozzarella berguna untuk memberikan 
kandungan yang terdapat pada keju mozzarella yang di letakkan 
pada kemasan keju mozzarella. 

 Atribut kemudahan produk ditangani mempunyai 
hubungan kuat dengan respon teknis memberikan pelatihan 
tenaga kerja. Memberikan pelatihan tenaga kerja penting untuk 
mengantisipasi kecacatan keju mozzarella yang dibeli oleh 
konsumen sehingga dapat langsung ada penanganan terhadap 
keju mozzarella dari karyawan Rumah Yoghurt. Hal ini sangat 

menolong konsumen yang menemukan adanya kecacatan 
terhadap keju mozzarella yang dibeli sesuai dengan yang 

diharapkan. 
Atribut kemudahan produk disimpan mempunyai 

hubungan kuat dengan respon teknis pemilihan kemasan keju 
mozzarella. Pemilihan kemasan yang ringan dapat 

memudahkan produk untuk disimpan di kulkas. 
 Atribut kemudahan produk diperbaiki mempunyai 

hubungan sedang dengan respon teknis memberikan pelatihan 
tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja dapat membantu karyawan 
Rumah Yoghurt dapat mengatasi permasalahan yang terjadi 
kepada konsumen tentang kecacatan produk. Sehingga dapat 
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segera ditangani apabila terjadi kecacatan terhadap produk keju 
mozzarella yang dibeli konsumen. 
5. Hubungan Antara Atribut Hows 

Pada metode QFD, selain menentukan hubungan antara 
atribut whats dan hows, menurut Wardani dkk (2014), hubungan 
antar atribut hows juga harus ditentukan untuk mengetahui 
apakah suatu proses dalam atribut hows saling menguntungkan 
(positif) atau merugikan (negatif). Waskitha dan Suparno (2014) 
juga berpendapat bahwa, bagian ini berguna untuk 
mengidentifikasi apakah antara technical correlations saling 
mendukung atau sebaliknya, sehingga perlu dipahami agar 
pelanggan tidak dirugikan karena bisa terjadi menaikkan 
kualitas layanan tertentu tetpai akan menurunkan kualitas 
layanan yang lain. Suhartini (2011) mengatakan bahwa, 
pengambilan keputusan akan memberi penilaian dari hubungan 
antar respon teknis (hows).  

Hubungan antar respon teknis (hows) ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana perubahan respon teknis 
mempengaruhi respon teknis yang lainnya. Hubungan antara 
atribut hows dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tidak semua 
bagian terisi dengan tanda yang telah ditentukan untuk 
menunjukkan hubungan. Sama halnya dengan hubungan antara 
atribut hows dan whats, tidak semua atribut mempunyai 
hubungan satu sama lain. Bahkan terdapat atribut yang sama 
sekali tidak mempunyai hubungan satu sama lain. 

Atribut pengolahan keju mozzarella yang efisien 
berhubungan kuat positif dengan pemilihan bahan baku keju 
mozzarella yang berkualitas dan penyimpanan keju mozzarella 

menggunakan alat yang tepat. Hal ini dikarenakan pemilihan 
bahan baku keju mozzrella yang berkualitas merupakan elemen 
penting dalam pembuatan keju mozzarella selain bahan baku 
pendukung sehingga kualitas keju mozzarella yang dihasilkan 
dari pengolahan keju mozzarella ditentukan oleh bahan baku 
utama yang berkualitas. Dari bahan baku keju mozzarella yang 

berkualitas dengan ditunjang tenaga kerja yang baik serta mesin 
dan alat yang terawat akan menghasilkan keju mozzarella 
sesuai dengan standar untuk memenuhi permintaan konsumen. 
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Peningkatan proses pengolahan yang efisien dapat dilakukan 
dengan proses penyimpanan keju mozzarella menggunakan 
alat yang tepat agar keju mozzarella terhindar dari kontaminasi 

serta tetap dalam keadaan baik saat dipasarkan. Atribut 
pengolahan keju mozzarella berhubungan positif dengan 

pemilihan bahan pendukung yang berkualitas, pelatihan tenaga 
kerja, dan menggunakan peralatan yang steril. Hal ini 
dikarenakan faktor utama kualitas keju mozzarella yang 
dihasilkan dari pengolahan keju mozzarella adalah bahan baku 

utama. 
 

Gambar 4.3 Hubungan Antara Atribut Hows 

 
Atribut pemilihan kemasan keju mozzarella yang 

berkualitas   berhubungan positif dengan informasi kualitas keju 
mozzarella, penyimpanan keju mozzarella menggunakan alat 
yang tepat dan memberikan pelatihan tenaga kerja. Dalam 
pemilihan kemasan diperlukan pelatihan tenaga kerja agar 
dapat memilih kemasan yang berkualitas, kemudian diberikan 
informasi kualitas keju mozzarella pada kemasan, dan kemasan 
mudah untuk disimpan dengan menggunakan alat yang tepat. 
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6. Bobot Respon Teknis dan Prioritas 
Dalam metode QFD, khususnya pada house of quality, 

dilakukan pembobotan respon teknis. Bobot respon teknis 
digunakan mengetahui seberapa penting suatu respon teknis 
berdasarkan pandangan konsumen.  
 
Tabel 4.11 Bobot Respon Teknis dan Prioritas 

No Atribut 
Bobot 

Respon 
Teknis 

Prioritas 

1 Pemilihan bahan baku keju 
mozzarella yang berkualitas 

242,19 1 

2 Pemilihan bahan baku 
pendukung yang berkualitas 

207,09 4 

3 Pengolahan keju mozzarella 
lebih efisien 

233,19 2 

4 Informasi kualitas keju 
mozzarella 

68,94 7 

5 Memberikan pelatihan tenaga 
kerja 

152,64 5 

6 Pemilihan kemasan keju 
mozzarella yang berkualitas 

228,06 3 

7 Menggunakan peralatan yang 
steril 

103,14 6 

8 Penyimpanan keju mozzarella 
menggunakan alat yang tepat 

23,58 8 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 
Chen (2007) menyatakan bahwa untuk dapat melayani 

pelanggan secara lebih efektif, produsen harus memprioritaskan 
sesuai dengan urutan prioritas dari respon teknis. Bobot respon 
teknis dan urutan prioritas pada penelitian ini dapat dilihat pada 
Tabel 4.11 dan perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada 
Lampiran 10. 

Urutan bobot respon teknis dimulai dari respon teknis 
yang memiliki bobot terbesar sampai dengan yang memiliki 
bobot respon teknis terkecil.  Menurut Adriantantri (2008), nilai 
prioritas tertinggi akan memberikan kontribusi terbesar dalam 
memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada penelitian ini, prioritas 
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respon teknis yang paling tinggi adalah pemilihan kemasan keju 
mozzarella yang berkualitas, sehingga Rumah Yoghurt 

disarankan untuk memprioritaskan atribut ini untuk 
meningkatkan kualitas keju mozzarella.  
7. Benchmarking dan Target 

Benchmarking merupakan ukuran tingkat performansi 

respon teknis yang digunakan sebagai perbandingan kinerja 
atribut respon teknis yang berpengaruh pada kualitas keju 
mozzarella. Setiap produsen akan berusaha mencapai 

persyaratan teknis yang sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan. Benchmarking merupakan proses terus menerus 

untuk mengukur produk (Prasetya dan Lukiaastuti, 2009). 
Gaspersz (2005) juga menambahkan bahwa benchmarking 

dapat meningkatkan performansi perusahaan untuk menjadi 
lebih unggul daripada perusahaan pesaing yang unggul lainnya. 

Pada penelitian ini, nilai benchmarking didapatkan dari 

penilaian kepuasan konsumen terhadap kualitas keju 
mozzarella yang disetor selama ini. Nilai benchmarking dapat 
dilihat pada Tabel 4.12 dan perhitungan secara lengkap dapat 
dilihat pada Lampiran 11 dan 12. 

Target ditentukan untuk mengevaluasi penilaian dari 
setiap respon teknis dan membuat pilihan baru untuk 
mempertahankan kualitas keju mozzarella. Dari hasil 

wawancara diperoleh target dan selanjutnya ditentukan gap 
untuk setiap respon teknis. Dari Tabel 4.12 terdapat 1 respon 

teknis yang memiliki gab tertinggi. Gap tertinggi ini memiliki arti 
bahwa respon teknis tersebut masih jauh dari harapan 
konsumen, sehingga perlu untuk ditingkatkan untuk 
memperbaiki atau mempertahankan kualitas keju mozzarella. 

Pada penelitian ini, nilai benchmarking didapatkan dari 

nilai kuesioner harapan konsumen yang memuat penilaian 
perbandingan Rumah Yoghurt dan KUD DAU. Nilai 
benchmarking dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan perhitungan 
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 11 dan 12. 
Berdasarkan nilai benchmarking yang didapatkan, dapat 
diketahui bahwa nilai benchmarking antara Rumah Yoghurt dan 

KUD DAU tidak berbeda jauh. Hal ini mengartikan bahwa 
kualitas produk yang dihasilkan Rumah Yoghurt dapat dikatakan 
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hampir sama dengan KUD DAU. Semua atribut respon teknis 
Rumah Yoghurt mempunyai nilai benchmarking lebih besar 

daripada KUD DAU kecuali pada atribut informasi kualitas keju 
mozzarella. 
 
Tabel 4.12 Nilai Benchmarking dan Target 

No Atribut 

Nilai 
Benchmarking 

Target Gap 
Rumah 
Yoghurt 

KUD 
DAU 

1 Pemilihan bahan baku 
keju mozzarella yang 
berkualitas 

3,89 3,83 3,89 0 

2 Pemilihan bahan baku 
pendukung yang 
berkualitas 

3,88 3,80 3,88 0 

3 Pengolahan keju 
mozzarella lebih efisien 

3,87 3,82 3,87 0 

4 Informasi kualitas keju 
mozzarella 

3,80 4,08 4,08 0,28 

5 Memberikan pelatihan 
tenaga kerja 

4,48 3,77 4,48 0 

6 Pemilihan kemasan keju 
mozzarella yang 
berkualitas 

4,12 4,02 4,12 0 

7 Menggunakan peralatan 
yang steril 

3,84 3,78 3,84 0 

8 Penyimpanan keju 
mozzarella menggunakan 
alat yang tepat 

3,91 3,91 3,91 0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 
Target ditentukan dengan mengevaluasi penilaian dari 

setiap respon teknis dan membuat pilihan baru untuk 
mempertahankan produk agar tidak berubah dan memperbaiki 
produk lebih baik dari pesaingnya. Nilai target pada penelitian ini 
diambil dari nilai benchmarking terbesar dari kedua UKM. 

Menurut Besterfield (2003), dalam menentukan nilai target harus 
mengetahui berapa banyak nilai yang diperlukan untuk 
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memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dengan 
mengevaluasi semua informasi yang masuk ke dalam HOQ. 

Nilai target dapat dilihat pada Tabel 4.12. Target yang 

paling utama untuk diperbaiki yaitu informasi kualitas produk 
keju mozzarella. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu 

memberikan keterangan informasi kualitas produk melalui 
desain kemasan pada produk keju mozzarella. Hal ini yang 
menyebabkan informasi kualitas produk KUD DAU lebih baik 
dari Rumah Yoghurt. 
 
 
 
 

 
 


