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III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada April 2016 hingga selesai 
di Rumah Yoghurt yang terletak di Desa Junrejo, Kecamatan 
Junrejo, Kota Batu Jawa Timur. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya Malang. 
 
3.2 Batasan Masalah  

Penelitian ini dilaksanakan memiliki beberapa batasan 
permasalahan yang bertujuan agar penelitian tidak menyimpang 
terlalu jauh dari tujuan penelitian serta mempermudah proses 
penelitian. Batasan permasalahan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Biaya kualitas tidak diperhitungkan 
2. Metode QFD hanya dilakukan sampai tahap House of Quality 

(HoQ) 
3. Faktor kualitas produk yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Performance, Aesthetics, Special features, 
Conformance, Reliability, Durability, Perceived Quality, 
Service ability. 

 
3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilaksanakan berdasarkan alur 
kerja pelaksanaan penelitian seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3.1. Secara lebih terperinci alur kerja pelaksanaan 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Survei Pendahuluan  

Survei pendahuluan dilaksanakan dengan pengamatan 
langsung di UKM Rumah Yoghurt di Desa Junrejo Kota Batu. 
Survei dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 
umum UKM dan perijinan untuk dilakukannya penelitian ini. 
Survei juga dilaksanakan agar peneliti dapat mengetahui data 
awal yang dibutuhkan untuk dijadikan dasar penelitian. 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 
2. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui 
permasalahan yang terjadi di Rumah Yoghurt. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah menentukan faktor yang 
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paling berpengaruh dalam kualitas produk UKM ini. Faktor yang 
perlu diperbaiki dan saran yang dapat diberikan kepada UKM 
untuk memperbaiki faktor juga masuk pada rumusan masalah 
penelitian ini. 
3. Studi Literatur  

Studi literatur yang digunakan berasal dari buku atau 
jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang harus 
diselesaikan dan berkaitan dengan kualitas produk dan metode 
QFD. 
4. Penentuan Dimensi dan Atribut Pada Variabel Kualitas 

Perbaikan kualitas produk keju mozzarella dilakukan 
berdasarkan atribut whats, yaitu daftar keinginan konsumen 

atau persyaratan yang diinginkan oleh konsumen terhadap 
suatu produk. Variabel yang menjadi objek penelitian ini adalah 
kualitas produk keju mozzarella. Atribut whats yang perlu 

dipertimbangkan dalam penelitian ini ditetepkan berdasarkan 
dimensi kualitas produk seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 
Dimensi dan Atribut whats. 

Respon teknis dari pihak UKM Rumah Yoghurt 
didapatkan melalui wawancara dengan pengelola UKM. 
Kegiatan ini dilaksanakan setelah diketahui kinerja atribut whats 
dan tingkat kepentingannya bagi konsumen. 
5. Penentuan Responden  

Responden konsumen dalam penelitian ini adalah 
seluruh pembeli tetap keju mozzarella di Rumah Yoghurt 

sebanya 30 sampel, seperti kafe atau rumah makan yang 
menyediakan pizza atau makanan yang membutuhkan keju 
mozzarella sebagai bahan tambahan makanan tersebut. 

Kepala bagian produksi juga dipilih sebagai responden 
dalam penelitian ini untuk memberikan penilaian terhadap 
hubungan atribut whats dengan atribut hows. 
6. Metode Pengumpulan Data   

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:  
a. Wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi verbal 

(percakapan) yang bertujuan memperoleh informasi. 
Kegiatan ini dilakukan antara peneliti dengan pihak Rumah 
Yoghurt mengenai keadaan umum perusahaan hingga 
pemasaran produknya. 
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b. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan langsung pada obyek kajian. 
Kegiatan ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan 
informasi yang benar-benar akurat dari para responden. 

 
Tabel 3.1 Dimensi dan Atribut Whats 
Dimensi Atribut Definisi operasi 
Performance 

(Kinerja) 
X1 

X11.Rasa (Leni, 2014) Gurih  

 X12.Tekstur (Orville, 2005) Sedikit keras dan lembut 

 X13. Harga (Orville, 2005) Sesuia dengan harga 
pasar 

 X14. Ukuran Orville, 2005 Ukrun produk sesuai 
dengan berat produk 

Reliability 
(Keandala
n) X2 

X21. Kondisi Kemasan 
(Leni, 2014) 

 

Kemasan dibuat kendap 
udara menutupi 
produk agar tidak 
mudah 
terkontaminasi 

 X22.  Aroma (Orville, 2005) Aroma khas keju  

Durrability 
(Keaweta
n) X3 

 

X31. Tenggang waktu 
kadaluarsa keju       
mozzarella (Orville, 
2005) 

Memiliki tenggang waktu 
kadaluarsa produk 

 X32.Tidak mudah rusak 
(Puspa, 2015) 

Tekstur yang sedikit 
kera membuat 
produk tidak mudah 
rusak 

 X33.Keawetan produk 
(Puspa, 2015) 

Dapat bertahan lama 
apabila disimpan 
disuhu rendah  

Conformance 
(Kesesuaian) 
X4 

X41. Berat (Leni, 2014) Berat produk sesuai 
 

 X42.Bentuk (Leni, 2014) Berbentuk balok 
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Tabel 3.1 Dimensi dan Atribut Whats (Lanjutan) 

Feature 
(Dimensi 
Keistimew
aan 
Tambaha
n) X5 

X51. Warna (Orville, 2005) Putih alami hingga krem 
muda 

Aesthetic 
(Dimensi 
Keindaha
n) X6 

X61. Desain Kemasan 
(Leni, 2014) 

Transparan agar apabila 
terjadi kerusakan 
produk dapat segera 
diketahui 

 X62. Keseragaman Ukuran 
(Leni, 2014) 

Ukuran produk seragam 
sesuai berat dan 
ukuran 

Perceived 
Quality 
(Pandang
an 
Kualitas) 
X7 

X71.  Ketenaran Produk 
(Orville, 2005) 

Produk yang berasal 
dari Italia ini terkenal 
sebagai bahan 
tambahan pizza 

 X72.  Informasi Produk 
(Orville, 2005) 

Informasi produk dapat 
dilihat pada blog 
perusahaan  

Serviceability 
(Penanga
nan 
Keluhan) 
X8 

X81.Kemudahan produk 
ditangani (Leni, 2014) 

Pada saat pembelian 
produk apabila ada 
kerusakan dapat 
segera di tangani 

 X82.Kemudahan produk 
disimpan (Leni, 2014) 

Produk mudah disimpan   

 X83.Kemudahan produk 
diperbaiki (Leni, 2014) 

Produk yang mengalami 
kerusakan pada 
pembelian dapat 
segera di perbaiki 

 

7. Penyusunan Kuesioner  
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Kuesioner Prioritas dan Evaluasi 

Kuesioner Prioritas dan Evaluasi yang (terdapat pada 
Lampiran 1) ditujukan kepada responden yang membeli keju 
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mozzarella di Rumah Yoghurt dengan tujuan mengetahui 

keinginan pelanggan terhadap produk yang sesuai serta 
mengetahui penilaian pelanggan terhadap keju mozzarella 
dengan menggunakan skala likert, 1 sampai 5 untuk menilai 
tingkat kepentingan pelanggan terhadap keju mozzarella. skala 
tingkat kepentingan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 Skala Tingkat Kepentingan 
Nilai Keterangan 

1 Sangat Tidak Penting 

2 Tidak Penting 

3 Cukup Penting 

4 Penting 

5 Sangat Penting 

 
Untuk mengetahui tingkat kinerja kualitas keju 

mozzarella terhadap tingkat kepuasan konsumen. Skala tingkat 
kinerja dilihat pada Tabel 3.3.  

 
Tabel 3.3 Tingkat Kinerja 
Nilai Keterangan 

1 Sangat Buruk 

2 Buruk 

3 Cukup 

4 Baik 

5 Sangat Baik 

  
Skala likert 1 sampai 5 dipilih karena menyediakan 

katagori tengah memungkinkan responden dengan 
menunjukkan respon yang netral dan lebih diskriminatif dalam 
respon mereka, membuat nilai skala yang lebih handal dan 
skala yang lebih disukai oleh responden (Brace, 2004). 
b. Kuesioner hubungan atribut Whats dengan atribut Hows 

Kuesioner hubungan atribut whats dengan atribut hows 
ditujukan kepada Kepala Bagian Produksi Rumah Yoghurt untuk 
mengetahui proses produksi apakah telah sesuai dengan stadar 
operasional yang berlaku di Rumah Yoghurt. Skala yang 
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digunakan 0, 1, 3, dan 9 untuk menilai hubungan keterkaitan 
antara atribut keinginan pelanggan dengan respon teknis yang 
telah dilakukan Rumah Yoghurt dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
 
Tabel 3.4 Hubungan Atribut harapan Pelanggan Dengan 

Respon Teknis 
Simbol Keterangan Nilai 

 Hubungan Kuat 9 

 Hubungan Sedang 3 

 Hubungan Lemah 1 

Kosong Tidak ada hubungan 0 

 
Kuesioner ini ditunjukkan pada Lampiran 2 
c. Kuesioner Hubungan Atribut Hows 

Kuesioner hubungan atribut hows untuk mengetahui 

keterkaitan antara simbol hubungan antara respon teknis 
ditunjukkan pada Tabel 3.7. Kuesioner ini ditunjukkan pada 
Lampiran 2. 

8. Uji Instrumentasi 
Uji instrumentasi yang dilakukan pada tingkat ketelitan 

5% karena semakin kecil tingkat ketelitian maka semakin valid 
data yang diperoleh. Uji instrumentasi yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
a. Uji Validitas  

Validitas merupakan ketepatan pengukuran alat ukur 
terhadap suatu gejala. Jika validitas sebuah instrumentasi 
bernilai tinggi, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan valid. 
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan 
nilai r tabel.  Nilai r hitung dapat diketahui dengan menggunakan 
rumus korelasi product moment: 

r = 
 ∑    –  ∑    ∑   

√  ∑    - ∑   
 
  ∑   - ∑   

 
 

                                                          (1)                                                                     

Keterangan: 
r = nilai korelasi 
x = nilai skor pada masing-masing pertanyaan 
y = total nilai skor responden 
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n = jumlah responden (sampel) 
α = taraf signifikansi 
 
b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas mengandung pengertian bahwa sebuah 
instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara 
konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2009) dalam 
Tambunan (2012), suatu instrumen dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6. Rumus Cronbach 
Alpha adalah sebagai berikut: 

rH = (
 

 - 
)( -

∑   
 

  
 )                                                                      (2)                                                    

Keterangan: 
rH      = reliabilitas instrumen 
k  = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
 
  = jumlah varians butir 

  
   = varians total 

Ji a  oefisie  alpha ≥ 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa 
instrumen kuesioner yang digunakan adalah reliabel. 
9. Analisis Data  

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 (Zagloel dan Nurcahyo, 2013): 
a.Fase Pengumpulan Suara Konsumen.  

Dalam mengumpulkan suara konsumen, prosedur umum 
yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 
1) Menentukan atribut yang dipentingkan konsumen (data 

kualitatif) 
2) Mengukur tingkat kepentingan dari atribut 

b. Fase Penyusunan House of Quality (HoQ) 

Langkah-langkah dalam pembuatan rumah kualitas 
adalah sebagai berikut: 
1) Pembuatan Matrik Kebutuhan Konsumen 
2) Pembuatan Matrik Perencanaan yang meliputi: 

 



 

21 
 

a) Importance to Consumer (ItC) 

Dari hasil kuesioner tingkat kepentingan, 
dilakukan perhitungan nilai Importance to Consumer 
untuk setiap atribut. Perhitungan nilai Importance to 
Customer dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai 

hasil kuesioner tingkat kepentingan (harapan) 
konsumen. Nilai Importance to Consumer akan 
digunakan untuk menghitung nilai Raw weight. 

b) Consumer  Satisfaction Performance (CSP) 

Dari hasil kuesioner tingkat kinerja produk, 
dilakukan perhitungan nilai Consumer Satisfaction 
Performance yang merupakan hasil penilaian konsumen 

berdasarkan kepuasan mereka terhadap produk keju 
mozzarella dari Rumah Yoghurt. Nilai Consumer 
Satisfaction Performance akan didapatkan dari rata-rata 

hasil kuesioner tingkat kinerja produk terhadap 
konsumen.  

c) Goal 
Nilai goal didapatkan dengan membandingkan 

nilai terbaik pada tingkat kenerja produk Rumah Yoghurt 
dengan pesaing. Nilai goal dinyatakan dalam skala 
numerik. Nilai goal yang ditentukan diharapkan mampu 

memperbaiki kualitas produk atau membuat kualitas 
produk yang lebih baik dari pesaing. 

d) Improvement Ratio 

Menentukan tingkatan yang ingin dicapai untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen. Nilai Improvement 
Ratio didapatkan dari hasil perbandingan antara nilai 
goal dengan nilai CSP. Improvement ratio didapatkan 

dengan membagi tujuan rencana perusahaan dengan 
nilai kepuasan perusahaan saat ini. Jadi, semakin besar 
nilai improvement ratio, maka semakin besar usaha yang 

harus dilakukan. 

                    
    

                                 
          (3) 

e) Sales Point 
Nilai sales point merupakan penentuan besar 

kecilnya pengaruh suatu atribut terhadap tingkat 
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penjualan produk apabila atribut tersebut mengalami 
perbaikan. Penentuan sales point bertujuan memberi 

penilaian terhadap atribut mana yang perlu mendapat 
tindakan perbaikan dalam usaha meningkatkan 
kemampuan persaingan pada suatu produk. Menurut 
Wijaya (2011), nilai Sales Point yang paling umum 
digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5  Nilai Sales Point 

Nilai Keterangan 

1 Tidak terdapat penjualan 

1,2 Titik penjualan tengah atau sedang 

1,5 Titik penjualan tinggi 

 
Menurut Wignosubroto (2007), nilai sales point 

pada tingkat kepentingan atribut ditunjukkan pada Tabel. 
3.6. 

 
Tabel 3.6  Nilai Sales Point pada Tingkat 

Kepentingan Atribut 
Skala Tingkat 

Kepentingan 
Nilai Sales Point 

0-3,5 1 

3,51-4,25 1,2 

>4,25 1,5 

 
f) Raw weight dan Normalized Raw weight 

Nilai Raw Weight merupakan pembobotan yang 
diberikan pada atribut produk. Semakin tinggi nilai Raw 
Weight suatu atribut maka semakin tinggi prioritas 
pengembanganya. Raw Weight didapatkan dari nilai 
Importance to Consumer dikalikan dengan nilai 
Improvement Ratio dan dikalikan dengan nilai Sales 
Point.  

                                            ales  oi            
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Perhitungan Normalized Raw weight setiap atribut 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan prioritas 
pengembangan. Bobot normalisasi didapatkan dari 
perbandingan Raw Weight dengan jumlah Raw Weight. 

                        
 o   eigh 

∑ o   eigh 
                           (5)                                

c. Pembuatan Respon Teknis – Tanggapan dari produsen yang 
akan digunakan dalam menentukan kebutuhan pelanggan 
dan fokus terhadap kualitas produk 

d. Menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan 
konsumen – ditentukan setelah respon teknis dan harapan 
pelanggan didapatkan.  

e. Menentukan hubungan teknis – ditentukan untuk 
memudahkan dalam menentukan keputusan yang akan 
diambil. 

f. Benchmarking yaitu menentukan penilaian kualitas produk 
keju mozzarella. Nilai brenchmarking dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus berikut: 
                                   

       ilai h    ga   espo   e  is  a   e    ha  pela gga 

∑  ilai h    ga   espo   e  is  a   e    ha  pela gga 
                (6)    

 
Tabel 3.7 Simbol Hubungan antar Respon Teknis 

Simbol Keterangan 

++ Hubungan Kuat Positif 

+ Hubungan Positif 
Kosong Tidak ada hubungan 

-- Hubungan Negatif 
-- Hubungan Kuat Negatif 

 
g. Menentukan target – target yang ingin dicapai oleh pihak 

UKM Rumah Yoghurt 
10. Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan dari penelitian ini berupa suatu atribut 
yang mempunyai bobot terbesar, sehingga menjadi atribut 
yang harus ditingkatkan agar kualitas produk menjadi lebih 
baik daripada sebelumnya. Saran dari penelitian ini untuk 
diberikan kepada UKM. Agar dapat meningkatkan kualitas 
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produk keju mozzarella dengan menentukan faktor yang 

belum mencapai target. 
 

 
 
 


