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ABSTRAK 
Siklus hidup produk merupakan hal yang sangat penting ketika 
akan melakukan perancangan dan pengembangan produk, akan 
tetapi itu hanya membantu dalam hal timing saja. Untuk dapat 
melakukan perancangan dan pengembangan produk yang sesuai 
dengan kebutuan dan keinginan konsumen yang efektif dan 
efisien harus disertai tools dan metode yang tepat, dan Quality 
Function Deployment (QFD) yang terdiri dari 4 fasa yaitu 
Product Planning, Part Deployment, Process Planning, dan 
Production Operation Planning sangat lengkap dalam melakukan 
perancangan dan pengembangan produk mulai dari tahap 
persiapan sampai pada tahapan produksi, sehingga proses 
perancangan dan pengembangan produk yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan konsumen dalam waktu yang tepat 
dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta diharapkan dapat 
terus tumbuh dan berkembang dalam situasi persaingan yang 
semakin ketat. 
 
Kata Kunci : Quality function deployment, kualitas, perancangan 
produk, pengembangan produk, cross functional product design, 
kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini organisasi atau perusahaan yang dapat bertahan adalah yang 

dapat memahami harapan konsumen (Kartajaya, 1996:32). Perusahaan ditantang 

untuk dapat menjawab kebutuhan pasar (konsumen) dengan menghasilkan 

produk yang berkualitas (Akao, 1990; Urban Hauser, 1993:62). Definisi kualitas 
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itu sendiri telah mengalami perkembangan yang sangat berarti, dimulai dari 

sekedar sesuai dengan spesifikasi disain teknis hingga sesuai dengan aspirasi 

konsumen (Wilton, 1994:38).  

Perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya 

biasanya akan jauh lebih kompetitif di bandingkan dengan yang lainnya, apalagi 

perusahaan yang dapat melampaui kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut 

(Besterfield, 1999:89). Karena untuk saat ini banyak pakar kualitas yang 

menyebutkan bahwa kualitas suatu produk yang baik adalah yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. 

Prinsip-prinsip dari Quality Function Deployment (QFD) adalah sangat 

tepat digunakan untuk menjawab tantangan di atas, karena pada prinsipnya QFD 

adalah suatu metode untuk membuat perencanaan/desain produk (barang/jasa) 

dan pengembangannya, yang secara sistematis dilakukan dengan 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen serta kemampuan teknis 

perusahaan, sekaligus mengevaluasi usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dengan demikian, perusahaan akan dapat memberikan produk yang benar-benar 

dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, sehingga tercapai keseimbangan 

produk dari segi efektivitas (manfaat) dan efisiensi (biaya, tenaga, dan waktu). 

Selain itu, sering juga terjadi ketidakcocokan antara bagian pemasaran, 

engineering, dan bagian operasi dalam melakukan perancangan dan 

pengembangan produk, oleh karena itu dengan Quality Function Deployment 

(QFD) yang salah satu fungsinya sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan 

ketiga bagian tersebut (pemasaran, engineering, dan operasi) sehingga proses 

perancangan dan pengembangan produk dengan metoda cross functional product 

design juga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Cohen Lou, 1995 : 

34).  
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II. KUALITAS 
2.1 Definisi 

Pemahaman konsep kualitas sangat penting dalam pengembangan aktivitas 

perusahaan sebab pertumbuhan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas 

produk atau jasa yang dihasilkannya. Ketidakpedulian terhadap kualitas akan 

menyebabkan terjadinya kehilangan peluang menjual produk dan pangsa pasar, 

yang pada akhirnya berakibat pada penurunan aktivitas dan pertumbuhan 

perusahaan. 

Dalam upaya memahami konsep kulitas suatu produk maka berikut ini 

dikemukakan lima definisi kualitas : 

a. Kualitas adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk dapat mencukupi 

keinginan konsumen dengan mudah dimengerti, dihubungkan dengan 

karakteristik pencapaian atau tidak sehingga dapat menimbulkan reaksi orang 

lain(Mohanty, 2004). 

b. Kualitas adalah suatu strategi bisnis mendasar yang mengupayakan untuk 

menghasilkan aneka barang (goods) dan jasa (service) yang memuaskan para 

pelanggan baik internal maupun eksternal secara lengkap dengan berusaha 

memenuhi harapan-harapan mereka baik yang implisist maupun eksplisit 

(Ternner dan de Toro, 1992).   

c. Kualitas adalah kemampuan produk dalam melakukan fungsinya selama 

jangka waktu penggunaan tertentu yang telah ditetapkan (Hoyle, 1994). 

d. Kualitas adalah totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau 

ditetapkan (ISO 8402, 1994).   

e. Kualitas adalah karakteristik total suatu entitas yang sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen (Wilton, 1994).  
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Pada prinsipnya definisi-definisi yang sudah ada tersebut bisa diterima. 

Akan tetapi, ada suatu pertanyaan yang tetap tersisa, yakni “unsur-unsur apa saja 

yang terdapat dalam sistem kualitas yang bisa menentukan, merencanakan, 

mengembangkan, dan menyempurnakan kualitas dalam rangka memuaskan, atau 

bahkan membahagiakan pelanggan?”. 

Agar dapat menjawab pertanyaan fundamental ini, kita harus 

mengeksplorasi dan memahami beberapa strategi dasar yang berkaitan dengan 

unsur manusia dalam setiap organisasi. Ini perlu dilakukan, karena kualitas 

berawal dari setiap individu apapun posisinya, dan bukannya dari departemen 

fungsional sebagaimana yang sering diduga orang. Strategi-strategi dasar tersebut 

meliputi: 

1. menetapkan tujuan yang jelas. 

2. Memprakarsai atau menentukan kembali budaya organisasi. 

3. mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsisten. 

4. Melambangkan pendidikan dan pelatihan. 

5. Mendorong perbaikan terus-menerus. 

Dalam sebuah survei yang dilakukan American Society for Quality Control 

(ASQS) dan Gallup Organization terhadap lebih dari 30.000 konsumen di 

Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Jepang, di dapatkan hasil bahwa ada berbagai 

macam komponen kualitas dilihat dari perspektif pelanggan (Tabel 2.1). Arti 

penting atau penekanan pada komponen-komponen tersebut berbeda-beda antar 

negara. Ini ditunjukkan pada peringkat yang bervariasi. 
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Tabel 1 Kualitas Di Mata Pelanggan 

AMERIKAN SERIKAT 

Kualitas Ditentukan atas dasar: 
Keputusan Pembelian Dipengaruhi 
Oleh: 

1. Nama yang terkenal 
2. Rekomendasi dari mulut ke mulut 
3. Pengalaman masa lalu 
4. Kinerja (Performance) 
5. Daya tahan 
6. Kecakapan kerja (Workmanship) 
7. Harga 
8. Reputasi pemanufaktur 

1. Harga 
2. Kualitas 
3. Kinerja 
4. Rekomendasi dari mulut ke mulut 
5. Nama yang terkenal 

JERMAN BARAT 

1. Harga 
2. Nama yang terkenal 
3. Penampilan (appearance) 
4. Daya tahan 
5. Pengalaman masa lalu 
6. Kualitas itu sendiri 

1. Harga 
2. Kualitas itu sendiri 
3. Penampilan 
4. Daya tahan 
5. Nama yang terkenal 
6. Desain dan model 
7. Kinerja 

JEPANG 

1. Nama yang terkenal 
2. Kinerja 
3. Kemudahan untuk dipergunakan 
4. Daya tahan 
5. Harga 

1. Kinerja 
2. Harga 
3. Kemudahan untuk dipergunakan 
4. Desain dan model 
5. Nama yang terkenal 

Sumber :  Kolarik, William J. (1995), Creating Quality: Concepts, systems, 
Strategies, and Tools. New York : McGraw-Hill, Inc., p. 4. 
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2.2 Dimensi Kualitas 

Ada delapan dimensi kualitas atau mutu produk yang dikembangkan David 

Garvin (1987) dan dapat  digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan 

analis, terutama untuk produk manufakturing. Dimensi tersebut adalah: 

1. Kinerja (Performance), berkaitan dengan aspek fungsional dari produk itu 

dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika 

ingin membeli suatu produk. 

2. Feature merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi 

dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Misalnya: 

produk penerbangan memberikan makanan atau minuman gratis. 

3. Keandalan (Reliability) berkaitan dengan kemungkinan (probabilitas) suatu 

produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu 

dibawah kondisi tertentu. 

4. konformasi (Conformance) berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk 

terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan 

pelanggan. 

5. Durability merupakan ukuran masa pakai suatu produk. 

6. Kemampuan pelayanan (Serviceability) merupakan karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan, keramahan, kompetensi, dan lain-lain. 

7. Estetika merupakan karakteristik yang bersifat subyektif sehingga berkaitan 

dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan 

individual. 

8. Kualitas yang dirasakan, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam 

mengkonsumsi produk itu sendiri. Misalnya pengguna merk terkenal. 

Sementara dalam mendefinisikan jasa yang berkualitas, ada beberapa 

karakteristik tambahan yang patut diperhatikan pula. Salah satunya adalah 

Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (dalam Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 1994; 
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Zeithaml dan Bitner, 1996) mengidentifikasi lima dimensi pokok yang berkaitan 

dengan kualitas jasa, antara lain: 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

Contoh: meja penerimaan resepsionis luas, ruang tunggu yang nyaman, tempat 

makan yang luas dan nyaman. 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

Contoh: pengiriman suatu barang yang datang sesuai dengan waktu yang 

sudah dijanjikan sebelumnya. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yakni keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Contoh: cekatan pada saat pembeli memesan makanan langsung dilayani 

tanpa menunggu dan tanpa dipanggil terlebih dahulu pelayan tersebut. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan. 

Contoh: seorang sales yang menawarkan produknya kepada seorang pembeli 

dengan sopan dan sambil menerangkan kegunaan produk tersebut. 

5. Empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan 

Contoh: menanggapi dengan baik jika ada keluhan dari konsumen. 

Berikut adalah contoh dari cara konsumen menilai lima dimensi dari 

kualitas jasa yang disebutkan di atas : 
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Tabel 2 Contoh Cara Konsumen Menilai Lima Dimensi Kualitas Jasa 

Bidang jasa Keandalan 
Daya 

Tanggap 
Jaminan Empati 

Bukti 

Langsung 

Reparasi 

mobil  

(Pasar 

Konsumen) 

Masalah 

diatasi 

dengan 

cepat dan 

selesai 

pada waktu 

yang 

dijanjikan  

Mudah 

diakses; 

tidak lama 

menunggu; 

respon 

terhadap 

permintaan 

Mekanik yang 

berpengetahuan 

luas 

Mengenal 

nama 

pelangan; 

mengingat 

masalah dan 

preferensi 

pelanggan 

sebelumnya 

Fasilitas 

reparasi; 

ruang 

tunggu; 

seragam; 

peralatan 

Penerbangan 

(Pasar 

Konsumen) 

Terbang 

tepat waktu 

dan tiba di 

tujuan 

sesuai 

jadwal 

Sistem 

ticketing 

in-flight, 

dan 

penanganan 

bagasi yang 

cepat 

Terpercaya; 

reputasi yang 

baik dalam hal 

keselamatan 

penumpang; 

karyawan yang 

kompeten 

Memahami 

kebutuhan 

khusus 

individual; 

mengantisipasi 

kebutuhan 

pelanggan 

Pesawat; 

tempat 

pemesanan 

tiket; 

tempat 

bagasi; 

seragam 

Sumber : Zeithaml, Valarie, A. and  Mary Jo Bitner (1996), service marketing. New 

York: McGraw-Hill Companies, Inc., p. 120. 

 

 

III. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 
Quality Function Deployment (QFD) diperkenalkan oleh Yoji Akao, 

Professor of Management Engineering dari Tamagawa University yang 

dikembangkan dari praktek dan pengalaman industri-industri di Jepang. Pertama 

kali dikembangkan pada tahun 1972 oleh perusahaan Mitsubishi di Kobe 
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Shipyard, dan diadopsi oleh Toyota pada tahun 1978, dan tahun-tahun 

selanjutnya dikembangkan oleh perusahaan lainnya. 

QFD merupakan hasil yang paling baik sebagai suatu pendekatan daripada 

suatu teknik, karena seperti juga teknologi Jepang lainnya QFD sangat 

mengandalkan kerjasama dan banyak manfaat yang diperoleh dari adanya 

perencanaan dan komunikasi tim kerja yang jelas dan ringkas. 

Fokus utama dari QFD adalah melibatkan pelanggan pada proses 

pengembangan produk sedini mungkin. Filosofi yang mendasarinya adalah 

bahwa pelanggan tidak akan puas dengan suatu produk meskipun suatu produk 

yang dihasilkan sempurna.  

 

3.1 Definisi QFD 

QFD merupakan suatu metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan konsumen, 

serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut dalam produk 

dan jasa yang disediakan bagi konsumen. Berikut ini dikemukan beberapa 

definisi dari QFD antara lain : 

• QFD adalah suatu metodologi untuk menterjemahkan kebutuhan dan 

keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki 

persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. (Akao, 1990; Urban 

Hauser, 1993). 

• QFD adalah suatu metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses 

perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematis 

kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 
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• Menurut Oakland J.S (1995), QFD adalah suatu sistem untuk mendesain 

sebuah produk atau jasa yang berdasarkan permintaan pelanggan, dengan 

melibatkan partisipasi fungsi-fungsi yang terdapat dalam organisasi tertentu. 

• QFD juga dapat diartikan sebagai penyebaran fungsi-fungsi yang terkait 

dengan pengembangan produk dan pelayanan dengan mutu yang memenuhi 

kepuasan konsumen. (Revelle., Frigon., dan Jackson, 1995). 

Berdasarkan definisinya, QFD merupakan praktek untuk merancang suatu 

proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD menterjemahkan 

apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh organisasi. 

QFD memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, 

menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut dan memperbaiki 

proses hingga tercapainya efektifitas maksimum. QFD juga merupakan praktik 

menuju perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk melampaui 

harapan pelanggan. 

Penggunaan QFD dalam proses perancangan produk akan membantu 

manajemen dalam memperoleh keunggulan kompetitif melalui proses penciptaan 

karakteristik dan atribut kualitas produk atau jasa yang mampu meningkatkan 

kepuasan konsumen. Mengenai kebutuhan konsumen yang diperoleh pada tahap 

awal proses perencanaan diterapkan pada seluruh tahapan siklus produk, mulai 

tahap konsep desain, perancanaan komponen, perencanaan proses dan  produksi, 

hingga produk sampai ke tangan konsumen. 

 

3.2 Perancangan dan Pengembangan Produk Dengan QFD 

Dalam menentukan keberhasilan komersial suatu produk sangat tergantung 

pada kualitas produk, dengan demikian proses perancangan harus memberikan 

jaminan hubungan antara karakteristik engineering dan atribut produk. Metode 
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Quality Function Deployment adalah metode yang memperhatikan kebutuhan 

konsumen dan menterjemahkannya kedalam karakteristik engineering. 

Prosedur metode ini adalah : 

 Mengelompokkan kebutuhan konsumen kedalam istilah atribut produk. 

Mengumpulkan, mengelompokkan pendapat (data dan informasi) tentang 

atribut-atribut produk yang dibutuhkan dalam berbagai teknik penelitian.  

 Sebagai contoh ‘Car Door’ berikut : 

 

Tabel 3 Atribut Produk-Produk ‘Car Door’ 

Customer Needs Product Atribut 

Easy to open and close door Easy to close from outside 

Stays open on hill 

Easy to open from outside 

Doesn’t kick back 

...... 

Isolation  Doesn’t leak it rain 

No rain noise 

.... 

 

 Menentukan kepentingan relatif atribut.  

 Dalam kegiatan ini dilakukan penentuan bobot antar kebutuhan yang 

menunjukkan tingkat kepentingan relatif kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

 Contoh : Produk ‘car door’ 
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Tabel 4 Tingkat Atribut Produk ‘Car Door’ 

 Atribute 
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e 
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Ea
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n 
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D
oe

sn
’t 

ki
ck
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ac

k 

...
...

...
...

. 

...
...

...
...

. 

D
oe

sn
’t 

le
ak

 in
 ra

in
 

N
o 

ro
ad

 n
oi

se
 

...
...

...
...

 

...
...

...
...

. 

 

Product Atribute           Total Bobot (%) 

Easy to close from 
outside 

 1 1 1 
..
. 

... 1 1 ... ... 18 7 

Stays open on hill 0  1 1 
..
. 

... 1 0 ... ... 13 5 

Easy open from 
outside 

0 0  0 
..
. 

... 0 1 ... ... 8 3 

Doesn’t kick back 0 1 0  
..
. 

... 1 0 ... ... 8 3 

......... ... 
..
. 

... ...  ... ... ... ... ... ... ........... 

........... ... 
..
. 

... ... 
..
. 

 ... ... ... ... ... ........... 

Doesn’t leak i rain 0 0 0 0 
..
. 

...  1 ... ... 8 3 

No road noise 0 0 0 1 
..
. 

... ...  ... ... 6 2 

............. ... 
..
. 

... ... 
..
. 

... ... ...  ... ... ........... 

............... ... 
..
. 

... ... 
..
. 

... ... ... ...  ... ........... 

Sum           255 100 
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 Mengevaluasi atribut-atribut persaingan produk. 

 Untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh 

perancang pada perusahaan “X” terhadap produk yang dihasilkan oleh 

kompetitor utamanya. Pengamatan atribut-atribut dalam persaingan produk, 

dapat dilakukan baik melalui konsumen individual maupun penelitian pasar 

dengan metode perbadingan produk. 

 Menggambar suatu matriks atribut produk berlawanan karakteristik 

engineering. 

 Atribut produk membentuk baris matriks dan karakteristik engineering 

membentuk kolom matriks. Setiap sel matriks menunjukkan hubungan 

potensial diantara karakteristik engineering dengan kebutuhan konsumen. 

 Mengidentifikasi hubungan diantara karakteristik engineering dan atribut 

produk. 

 Perancang menjelaskan tingkat kekuatan hubungan antara kebutuhan 

konsumen dan karakteristik engineering dengan mencatatnya dalam sel-sel 

matriks. Penilaian hubungan dapat dilakukan dengan menggunakan angka 

yaitu : 9 =  (untuk hubungan sangat kuat), 3 =  (hubungan kuat), 1 =   

(hubungan lemah). 

 Mengidentifikasi suatu interaksi diantara karakteristik engineering. 

Melakukan pengecekan sistematis untuk mengetahui hubungan pengaruh 

mempengaruhi diantara karakteristik engineering, apakah pengaruh 

mempengaruhi positif atau negatif. Melalui “Roof Matriks” dari rumah 

kualitas. 

 Penetapan Target. 

 Menentukan target untuk parameter yang dapat diukur dari karakteristik 

engineering yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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Untuk menentukan nilai target dari Besterfield (1999) menyatakan bahwa 

nilai target sama dengan penilai persaingan pelanggan melalui pelanggan (1 

untuk terburuk, dan 5 untuk terbaik). TQM QFD membutukan apakah mereka 

ingin tetap produknya tidak berubah, meningkatkan produk, atau membuat 

produk lebih baik dari pesaingnya. 

 Faktor Skala 

  Faktor skala adalah perbandingan nilai target terhadap tingkat produk yang 

diberikan dalam penilaian pesaing melalui pelanggan. Semakin tinggi 

jumlahnya maka upaya makin diperlukan. Disini pertimbangan penting 

adalah tingkat dimana produk sekarang dan apa tingkatan targetnya, dan 

memutuskan apakah perbedaannya dalam bentuk alasan. 

  
produkkualitasPenilaian

ettnilaiSkalaFaktor arg
=  .....................(1) 

 (Besterfield; 1999) 

 Point Penjualan 

 Point penjualan memberitahukan tim QFD seberapa baik suatu persyaratan 

pelanggan akan terjual. Tujuan disini adalah mempromosikan persyaratan 

terbaik pelanggan dan beberapa persyaratan pelanggan lainnya yang akan 

membantu dalam penjualan produk. Sebagai contoh dari Besterfield (1999) 

point penjualan adalah antara 1,0 dan 2,0 dengan 2 yang paling tinggi. 

 Bobot Absolut 

  Bobot absolut dihitung dengan mengalikan kepentingan terhadap pelanggan, 

faktor skala, dan point penjualan. 

  Bobot absolut = kepentingan terhadap pelanggan x faktor skala x point 

penjualan  .....................(2) 

  (Besterfield; 1999) 
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 Bobot Absolut Teknis 

 Bobot absolut untuk deskripsi teknis dirumuskan oleh: 

 ∑
=

=
n

i
iijj cra

1
 .....................(3) 

 Keterangan: 

     aj = Vektor baris dari bobot absolut pada deskripsi secara teknis 

     Rij = Bobot yang ditentukan pada matriks hubungan 

     ci = Vektor kolom dari kepentingan terhadap pelanggan pada persyaratan 

pelanggan 

    m = Jumlah deskripsi secara teknis 

    n = Jumlah persyaratan pelanggan 

 (Besterfield; 1999) 

 Bobot Relatif 

 Dengan cara serupa, bobot relatif untuk deskripsi secara teknis diberikan 

dengan menggantikan tingkat kepentingan pada persyaratan pelanggan dengan 

bobot absolut pada persyaratan pelanggan, yaitu: 

 ∑
=

=
n

i
iijj drb

1
 .....................(4) 

 Keterangan: 

bj = Vektor baris dari bobot relatif pada deskripsi secara teknis 

Rij = Bobot yang ditentukan pada matriks hubungan 

ci = Vektor kolom dari bobot absolut persyaratan pelanggan 

m = Jumlah deskripsi secara teknis 

n = Jumlah persyaratan pelanggan 

(Besterfield; 1999) 
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Semakin tinggi tingkat absolut dan relatif mengidentifikasibidang dimana 

upaya teknik perlu dikonsentrasikan. Perbedaan utama antara bobot tersebut 

adalah bahwa bobot relatif juga mencakup dalam faktor skala dan point 

penjualan. 

Menurut Daetz, Barnard, dan Norman (1995), proses QFD meliputi 

pembentukan matrik-matrik yang juga biasa disebut sebagai tabel kualitas yang 

memuat tahap-tahap penggunaan QFD yang terdiri atas 4 fasa, yaitu :  

1. Perencanaan Produk (Product Planning), meliputi proses penerjemahan 

karakteristik kualitas yang menjadi keinginan pelanggan menjadi 

karakteristik teknik perusahaan.  Tahap Perencanaan Produk biasa disebut 

juga The House Of Quality. Pada tahap ini dikumpulkan data – data tentang 

kebutuhan – kebutuhan konsumen, keterangan jaminan, peluang dari 

persaingan, ukuran produk, ukuran produk pesaing, dan kemampuan teknis 

organisasi untuk memenuhi setiap kebutuhan pelanggan. 

2. Perencanaan Komponen (Part Planning), meliputi proses penerjemahan dan 

pengembangan karakteristik teknik perusahaan yang dihasilkan pada fasa (1) 

menjadi lebih detail dan membentuk karakteristik kualitas per bagian.  Desain 

produk menghendaki ide team yang kreatif dan inovatif. Konsep produk 

dibuat selama tahap ini dan menspesifikasi bagian yang telah 

didokumentasikan. Bagian – bagian yang ditentukan menjadi yang terpenting 

untuk memenuhi keinginan – keinginan konsumen yang selanjutnya 

disebarkan kedalam perencanaan proses (tahap 3). 

3. Perencanaan Proses (Process Planning), meliputi proses penerjemahan 

karakteristik kualitas pada tiap bagian yang dihasilkan pada fasa (2) untuk 

menentukan karakteristik proses masing-masing.  Selama perencanaan 

proses, proses – proses manufacturing dijadikan diagram alir dan parameter 

proses (target values) didokumentasikan. 
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4. Perencanaan Produksi (Production Planning), proses pembentukan hubungan 

dan keselarasan antara karakteristik proses yang dihasilkan pada fasa (3) 

dengan karakteristik keinginan bagian produksi.  Dalam perencanaan 

produksi, petunjuk – petunjuk pekerjaan dibuat untuk memantau proses 

produksi, jadwal pemeliharaan, dan pelatihan keterampilan operator – 

operator. Selain itu, pada tahap ini dibuat beberapa keputusan untuk 

menempatkan proses – proses yang paling beresiko dan beberapa kendali 

ditempatkan untuk mencegah kerusakan. 

Ilustrasi proses perpindahan informasi dari matrik perencanaan produk ke 

matrik tahap berikutnya digambarkan pada gambar dibawah ini : 
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Production 
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Manufacturing Planning 
(process Planning)

Production Planning 
(Production 

Operation Planning)

Gambar 1 Pembentukan Matrik-Matrik QFD 

Sumber : Cohen (1995) 

 

IV. PENUTUP 
Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan serta pesatnya teknologi 

sebagai market driven maka konsumen akan semakin kritis dan semakin pintar 
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serta horizontalisasi antara produsen dan konsumen akan semakin cepat terjadi. 

Sehingga yang dapat memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan 

konsumen yang akan memenangkan persaingan dan akan mendapatkan tempat di 

hati konsumen. 

Akan tetapi, tidak mudah untuk dapat memahami dan memenuhi 

kebutuhan serta keinginan konsumen tersebut. Hal ini disebabkan akan seringnya 

terjadi ketidakcocokan atau gap antara kebutuhan dan keinginan konsumen 

dengan kemampuan perusahaan. Selain itu, dalam lingkungan internal perusahaan 

sendiri banyak terjadi ketidaksesuaian antara fungsi-fungsi organisasi dalam 

menterjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Sehingga dalam 

hal ini harus dilakukan cross functional product design dalam melakukan 

perancangan dan pengembangan produk. Quality Functional Deployment (QFD) 

yang dalam hal ini sebagai metoda atau alat komunikasi untuk menghubungkan 

marketing, engineering, dan operation sehingga dapat membantu 

menghubungkan antara kebutuhan dan keinginan konsumen dengan spesifikasi 

teknis yang dimengerti oleh engineering dan di aplikasikan oleh bagian operasi. 

Quality Functional Deployment (QFD) yang terdiri dari 4 fasa yaitu 

Product Planning, Part Deployment, Process Planning, dan Production 

Operation Planning sangat lengkap dalam melakukan perancangan dan 

pengembangan produk mulai dari tahap persiapan sampai pada tahapan produksi, 

sehingga proses perancangan dan pengembangan produk dapat dilakukan dengan 

efektif dan efisien. 

Akan tetapi, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan tepat dalam hal timing dan juga dari sisi produknya, maka 

perusahaan harus memperhatikan siklus hidup dari produk yang dimiliki, karena 

siklus hidup produk tersebut menjadi kunci kapan perusahaan harus melakukan 

perancangan dan pengembangan produk. 
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