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ABSTRAK 

 

Penerapan Quality Function Deployment (QFD) dalam Upaya Meningkatkan 

Kualitas Kemasan Obat jenis Polycellonium di PT. XYZ (Industri dan 

Percetakan Kemasan Obat dan Makanan) 

 

 

Dalam suatu industri manufakturing produk yang berkualitas merupakan 

salah satu bagian yang paling penting. Saat ini telah banyak perusahaan yang 

bergerak di bidang percetakan kemasan obat dan makanan. Pengemasan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena fungsi dan kegunaannya 

dalam meningkatkan mutu produk dan daya jual dari sebuah obat. Tingkat 

persaingan didalam bidang industry semakin ketat, hal tersebut mendorong PT. 

XYZ untuk mengembangkan produk baru maupun untuk meningkatkan kualitas 

produk yang sudah ada. Salah satu produk baru yang akan dikembangkan oleh PT. 

XYZ dengan menggunakan metode Quality Function Deployment adalah jenis 

kemasan strip Polycellonium. Dari HoQ Level 1 didapat bahwa kualitas bahan 

baku adalah yang menjadi Technical Requirement dengan prioritas utama. 

Kemudian dilakukan kembali analisa selanjutnya ke HoQ Level 2 untuk mencari 

Process Requirement dan Inspeksi Jumbo Laminasi setelah curing menjadi 

prioritas utama. Dari hasil analisa HoQ 2 analisa dilanjutkan ke HoQ 3 yaitu 

Quality Procedure dan didapatkan bahwa Training refreshment prosedur 6 bulan 

sekali menjadi prioritas utama yang dapat dikembangkan oleh perusahaan. 

 

 

 

Kata Kunci : Kemasan Obat, Quality Function Deployment, House Of Quality, 

Technical Requirement, Process Requirement, Quality Procedure 
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ABSTRACT 

 

Implementation of Quality Function Deployment (QFD) in Efforts to Improve the 

Quality of Polycellonium Drug Packaging at PT. XYZ (Manufacture and Printing 

of Food and Drug Packaging) 

 

 

In a manufacturing industry a quality product is one of the most important parts. 

Currently there are many companies engaged in the field of printing packaging 

drugs and food. Packaging is one factor that is very important because of its 

function and usefulness in improving the product quality and selling power of a 

drug. The level of competition in the field of industry increasingly tight, it 

encourages PT. XYZ to develop new products as well as to improve the quality of 

existing products. One of the new products that will be developed with Quality 

Function Methode by PT. XYZ is a type of Polycellonium strip packaging. From 

HoQ Level 1 found that the quality of raw materials is the Technical Requirement 

with the main priority. Then re-done next analysis to HoQ Level 2 to look for 

Process Requirement and Jumbo Laminate Inspection after curing becomes the 

top priority. From the analysis result HoQ 2 analysis proceed to HoQ 3 that is 

Quality Procedure and found that Training refreshment procedure once every 6 

months become the main priority that can be developed by company. 
 

Keywords: Drug Packaging, Quality Function Deployment, House Of Quality, 

Technical Requirement, Process Requirement, Quality Procedure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu industri manufakturing produk yang berkualitas merupakan 

salah satu bagian yang paling penting. Produk adalah keluaran (output) yang 

diperoleh dari sebuah proses produksi (transformasi) dan merupakan penambahan 

nilai dari bahan baku (raw material) dan merupakan komoditi yang dijual 

perusahaan kepada konsumen. Perancangan dan pengembangan produk adalah 

semua proses yang berhubungan dengan keberadaan produk yang meliputi segala 

aktivitas mulai dari identifikasi keingingan konsumen sampai fabrikasi, penjualan 

dan pengiriman dari produk. Perancangan dan pengembangan produk menjadi 

bagian dari suatu proses inovasi yang ada dalam dunia bisnis. Melalui 

perancangan dan pengembangan produk diharapkan akan dihasilkan inovasi-

inovasi produk baru yang mampu memberikan keunggulan tertentu didalam 

mengatasi persaingan dengan produk competitor. (Widodo : 2003) 

Saat ini telah banyak perusahaan yang bergerak di bidang percetakan 

kemasan obat dan makanan. Pengemasan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting karena fungsi dan kegunaannya dalam meningkatkan mutu produk dan 

daya jual dari sebuah obat. Tingkat persaingan didalam bidang industry semakin 
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ketat, hal tersebut mendorong PT. XYZ untuk mengembangkan produk baru 

maupun untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.  

Salah satu produk baru yang akan dikembangkan oleh PT. XYZ adalah 

jenis kemasan strip Polycellonium. Kemasan obat Polycellonium adalah salah satu 

jenis kemasan yang diproduksi oleh PT. XYZ. Jenis kemasan tersebut memiliki 

banyak kelebihan dari jenis kemasan lain dan cukup diminati oleh beberapa 

konsumen dari perusahaan obat-obat terkemuka. Polycellonium adalah bahan 

untuk strip obat yang paling umum dengan kandungan lapisan polycello/selofan 

dan alumunium. Kedua jenis lapisan tersebut mempunyai fungsi masing-masing 

untuk melindungi obat yang dikemas. Spesifikasi kemasan Polycellonium yang 

dihasilkan juga harus dilihat dari sisi mesin stripping dan branding dari konsumen 

(produsen obat).  

Faktor kepuasan konsumen (produsen obat) menjadi isu utama yang harus 

dilakukan kajian mendalam, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana 

konsumen mendapatkan rasa kepuasan dari layanan dan produk yang ada dan 

faktor-faktor apa saja yang menjadi atribut dalam pencapaian kepuasan konsumen 

tersebut. 

Pada  prinsipnya  kepuasan  pelanggan  itu  dapat  diukur  

dengan berbagai  macam  metode  dan  teknik.  Dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  

dengan menggunakan  pengembangan  metode  QFD  (Quality  Function  

Deployment). Dengan  penerapan  metode ini diharapkan PT. XYZ dapat 

memenuhi keninginan konsumen sehingga bisa memberikan produk yang terbaik 

dan dapat bertahan di pasaran. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Atribut-atribut kemasan obat jenis polycellonium yang menjadi kebutuhan 

konsumen. 

2. Bagaimana mengembangkan produk kemasan obat jenis polycellonium 

dengan menggunakan metode Quality Function Deployment. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Sebagaimana perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Melakukan pengembangan atribut-atribut produk yang tertuang dalam HOQ. 

2. Membuat matrik Process Requirement atau R2 dalam Quality Function 

Deployment 

3. Membuat matrik Quality Procedure atau R3 dalam Quality Function 

Deployment 

4. Membuat produk kemasan jenis Polycellonium yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian agar penelitian ini lebih mudah dilakukan dan 

terfokus pada masalah yang akan dibahas, maka akan memberikan  batasan 

sebagai berikut : 

1. Objek dari penelitian ini adalah kemasan obat jenis Polycellonium. 

2. Metode yang digunakan adalah Quality Function Deployment meliputi R1 
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(House of Quality), R2 (Process Requirement) dan R3 (Quality Procedures) 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

 

Bab II Landasan Teori 

Dalam bab ini akan ditinjau kerangka teori yang mendukung penelitian, meliputi : 

Jenis-jenis kemasan, QFD serta pengetahuan statistic yang mendukung. 

Pemahaman akan teori dan konsep-konsep  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  

merupakan  tujuan dari pemaparan dalam bagian ini. 

 

BAB II Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan ditinjau Metodologi penelitian ini merupakan cara yang 

digunakan untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang akan 

ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Metode 

penelitian ini dilakukan dengan analisa beberapa tahapan yang meliputi persiapan, 

desain produk, analisa kebutuhan, dan laporan penulisan. 

 

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Berisikan informasi dan gambaran tentang PT. XYZ yang akan mengembangkan 

produk kemasan obat jenis polycellonium. Diharapkan dengan gambaran dan 

pemaparan ini, akan akan dapat diketahui obyek penelitian. Selain itu dalam bab 
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ini, dipaparkan pengumpulan dan pengolahan data kuesioner, yang berisikan 

penjelasan bagaimana kuesioner disusun dan disebarkan, bagaimana data-data 

tersebut dikumpulkan. Selanjutnya akan diuraikan dan dijelaskan bagaimana data-

data yang terkumpul tersebut diolah untuk melihat klasifikasi atribut-atribut 

produk. Di bagian akhir akan dijelaskan penyusunan house of quality (matrik 

QFD) level 1 sampai dengan house of quality level 3. Dari bab ini akan diketahui 

profil responden, atribut-atribut produk, performance kualitas atribut-atribut 

produk, klasifikasi atribut-atribut produk serta house of quality (HOQ) level 1 

sampai dengan house  of quality (HOQ) level 3. 

 

Bab V Analisa dan Pembahasan 

Berisikan analisis terhadap hasil pengumpulan dan pengolahan data yang 

dilakukan pada bab IV diatas. Diharapkan bab ini akan menjelaskan bagaimana 

kualitas produk yang dihasilkan PT. XYZ, serta hal-hal atau langkah-langkah apa 

saja yang harus dilakukan bagi peningkatan kualitas produk di PT. XYZ. 

 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran 

mengenai hal yang dapat dilakukan selanjutnya oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Kesimpulan yang didapat, sesuai dengan tujuan penelitian yang 

dirumuskan pada bab I. Dalam bab terkhir ini juga diharapkan dapat diambil 

kesimpulan tentang aplikasi metode QFD dalam upaya meningkatkan kualitas 

produk. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sejarah Singkat Kemasan 

Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanyalah sebatas untuk 

melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan 

perkembangan jaman yang semakin kompleks, barulah terjadi penambahan nilai-

nilai fungsional dan peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu 

kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-

bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik dan kaca. Tetapi pada 

jaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk 

melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya yang dapat 

merusak barang. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang 

mudah dibawa selama dalam perjalanan. Baru pada tahun 1980-an di mana 

persaingan dalam dunia usaha semakin tajam dan kalangan produsen saling 

berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen, bentuk dan model kemasan 

dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan 

harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan 

“membujuk” konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan 

pada saat jual beli terjadi. 
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2.2 Pengertian Dan Ruang Lingkup Kemasan 

Kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan 

memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan juga 

dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang guna mencegah atau 

mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau 

yang dibungkusnya. Kemasan meliputi tiga hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri 

dan label. Ada tiga alasan utama untuk melakukan pembungkusan, yaitu: 

1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan melindungi 

produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Produk-produk yang 

dikemas biasanya lebih bersih, menarik dan tahan terhadap kerusakan yang 

disebabkan oleh cuaca. 

2. Kemasan dapat melaksanakan program pemasaran. Melalui kemasan 

identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah 

pertukaran oleh produk pesaing. Kemasan merupakan satu-satunya cara 

perusahaan membedakan produknya. 

3. Kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Dengan 

kemasan yang sangat menarik diharapkan dapat memikat dan menarik 

perhatian konsumen. Ruang lingkup bidang kemasan saat ini juga sudah 

semakin luas, mulai dari bahan yang sangat bervariasi hingga bentuk dan 

teknologi kemasan yang semakin menarik. Bahan kemasan yang digunakan 

bervariasi dari bahan kertas, plastik, kayu, logam, fiber hingga bahan-bahan 

yang dilaminasi. Bentuk dan teknologi kemasan juga bervariasi dari kemasan 
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berbentuk kubus, limas, tetrapak, corrugated box, kemasan tabung hingga 

kemasan aktif dan pintar (active and intelligent packaging) yang dapat 

menyesuaikan kondisi lingkungan di dalam kemasan dengan kebutuhan 

produk yang dikemas. produk dalam kantong plastik, dibalut dengan daun 

pisang, sekarang juga sudah berkembang sampai dalam bentuk botol dan 

kemasan yang cantik. 

 

2.3 Fungsi Dan Peranan Kemasan 

Secara umum fungsi kemasan adalah : 

1. Melindungi dan mengawetkan produk, seperti melindungi dari sinar 

ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, kontaminasi dari 

kotoran dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. 

2. Sebagai identitas produk, dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada 

kemasan.  

3. Meningkatkan efisiensi, seperti: memudahkan penghitungan, memudahkan 

pengiriman dan penyimpanan. 

4. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. 

Contohnya, produk-produk benda kerajinan. Dari kemasannya orang sudah 

dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan apa-apa yang ditulis pada 

bungkus tersebut, tapi kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. 
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2.4 Kemasan Flexible  

2.4.1 Definisi Kemasan Flexible 

Kemas fleksibel adalah suatu bentuk kemasan yang bersifat fleksibel yang 

dibentuk dari aluminium foil, film plastik, selopan, film plastik berlapis logam 

aluminium (metalized film) dan kertas dibuat satu lapis atau lebih dengan atau 

tanpa bahan thermoplastic maupun bahan perekat lainnya sebagai pengikat 

ataupun pelapis konstruksi kemasan dapat berbentuk lembaran, kantong, sachet 

maupun bentuk lainnya.  

Pemasaran kemasan ini akhir-akhir ini menjadi popular untuk mengemas 

berbagai produk baik padat maupun cair. Dipakai sebagai pengganti kemasan 

rigid maupun kemas kaleng atas pertimbangan ekonomis kemudahan dalam 

handling.  

2.4.2 Bahan baku Kemasan Fleksibel  

Biasanya bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan 

kemas flexible adalah antara lain film plastic, selopan, aluminium foil dan kertas. 

Untuk memenuhi fungsinya dengan baik film plastik dan aluminium foil dan 

kertas dalam berbagai kombinasi dibentuk sebagai multi layer dan diextrusion 

dengan resin plastik, polyethilen, polypropylene, eva, dan lain sebagainya, 

sehingga menjadi satu kesatuan ataupun dilaminasi dengan adhesive tertentu.  

Kombinasi dari berbagai material tersebut, akan memberikan kemasan 

yang lebih sempurna dari prosuk tersebut. Dapat disimpulkan bahwa bahan yang 

digunakan adalah sebagai berikut :  
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Bahan Utama : film plastik, selopan, aluminium foil, metalized film, kertas dan 

sebagainya.  Bahan Pengikat : perekat/adhesive dan extrusion dari bahan 

Thermoplastic Bahan Penolong : antara lain tinta dan solven  

A. Bahan utama 

1. Kertas  

Bahan baku kertas cukup banyak digunakan dalam kemasan 

fleksibel, merupakan salah satu material essensial. Untuk masa mendatang, 

demi untuk orientasi akrab lingkungan, maka pemakaian kertas dibidang 

kemas fleksibel akan meningkat. Ada berbagai macam jenis kertas yang 

dikenail, dengan sifat tertentu dan dengan aplikasi tertentu. Kertas dibagi 

dua dalam klasifikasi yang luas, ialah cultural papers atau fine paper dan 

industrial paper atau coarse papers.  

• Cultural paper : antara lain printing paper, litho paper, artpaper dan 

lain-lain. 

• Industrial paper : antara lain kraft paper, manila paper, glassine 

paper, grease-proof paper dan lain-lain.  

Untuk keperluan kemas fleksible, selain menggunakan kertas 

industri seperti kraft paper dan glassine paper juga digunakan cultural 

paper, seperti litho paper dan art paper. Kraft paper, karena sifatnya yang 

kuat, banyak digunakan dibidang kemas fleksible, terutama sebagai 

shopping bag. 
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Kertas kraft digunakan juga pada pembuat multi wall shipping bag, 

kertas yang banyak juga digunakan untuk kemas fleksibel adalah glassine 

dan grease proof paper. Penampilan dan sifat yang khusus dari kertas ini, 

bukan karena penambahan aditif, tetapi karena sifat dari pulp yang 

dipakai.  

2. Aluminium Foil  

Aluminium foil menempati posisi yang penting dalam produk 

kemas fleksibel karena memiliki barriers yang memuaskan dan 

penampilan yang baik. Foil yang biasa digunakan dengan ketebalan antara 

6 mikron sampai dengan 150 mikron baik soft temper maupun hard 

temper. Soft maupun hard temper, tergantung dari komposisi dari alloy 

dan treatment terhadap foil tersebut.   

Umumnya untuk kepentingan kemas fleksibel foil yang digunakan 

tebalnya kurang dari 25 mikron. Namun demikian untuk keperluan tertentu 

dengan contoh yang lebih tebal aluminium foil yang soft temper akan 

mudah membentuk dead-fold, dan tidak mudah kembali, dan bisa dibentuk 

menurut keinginan.  

Foil adalah tak berbau, tak ada rasa, tak berbahaya dan hygienis, 

tak mudah membuat pertumbuhan bakteri dan jamur. Karena harganya 

yang cukup mahal, maka aplikasi dari aluminium foil sekarang ini banyak 

disaingi oleh metalized aluminium film. Coating yang sangat tipis dari 

aluminium, yang dilaksanakan di ruang vacuum, hasilnya adalah suatu 
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produk yang ekonomis dan kadang-kadang fungsinya dapat menyaingi 

aluminium foil, dalam aplikasi kemas fleksibel dan memiliki proteksi yang 

cukup baik terhadap cahaya, moisture dan oksigen.  

3. Film  

Pada umumnya dimaksud antara lain aplikasi kemas fleksibel 

adalah film plastik, tetapi selopan film walaupun tidak berbuat dari plastik 

dikelompokkan dalam film plastik. Foil didefinisikan sebagai bahan yang 

dibuat dari cellophane dan berbagai macam thermoplastic resin. Film 

dapat dibuat dari berbagai macam cara dan proses, yang kemudian 

dicoating, treatment atau laminasi untuk mendapatkan produk dengan 

berbagai sidat fisik, kimia, mekanis maupun elektrikal.  

Sifat tertentu dari film seperti keuletannya dapat diperoleh 

memakai orientasi dan stretching. Film banyak digunakan, karena sifat 

barrier dan daya tahan terhadap bahan kimia. Moisture atau transimisi gas 

permeability adalah sifat yang utama yang menjadi pertimbangan dalam 

aplikasi packaging. Dalam aplikasi tertentu daya tahan minyak dan gemuk 

juga diperlukan beberapa produk terutama food, membutuhkan 

pengendalian transimisi dari gas oksigen dan karbondioksida.  

Produk seperti kopi, the, potato chip mempersyaratkan gas barrier 

yang baik, sedang tomato segar, kubis dan lain-lain produk yang 

memerlukan kegiatan pernapasan, mensyaratkan film yang permeable 

yang bisa melepas gas karbondioksida ketika terjadi proses pernafasan.  
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Daya tahan terhadap perembesan uap air dan permeable gas dari 

suatu film dapat dikurangi dengan meningkatkan ketebalan film tersebut, 

atau dengan cara coating dengan bahan lain, atau dilaminasi dengan film 

lain atau foil.  

Sifat fisik dan kimiawi yang penting dan diperhitungkan dalam 

menseleksi sesuatu produk ialah berat jenis, tensile strength, burst 

strength, impact strength dan stiffness. Disamping sifat diatas, yang perlu 

diperhatikan juga adalah dimensional stability, resisten terhadap sinar UV, 

heat seal range flameability, machine ability, gloss dan transparansi. Dan 

printability adalah penting dalam aplikasi packaging. Selopan dalam 

bentuk nitro cellulose atau polymer coated dan coated lainnya agak mudah 

dicetak. Sedang yang lain memerlukan perlakuan khusus dalam proses 

printing.  

Polyolefin agar mudah dicetak setelah diadakan proses corona 

treatment, nylon, dan polyester bisa dicetak dengan mudah tetapi 

memerlukan tinta khusus. Film yang digunakan dalam packaging disebut 

juga polymer, yang memiliki molekul yang panjang yang terkadang 

merupakan gabungan dari monometer antar 1.000 sampai dengan 2.000 

unit.  

Proses polymerisasi bisa terjadi diatas seperti proses pada 

pembuatan selopan. Sedang untuk film plastik disebut juga polymer 

sintesa. Dalam proses ini molekul kecil, yang disebut monometer 
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bergabung bersama menjadi rantai panjang yang kemudian disebut 

polymerisasi.  

Proses pembuatan film dari resin melalui beberapa tahap, ada yang 

sederhana ada yang agak kompleks. Langkah yang ditempuh adalah 

sebagai berikut :  Polymer feeding – melting – mixing – metering – 

filtration. Proses pengerjaan berbeda-beda tergantung karakteristik dari 

tiap resin yang dipakai. 

Produksi dari plastik film lebarnya biasanya adalah uniform, sifat 

fisik yang stabil, bebas dari gelembung dan warna yang tidak diinginkan. 

Proses bisa dilaksanakan dalam alat yang sederhana ataupun alat yang 

canggih. Beberapa contoh dalam pembuat film plastik dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

4. Calendaring  

Proses ini banyak dipakai pada pembuatan PVC dan polyurethane 

film. Merupakan suatu proses yang continuous extrusion operation 

dilaksanakan melalui sepasang roll yang cylindris.  

5. Blown-Bubble Extrusion Process  

Merupakan suatu extrusion proses yang banyak digunakan pada 

pembuatan polyethylene dan polypropylene film. Film diextrude keatas 

melalui suatu tube, yang didinginkan oleh udara yang ditiupkan, tubulais 

film digulung dalam roll dislit dan dipisahkan.  
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6. Flat Film Extrusion Process  

Polymer diextruder melalui suatu flat die, kesuatu chill roll yang 

kemudian secara cepat mendingin. Process ini disebut extrusion casting, 

dan film yang dihasilkan disebut cast film. Kekurangan film yang melalui 

proses ini hanya ditarik pada suatu arah, dan machine ability kurang baik 

terutama pada transverse direction. Film Orientation Film tertentu bisa 

diperbaiki sifatnya dengan cara orientasi pada temperature yang dikontrol. 

Hasilnya adalah film yang kualitasnya lebih baik. 

7. Selofan  

Selofan adalah cellulose film yang dibuat dari pulp. Alkali 

cellulose direaksikan dengan carbon disulfide dan dilarutkan dalam caustic 

soda untuk mendapatkan viscose, dan kemudian melalui beberapa proses 

didapatkan selofan film.  

Film bisa digunakan dalam bentuk plastik ataupun dicoated dengan 

berbagai macam bahan untuk mendapatkan beberapa sifat yang diperoleh 

untuk aplikasi tertentu. Selofan bisa melangsungkan sinar UV, oleh sebab 

itu untuk UV sensitive produk, menggunakan selofan yang berwarna. 

Selofan mempunyai sealing range yang lebar.  

8. Polyethylene Film  

Film ini banyak digunakan dalam pengemasan dibanding film 

lainnya, oleh karena harganya termurah dibandingkan transparan film 

lainnya, daya chemical resistantnya cukup baik, serta cukup memiliki daya 
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tahan terhadap uap air, tetapi daya tahan terhadap penetrasi dari gas 

kurang baik.  

Permukaan dari polyethylene adalah non polar, sehingga tidak 

mudah dicetak. Untuk ini sebelum dicetak diadakan corona treatment agar 

bisa tinta melekat, karena sifatnya tidak berwarna berbau, banyak 

digunakan untuk kemasan makanan dan obat. Dikenal adanya High 

Density Polyethylene – HDPE dan LDPE atau Low density Polyethylene.  

9. Polypropylene Film  

Dibuat melalui blown extrusion ataupun casting proses PP film 

dapat dibuat oriented ataupun tidak oriented. Biaxially oriented PP film 

memberikan yield yang terbesar dibanding film lainnya. Copolymer PP 

film bisa membuat film dengan heat sealability dan machineability yang 

baik. Coated film bisa dibuat dengan lapisan polyethylene atau laquer.  

PP film mempunyai resistance atau yang lebih atas penetrasi gas 

dan uap air dibanding PE film. Disamping film yang tersebut diatas cukup 

banyak dikenal beberapa film lainnya dalam aplikasi dari kemas fleksibel. 

Polystyrene film, film dibuat melalui stretching dalam suatu suhu yang 

dikontrol untuk mendapatkan produk yang sesuai dalam aplikasi kemasan 

fleksibel.  

10. Polivinil Chloride Film  

PVC dapat dibuat melalui coating atau blown extrusion. Beberapa 

formulasi dari PVC bisa digunakan untuk aplikasi makanan, tetapi perlu 
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testing yang teliti untuk mendapatkan food grade standard. Selain itu 

dikenal adanya nylon film, polyester film mempunyai daya tahan yang 

lebih baik terhadap temperatur. Banyak digunakan untuk boiling bag atau 

retort bag dalam aplikasi kemasan. 

2.4.3 Peningkatan Kemasan Fleksibel  

Lembaran film yang akan digunakan sebagai bahan kemasan, diikat 

dengan jalan extrusion coating maupun laminasi. Lapisan dibaut menjadi heat 

sealable, dapat disatukan dengan bagian lain, kemudian ditutup dan terjadilah 

perlindungan terhadap produk yang terdapat didalamnya.  

Proses penutupan/pengemasan bisa dilaksanakan secara manual, semi manual 

ataupun secara masinal. Film yang akan digunakan pengikatannya dibantu melalui 

coating ataupun laminasi.  

Coating adalah proses untuk meningkatkan sifat proteksi dari film yang digunakan 

terhadap uap air, gas dan lain-lain sehingga bahan yang digunakan untuk coating 

bisa thermoplastic ataupun bahan sintetis seperti laquer.  

Proses pengikatan yang terjadi pada dua permukaan secara bersama, 

memiliki dua prinsip mekanis yang berbeda. Bila permukaan film agak porous, 

maka media cair akan mengadakan penetrasi kepada substrat, dan terjadi 

pengisian oleh adhesive yang bermolekul panjang. Terjadi ikatan fisik antara 

kedua material tersebut. Cara ini disebut sebagai physical adhesive atau 

mechanical adhesive. Bila permukaan dari film adalah rata, dan permukaannya 

tidak dapat tembus, maka mekanisme pengikat agak berlainan. Maka kekuatan 
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pengikat tergantung dari molekul adhesive dan biasanya disebut specific adhesive. 

Yang paling popular dalam aplikasi kemasan adalah extrusion coating dan hotmelt 

coating.  

Extrusion proses adalah pengikatan thermoplastic material selaras dalam 

keadaan cair keatas substrate. Dalam proses ini yang banyak digunakan sebagai 

media adalah LDPE. Selain dengan coating proses, pengikat dilaksanakan proses 

laminasi. Dikenal adanya wet laminasi dan dry laminasi serta solven free process.  

Dalam proses dry laminasi, maka bonding process diaplikasikan pada 

lembaran film dan dikeringkan sebelum disatukan melalui tekanan dan panas.  

Yang perlu mendapat perhatian dalam proses pengikatan ini adalah heat seal 

strength. Kekuatan seal tersebut, bisa terjadi segera diikat selagi panas, atau bisa 

juga ditunggu beberapa saat sampai produk tersebut dingin. Kekuatan seal yang 

terjadi pada saat masih panas tersebut disebut hot tack. Hot Tack amat penting 

bila pengisian terhadap produk yang agak berat, ataupun pemakaian mesin 

pengisian yang vertical. Ikatan antara lapisan dari multi layer film, kekuatannya 

disebut bonding strength. 

2.4.4 Bentuk Kemasan Fleksibel  

Suatu proses pengemasan adalah suatu kegiatan yang menggantikan 

pekerjaan tangan. Produk yang tadinya dipegang tangan, dibebankan dari aktivitas 

tersebut, diisolasi dari pengaruh luar dan dari diamankan dari kemungkinan 

tercecer. Hampir semua produk bisa cidera akibat pengaruh luar, dan proses 

perusakan ini bisa dihindarkan dengan menggunakan kemasan yang tepat.  
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Beberapa abad lalu kemas fleksibel, menjadi feasible dengan 

memungkinkan penggunaan kertas apalagi harganya menjadi cukup ekonomis.  

Bahan pengemasan bisa diperoleh dalam bentuk rol atau lembaran, tergantung 

kebutuhan, dan bahkan extruded film dalam bentuk terbatas, kemudian dicut dan 

di seal dalam aplikasinya.  

Dalam praktek kemas fleksibel yang banyak digunakan adalah 

bag/kantong untuk produk yang tidak mudah ditumpuk, atau mempunyai bentuk 

berbagai macam adalah tepat menggunakan bag sebagai pengemas. Produk ini 

adalah kemas prefabricated yang hanya 

meninggalkan satu sisi yang terbuka, untuk bisa ditutup setelah diisi. Kemasan ini 

diproduksi melalui mesin otomatis dalam bentuk terbatas reel, kemudian ditutup 

satu sisi dan dipotong dalam berbagai bentuk menurut aplikasinya. Untuk aplikasi 

yang banyak digunakan mesin otomatis.  

2.5 Pengemasan di Bidang Farmas  

Strip packaging merupakan teknik pengemasan yang sudah berlangsung 

lebih dari seperempat abad. Semua solid form dibidang farmasi termasuk pill, 

tablet, capsul, lozenges, dikemas dengan system ini. Tetapi yang paling umum 

menggunakan cara ini adalah tablet dan capsul.  

Metodenya adalah mengemas dengan dua lapisan atas/bawah, dan 

kemudian di seal dan di cut. Pemilihan dari material harus tepat, agar tidak ada 

migrasi dari produk keluar. Produk akan jatuh kedalam mold yang panas, 

kemudian dibentuk kemasan dan mewadahi produk tersebut. Size dan kedalaman 
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dari mold tersebut harus cukup untuk menampung produk dan membentuk 

kantong, dan jangan sampai produk tertekan. Perlu dicek bahwa heat seal cukup 

efektif.  

Blister pack : dalam proses ini lembar plastik yang tebal dilewatkan pada 

rol yang telah dipanaskan, hingga akan terbentu ruang untuk diisi produk. Produk 

yang akan dikemas kemudian dilepas melalui happer, kemudian lembar foil yang 

sudah dicoat dengan laquer dipakai untuk menutup lembar plastik yang sudah 

dibentuk dan berisi produk lalu di cut. Strip dibentuk dalam tray, dicut sesuai 

mold dan dimasukkan dalam karton box. 

2.5.1 Stabilitas produk dengan Kemasan Fleksibel  

1. Pengaruh uap air terhadap kemasan  

Oleh karena uap air berada diatas ini, setiap produk baik yang dikemas 

ataupun dialam bebas, mengandung kadar air didalamnya. Kadar uap air 

didefinisikan sebagai jumlah berat air yang terdapat dalam material tersebut dan 

dijelaskan dalam prosentase berat terhadap material tersebut dalam keadaan bebas 

air.  

 Kadar tiap air dari sesuatu material, bervariasi dengan keadaan humidity 

dari ruangan, dimana material tersebut sudah mempunyai keseimbangan. Udara 

pada suhu tertentu, akan mengandung air dalam bentuk uap air. Bila jumlah air 

yang dikandung adalah maksimum, dikatakan tekanan uapnya adalah jenuh. 

Tetapi bila kandungannya belum maksimum, maka uap airnya disebut relative 

humidity. Relative humidity mengandung kadar air, yang jumlahnya 
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dibandingkan bila dalam keadaan jenuh lebih rendah dan dinyatakan dalam 

prosentase. Bila ruang tidak ada hubungan dengan sumber uap air lainnya, 

peningkatan temperatur akan menyebabkan humidity relative akan turun, karena 

pada temperatur yang meningkat ruangan mampu mengandung uap air yang lebih 

banyak, sebaliknya bila suhu menurun maka humidity relative akan meningkat. 

Bila udara berkontak dengan hygroscopis material, seperti kertas dan roti, maka 

peningkatan mutu yang mengakibatkan penurunan H.R. diatmosphere sekitar 

material, yang berakibat material melepaskan kandungan airnya, sedangkan akan 

tercapai keseimbangan baru antara material dan atmosphere.  

Nilai keseimbangan untuk setiap material bervariasi dalam kandungan uap 

airnya, seperti contoh pada kertas akan mengandung 8% uap air dalam 

keseimbangan dengan udara pada H.R. 65%. Bila udara mendingin dan 

keseimbangan terjadi pada H.R. 80%, maka kertas akan menyerap uap air lebih 

lagi untuk terjadinya keseimbangan dan kandungan uang air dari kertas akan 

menjadi 12%.  

Tetapi bila suhu naik sehingga keseimbangan terjadi pada 48% H.R. maka 

kertas akan mengandung uap air 7%. Bila diudara terbuka material akan menyerap 

atau melepas uap air, maka didalam ruang tertutup dalam ruang kemasan akan 

terjadi hal yang sama. Uap air akan menembus barrier yang terdapat pada 

kemasan, dan Relative Humadity yang terjadi pada kemasan tersebut, disebut 

Equilibrium Relative Humidity (EHR).  

Bila kemasan dengan konsep EHR tersebut ditempatkan didalam 

atmosphere yang memiliki R.H. yang lebih tinggi dari ERH, maka kemasan 
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tersebut akan menyerap uap air. Hal sebaliknya akan terjadi bila kemasan tersebut 

ditempatkan pada atmosphere yang kurang.  

Proteksi terhadap uap air, salah satu factor yang berpengaruh atas shelf life 

dari suatu produk. Daya tahan kemasan terhadap proteksi uap air perlu 

diperhatikan : Dengan cara memperlambat uap air dari udara masuk kedalam 

kemasan, maka kerusakan produk bisa ditunda waktunya. Bila kualitas kemasan 

adalah sesuai, maka produk akan dapat digunakan pada tepat waktu. Barrier tidak 

harus sempurna sekali sejauh produk tersebut bisa dipertahankan sebatas waktu 

pemakaian yang diharapkan.  Jumlah air yang terdapat pada berbagai macam 

makanan akan berbeda sesuai kondisi dari lingkungan, dan kandungan air pada 

procentase tertentu tidak akan berpengaruh sesuatu produk. Misalnya pada sesuatu 

biscuit akan mengandung sebatas 2% air ketika selesai dimasak, dan tak akan 

pengaruh terhadap konsumen. 

Gula tak akan menyerap uap air dari udara bila kadar uap air lebih rendah dari 

85%. Diatas kandungan tersebut gula akan menyerap air dari udaara hingga leleh.  

 

2.6 Teknologi Extrusion  

2.6.1 Definisi 

Teknologi extrusion dipakai oleh Pabrik pembuat plastik film dan 

penrusahaan pengemasan. Keduanya memanfaatkan konsep “extrusion” yang 

diterjemahkan bebas berarti curah. Mengapa disebut curah, karena secara fisik 

mesinnya mencurahkan lelehan plastik panas. Perbedaan antara pembuat plastik 

film dengan perusahaan pengemasan terletak pada tujuan pencurahan lelehan 
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plastik panas tersebut. Pabrik plastik mencurahkan lelehan plastik agar dapat 

diproseS selanjutnya sampai menjadi plastik film. Sedangkan perusahaan 

pengemasan mencurahkan lelehan plastik panas untuk melapis permukaan bahan 

tertentu.  

Untuk dapat mengerti tentang teknologi extrusion pada perusahaan 

pengemasan, maka perlu dibahas secara sistematis hal-hal sebagai berikut:  

1. Tujuan Pelapisan dan macam-macam pelapisan   

2. Pelapisaii curah (extrution) dan alat pencurah  

3. Sekilas tentang teknologi plastik polinier  

4. Mesin yang digunakan dan pengenda]ian kualitas  

2.6.2 Tujuan Pelapisan  

Pengemasan fleksibel mensyaratkan bahan yang akan dikemas tidak 

terkontaminasi dengan bahan-bahan kemasan itu sendiri. Oleh karena itu tinta dan 

solvent hasil printing tidak akan mengkontaminasi bahan yang dikemas karena 

kemasan sudah dilapis. Proses pelapisan itu dapat menggunakan teknologi 

extrusion.  

2.6.3 Macam-macam pelapisan  

Proses pelapisan yang dikenal ada dua yaitu:  

1. Pelapisan extrusion : Kalau pelapisan extrusion menggunakan lelehan bijih 

plastik panas, 

2. Pelapisan Dry : Pelapisan dry cara pelapisannya melalui proses penempelan 

suatu film dasar dengan film pelapis. 

Dari segi biaya pelapisan curah lebih murah karena lapisan plastik tersebut dibuat 
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sendiri melalui teknologi curahan plastik cair pada permukaan bahan yang 

berjalan pada kecepatan tertentu. Sedangkan pelapisan dry memerlukan bahan 

pelapis yang dibeli sudah dalam keadaan film yang digulung. sehingga harga per 

meter persegi bahan lapisan relatif lebih mahal.  

2.6.4 Pelapisan Curah (Extrution)  

Secara prinsip prosesnya adalah mentransformasikan polimer padat 

bebentuk granular yang selanjutnya disebut resin menjadi film tipis. Urutannya 

adalah:  Polimer feeding -- Melting -- Mixing — Metering — Filtration.  Pada 

saat sampai filtration, proses ini siap dibentuk menjadi film tipis. Untuk 

menghasilkan lelehan plastik yang seragam dalam tebal dan sifat fisik yang sama 

pada kecepatan konstan, maka diperlukan suatu alat yang disebut extruder. 

2.7 Atribut Produk 

Atribut menurut Kotler (2000) adalah mutu ciri dan model produk. 

Sementara menurut Engel et al 1994, keunikan suatu produk dapat dengan 

mudah menarik perhatian konsumen. Keunikan ini dapat terlihat dari atribut-

atribut yang dimiliki oleh suatu produk. Atribut produk adalah karakteristik 

suatu produk yang berfungsi sebagai atribut evaluatif selama pengambilan 

keputusan dimana atribut tersebut tergantung pada jenis produk dan tujuannya. 

Atribut produk terdiri dari tiga tipe, yaitu ciri-ciri atau rupa (features), fungsi 

(function), dan manfaat (benefit). Penjual perlu mengetahui sikap konsumen 

yang mendukung atau tidak mendukung produk mereka. Penjual perlu sekali 

mengetahui alasan pada sikap ini, terutama pada atribut yang diinginkan 

konsumen seperti tipe ciri dan tipe manfaat. 
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Atribut pada tipe ciri dapat berupa ukuran, karakteristik suatu  produk 

(rasa, warna, harga), komponen atau bagian-bagiannya, bahan dasar, proses 

manufaktur, service atau jasa, penampilan, harga, susunan maupun trademark 

atau tanda merek dan lain-lain. Sementara tipe manfaat dapat berupa 

kegunaan, kesenangan yang berhubungan dengan indera, dan non material 

seperti kesehatan dan kemudahan serta kenyamanan 

 

2.8 Pengembangan produk 

Pengembangan produk merupakan hal yang sangat penting yang harus 

dilakukan perusahaan didalam suatu penyempurnaan suatu produknya, agar 

dapat bersaing dan selalu memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah 

dari waktu ke waktu. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

perkembangan produk, berikut ini beberapa definisi pengembangan produk 

menurut beberapa ahli yaitu : 

1. Pengembangan produk baru
5 

yaitu pengembangan dari produk 

original, perbaikan produk, modifikasi produk, dan merek baru 

melaluui berbagai upaya penelitian dan pengembangan perusahaan 

itu sendiri. 

2. Pengembangan produk
6  

merupakan salah satu   yang dilakukan oleh    

perusahaan 

dalam usahanya untuk selalu menyesuaikan diri dengan permintaan 

pasar, dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam dan untuk 

meningkatkan volume penjualan. 
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3. 7
“Customer want new product, and competitor will do their best to 

supply the. 

Replacement product must found in order to maintain or build future 

sales. Every company must carry on new product development “ ( 

keinginan konsumen selalu berkembang dan pesaing selalu berusaha 

keras untuk memenuhinya. Pergantian produk baru harus dilakukan 

agar dapat mempertahankan dan membangun penjualn di masa 

depan. Setiap perusahaan harus melakukan persaingan produk). 

Pengembangan produk yaitu strategi untuk pertumbuhan perusahaan 

dengan membangun produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen 

pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi 

produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah 

menjadi produk yang dapat diwujudkan. 

Jika kita lihat dari definisi – definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan produk merupakan suatu cara yang dapat meningkatkan 

penjualan melalui usaha suatu perbaika maupun modifikasi melalui berbagai 

upaya untuk merebutkan peluang pasar dari para pesaing. 

2.8.1 Tujuan pengembangan produk 

Faktor- faktor yang mendorong perusahaan yang mengadakan 

pengembangan produk adalah : 

1. Perubahan selera konsumen 

2. Persaingan 

3. Konsumen menginginkan perubahan barang 
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4. Produk sudah “up to date “ 

5. Perkembangan teknologi 

6. Adanya kapasitas yang berlebihan, dll 

Faktor – faktor yang mendorong pelaksanaan pengembangna produk 

sebagai berikut : 

1. Dengan adanya penemuan – penemuan baru sebagai akibat 

perkembangan teknologi 

2. Adanya keingina dan kebutuhan konsumen yangn selalu berubah – ubah 

3. Adanya keinginan perusahaan untuk memperluas pasar 

4. Dana keuangan perusahaan tersedia cukup untuk  pengembangan produk 

5. Sumber daya manusia tersedia dan terlatih 

6. Hasil penelitian dan penemuan perusahaan 

7. Untuk memperkuat posisis produk di pasar 

8. Adanya persaingan – persaingan yang sangat tajam antara perusahaan 

yang menhasilkan produk sejenis. 

 

2.8.2 Fase –fase Dalam Pengembangan Produk 

Dalam buku perancangan dan pengembangan produk
10

,proses 

pengembangan produk secara umum memiliki 6 fase,fase-fase tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai ‘zerofase’ karena 

kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran 
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pengembangan produk aktual. 

2. Pengembangan konsep 

Pada fase pengembangan konsep,kebutuhan pasar target di 

identifikasi,alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan 

dievaluasi,dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan 

dan percobaan lebih jauh.konsep adalah uraian dari 

bentuk,fungsi,dan tampilan suatu produk dan biasanya dibarengi 

dengan sekumpulan spesifikasi, analisis produk-produk pesaing serta 

pertimbangan ekonomis proyek. 

3. Perancangan tingkat sistem 

Fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk 

dan uraian produk menjadi subsistem-subsitem serta komponen-

komponen.gambaran rakitan akhir untuk sistem produksi biasanya 

didefinisikan selama fase ini. 

4. Perancangan detail 

Fase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dari 

bentuk,material,dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik 

pada produk dari seluruh identifikasi produk setandar yang dibeli 

dari pemasok.output dari fase ini adalah pencatatan pengendalian 

untuk produk: gambar pada file komputer tentang bentuk tiap 

komponen dan peralatan produksinya,spesifikasi komponen-

komponen yang dibeli,serta rancangan proses untuk pabrikasi. 

5. Pengujian dan perbaikan 
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Fase pengujian dan perbaikan melibatkan kontruksi dan evaluasi dari 

bermacam- macam versi produksi awal produk.prototipe awal 

(alpha) bisanya dibuat dengan komponen-komponen dengan bentuk 

danjenis material pada produksi sesungguhnya,namun tidak 

memerlukan pabrikasi dengan proses yang sama dengan yang 

dilakukan pada produksi sesungguhnya. 

6. Produksi awal 

Pada fase produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem 

produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah 

untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahanyang 

munkin timbul pada proses produksi sesungguhnya. 

 

2.9 Pembuatan dan Pengolahan Kuesioner 

Hal penting yang perlu diingat dalam melakukan analisis data adalah 

mengetahui dengan tepat penggunaan alat analisis, sebab jika kita tidak 

memenuhi prinsip-prinsip dari pemakaian alat analisis, walaupun alat analisisnya 

sangat canggih, hasilnya akan salah diinterpretasikan dan menjadi tidak 

bermanfaat untuk mengambil suatu kesimpulan.   Model-model   statistika   

untuk   keperluan   analisis   data   telah   begitu berkembang, dari model-model 

statistika deskriptif hingga ke statistika inferensial non parametrik dengan 

persyaratan yang lebih “lunak “ dibandingkan dengan statistika parametrik yang 

sangat ketat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan sulit dipenuhi dalam 

kerangka penelitian sosial. Ketika kita memutuskan untuk melakukan analisis 
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data menggunakan alat statistika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

antara lain: 

• Dari mana data diperoleh, apakah berasal dari sampel (melalui proses 

sampling) atau dari populasi (dengan cara sensus) 

• Jika berasal dari sampel apa teknik sampling yang digunakan, apakah 

termasuk kelompok sampling probabilitas atau non probabilitas. 

• Memakai skala apa data diukur, apakah menggunakan skala nominal, 

ordinal, interval, atau rasio. 

• Bagaimana hipotesis yang dibuat apakah perlu dilakukan pengujian satu 

arah atau dua arah kalau memakai statistika inferensial. 

 

2.9.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data yang diperoleh dari kuesioner akan diuji validitas dan  reliabilitas 

data. Validitas data ialah suatu ukuran yang mengacu kepada derajat kesesuaian 

antara data yang dikumpulkan dan data sebenarnya dalam sumber data 

 
 

Dimana,  

r = koefisien korelasi antara X dan Y  

X = skor variabel independen X 

Y = skor variabel independen Y 

 

Reliabilitas sebuah alat ukur berkenaan dengan derajat konsistensi dan 

stabilitas data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data dengan 

menggunakan instrumen tersebut 
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𝑟 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎2𝑏

𝜎2𝑡
] 

 

 

Dimana : 

K  = jumlah butir pertanyaan 

𝜎2𝑏  = varians butir pertanyaan 

𝜎2𝑡   = varians total butir pertanyaan 

 

2.10  Quality Function Deployment (QFD) 

Quality Function Deployment ( QFD ) adalah suatu cara meningkatkan 

kualitas barang atau jasa dengan memahami kebutuhan konsumen kemudian 

menghubungkannya dengan ketentuan teknis untuk menghasilkan suatu barang 

atau jasa pada setiap tahap pembuatan barang atau jasa yang dihasilkan. 

Penyebaran fungsi mutu QFD adalah alat perencanaan yang digunakan 

untuk membantu bisnis memutuskan perhatian pada kebutuhan para pelanggan 

mereka ketika menyusun spesifikasi desain dari pabrikasi. 

QFD pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1972 oleh 

Mitsubitsi untuk digunakan di galangan kapalnya di Kobe. Pada tahun 1978 Yoji 

Akao dan Shigeru Mizuno menyusun konsep ini dan mempublikasikannya. Sejak 

itu proses dikembangkan oleh Toyota dan pemasoknya yang telah 

menggunakannya dalam rancangan mobil. Kini teknik itu digunakan secara luas 

di Jepang dan telah mulai digunakan di Amerika dan Eropa oleh perusahaan-

perusahaan seperti Hawlet   Packard, Texas Instrument, Ford, Chrysler, General 

Motors, Procter & Gamble, Polaroid dan Deere & Company. Di Jepang alat ini 
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telah digunakan dan telah berhasil mengendalikan rancangan dan pembuatan 

suatu jajaran produk yang luas termasuk barang-barang elektronik, mobil, 

baranbg-barang rumah tangga, rangkaian elektornik terpadu, pakaian dan 

rancangan untuk kenyamanan setempat, penjualan eceran dan perumahan. 

2.10.1 Konsep QFD 

 Quality Function Deployment (QFD) adalah metodologi dalam proses 

perancangan dan pengembangan produk atau layanan  yang mampu 

mengintegrasikan “suara-suara konsumen‟ ke dalam proses perancangannya. 

QFD sebenarnya adalah merupakan suatu jalan bagi perusahaan untuk 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap 

produk atau jasa yang dihasilkannya. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi 

Quality Function Deployment menurut para pakar: 

1) QFD  merupakan  metodologi  untuk  menterjemahkan  keinginan  

dan   kebutuhan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang 

memiliki persyaratan teknis dan karakteristik kualitas tertentu. 

2) QFD adalah metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses 

perancangan dan pengembangan produk suntuk menetapkan spesifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematis 

kapabilitas produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

3) 22
QFD adalah sebuah sistem pengembangan produk yang dimulai 

dari merancang produk, proses manufaktur, sampai produk tersebut 

ke tangan konsumen, dimana pengembangan produk berdasarkan 
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keinginan konsumen. 

2.10.2 Manfaat Quality Function Deployment (QFD) 

Penggunaan metodologi QFD dalam proses perancangan dan 

pengembangan produk merupakan suatu nilai tambah bagi perusahaan. Sebab 

perusahaan akan mempunyai keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu 

produk atau jasa yang mampu memuaskan konsumen. 

Manfaat QFD
 
: 

1. Mengurangi dan mempercepat terjadinya perubahan. 

Keuntungan utama QFD adalah bahwa tindakan pencegahan 

(preventive) lebih baik dari pada reaksi (reactive) dalam 

pengembangan produk, yang menyebabkan performansi organisasi 

bergerak naik sehingga akan bekerja pada tingkat kualitas yang 

tinggi. Gambar 8.1. di bawah ini menunjukkan perbandingan dua 

perubahan secara umum pada dunia industri di 2 negara berbeda. 

2. Mengurangi waktu pengembangan. Waktu siklus pengembangan 

produk dapat dipercepat 1/3 menjadi ½ dengan QFD melalui 

perencanaan produk. 

3. Pengurangan masalah saat produksi dimulai. Contoh pada grafik di 

Gambar 2.1. 
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Grafik 2.1 Perbandingan Permasalahan Produksi Di Toyota 

(kaebernik, H,Farmer,L.E.,and Mozar) 

4. Biaya produksi yang lebih rendah. 

Dari pengalaman TOYOTA Motors dengan menerapkan QFD, pada 

tahun 1977, indeks biaya mencapai 100, tahun 1984, TOYOTA 

Motors mampu menghilangkan biaya produksi awal sebesar 61%. 

5. Pengurangan permasalahan dasar. 

Pada tahun 1960-1n dan awal tahun 1970-an, mobil-mobil jepang 

mempunyai masalah mudah berkarat. Biaya garansi yang 

dikeluarkan melebihi keuntungannya. Dengan penerapan QDF, 

menghasilkan sejumlah pengurangan karat sepanjang masa garansi. 

6. Peningkatan kepuasan konsumen 

7. Transfer ilmu pengetahuan 

 

Manfaat utama yang diperoleh dari penerapan QFD
24 

yaitu: 
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1. Rancangan produk dan jasa baru fokus pada kebutuhan pelanggan 

karena kebutuhan pelanggan tersebut sudah lebih dipahami. 

2. Kegiatan desain dapat lebih diutamakan dan dipusatkan pada 

kebutuhan pelangggan. 

3. Dapat menganalisis kinerja produk/jasa perusahaan terhadap pesaing 

utama dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan utama pula. 

4. Dapat memfokuskan pada upaya rancangan sehingga akan 

mengurangi waktu untuk perubahan rancangan secara keseluruhan 

sehingga akan mengurangi waktu pemasaran produk baru. 

5. Dapat mengurangi frekuensi perubahan suatu desain setelah 

dikeluarkan dengan memfokuskan pada tahap perencanaan sehingga 

akan mengurangi biaya untuk memperkenalkan desain baru. 

6. Dapat mendorong terselenggaranya tim kerja antar departemen. 

7. Dapat menyediakan cara untuk membuat dokumentasi proses dan 

dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. 

 

2.10.3  Menentukan Karakteristik 

Penentuan karakteristik ini bertujuan untuk mengetahui selera 

konsumen terhadap produk. Hal ini dapat dilakukan dengan metode QFD, yaitu 

menterjemahkan selera konsumen ke dalam bentuk atribut-atribut produk yang 

disesuaikan dengan karakteristik teknis. 

QFD adalah suatu matriks yang sistematis, menggambarkan pendekatan 

yang dilakukan untuk merancang produk yang berkualitas. Dasar QFD adalah 
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filosofi TQM. Dalam QFD menggunakan suatu matriks yang disebut sebagai 

Housev of Quality, dimana matriks ini dapat menterjemahkan keinginan 

konsumen ke dalam karakteristik desain. Bentuk dan keterangan dari setiap 

bagian matrik House of Quality . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 House Of Quality (louis cohen) 

 

 

2.10.4 Tahapan Quality Function Deployment (QFD) 

 

Metode QFD memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan 

yang disebut empat fase model QFD . 
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Gambar 2.3 Tahapan Perencanaan (Louis.cohen) 

 

Tahap perencanaan dan pengembangan fase model QFD dapat disebut juga 

matriks, adapun matriks perencanaan dan pengembangan QFD adalah 

sebagai berikut: 

1. Matriks Perencanaan Produk / House of Quality/HOQ : 

 

HOQ lebih dikenal sebagai rumah pertama (R1) yang menjelaskan 

tentang customer needs, tecnical requirement,co-relationship, 

relationship,customer copetitive evaluation, competitive technical 

assesment dan tergets. HOQ terdiri dari 7 bagian utama tersebut. 

2. Matriks Perencanaan Part (Part Deployment), 

 

Lebih dikenal dengan sebutan rumah kedua (R2) adalah matriks 

untuk mengidentifikasikan faktor-faktor teknis yang critical terhadap 

pengembangan produk. 

3. Matriks perencanaan proses (R3) yang merupakan matriks untuk 

mengidentifikasi pengembangan proses pembuatan suatu produk  

4. Matriks Perencanaan Manufakturing/Produksi / Manufacturing 

Production Planning.Lebih dikenal dengan rumah keempat (R4) 
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yang memaparkan tindakan yang perlu diambil didalam perbaikan 

produksi suatu produk. 

QFD iterasi 1 mengkombinasikan voice of customer atau kebutuhan 

pelanggan dengan karakteristik teknis yang dibuat tim pengembang untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengolahan QFD iterasi pada 1 

menggunakan bagan house of quality seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bagian-Bagian HOQ (louis.cohen) 

 

• Bagian A. Matriks kebutuhan pelanggan/ customer needs and benefits 

 

Matriks ini berisi daftar kebutuhan pelanggan secara terstruktur yang 

langsung diterjemahkan dari kata-kata pelanggan, sering disebut juga 

voice of customers Langkah-langkah mendapatkan voice of customers: 

1. Mendapatkan suara pelanggan melalui wawancara, kuisioner 

terbuka, komplain pelanggan. 

2. Sortir Voice of Customer ke dalam beberapa kategori 

(need/benefit, dimensi kualitas, dll) 

3. Masukkan ke dalam matriks kebutuhan pelanggan. 
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• Bagian B. Matriks perencanaan/ planning matrix 

Penjelasan bahwa matriks Perencanaan
26 

merupakan alat yang dapat 

membantu tim pengembangan untuk memprioritaskan kebutuhan 

pelanggan.Matriks ini mencatat seberapa penting masing-masing 

kebutuhan atau keuntungan dari produk atau jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan berdasarkan interpretasi tim pengembang dan data 

hasil penelitian. Kondisi ini mempengaruhi keseimbangan antara 

prioritas perusahaan dan prioritas pelanggan. Adapun bagian- bagian 

dari Matriks Perencanaan adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kepentingan pelanggan(Important to Customer) 

 

Kolom tingkat kepentingan pelanggan merupakan tempat dimana 

hasil pengambilan data mengemai seberapa penting yang suatu 

atribut kebutuhan. 

2. Tingkat kepuasan pelanggan(Customer Satisfaction Performance) 

 

Tingkat kepuasan pelanggan merupakan persepsi pelanggan 

mengenai seberapa baik suatu produk atau layanan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

3. Tingkat kepuasan pelanggan pesaing(Competitive Satisfaction 

Performance) Tingkat kepuasan pelanggan merupakan persepsi 

pelanggan mengenai seberapa baik suatu produk atau layanan 

kompetitor dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 

4. Goal 

 

Goal merupakan target kepuasan pelanggan yang ingin dicapai oleh 
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perusahaan berdasarkan kondisi tingkat kepuasan sebenarnya. 

Penentuan Goal kepuasan pelanggan dalam matriks perencanaan 

memberikan efek yang besar dalam  prioritas sepanjang proyek 

pengembangan. 

5. Improvement ratio 

 

Kombinasi dari Customer Satisfaction Performance dan Goal 

menghasilkan sebuah niali yang disebut Improvement ratio. 

Improvement ratio merupakan perkalian faktor Goal dan tingkat 

kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Performance). 

 
 

6. Sales point 

 

Sales point adalah daya jual yang dimiliki oleh sebuah produk 

berdasarkan seberapa baik kebutuhan pelanggan terpenuhi. Sales 

point mempunyai nilai dari salah satu diantara tiga nilai berikut: 

1,1.2, dan 1.5. Arti dari ketiga nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

1 = Atribut tidak memiliki daya jual (daya jual rendah)  

2 = Atribut memiliki daya jual rendah 

3 = Atribut memiliki daya jual tinggi 

 

7. Raw weight 

 

Kolom Raw weight berisi nilai dari data dan keputusan yang diambil 

dari kolom- kolom bagian matriks perencanaan sebelumnya. Nilai 

raw weight adalah sebagai berikut: 
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Raw weight = (important to customer)x(improvement ratio)x(sales 

point) 

8. Normalized raw weight 

 

Normalized raw weight merupakan presentase nilai raw weigh dari 

masing masing atribut kebutuhan 

9. Cumulative normalized raw weight. 

 

• Bagian C. Matriks karakteristik teknis/ substitute quality characteristics 

 

Matriks ini memuat karakteristik teknis yang merupakan bagian 

dimana perusahaan melakukan penerapan metode yang mungkin 

untuk direalisasikan dalam usaha memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Dalam technical response, perusahaan mentranslasikan 

kebutuhan konsumen menjadi substitute quality characteristics Perlu 

ditentukan arah peningkatan atau target terbaik yang dapat dicapai, 

yaitu: 

1. ↑ semakin besar nilainya, semakin baik 

 

2. ↓ semakin kecil nilainya, semakin baik 

 

3. ○ nilai target yang ditentukan adalah yang terbaik 

 

 

• Bagian D. Matriks hubungan/ relationship 

 

Matriks ini menentukan hubungan antara VOC dengan SQC dan 

kemudian menerjemahkannya menjadi suatu nilai yang menyatakan 

kekuatan hubungan tersebut (impact). Dari hubungan ini ada 4 

kemungkinan yang terjadi, yaitu : 

1. Tidak berhubungan (nilai=0) 

 

2. Sedikit hubungan = ∆ (nilai=1) 
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3. Hubungan biasa = ○ (nilai=3) 

 

4. Sangat berhubungan = © (nilai 5,7,9 atau 10 tergantung pemilihan tim 

perancang) 

 

 

• Bagian E. Matriks korelasi karakteristik teknis / technical correlation 

Matriks ini menggambarkan peta saling ketergantungan 

(independancy) dan saling berhubungan (interrelationship) antara 

SQC. 

Ada 5 tingkat pengaruh teknis pada bagian ini, yaitu : 

 

1. √√ pengaruh positif kuat 

 

2. √ pengaruh positif sedang 

3. tidak ada hubungan 

 

4. X pengaruh negatif sedang 

 

5. XX pengaruh negatif kuat 

 

• Bagian F. Matriks teknis 

 

Matriks ini berisi tiga jenis informasi, 

yaitu : 

 

1. Kontribusi karakteristik teknis kepada performansi produk atau jasa 

secara keseluruhan. Kontribusi ini didapat dengan mengurutkan 

peringkat karakteristik teknis, berdasarkan bobot kepentingan dan 

kebutuhan pelanggan pada bagian B serta hubungan antara 

karakteristik teknis dan kebutuhan pelanggan pada bagian D. 

2. Technical benchmark yang menguraikan informasi pengetahuan 

mengenai keunggulan karakteristik pesaing. Dilakukan dengan 

membandingkan masing- masing SQC 



43 
 

  

3. Target untuk SQC diekspresikan sebagai ukuran performansi fungsi 

dari SQC, yang selanjutnya akan menjadi target aktivitas 

pengembangan. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini terdapat beberapa referensi yang dijadikan dasar 

penelitian. Terdiri dari jurnal ilmiah/penelitian terkait dan textbook yang 

melengkapi tinjauan pustaka yang digunakan.  

Berikut daftar referensi yang digunakan dalam penelitian Penerapan 

Quality Function Deployment (QFD) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas 

Kemasan Obat jenis Polycellonium di PT. XYZ (Industri dan Percetakan Kemasan 

Obat dan Makanan) 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul 
Metode 

Penelitian 
Tahun 

Hasil dan 

Kesimpulan 

1 

Kristanto 

Agung 

dan 

Sugeng 

Triyono 

Pengembangan dan 

Perencanaan Tempat Tidur 

Bayi (Baby Box) yang 

Ergonomis Menggunakan 

Software Autocad Dengan 

Pendekatan Data Antromo 

Metri 

QFD 2011 

Hasil penelitian ini 

dapat diketahui 

atribut-atribut 

tempat tidur bayi 

yang sesuai 

dengan keinginan 

pelanggan meliputi 

: Tempat tidur 

mampu menahan 

berat dan gerakan 

bayi, Dilengkapi 

dengan kain tile 

pelindung dari 

gigitan nyamuk, 

Adanya rak tempat 

untuk menyimpan 

pakaian bayi, 

Warna tempat 

tidur yang cerah, 

Adanya kantong 

tas sehingga 

mudah dibawa. 

2 Mr.David The Role of QFD in QFD 2005 - 
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Ginn & 

Prof.M Zairi 
Capturing the Voice of 

Customer 

3 

Anindita 

Laksmi 

dan 

Adithya 

Sudiarno. 

Perancangan Ulang Kompor 

Bioetanol Dengan 

menggunakan Pendekatan 

Metode Quality Function 

Deployment (QFD) dan 

Teoriya Resheniya 

Izobretatelskikh Zadatch 

(TRIZ) 

QFD 2010 

Menghasilkan  

kompor  

bioetanol yang  

mampu  

digunakan  

selama  5  jam 

nonstop, 

menghemat Rp 

20.000,00 setiap 

bulannya, lebih 

mudah 

digunakan , dan 

lebih aman.  

4 

DM Ratna 

Tungga 

Dewa 

Perencanaan, Perancangan 

dan Penyempurnaan Produk 
QFD 2013 - 

5 
Dedeh 

Kurniasih 

ANALISIS 

PERANCANGAN 

SKATEBOARD DENGAN 

QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT â€“  

HOUSE OF QUALITY 

QFD 2013 

Pada  umumnya,  

pengguna  

skateboard  dapat  

dikategorikan  

kedalam  dua  

kelompok.  

Kelompok  

pertama  yaitu  

para  skaters  yang  

benar-  benar  

mendalami  

olahraga  

skateboard,  

sehingga  mereka  

mengambil  jalur  

profesional  dalam  

olahraga  ini.  

Kelompok  yang  

kedua  yaitu  para  

skaters  yang  

menggunakan  

skateboard  

sebagai  sarana  

hobi.   Oleh   

karena   itu   

perancangan   

skateboard   

menjadi   penting   

agar   dapat   

memenuhi   

tuntutan   

konsumen.  
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6 
Endah Pri 

Ariningsih 

Implementasi Fuzzy Quality 

Function Deployment (QFD) 

dalam Mengurangi Risiko 

Produk Baru 

Fuzzy 

Quality 

Function 

Deployme

nt (QFD) 

2013 

Quality Function 

Deployment 

(QFD) menjadi 

salah satu 

carayang dapat 

digunakan oleh 

pihak perusahaan 

untukmengurang

i risiko 

kegagalan karena 

dengan QFD 

bagianR&D 

perusahaan akan 

mengetahui apa 

yang 

sebenarnyadibut

uhkan dan 

diinginkan 

perusahaan. 

7 
Victor 

Assani 

Penerapan Quality Function 

Deployment dengan 

Mengadopsi  Penggabungan 

Metode Service Quality dan 

Kano Model dalam Upaya 

Meningkatkan Kualitas 

Layanan pada Bengkel Resmi 

ATPM 

QFD, 

Service 

Quality 

dan Kano 

Model 

2010 

Didapatkan 

kesimpulan 

faktor yang 

paling dominan 

adalah masalah 

komunikasi 

dengan 

konsumen. 

8 

Febriana 

Wurjaning

rum 

PENERAPAN MODEL 

QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT (QFD) 

UNTUK MERANCANG 

PERBAIKAN KUALITAS 

LAYANAN PENDIDIKAN 

PADA UNIVERSITAS 

AIRLANGGA 

QFD 2010 

Terdapat 

beberapa 

kesenjangan 

atribut layanan 

pendidikan pada 

Universitas 

Airlangga 

yang dirasakan 

oleh mahasiswa, 

Tindakan 

perbaikan yang 

perlu dilakukan 

untuk mengatasi 

permasalahan 

kesenjangan 

tersebut menurut 

nilai prioritas 

kepentingan 

yang diharapkan 

oleh mahasiswa. 
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9 

D. 

Premkum

ar, M. 

Bala 

murugan 

 

Implementation  

of Quality 

Function 

Deployment in  

Pump Industry 

 

QFD 2014 

The important step to get 

ahead in this  

competition is designing 

new products in order to 

create  

difference and meeting the 

customer requirements.  

Meeting customer 

requirements has also direct 

relationship with design 

quality.  Our study mainly 

focuses on the quality 

function deployment 

method to be used in  

industrial design 

applications. 

 

10 
Liviu 

Moldovan 

QFD 

Employment for 

a New Product 

Design in a 

Mineral Water 

Company 

QFD 2014 

Quality function 

deployment (QFD) 

approach and knowledge 

management are applied to 

understand the customer 

needs in order to select 

suitable characteristics and 

their “weights”, for a new 

product design, in a mineral 

water company. Then, this 

knowledge is used to 

develop a new soft drink, 

enabling the company to 

enter the new markets 

successfully. 

11 

Lawrence 

P. Chao 

dan 

Kosuke 

Ishii  

Project quality 

function 

deployment 

QFD 2006 

To provide an advanced 
product definition 
methodology based on 
quality function 
deployment (QFD) 
principles to identify 
minimize the risks of 
project failures due to 
failure to align with the 
voice of the business. The 
methodology was 

http://www.emeraldinsight.com/author/Chao%2C+Lawrence+P
http://www.emeraldinsight.com/author/Chao%2C+Lawrence+P
http://www.emeraldinsight.com/author/Ishii%2C+Kosuke
http://www.emeraldinsight.com/author/Ishii%2C+Kosuke
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developed by reviewing 
current design product 
definition and QFD tools 
and then applied to a 
number of industry‐based 
design projects in 
academia as well as an 
in‐depth case study at one 
industry organization. 

12 

Yahia 

Zare 

Mehrjerdi  

 

Quality function 

deployment and 

its extensions 

QFD, 

Linier 

Progra

mming 

2010 

To make the product 
development task 
successful and bring 
competitive advantages to 
the core business, 
management must be 
committed to the needs of 
customers through 
marketing surveys and 
implementing these in the 
process of product 
development by converting 
them into engineering 
design requirements. This 
article reviews quality 
function deployment and 
its extensions such as fuzzy 
QFD, AHP and QFD, 
statistically extended QFD, 
dynamic QFD, and other 
extensions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emeraldinsight.com/author/Zare+Mehrjerdi%2C+Yahia
http://www.emeraldinsight.com/author/Zare+Mehrjerdi%2C+Yahia
http://www.emeraldinsight.com/author/Zare+Mehrjerdi%2C+Yahia
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2.12 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

• Produk yang berkualitas merupakan salah satu bagian yang paling penting. 

• Tingkat persaingan didalam bidang industry semakin ketat, hal tersebut 

mendorong PT. XYZ untuk mengembangkan produk baru maupun untuk 

meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.  

• Salah satu produk baru yang akan dikembangkan oleh PT. XYZ adalah jenis 

kemasan strip Polycellonium. 

• Melakukan  pengembangan dengan menggunakan  metode  QFD  (Quality  

Function  Deployment) untuk dapat memenuhi keninginan konsumen 

RUMUSAN MASALAH 

1. Atribut-atribut kemasan obat jenis polycellonium yang menjadi kebutuhan 

konsumen. 

2. Bagaimana mengembangkan produk kemasan obat jenis polycellonium dengan 

menggunakan metode Quality Function Deployment. 
 

HOQ Level 1 

• Atribut Kemasan 

• Technical Requirement 

PENGUMPULAN DATA 

• Kuisioner Terbuka 

• Kuisioner Tertutup 

• Uji Validitas 

• Uji Reliabilitas 

TINJAUAN PUSTAKA 

• Jenis Kemasan 

• Fungsi Kemasan 

• Proses Produksi Kemasan 

• Quality Function Deployment 

HOQ Level 2 

• Technical Requirement 

• Process Requirement 

HOQ Level 3 

• Process Requirement 

• Quality Requirement 

KESIMPULAN 

• Prioritas HOQ 1 

• Prioritas HOQ 2 

• Prioritas HOQ 3 

• Komposisi Kemasan Jenis Polycellonium 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ yang bergerak di  Industri 

Kemasan Obat dan Makanan yang berlokasi di Jakarta Barat. Dan dilaksanakan 

dalam kurun waktu Januari -  Maret 2017 

 

3.2 Metodologi Penelitian 

 

Metodologi penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk 

memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan 

dengan masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian ini dilakukan dengan 

analisa beberapa tahapan yang meliputi persiapan, desain produk, analisa 

kebutuhan, dan laporan penulisan. Semua tahapan tersebut merupakan suatu 

kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan. 

 
3.3 Objek Penelitian 

 

Di dalam penelitian ini obyek pengamatan dan penelitian ini adalah 

menganalisa keinginan konsumen dalam menggunakan kemasan polycelloium, 

sedangkan konsentrasi penelitian ini adalah perancangan kemasan polycellonium 
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yang merupakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga dapat 

bermanfaat bagi konsumen. Peninjauan dilakukan terhadap produk dan proses 

pembuatan produk dari awal hingga selesai. 

3.4 Variabel Penelitian 

 

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Variabel Independen, merupakan variabel bebas yang mempengaruhi 

variabeldependen baik secara positif maupun secara negatif. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah 

a. Klasifikasi material yaitu atribut yang berkenaan dengan bahan baku 

yang digunakan dan memiliki pengaruh terhadap produk kemasan 

Polycellonium. 

b. Klasifikasi proses yaitu atribut yang berkenaan dengan proses 

pengerjaan produk yang memiliki pengaruh terhadap produk 

kemasan Polycellonium. 

2. Variabel Dependen merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

nilai variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

a. Karakteristik produk yaitu keseluruhan atribut yang menggambarkan 

produk kemasan Polycellonium. 

b. Karakterisitik teknis yaitu karakteristik-karakteristik yang memenuhi 

persyaratan produk. 

c. Perbaikan proses produksi 
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3.5 Flow Chart Metodologi Penelitian 

 

Penelitian merupakan kegiatan sistematis dengan serangkaian proses yang 

dilakukan secara terstruktur. Penelitian juga merupakan proses mempelajari, 

memahami menganalisa, serta memecahkan masalah berdasarkan fenomena yang 

ada. Setiap tahapan proses tersebut akan saling berhubungan, dimana suatu proses 

yang dilakukan merupakan bagian dari tahapan yang menentukan proses 

selanjutnya.dengan demikian perlu adanya suatu metodologi penelitian sebagai 

langkah untuk melakukan tahapan- tahapan tersebut secara teliti dan sistematis. 

Flow chart penelitian ini pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 FLow Chart Penelitian 

     Sumber : Pengolahan Data  

YA 

MULAI 

LATAR BELAKANG 

PENELITIAN 

PERUMUSAN MASALAH 

TUJUAN PENELITIAN 

BATASAN MASALAH 

OBSERVASI 
STUDI PUSTAKA : 

• JURNAL 

PEPENELITIAN 

• LITERATUR 

PENGUMPULAN DATA : 

PENYEBARAN 

KUISIONER PENELITIAN 

UJI VALIDITAS 

DAN 

RELIABILITAS 

SPSS/EXCEL 

PENGOLAHAN DATA 

METODE QFD : 

R1, R2 R3 

SELESAI 

KESIMPULAN DAN 

SARAN 

TIDAK 
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3.6 Rancangan Penelitian 

 

 Penelitian   dilaksanakan   dengan mengikuti   langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Studi pendahuluan untuk mengetahui kondisi perusahaan seperti proses 

produksi, produk dihasilkan serta informasi pendukung yang diperlukan  

untuk membantu penelitian. 

2. Pengumpulan terhadap data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan 

terbagi atas dua jenis yaitu : 

a. Data primer berupa data yang diperoleh dengan melakukan 

pengamatan lansung ke perusahaan. 

b. Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui pihak 

perusahaan dan karyawan dengan teknik wawancara. 

3. Pengolahan data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. 

 

4. Analisis terhadap hasil pengolahan data. 

 

5. Kesimpulan dan diberikan saran untuk penelitian 

 
 

3.7 Pengumpulan Data 

 

3.7.1 Sumber Data 

 

Data yang dikumpulkan dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

a. Data primer 

Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan atau pengukuran 

langsung, yaitu: 
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1. Data kuesioner terbuka 

2. Data kuesioner tertutup 

3. Karakteristik teknis 

4. Part Kritis 

5. Struktur Produk 

b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara wawancara dengan bagian 

produksi dan data dokumentasi perusahaan, antara lain: 

1. Urutan proses produksi untuk produk kemasan Polycellonium. 

2. Karakteristik teknis 

3. Data produksi meliputi proses produksi.  

 

3.7.2 Metode Pengumpulan Data 

 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan 

mengenai proses pembuatan produk kemasan Polycellonium. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan pihak manajemen 

dan operator perusahaan saat penelitian berlangsung. Wawancara berisi 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian, karakteristik 

teknis dan part kritis. 
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3. Survei 

Teknik untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan berkaitan 

dengan penelitian dengan menyebarkan kuesioner terbuka, dan  

kuesioner tertutup. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang 

terdapat diperusahaan dan berhubungan dengan objek penelitian. 

5. Studi literatur 

 

Studi literatur merupakan suatu kegiatan untuk mempelajari buku-buku 

yang berkaitan dengan Quality Function Deployment. 

 

3.7.3 Instrumen Penelitian 

 

1. Kuesioner 
 

Kuesioner
 
merupakan suatu bentuk instrument pengumpulan data 

dalam format pertanyaan tertulis yang dilengkai dengan kolom dimana 

responden akan menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diarahkan 

kepadanya. 

Atribut pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden dalam 

hal ini adalah produsen obat berdasarkan literatur menurut Karl T Ulrich 

dalam buku Product Design.  Dalam literatur disebutkan criteria yang 

mempengaruhi produk seperti material dan segala hal yang berkaitan 

dengan proses produksi (proses).  
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3.7.4 Populasi dan Sampel 
 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti.  Dalam 

penelitian ini, objek yang menjadi responden sebanyak 16 Perusahaan 

Produksi Obat yang dimana adalah pengguna akhir dari produk PT. XYZ.. 

Sehingga seluruh populasi dijadikan sample. Seluruh data kuisioner akan 

dimasukkan ke dalam pengolahan data. 

3.8 Pengolahan Data 

 

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain. 

 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data yang diperoleh dari kuesioner akan diuji validitas dan  

reliabilitas data. Setelah data yang diuji sudah valid kemudian diuji 

kembali reliabilitas nya mengukur derajat konsistensi dan stabilitas data 

yang dihasilkan dari proses pengumpulan data. 

 

2. Membuat Matrix House of Quality Level 1 sampai dengan Level 3 

a. Matrik HOQ level 1 (Customer Requirements to Technical 

Requirement) 

House of Quality digunakan untuk mendapatkan karakteristik 

pelayanan teknis yang bermutu dan sesuai dengan keinginan 

pelanggan. Penilaian atribut dengan melihat tingkat hubungan antar 

atribut dan hubungan atribut dengan karaktersitik pelayanan. 

Pengolahan data QFD dapat dilihat pada Diagram 3.2 
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Hitung Ukuran Kinerja HoQ (Business 

Importance dan Relative Cost) 

 

 
 

 

 

 

  Gambar 3.2 Diagram Alir QFD 
Sumber: Lou Cohen  (1995) 

 

Prosedur penggunaan matriks HoQ adalah : 

a. Diidentifikasi keinginan responden (customer needs) 

Keinginan responden (Customer needs) pada House of Quality berisi daftar 

struktur keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang direncanakan 

b. Diidentifikasi tingkat kepentingan(customer importance) 

Tingkat kepentingan konsumen (costumer importance) adalah tempat untuk 

merekam seberapa penting setiap kebutuhan atau keuntungan terhadap 

konsumen. Penentuan tingkat kepentingan kepentingan menggunakan aturan 5 

skala sebagai berikut : 

1 = Semua atribut tidak penting terhadap konsumen 

2 = Sedikit penting terhadap konsumen 

3 = Cukup penting terhadap konsumen 

4 = Penting untuk konsumen 

5 = Sangat penting untuk konsumen 

Identifikasi Kebutuhan Pelanggan 

Penentuan Tingkat Kepentingan 

Menetapkan Karakterisitik Teknis 

Menetapkan Tingkat Hubungan Antara 

Karakteristik Teknis dengan Kebutuhan 

Pelanggan 

 
Menyusun Matriks Perencanaan/ Planning 

Matriks 

 

Membangun Matriks House of Quality 



58 

 

 

 

c. Menentukan karakteristik teknis produk (Tehnical Response) 

Voice of Costumer (VOC) mempunyai komponen secara kualitatif dan 

kuantitatif (komponen yang dimaksud adalh keinginan konsumen) yang 

kemudian diterjemahkan dari suara pelanggan menjadi voice of 

developer (keinginan perusahaan). Pergantian karakteristik kualitas ini  

akan dihubungkan dalam matriks dan data kuantitatif akan menjadi 

target serta benchmark perusahaan. 

d. Menetapkan hubungan antar karakteristik teknis 

Hubungan dalam bagian House of Quality biasa disebut hubungan antar 

karakteristik teknis. Hubungan antar karakteristik teknis menjadi atap 

pada house of quality. Hubungan ini menggambarkan hubungan  antara 

karaktertistik kualitas. Simbol-simbol yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat hubungan masing-masing variabel sebagai 

berikut yakni  sebagai berikut : 

+ : menunjukkan hubungan positif kuat  4 

-  : menunjukkan hubungan positif sedang 3 

∆ : menunjukkan hubungan negatif sedang 2 

▲ : menunjukkan hubungan negatif kuat 1 

e. Menetapkan tingkat hubungan karakteristik teknis produk dengan 

keinginan konsumen. 

Hubungan antar karakteristik teknis terhadap keinginan konsumen 

dapat digambarkan pada QFD. Ide yang brilian pada QFD adalah 

menggunakan matriks untuk mempelajari setiap hubungan. 
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f. Menentukan Kinerja Kepuasan Pesaing (Competetive Satisfaction 

Performance) 

Tim pengembang harus dapat memahamai kompetisi. Kalimat memahami 

kompetisi terdengar sederhana, tetapi banyak tim pengembang tidak 

mempelajari pesaing lainnya dengan seksama. Penilaian kinerja kepuasan 

pesaing dapat dlihat dari tujuan dan rasio perbaikan, sales point, raw weight, 

dan normalized weight. 

i. Tujuan dan rasio perbaikan 

 

Tujuan pada perencanaan matriks mengidentifikasi pemikiran tim 

mengenai level konsumen yang diinginkan untuk membantu 

memenuhi semua keinginan konsumen. Rasio perbaikan adalah 

salah satu tujuan tingkat kepentingan konsumen dan kemudian 

menentukan strategi dari tujuan. 

Rasio Perbaikan =
𝐺𝑜𝑎𝑙 (tujuan)

Kinerja Kepuasan 
  

      

ii. Sales Point (titik penjualan) 

 

Sales point berisi informasi karaktristik kemampuan untuk menjual 

produk atau jasa berdasarkan bagaimana setiap keinginan 

konsumen. Nilai sales point adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Sales Point 

Nilai Keterangan 

1 Tanpa titik penjualan 

1.2 Titik penjualan sedang 

1.5 Titik penjualan tinggi 
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iii. Raw Weight (Bobot data) 

 

Raw weight berisi sekumpulan nilai dari data dan pembuatan 

keputusan pada matriks perencanaan. Raw weight adalah model 

kepentingan secara keseluruhan terhadap tim pengembang dan 

kebutuhan pelanggan. 

Raw Weight = (Important to costumer) x (Improvemnt ratio) x (sales point) 

iv. Normalized Weight (Bobot Normal) 

 

Normalized raw weight berisi nilai raw weight yang diskalakan dari 

range 0 – 1 atau diekspresikan sebagai presentase 

Normalized Raw Weight =  
𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 
 

   

g. Perhitungan Bobot Kepentingan (Importance Weight) 

 

Bobot kepentingan menunjukkan total tingkat kepentingan responden 

terhadap suatu atribut proses perakitan yang dihitung dengan rumus: 

Importance Weight = CIi x Rij  

Keterangan: 

CI = Customer Importance 

Rij     = Hubungan antara CR dengan karakteristik teknis 

 

h. Perhitungan bobot kepentingan relatif (relative weight) 

 

Bobot kepentingan menunjukkan total tingkat kepentingan responden 

terhadap suatu atribut dihitung dengan rumus: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑊𝑖𝑒𝑔ℎ𝑡
𝑥 100 % 
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i. Membangun matriks House of quality (HoQ) 

 

Matriks HoQ sering disebut dengan istilah rumah kendali mutu. Ukuran 

kinerja dari HoQ diperoleh berdasarkan tiga aspek yaitu tingkat 

kesulitan, tingkat kepentingan dan perkiraan biaya. Perhitungan ketiga 

aspek tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini: 

1. Penentuan tingkat kesulitan 

Tingkat kesulitan ditentukan dari hubungan karakteristik teknis. 

Perhitungan dibuat dengan mengartikan semua bobot nilai hubungan 

kemudian membagi bobot dari tiap-tiap karaktertistik teknik dengan 

jumlah bobot tadi. Tingkat kesulitan diberikan berdasarkan rentang 

persentase yang diperoleh. Tingkat kesulitan dihitung dengan 

rumusan : 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛 =
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘
𝑥 100 % 

 

2. Penentuan derajat kepentingan 

 

Nilai derajat kepentingan dihitung dengan menghitung terlebih  

dahulu total bobot untuk masing-masing hubungan antara atribut 

produk dengan karakteristik teknis.  

Derajat kepentingan dihitung dengan rumusan : 

𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 =
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡
𝑥 100 % 
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3. Perkiraan biaya 

Dasar dalam penentuan nilai perkiraan biaya adalah faktor tingkat 

kesulitan. Kedua variabel ini memiliki hubungan yakni : semakin 

sulit suatu karakteristik teknik dibuat, akan semakin tinggi pula 

biaya yang dibutuhkan. Perkiraan biaya dinyatakan dalam 

persentase dan dipengaruhi berbagai pertimbangan dari si perancang 

sendiri. Perkiraan biaya  dihitung dengan rumusan : 

𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 =
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛
𝑥 100 % 

b. Matrik HOQ level II (Technical Requirements to Process 

Requirement) 

Karakteristik teknis yang diperoleh dari QFD Fase I 

dijadikan  sebagai input untuk melaksanakan pengolahan pada QFD 

Fase II. Karakteristik teknis prioritas ditentukan dengan menentukan 

rangking  berdasarkan  bobot  yang terbesar dari tingkat kesulitan, 

derajat kepentingan dan perkiraan biaya. Diagram alir pembangunan 

QFD Fase II dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Memilih Part Kritis yang Paling Prioritas 

  

Memperbaiki part kritis untuk memperbaiki 

nilai produk 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembangunan QFD Fase II 

Sumber: Ronald G Day  (1995) dan A.S. Khangura and S.K Ghandi (2012) 

 

 

Prosedur pembangunan QFD fase II adalah sebagai berikut : 

 

a. Identifikasi part kritis 

Mengidentifikasi part-part yang berpengaruh terhadap 

karakteristik teknis pada QFD fase I untuk mementukan nilai 

kinerja yang paling prioritas 

b. Memilih part kritis yang paling prioritas 

Part kritis yang memiliki nilai kinerja paling tinggi dipilih 

untuk dianalis. 

c. Memperbaiki Part kritis untuk memperbaiki nilai produk 

 

Memperbaiki part kritis dengan mengganti atribut yang tidak 

sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga nantinya nilai jual 

produk semakin meningkat 

 

 

 

Indetifikasi Part Kritis 
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c. Matrik HOQ level III (Process Requirements to Quality 

Procedures) 

Prosedur pembangunan QFD fase III adalah sebagai berikut : 

Atribut quality procedures merupakan terjemahan pihak 

manajemen dalam menyikapi keinginan konsumen yang telah 

terbentuk dalam atribut kebutuhan proses. Atribut ini merupakan 

rangkaian prosedur teknis dalam operasional perpustakaan secara 

terperinci, terukur dan konkrit. Quality procedures sepenuhnya 

ditentukan oleh pihak manajemen perpustakaan, selanjutnya 

dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

a. Normalisasi bobot yang berasal dari nilai prosentase pada 

kebutuhan proses 

b. Menentukan prosedur kualitas (quality prosedures) 

c. Menentukan interaksi antara process requirements dengan 

quality prosedures 

Nilai matrik interaksi prosedur kualitas dengan kebutuhan proses 

Dimana: 

PKi = ∑BKi x Hi 

Pki = Nilai absolut prosedur kualitas setiap atribut 

Bki = Kepentingan relatif (bobot) kebutuhan proses yang 

   memiliki hubungan dengan atribut prosedur kualitas 

Hi = Nilai hubungan kebutuhan proses yang memiliki 

   hubungan dengan atribut prosedur kualitas. 
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3.9 Analisis Pemecahan Masalah 

 

Analisis pemecahan masalah diawali dari perbaikan terhadap proses 

produksi terhadap tingkat prioritas karakteristik produk yang dilakukan dengan 

menggunakan metode QFD.  

 
3.10 Kesimpulan dan Saran 

 

Langkah akhir yang dilaksanakan adalah penarikan kesimpulan yang 

berisi hal-hal penting dalam penelitian tersebut dan pemberian saran untuk 

penelitian selanjutnya bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian ini 

secara lebih mendalam. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

 

4.1.1 Pembuatan dan Penyebaran Kuesioner 

 

Kuesioner dibagikan dalam 2 tahapan, tahap pertama  merupakan  

kuesioner terbuka. Kuesioner ini dibagikan kepada 16 responden dan berisi 

pertanyaan tentang penilaian responden terhadap apa saja yang harus diperhatikan 

untuk terhadap kualitas dari setiap proses produksi yang sudah berjalan. 

Hasil dari jawaban responden yang tertuang pada kuesioner terbuka ini 

didapatkan beberapa modus yang menjadi pendukung atribut pertanyaan pada 

kuesioner tahap kedua, yaitu kuesioner tertutup. 

4.1.2 Rekapitulasi Kuesioner Terbuka 

 

Berdasarkan hasil kuesioner terbuka, maka rekapitulasi Kuesioner terbuka 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

4.1.3   Rekapitulasi Kuesioner Tertutup 

 

Hasil dari jawaban responden yang tertuang pada kuesioner terbuka 

didapatkan beberapa modus yang menjadi butir pertanyaan pada kuesioner tahap 

kedua, yaitu kuesioner tertutup. Responden pada kuesioner tertutup ini berjumlah
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16 customer. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat, maka jumlah 

sampel dalam penelitian ini akan sama dengan jumlah populasi (penelitian 

populasi). Hasil kuisioner terbuka digunakan untuk menentukan atribut 

kemasan sesuai harapan pelanggan.  

Keinginan atau harapan pelanggan yang teridentifikasi terhadap atribut 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Atribut Kemasan Polycellonium 

No Atribut  Kemasan 

1. Dimensi Kemasan 

2. Tebal Kemasan 

3. Kemasan tidak keriput 

4. Tinta tidak copot 

5. Warna kemasan 

6. Teks Kemasan 

7. Design kemasan 

8. Kemasan tidak berbau menyengat 

9. Kemasan mudah dipotong 

10. Berat Kemasan 

11. 

 

Tingkat kelicinan kemasan 

12. Tidak delaminasi 

13, Kelengkapan Sertifikat analisa 

14. Packing Kemasan 
Sumber : Kuesioner terbuka PT. XYZ 

Di kusioner tertutup, responden diharapkan memberikan penilaian 

terhadap atribut Kemasan yang ada ke dalam beberapa tingkat harapan 

(kepentingan). Kuesioner ini disusun dengan menggunakan skala likert 

dengan penilaian sebagai berikut: 

• Sangat penting  (5) 

• Penting  (4) 

• Cukup penting  (3) 
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• Tidak penting  (2) 

• Sangat tidak penting (1) 

Adapun rekapitulasi kuesioner tertutup ditunjukan pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Kusioner Tertutup 

Responden 
Atribut Kemasan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 68 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 

3 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 61 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 65 

5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 49 

6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 65 

7 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 55 

8 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 60 

9 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 61 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 52 

11 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 63 

12 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 50 

13 5 4 4 5 5 3 3 5 3 4 4 5 4 4 58 

14 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 50 

15 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 66 

16 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 66 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dari kuesioner yang telah disebar dan dikumpulkan kembali, terlebih 

dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dilakukan pengolahan lebih 

lanjut. 
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4.2.1.1 Pengujian Validitas 

Uji validitas menggunakan software SPSS 16.0. Variabel dinyatakan 

valid jika nilai r kalkulasi ≥ r tabel. Dalam hal ini r tabel jika tingkat 

signifikannya sebesar 5% dan derajat kebebasannya db = n-2, n adalah jumlah 

kuesioner (16) maka db = n – 2 = 16-2 = 14, didapat r tabel = 0, 532. Hasil uji 

validitas terhadap atribut kepuasan pelanggan dapat dilihat pada Tabel 4.3 

berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas 

No Atribut  Kemasan Signifikansi Keterangan 

1. Dimensi Kemasan 0.698 Valid 

2. Tebal Kemasan 0.700 Valid 

3. Kemasan tidak keriput 0.871 Valid 

4. Tinta tidak copot 0.632 Valid 

5. Warna kemasan 0.631 Valid 

6. Teks Kemasan 0.822 Valid 

7. Design kemasan 0.822 Valid 

8. Kemasan tidak berbau menyengat 0.616 Valid 

9. Kemasan mudah dipotong 0.556 Valid 

10. Berat Kemasan 0.847 Valid 

11. 

 
Tingkat kelicinan kemasan 0.890 Valid 

12. Tidak delaminasi 0.622 Valid 

13, Kelengkapan Sertifikat analisa 0.550 Valid 

14. Packing Kemasan 0.704 Valid 

 Sumber : Pengolahan Data Kuisioner 

Setelah dilakukan pengujian, pada Corrected Item-Total Correlation 

ternyata hanya 2 butir yang memiliki nilai r < r tabel yaitu 14 butir pertanyaan 

Atribut Kemasan memiliki nilai r > r tabel, maka 14 Atribut Kemasan 
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seluruhnya valid.  

4.2.1.2 Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang 

telah dibuat reliabel atau tidak. Dengan bantuan software SPSS 16.0 melalui uji 

statistik Cronbach Alpha, nilai suatu kuesioner dianggap reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Dengan hasil dapat dilihat di Tabel 

4.4 berikut : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach’s 

Alpha 
N of Items 

0.924 14 

 

Dari hasil uji reliabilitas didapatkan nilai Cronbach Alpha sebesar 

0,924. Maka 0,924 > 0,60 sehingga kuisioner ini handal atau reliabel. Atribut 

kepuasan pelanggan yang valid dan reliabel dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Berikut  
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Tabel 4.5 Atribut Kepuasan Pelanggan yang Valid dan Reliabel 

No Atribut  Kemasan 

1. Dimensi Kemasan 

2. Tebal Kemasan 

3. Kemasan tidak keriput 

4. Tinta tidak copot 

5. Warna kemasan 

6. Teks Kemasan 

7. Design kemasan 

8. Kemasan tidak berbau menyengat 

9. Kemasan mudah dipotong 

10. Berat Kemasan 

11. 

 

Tingkat kelicinan kemasan 

12. Tidak delaminasi 

13, Kelengkapan Sertifikat analisa 

14. Packing Kemasan 

4.2.2 Membangun Matriks House of Quality (HOQ) 

 

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembentukan 

matriks HOQ sebagai berikut : 

4.2.2.1 Identifikasi Kebutuhan Konsumen 

 

Identifikasi kebutuhan konsumen dilakukan melalui  penyebaran 

kuesioner sehingga diperoleh 14 Atribut yang mempengaruhi kualitas kemasan 

jenis Polycellonium. Hasil identifikasi kebutuhan konsumen dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 berikut 
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Tabel 4.6  Hasil Identifikasi Kebutuhan Konsumen 

 

No Atribut 

Kebutu

han 1 
Dimensi Kemasan yang terdiri dari Panjang dan Lebar menjadi 

pertimbangan utama yang mempengaruhi kualitas produk Kemasan 

jenis Polycellonium 
2 

Thickness/ketebalan kemasan menjadi faktor yang mempengaruhi 

proses stripping Obat 

3 
Kemasan tidak boleh keriput karena mempengaruhi tampilan hasil 

stripping obat 

4 
Tinta tidak boleh copot pada saat proses stripping harus tahan panas dan 

tahan terhadap gesekan ekstrim 

5 
Warna kemasan harus sesuai dengan Color Tolerance untuk mencegah 

pemalsuan obat 

6 Teks kemasan harus jelas untuk mencegah kesalahpahaman pembacaan 

7 Design kemasan harus jelas untuk mencegah kesalahpahaman persepsi 

8 
Kemasan tidak berbau menyengat sehingga bau tidak mengkontaminasi 

ke obat 

9 Kemasan mudah dipotong mempengaruhi saat proses stripping 

10 
Berat Kemasan menjadi pertimbangan utama yang mempengaruhi 

pembayaran dan analisa di konsumen 

11 
Tingkat kelicinian menjadi pertimbangan utama yang mempengaruhi 

lancarnya proses produksi di konsumen 

12 
Tidak delaminasi menjadi pertimbangan utama yang mempengaruhi 

kualitas produk ketahanan obat yang akan dikemas 

13 
Kelengkapan Sertifikat Analisa yang menyertai untuk mendukung proses 

pemeriksaan 

14 

Packing untuk pembungkus kemasan menjadi pertimbangan utama yang 

mempengaruhi kualitas produk saat proses pengiriman atau 

penyimpanan 

Sumber : Hasil Pengumpulan Data 
 

4.2.2.2 Menentukan Tingkat Kepentingan Atribut 

 

Penilaian tingkat kepentingan terhadap Atribut diperoleh berdasarkan nilai 

modus pada kuesioner tertutup berdasarkan frekuensi jawaban responden yang 

paling banyak terhadap setiap Atribut. Tingkat kepentingan atribut dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 berikut : 
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Tabel 4.7 Tingkat Kepentingan Atribut 
 

No Atribut Kemasan 
Tingkat 

Kepentingan 

1 Dimensi Kemasan 4 

2 Tebal Kemasan 4 

3 Kemasan tidak keriput 5 

4 Tinta tidak copot 5 

5 Warna kemasan 5 

6 Teks Kemasan 5 

7 Design kemasan 5 

8 Kemasan tidak berbau menyengat 4 

9 Kemasan mudah dipotong 4 

10 Berat Kemasan 4 

11 Tingkat kelicinan kemasan 4 

12 Tidak delaminasi 5 

13 Kelengkapan Sertifikat analisa 4 

14 Packing Kemasan 5 
Sumber : Pengolahan Data 

 

 

4.2.2.3 Menyusun Matriks Perencanaan 

 

Penyusunan matriks perencanaan ini dilakukan untuk mendapatkan urutan 

atau prioritas atribut kebutuhan konsumen. Matriks perencanaan ini merupakan 

hasil kalkulasi dari beberapa jenis data dan oleh karena itu dalam menyusun 

matriks ini diperlukan beberapa tahapan, yaitu: 

1. Menetapkan Tingkat Kepentingan Konsumen (Importance to Customer) 

Penentuan tingkat kepentingan konsumen digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana konsumen memberikan penilaian atau harapan dari 

kebutuhan konsumen yang ada. Penilaian tingkat kepentingan terhadap 

variabel kebutuhan konsumen diperoleh berdasarkan nilai modus pada 

kuesioner tertutup berdasarkan   frekuensi jawaban responden yang paling 

banyak terhadap setiap atribut. Tingkat kepentingan atribut kebutuhan 
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konsumen dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 

2. Pengukuran Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Produk kemasan jenis 

Polycellonium PT. XYZ 

Pengukuran tingkat kepuasan konsumen menggunakan rumus: 

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 =
∑[(𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖)𝑖]

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠)
 

 (Cohen,1995:102) 

 

Misalkan untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen terhadap bobot 

Atribut 1 : 

𝑨𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕 𝟏 =
∑[(𝟎𝒙𝟏) + (𝟎𝒙𝟐) + (𝟐𝒙𝟑) + (𝟖𝒙𝟒) + (𝟔𝒙𝟓)]

𝟏𝟔
= 𝟒. 𝟐𝟓𝟎 
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Tabel 4.8 Tingkat Kepuasan Atribut Kebutuhan Konsumen 

No Atribut Kemasan Total Skor 
Tingkat 

Kepuasan 

1 Dimensi Kemasan 68 4.250 

2 Tebal Kemasan 67 4.188 

3 Kemasan tidak keriput 71 4.438 

4 Tinta tidak copot 74 4.625 

5 Warna kemasan 71 4.438 

6 Teks Kemasan 69 4.313 

7 Design kemasan 69 4.313 

8 Kemasan tidak berbau menyengat 69 4.313 

9 Kemasan mudah dipotong 68 4.250 

10 Berat Kemasan 59 3.688 

11 Tingkat kelicinan kemasan 62 3.875 

12 Tidak delaminasi 75 4.688 

13 Kelengkapan Sertifikat analisa 67 4.188 

14 Packing Kemasan 70 4.375 

Sumber: Pengolahan Data  

 

 

3. Menghitung Nilai Rasio Perbaikan (Improvement Ratio) untuk  Setiap 

Atribut Tingkat Kepentingan (Harapan) 

Cara yang dapat digunakan dalam menghitung nilai rasio perbaikan ini  

adalah dengan membandingkan nilai target rancangan produk kemasan 

Polycellonium yang akan dicapai pada masa mendatang dengan tingkat 

penilaian konsumen (kepuasan) terhadap produk kemasan Polycellonium. 

Nilai target diperoleh dari tingkat kepentingan  (harapan) konsumen 

terhadap setiap atribut. 

Rasio Perbaikan =
𝐺𝑜𝑎𝑙 (tujuan)

Kinerja Kepuasan 
 

Atribut 1 =
4

4.250 
= 0.941 
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Tabel 4.9 Nilai Rasio Perbaikan untuk Setiap Atribut Kemasan 

No Atribut Kemasan 
Rasio 

Perbaikan 

1 Dimensi Kemasan 0.941 

2 Tebal Kemasan 0.955 

3 Kemasan tidak keriput 1.127 

4 Tinta tidak copot 1.081 

5 Warna kemasan 1.127 

6 Teks Kemasan 1.159 

7 Design kemasan 1.159 

8 Kemasan tidak berbau menyengat 0.928 

9 Kemasan mudah dipotong 0.941 

10 Berat Kemasan 1.085 

11 Tingkat kelicinan kemasan 1.032 

12 Tidak delaminasi 1.067 

13 Kelengkapan Sertifikat analisa 0.955 

14 Packing Kemasan 1.143 

 

 

4. Menetapkan ”sales point” untuk setiap Atribut 

 

Sales point memberi informasi tentang kemampuan sebuah 

perusahaan dalam menjual produk atau jasa yang didasarkan pada 

seberapa jauh kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Nilai yang 

digunakan dalam sales point dapat dilihat dalam Tabel 3.2 

Sales point ditentukan manajemen PT. XYZ berdasarkan atribut 

yang mempengaruhi penjualan produk. Nilai sales point dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 berikut : 
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Tabel 4.10 Nilai Sales Point 

No Atribut Kemasan Sales Point 

1 Dimensi Kemasan 1.2 

2 Tebal Kemasan 1.2 

3 Kemasan tidak keriput 1.5 

4 Tinta tidak copot 1.5 

5 Warna kemasan 1.5 

6 Teks Kemasan 1.5 

7 Design kemasan 1.5 

8 Kemasan tidak berbau menyengat 1.2 

9 Kemasan mudah dipotong 1.2 

10 Berat Kemasan 1.2 

11 Tingkat kelicinan kemasan 1.2 

12 Tidak delaminasi 1.5 

13 Kelengkapan Sertifikat analisa 1.0 

14 Packing Kemasan 1.0 

Sumber : Sales and Marketing Division PT. XYZ 

 

5. Menghitung Bobot Perencanaan (Absolut) untuk Setiap Atribut Besarnya 

nilai bobot absolut dihitung dengan rumus : 

Raw Weight = (Important to costumer) x (Improvemnt ratio) x (sales point) 

Untuk Atribut 1, nilai bobot absolut adalah :  

Bobot Absolut = 4 x 0.941 x 1.2 

 = 4.518 
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Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Bobot Absolut untuk Setiap Atribut 

No Atribut Kemasan 
Bobot 

Absolut 

1 Dimensi Kemasan 4.518 

2 Tebal Kemasan 4.585 

3 Kemasan tidak keriput 8.451 

4 Tinta tidak copot 8.108 

5 Warna kemasan 8.451 

6 Teks Kemasan 8.696 

7 Design kemasan 8.696 

8 Kemasan tidak berbau menyengat 4.452 

9 Kemasan mudah dipotong 4.518 

10 Berat Kemasan 5.207 

11 Tingkat kelicinan kemasan 4.955 

12 Tidak delaminasi 8.000 

13 Kelengkapan Sertifikat analisa 3.821 

14 Packing Kemasan 5.714 

 Total Bobot 88.170 

 

6. Menghitung Bobot Perencanaan Relatif untuk Setiap Atribut Besarnya 

nilai bobot perencanaan relatif dihitung dengan rumus : 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 
𝑥 100% 

Bobot relatif atribut 1 =
4.518

88.170 
𝑥 100% = 5.124 % 
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Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Bobot Relatif untuk Setiap Atribut 

No Atribut Kemasan 
Bobot Relatif 

(%) 

1 Dimensi Kemasan 5.124 

2 Tebal Kemasan 5.200 

3 Kemasan tidak keriput 9.585 

4 Tinta tidak copot 9.196 

5 Warna kemasan 9.585 

6 Teks Kemasan 9.862 

7 Design kemasan 9.862 

8 Kemasan tidak berbau menyengat 5.050 

9 Kemasan mudah dipotong 5.124 

10 Berat Kemasan 5.905 

11 Tingkat kelicinan kemasan 5.620 

12 Tidak delaminasi 9.073 

13 Kelengkapan Sertifikat analisa 4.334 

14 Packing Kemasan 6.481 

 

4.2.2.4 Menetapkan Technical Requirement terhadap Kebutuhan Konsumen 

Langkah selanjutnya dalam membangun HoQ adalah menetapkan 

karakteristik-karakteristik teknik dalam hal ini adalah urutan dari proses produksi 

yang perlu dilakukan dalam membuat sebuah kemasan Polycellonium. Langkah-

langkah produksi yang dilakukan oleh perusahaan adalah: 

1. Kualitas Bahan Baku 

Bahan baku sesuai dengan yang sudah di setujui dengan sebelumnya 

dan sesuai dengan spesifikasi 

2. Konsidi Penyimpanan Material 

Penyimpanan material dilakukan dengan baik mulai dari material bahan 

baku, material Work In Process (WIP) hingga material Finished Goods 

3. Pencampuran tinta 

Tinta warna-warna primer dicampur untuk mendapatkan tinta dengan 
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warna khusus 

4. Viskositas Tinta 

Viskositas adalah daya tahan alir dari tinta (kekentalan tinta) 

5. Reverse Printing 

Proses printing tidak dicetak di bagian permuakan kemasan. Hasil cetak 

dibagian dalam diantara material Film dan Alumunium 

6. Tension material 

Tension pada unwinder dan rewinder baik di mesin printing, ekstrusion 

dan slitting. 

7. Mixing ratio adhesive 

Perbandingan campuran antara adhesive dan hardener 

8. Coating weight 

Jumlah adhesive yang di transfer ke material ekstrusion dalam satuan 

gr/m² 

9. Suhu roll Chiller 

Roll pendingin untuk merekatkan lelehan Polymer dengan material 

yang akan di ektrusion. 

10. Kecepatan Mesin Ekstrusion 

Berpengaruh pada lama tidaknya waktu kontak lelehan Polymer dengan 

material yang di ekstrusion. 

11. Waktu Curing 

Proses aging menunggu sampai hasil ekstrusion siap untuk di inspeksi 

dan di teruskan ke proses slitting 
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12. Kondisi Pisau Slitt 

Pisau atau silet untuk memotong hasil ekstrusion sesuai dengan ukuran 

yang diinginkan. 

13. Posisi Pisau Slitt 

Posisi pisau slitt di groove sesuai dengan lebar yang diinginkan. 

14. Counter Slitting 

Menentukan berapa panjang material dalam satu roll 

15. Material pembungkus 

Material yang digunakan untuk membungkus roll kemasan sebelum 

dikirim ke customer. 

16. Pemasangan Label Finished Goods 

Sebelum kemudian dikirimkan kepada konsumen setiap roll kemasan 

Polycellonium di bungkus kemudian diberi identifikasi. 

 

4.2.2.4 Menetapkan Hubungan Antara Technical Requirement 

 

Pada tahap ini ditentukan hubungan antara masing-masing Technical 

Requirement yang ada untuk dianalisis apakah antara Technical Requirement 

tersebut terdapat hubungan yang kuat, sedang ataupun lemah. 

Penggambarkan tingkat hubungan antara masing-masing karakteristik 

teknis yang ada berdasarkan pada simbol berikut: 

S : menunjukkan hubungan kuat = 3 

M : menunjukkan hubungan sedang = 2 

W : menunjukkan hubungan lemah = 1 

O : tidak terdapat hubungan = 0 
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Gambar 4.1 Hubungan Antara Karakter Teknis 
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Tabel 4.13 Rekapitulasi Hubungan Technical Requirement 

  Technical Requirement 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

T
ec

h
n

ic
a

l 
R

eq
u

ir
em

en
t 

1  3 3 3 3 3 2 2 0 0 3 1 0 0 0 0 

2 3  3 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

3 3 3  3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 3 3 3  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 3 3 3 3  0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

6 3 0 0 0 0  0 0 3 3 0 2 3 3 0 0 

7 2 3 0 0 0 0  3 3 3 3 0 0 0 0 0 

8 2 0 0 0 3 0 3  3 3 3 2 0 3 0 0 

9 0 0 0 0 0 3 3 3  3 3 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 3 3 3 3  3 3 1 3 0 0 

11 3 3 1 0 3 0 3 3 3 3  2 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2  3 1 3 0 

13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3  3 3 3 

14 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 1 3  3 3 

15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3  3 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3  

 

4.2.2.5 Menetapkan Tingkat Hubungan Antara Karakteristik Teknis Produk 

Dengan Keinginan Konsumen 

Penentuan Relation Matrix dilakukan untuk menentukan tingkat hubungan 

antara keinginan konsumen dankarakteristik teknis produk. Tingkat hubungan 

yang dimaksud dimulai dari skala kuat, sedang, lemah, dan tidak berhubungan 

sama sekali. Penilaian yang diberikan akan berdasarkan aturan : 

Nilai 9 : menunjukkan hubungan yang kuat 

Nilai 3 : menunjukkan hubungan yang sedang 

Nilai 1 : menunjukkan hubungan yang lemah 

Nilai 0 : menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali 

 

Skor hubungan antara keinginan konsumen dan karakteristik teknis dapat dilihat 

pada Gambar 4.2 berikut : 
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Gambar 4.2 Hubungan Antara Karakter Teknis dengan Keinginan 

Konsumen 
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4.2.2.6 Membangun Matriks House of Quality (HOQ) 

 

Sebelum membangun house of quality (HOQ) perlu dihitung ukuran 

kinerja dari HoQ yang terdiri dari tiga aspek yaitu tingkat kesulitan, tingkat 

kepentingan dan perkiraan biaya. 

a. Penentuan Tingkat Kesulitan 

 

Tingkat kesulitan ditentukan dari hubungan karakteristik teknis. 

Perhitungan dilakukan dengan menterjemahkan semua bobot nilai 

hubungan kemudian membagi bobot dari tiap-tiap karaktertistik teknik 

dengan jumlah bobot tadi. 

Selanjutnya, tingkat kesulitan diberikan berdasarkan rentang 

persentase yang diperoleh. 

0 – 5 %  tingkat kesulitannya = 1 

 

6 – 11 %  tingkat kesulitannya = 2 

 

12 – 17 %  tingkat kesulitannya = 3 

 

18 – 23 %  tingkat kesulitannya = 4 

 

>24 %  tingkat kesulitannya = 5 

 

Besar nilai tingkat kesulitan dapat dihitung dengan cara 

menghitung terlebih dahulu total bobot untuk masing-masing hubungan 

antara sesama karakteristik teknis. 

 Bobot untuk ‘Kualitas Bahan Baku’ 

= 3+3+3+3+3+2+2+0+0+3+1+0+0+0+0 = 23 

 Tingkat Kesulitan :    
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠
𝑥 100 % 
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Tingkat Kesulitan ‘Kualitas Bahan Baku’ = 
23

280 
𝑥 100 % 

 = 8.214 %   

b. Penentuan Derajat Kepentingan 

 

Besar nilai derajat kepentingan dapat dihitung dengan cara 

menghitung terlebih dahulu total bobot untuk masing-masing hubungan 

antara atribut produk dengan karakteristik teknis. 

Perhitungan derajat kepentingan untuk atribut produk dengan 

karakteristik teknis menggunakan rumus : 

 Derajat Kepentingan :    
Bobot tiap karakteris tik teknis dengan atribut

Total bobot tiap karakteris tik teknis dengan atribut
x 100 % 

 Derajat Kepentingan ‘Kualitas Bahan Baku’ :     

79

830
𝑥 100 % = 9.518 %   

c. Perkiraan biaya 

 

Faktor tingkat kesulitan dijadikan sebagai dasar perkiraan biaya 

karena semakin sulit suatu karakteristik teknik dibuat, akan semakin mahal 

pula alokasi biayanya. 

Total bobot tingkat kesulitan dari karakteristik teknis produk yaitu, 

sebagai berikut : 

= 2+1+2+2+2+1+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1 

 

= 25 

 

Perkiraan Biaya untuk ‘Kualitas Bahan Baku’ 
 

   
2

25
x 100 % = 8 % 
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Penentuan Tingkat Kesulitan, Derajat Kepentingan dan Perkiraan 

Biaya dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut 

Tabel 4.14 Penentuan Tingkat Kesulitan, Derajat Kepentingan  

dan Biaya 

Tingkat Kesulitan 2 

 

2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Derajat Kepentingan 9.52 4.70 6.63 7.11 9.04 4.82 8.31 7.23 6.51 7.71 8.07 2.53 5.18 4.34 3.73 4.58 

Perkiraan Biaya 8 4 8 8 8 4 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

 

Berdasarkan data yang telah didapatkan pada langkah-langkah  

sebelumnya, selanjutnya dibuat matriks HoQ. Adapun QFD produk dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 berikut : 
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Gambar 4.3 Matriks HOQ 
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4.2.3 Membangun Quality Function Deployment (QFD) Fase II  

Matriks House of Quality technical requirements to process requirements 

adalah tahap ke dua dari tahapan QFD. Input matriks ini didapat dari output 

matriks sebelumnya yaitu technical requirements (parameter teknik) dan nilai 

Derajat Kepentingan yang akan menjadi normalisasi bobot. 

4.2.3.1 Normalisasi Bobot 

Dari hasil matriks HOQ customer requirements to technical requirements 

didapatkan nilai normalisasi bobot technical requirements yang berasal dari nilai 

Derajat Kepentingan, normalisasi bobot selengkapnya seperti pada Tabel 4.15 

berikut : 

Tabel 4.15 Normalisasi Bobot Karakteristik Teknis 

No Technical Requirements Nilai (%) 

1 Kualitas Bahan Baku 9.52 

2 Kondisi Penyimpanan 4.70 

3 Pencampuran Tinta 6.63 

4 Viskositas tinta 7.11 

5 Reverse Printing 9.04 

6 Tension Material 4.82 

7 Mixing Ratio Adhesive 8.31 

8 Coating Weight 7.23 

9 Suhu Roll Chiller 

 

 

6.51 

10 Kecepatan mesin ekstrusion 7.71 

11 Waktu Curing 8.07 

12 Kondisi Pisau Slitt 2.53 

13 Posisi Pisau Slitt 5.18 

14 Counter Slitting 4.34 

15 Material Pembungkus 3.73 

16 Pemasangan Label Finished Goods 4.58 

 

4.2.3.2 Process Requirement 

Atribut process requirement merupakan gambaran bagaimana pihak 
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manajemen menyikapi keinginan konsumen yang terbentuk dalam atribut 

technical requirements. Atribut ini merupakan rangkaian proses standar 

operasional PT. XYZ secara global. Process requirements ditentukan oleh 

manajemen perusahaan dan atribut selengkapnya seperti tertuang dalam Tabel 

4.16 berikut : 

Tabel 4.16 Process Requirements 

No Process Requirements 

1 Inspeksi Bahan Baku sebelum digunakan produksi 

2 Penyimpanan berdasarkan jenis material dan FIFO 

3 Menggunakan material yang Easy Tear 

4 Melakukan Validasi sebelum produksi printing 

5 Pengukuran Viskositas Tinta sebelum dan saat produksi 

berlangsung 

 6 Penimbangan Coating Adhesive sebelum produksi 

 7 Pengaturan Speed Mesin Ekstru sesuai thickness 

8 Pengaturan Tension Material sesuai kondisi material 

9 Inspeksi Jumbo Laminasi setelah curing (folding, sealing, 

bonding dan thickness) 
10 Pengukuran Lebar hasil slitting 

11 Pengukuran Diameter per Roll Finished Goods 

12 Inspeksi Stripping Material hasil ekstrusion 

13 Proses packing satu produk dalam satu waktu 

 

4.2.3.3 Interaksi Karakter Teknik dengan Kebutuhan Proses 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kedekatan hubungan masing-

masing komponen karakter teknik dalam memenuhi keinginan konsumen. Ada 

tiga tipe hubungan yang akan digunakan, sebagaimana berikut ini: 

• Hubungan kuat (●), hubungan kuat antara respon teknikal dengan 

Kebutuhan Proses, bobot untuk kategori hubungan ini adalah 9. 

• Hubungan sedang (○), hubungan sedang antara respon teknikal dengan 
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Kebutuhan Proses, bobot untuk kategori hubungan ini adalah 3. 

• Hubungan lemah (Δ), hubungan lemah antara respon teknikal dengan 

Kebutuhan Proses, bobot untuk kategori hubungan ini adalah 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Hubungan Antara Karakteristik Teknis dengan 

Kebutuhan Proses 
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4.2.3.4 Nilai Technical Requirement dengan Process Requirements 

Matriks interaksi adalah untuk menghubungkan antara technical 

requirements dengan process requirement yang telah ditetapkan. Lemah dan 

kuatnya interaksi ini dipengaruhi oleh tingkat kedekatan kedua atribut tersebut. 

Interaksi yang terjadi kemudian dinyatakan  dalam  angka dan symbol. 

Interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari setiap atribut 

parameter teknik yang telah dihitung sebelumnya, sehingga akan menghasilkan 

nilai untuk setiap kebutuhan proses dan parameter teknik. Nilai ini dijumlahkan 

sehingga  akan diketahui total nilai setiap kebutuhan proses. 

Setelah diketahui nilai setiap kebutuhan proses mana yang menjadi 

prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. Matriks interaksi antara parameter 

teknik dengan kebutuhan proses yang berupa angka dapat dilihat pada table dan 

nilai interaksi keduanya yang berupa simbol dapat dilihat pada table. 

Nilai matriks interaksi untuk masing-masing atribut harus  diketahui 

karena nilai inilah yang akan dibutuhkan untuk menentukan rangking process 

requirement. 

Nilai process requirement dapat diperoleh dengan rumus : 

Dimana : 

 

KPi = ∑BPi x Hi 

KPi = Nilai absolut process requirement.untuk masing-masing 

BPi = Kepentingan relatif technical requirement 

Hi = Nilai hubungan kebutuhan teknis – process requirement. 
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Tabel 4.17 Nilai Process Requirements 

No Process Requirements Nilai 

1 Inspeksi Bahan Baku sebelum digunakan 

produksi 

308.43 

2 Penyimpanan berdasarkan jenis material dan 

FIFO 
206.02 

3 Menggunakan material yang Easy Tear 113.25 

4 Melakukan Validasi sebelum produksi printing 204.94 

5 Pengukuran Viskositas Tinta sebelum dan saat 

produksi berlangsung 

 

275.78 

6 Penimbangan Coating Adhesive sebelum 

produksi 

 

310.84 

7 Pengaturan Speed Mesin Ekstru sesuai thickness 406.63 

8 Pengaturan Tension Material sesuai kondisi 

material 
320.24 

9 Inspeksi Jumbo Laminasi setelah curing (folding, 

sealing, bonding dan thickness) 
561.69 

10 Pengukuran Lebar hasil slitting 144.22 

11 Pengukuran Diameter per Roll Finished Goods 252.65 

12 Inspeksi Stripping Material hasil ekstrusion 453.25 

13 Proses packing satu produk dalam satu waktu 163.01 

 Total 3720.96 

  

Sedangkan perhitungan tingkat kepentingan relatif dan process 

requirement diperoleh dari hasil bagi antara masing-masing process requirement 

absolut dengan jumlah total dari process requirement dan dikalikan dengan 100% 

Kepentingan relative = (
KPi

∑KP
) x 100 % 

 

 

Hasil keseluruhan dari perhitungan nilai matriks interaksi kebutuhan 

proses setiap aribut sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.18 berikut : 
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Tabel 4.18 Bobot Process Requirements 

No Process Requirements Nilai 
Bobot 

(%) 

1 Inspeksi Bahan Baku sebelum digunakan 

produksi 

308.43 8.29 

2 Penyimpanan berdasarkan jenis material dan 

FIFO 
206.02 5.54 

3 Menggunakan material yang Easy Tear 113.25 3.04 

4 Melakukan Validasi sebelum produksi printing 204.94 5.51 

5 Pengukuran Viskositas Tinta sebelum dan saat 

produksi berlangsung 

 

275.78 
7.41 

6 Penimbangan Coating Adhesive sebelum 

produksi 

 

310.84 8.35 

7 Pengaturan Speed Mesin Ekstru sesuai thickness 406.63 10.93 

8 Pengaturan Tension Material sesuai kondisi 

material 
320.24 8.61 

9 Inspeksi Jumbo Laminasi setelah curing (folding, 

sealing, bonding dan thickness) 
561.69 

15.10 

10 Pengukuran Lebar hasil slitting 144.22 3.88 

11 Pengukuran Diameter per Roll Finished Goods 252.65 6.79 

12 Inspeksi Stripping Material hasil ekstrusion 453.25 12.18 

13 Proses packing satu produk dalam satu waktu 163.01 4.38 

 

Adapun prioritas kebutuhan proses berdasarkan kepentingan relatif (%) 

dapat dilihat dalam Tabel 4.19 berikut : 

Tabel 4.19 Prioritas Process Requirements 

Process Requirements 
Bobot 

(%) 
Prioritas 

Inspeksi Jumbo Laminasi setelah curing (folding, 

sealing, bonding dan thickness) 
15.10 1 

Inspeksi Stripping Material hasil ekstrusion 12.18 2 

Pengaturan Speed Mesin Ekstru sesuai thickness 10.93 3 

Pengaturan Tension Material sesuai kondisi material 8.61 4 

Penimbangan Coating Adhesive sebelum produksi 8.35 5 

Inspeksi Bahan Baku sebelum digunakan produksi 8.29 6 

Pengukuran Viskositas Tinta sebelum dan saat 

produksi berlangsung 
7.41 7 

Pengukuran Diameter per Roll Finished Goods 6.79 8 

Penyimpanan berdasarkan jenis material dan FIFO 5.54 9 

Melakukan Validasi sebelum produksi printing 5.51 10 

Proses packing satu produk dalam satu waktu 4.38 11 

Pengukuran Lebar hasil slitting 3.88 12 

Menggunakan material yang Easy Tear 3.04 13 
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4.2.3.5 Hubungan Antar Process Requirement 

Pada tahap ini ditentukan hubungan antara masing-masing Kebutuhan 

Proses yang ada untuk dianalisis apakah antara Kebutuhan Proses tersebut 

terdapat hubungan yang kuat, sedang ataupun lemah. 

Penggambarkan tingkat hubungan antara masing-masing karakteristik 

teknis yang ada berdasarkan pada simbol berikut: 

S : menunjukkan hubungan kuat = 3 

M : menunjukkan hubungan sedang = 2 

W : menunjukkan hubungan lemah = 1 

O : tidak terdapat hubungan = 0 

 

Penentuan prioritas terhadap Process Requirement apa yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara Process Requirement. 

Interaksi antara Process Requirement dapat dilihat dalam Gambar  
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Gambar 4.5 Hubungan Antara Kebutuhan Proses 
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4.2.3.6 Matriks HOQ Level 2 

Matriks House of Quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi 

parameter teknik dan bagaimana memenuhinya. Matriks  ini dibuat berdasarkan 

penggabungan pengolahan data dari penentuan  normalisasi  bobot  sampai  

dengan  interaksi kebutuhan proses, tetapi hasil dari matriks ini belum sepenuhnya 

dapat ditetapkan pada operasional perusahaan. 

Agar hasil dari metode QFD ini lebih sempurna dan lebih spesifik, maka 

dari hasil matriks HOQ ini akan diolah lagi pada tahap matriks HOQ selanjutnya 

sehingga akan dihasilkan sebuah output yang benar-benar lebih spesifik, 

operasional, teknis dan jelas. Output ini (kebutuhan proses) akan menjadi input 

bagi matriks HOQ selanjutnya dan nilai kebutuhan proses menjadi normalisasi 

bobot bagi matriks HOQ selanjutnya. Gambar selengkapnya dari matriks HOQ ini 

seperti terlihat pada Gambar 4.6 berikut: 
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Gambar 4.6 Matriks HOQ Level 2 
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4.2.4 Membangun Quality Function Deployment (QFD) Fase III 

Matriks House of Quality, process requirements to quality procedures 

adalah tahap ke tiga dari tahapan QFD. Input matriks ini didapat dari output 

matriks sebelumnya yaitu process requirements (kebutuhan proses) dan nilai 

prosentase process requirements yang akan menjadi normalisasi bobot. 

4.2.4.1 Normalisasi Bobot 

Dari   hasil   matriks   HOQ   technical   requirements   to    quality 

procedures didapatkan nilai normalisasi bobot  quality  procedures yang berasal 

dari nilai prosentase, normalisasi bobot selengkapnya seperti pada Tabel 4.20 

berikut : 

Tabel 4.20 Normalisasi Bobot Process Requirements 
 

No Process Requirements 
Nilai 

(%) 

1 Inspeksi Bahan Baku sebelum digunakan produksi 8.29 

2 Penyimpanan berdasarkan jenis material dan FIFO 5.54 

3 Menggunakan material yang Easy Tear 3.04 

4 Melakukan Validasi sebelum produksi printing 5.51 

5 Pengukuran Viskositas Tinta sebelum dan saat produksi 

berlangsung 

 

7.41 

6 Penimbangan Coating Adhesive sebelum produksi 

 
8.35 

7 Pengaturan Speed Mesin Ekstru sesuai thickness 10.93 

8 Pengaturan Tension Material sesuai kondisi material 8.61 

9 Inspeksi Jumbo Laminasi setelah curing (folding, sealing, 

bonding dan thickness) 
15.10 

10 Pengukuran Lebar hasil slitting 3.88 

11 Pengukuran Diameter per Roll Finished Goods 6.79 

12 Inspeksi Stripping Material hasil ekstrusion 12.18 

13 Proses packing satu produk dalam satu waktu 4.38 

 

4.2.4.2 Quality Procedures 

Atribut quality procedures merupakan penerjemahan pihak manajemen 
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menyikapi keinginan customer yang terbentuk dalam atribut process 

requirements. Atribut ini merupakan rangkaian prosedur teknis dalam operasional 

PT. XYZ secara terperinci terukur dan konkret. Quality procedures ditentukan 

oleh manajemen dan atribut selengkapnya seperti tertuang dalam Tabel 4.21 

berikut : 

Tabel 4.21 Quality Procedures 

No Quality Procedures 

1 Inspeksi Bahan Baku konsisten setiap kali kedatangan 

2 Bahan baku berbentuk cair di jaga suhu maksimal 24°C 

3 Harus ada Progresive Standar Warna saat validasi printing 

4 Pemeriksaan Viskositas tinta 15 menit/sekali 

5 Menggunakan Material Cetak SPET atau MSAT 

 6 Printing di bagian Corona treatment 

7 Adhesive dan hardener berbanding 80 : 20 

8 Coating Weight antara SPET/MSAT dan Alumunium 1,2~2 gr/m² 

9 Speed mesin ekstrusion 60 km/jam untuk ketebalan 20 µm 

10 Waktu curing tidak boleh kurang dari 6 jam 

11 Nilai sealing strength > 800 gf/15 mm 

12 Nilai bonding strength > 120 gf/15 mm 

13 Folding test tidak ada bubble 

14 Setiap pengukuran menggunakan alat yang sudah dikalibrasi 

15 Hasil stripping putus tidak ada serabut 

16 Menerapkan Line Clearance 

17 Training refreshment prosedur 6 bulan sekali 

18 Menurunkan speed dan tension jika material bergelombang 

 

4.2.4.3 Interaksi Process Requirements dengan Quality Procedures 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kedekatan hubungan masing-

masing komponen parameter teknik dalam memenuhi keinginan konsumen. 

Ada tiga tipe hubungan yang akan digunakan, sebagaimana berikut ini : 

• Hubungan kuat (●), hubungan kuat antara respon teknikal dengan 

Kebutuhan Proses, bobot untuk kategori hubungan ini adalah 9. 
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• Hubungan sedang (○), hubungan sedang antara respon teknikal dengan 

Kebutuhan Proses, bobot untuk kategori hubungan ini adalah 3. 

• Hubungan lemah (Δ), hubungan lemah antara respon teknikal dengan 

Kebutuhan Proses, bobot untuk kategori hubungan ini adalah 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Hubungan Antara Kebutuhan Proses dan Quality 

Procedures 
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4.2.4.4 Nilai Interaksi Process Requirements dengan Quality Procedures 

Matriks interaksi adalah untuk menghubungkan antara process 

requirement dengan quality procedures yang telah ditetapkan. Lemah dan kuatnya 

interaksi ini dipengaruhi oleh tingkat kedekatan kedua atribut tersebut. 

Interaksi yang terjadi kemudian dinyatakan  dalam  angka dan symbol. 

Interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari setiap atribut 

parameter teknik yang telah dihitung sebelumnya, sehingga akan menghasilkan 

nilai untuk setiap kebutuhan proses dan parameter teknik. Nilai ini dijumlahkan 

sehingga  akan diketahui total nilai setiap kebutuhan proses. 

Setelah diketahui nilai setiap kebutuhan proses mana yang menjadi 

prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu.  

Nilai matriks interaksi untuk masing-masing atribut harus  diketahui 

karena nilai inilah yang akan dibutuhkan untuk menentukan rangking quality 

procedures. 

Nilai quality procedures dapat diperoleh dengan rumus : 

QPi = ∑KPi x Hi 

Dimana : 

QPi = Nilai absolut quality procedures untuk masing-masing 

KPi = Kepentingan relatif kebutuhan proses 

Hi = Nilai hubungan kebutuhan proses – quality procedures 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut : 
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Tabel 4.22 Nilai Interaksi Quality Procedures 

 

No Quality Procedures Nilai 

 1 Inspeksi Bahan Baku konsisten setiap kali kedatangan 556.22 

2 Bahan baku berbentuk cair di jaga suhu maksimal 24°C 240.70

72 3 Harus ada Progresive Standar Warna saat validasi printing 282.53

46 4 Pemeriksaan Viskositas tinta 15 menit/sekali 376.56

39 5 Menggunakan Material Cetak SPET atau MSAT 

 

527.67

13 6 Printing di bagian Corona treatment 404.46

19 7 Adhesive dan hardener berbanding 80 : 20 468.85

44 8 Coating Weight antara SPET/MSAT dan Alumunium 1,2~2 gr/m² 557.58

97 9 Speed mesin ekstrusion 60 km/jam untuk ketebalan 20 µm 371.60

99 10 Waktu curing tidak boleh kurang dari 6 jam 468.85

44 11 Nilai sealing strength > 800 gf/15 mm 419.02

28 12 Nilai bonding strength > 120 gf/15 mm 419.02

28 13 Folding test tidak ada bubble 419.02

28 14 Setiap pengukuran menggunakan alat yang sudah dikalibrasi 497.90

83 15 Hasil stripping putus tidak ada serabut 598.47

49 16 Menerapkan Line Clearance 78.186

12 17 Training refreshment prosedur 6 bulan sekali 822.77

55 18 Menurunkan speed dan tension jika material bergelombang 456.17

8  Total 7965.6

6 

 
 

Sedangkan perhitungan tingkat kepentingan relatif dan quality procedure 

diperoleh dari hasil bagi antara masing-masing quality procedures absolut dengan 

jumlah total dari quality procedures dan dikalikan dengan 100 % 

Kepentingan relatif = (QPi/ ∑QP) x 100% 

Hasil keseluruhan dari perhitungan nilai matriks interaksi kebutuhan 

proses setiap aribut sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.23 berikut 
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Tabel 4.23 Nilai Matriks Interaksi Quality Procedures (%) 
 

No Quality Procedures Nilai 
Bobot 

(%) 

  1 Inspeksi Bahan Baku konsisten setiap kali kedatangan 556.22 6.98 
2 Bahan baku berbentuk cair di jaga suhu maksimal 24°C 240.70

72 

3.02 
3 Harus ada Progresive Standar Warna saat validasi printing 282.53

46 

3.55 
4 Pemeriksaan Viskositas tinta 15 menit/sekali 376.56

39 

4.73 
5 Menggunakan Material Cetak SPET atau MSAT 

 

527.67

13 

6.62 
6 Printing di bagian Corona treatment 404.46

19 

5.08 
7 Adhesive dan hardener berbanding 80 : 20 468.85

44 

5.89 
8 Coating Weight antara SPET/MSAT dan Alumunium 1,2~2 gr/m² 557.58

97 

7.00 
9 Speed mesin ekstrusion 60 km/jam untuk ketebalan 20 µm 371.60

99 

4.67 
10 Waktu curing tidak boleh kurang dari 6 jam 468.85

44 

5.89 
11 Nilai sealing strength > 800 gf/15 mm 419.02

28 

5.26 
12 Nilai bonding strength > 120 gf/15 mm 419.02

28 

5.26 
13 Folding test tidak ada bubble 419.02

28 

5.26 
14 Setiap pengukuran menggunakan alat yang sudah dikalibrasi 497.90

83 

6.25 
15 Hasil stripping putus tidak ada serabut 598.47

49 

7.51 
16 Menerapkan Line Clearance 78.186

12 

0.98 
17 Training refreshment prosedur 6 bulan sekali 822.77

55 

10.33 
18 Menurunkan speed dan tension jika material bergelombang 456.17

8 

5.73 
 

Adapun prioritas kebutuhan proses berdasarkan kepentingan relatif (%) 

dapat dilihat dalam Tabel 4.24 berikut 
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Tabel 4.24 Prioritas Quality Procedures 
 

Quality Procedures 
Bobot 

(%) 
Prioritas 

  Training refreshment prosedur 6 bulan sekali 10.33 1 

Hasil stripping putus tidak ada serabut 7.51 2 

Coating Weight antara SPET/MSAT dan Alumunium 1,2~2 gr/m² 7.00 3 

Inspeksi Bahan Baku konsisten setiap kali kedatangan 6.98 4 

Menggunakan Material Cetak SPET atau MSAT 6.62 5 

Setiap pengukuran menggunakan alat yang sudah dikalibrasi 6.25 6 

Waktu curing tidak boleh kurang dari 6 jam 5.89 7 

Adhesive dan hardener berbanding 80 : 20 5.89 8 

Menurunkan speed dan tension jika material bergelombang 5.73 9 

Nilai sealing strength > 800 gf/15 mm 5.26 10 

Nilai bonding strength > 120 gf/15 mm 5.26 11 

Folding test tidak ada bubble 5.26 12 

Printing di bagian Corona treatment 5.08 13 

Pemeriksaan Viskositas tinta 15 menit/sekali 4.73 14 

Speed mesin ekstrusion 60 km/jam untuk ketebalan 20 µm 4.67 15 

Harus ada Progresive Standar Warna saat validasi printing 3.55 16 

Bahan baku berbentuk cair di jaga suhu maksimal 24°C 3.02 17 

Menerapkan Line Clearance 0.98 18 

 

4.2.4.5 Hubungan Antar Quality Procedures 

Pengidentifikasian hubungan antara quality procedures perlu dilakukan 

guna mengetahui adanya pertukaran antara masing-masing atribut pada quality 

procedures.  

Penggambarkan tingkat hubungan antara masing-masing karakteristik 

teknis yang ada berdasarkan pada simbol berikut: 

S : menunjukkan hubungan kuat = 3 

M : menunjukkan hubungan sedang = 2 

W : menunjukkan hubungan lemah = 1 

O : tidak terdapat hubungan = 0 
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Penentuan prioritas terhadap quality procedures apa yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara quality procedures. 

Interaksi antara quality procedures dapat dilihat dalam Gambar 4.8 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Hubungan Antara Quality Procedures 
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4.2.4.6 Matriks HOQ Level 3 

Matriks House of Quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi process 

requirements dan bagaimana memenuhinya. Matriks ini dibuat berdasarkan 

penggabungan pengolahan data dari penentuan normalisasi bobot sampai dengan 

interaksi quality procedures, hasil dari matriks ini sudah dapat ditetapkan pada 

operasional perusahaan. 

Hal   ini   karena   output   dari   matriks   ini   sudah berupa prosedur 

kualitas  yang  merupakan  rangkaian  dari prosedur teknis dalam operasional 

produksi PT. XYZ secara terperinci, terukur dan konkrit. Gambar selengkapnya 

dari matriks HOQ ini seperti  terlihat pada Gambar 4.9 berikut 
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Gambar 4.9 Matriks HOQ Level 3 
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BAB V 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Identifikasi Atribut Kemasan 

Berdasarkan hasil interview dan observasi dengan melakukan penyebaran 

kuisioner terbuka dan tertutup, maka dapat diidentifikasi 14 atribut kemasan yang 

menjadi customer requirements dari customer PT. XYZ yaitu perusahaan pembuat 

obat. Identifikasi tersebut berdasarkan kepada 5 komponen dasar atribut kemasan 

yaitu : hasil slitting, hasil printing, hasil laminating/ekstrusion, hasil packing, 

material, dan dokumen pendukung. 

1. Dimensi Kemasan 

Karena hasil akhir produk PT. XYZ adalah dalam berbentuk roll, dimensi 

kemasan meliputi panjang,diameter, dan lebar. 

2. Tebal Kemasan 

Tebal kemasan yang sudah digabung dalam menjadi satu dari beberapa 

lapisan. Disesuaikan dengan jenis obat yang akan dikemas. 

3. Kemasan tidak keriput 

Kemasan tidak keriput atau terlipat sehingga membuat tampilan kurang 

bagus, teks identifikasi obat tidak terbaca dengan jelas bahkan bisa 

mengakibatkan tidak lolos uji kebocoran. 
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4. Tinta tidak copot 

Bonding tinta dengan material kuat sehingga tahan panas saat proses 

stripping dan hasil cetakan tetap baik. 

5. Warna Kemasan 

Dalam kemasan obat warna sangat berpengaruh sebagai security untuk 

mencegah terjadinya pemalsuan obat. Jadi warna kemasan harus 

mempunyai standar yang jelas. 

6. Teks Kemasan 

Sebagai informasi obat yang dikemas. Teks harus terbaca jelas dan tidak 

menimbulkan persepsi ganda. 

7. Design Kemasan 

Design kemasan meliputi ornament kemasan seperti  logo perusahaan 

obat, aksen garis dll. Design tersebut juga harus tercetak dalam kondisi 

baik karena menjadi brand image obat tersebut. 

8. Kemasan tidak berbau menyengat 

Jika kemasan menimbulkan bau yang menyengat akan berakibat 

kontaminasi dengan obat yang dikemas. 

9. Kemasan mudah dipotong 

Dengan kemudahan kemasan untuk dipotong akan mempermudah proses 

stripping kemasan dan menaikkan produktifitas customer. 

10. Berat kemasan 

Berat kemasan meliputi berat dalam satuan gr/m² atau berat dalam satu 

roll. 
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11. Tingkat kelicinan kemasan 

Tingkat kelicinan kemasan akan berpengaruh pada proses masuknya obat 

ke pocket stripping. Jika obat masuknya kurang pas hasil kemasan akan 

sobek atau bolong. 

12. Tidak delaminasi 

Delaminasi adalah terpisah hasil laminasi antara satu atau lebih layer 

material. Hal tersebut menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Jika 

suatu kemasan mengalami delaminasi maka akan mengakibatkan barrier 

pelindung kemasan menjadi berkurang dapat mempengaruhi masa berlaku 

obat. 

13. Kelengkapan sertifikat analisa 

Setiap proses pengiriman produk akhir ke customer, wajib disertakan 

sertifikat analisa. Karena akan berpengaruh dalam proses inspeksi dan 

release produk yang kita kirim. 

14. Packing Kemasan 

Berpengaruh pada kondisi roll kemasan yang dikirim ke customer. Roll 

kemasan harus dalam kondisi baik saat diterima customer. 

 

5.2 Analisis HOQ Level 1 

Dari  hasil   penyusunan   HOQ,  diperoleh  prioritas   langkah-langkah 

dalam upaya peningkatan kualitas kemasan, diintegrasikan ke dalam House of 

Quality, tingkat kepentingan dari masing-masing atribut merupakan customer 
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requirement dengan harapan dapat mengetahui atribut kemasan yang mempunyai 

pengaruh besar terhadap kepuasan customer.  

5.2.1 Hubungan Technical Requirement dengan Atribut Kemasan 

Technical Requirement merupakan penterjemahan atribut kemasan ke 

dalam bahasa organisasi. Atribut kemasan sendiri merupakan kebutuhan 

konsumen, sehingga Technical Requirement merupakan respon perusahaan 

terhadap kebutuhan konsumen yang didapat dari proses wawancara dengan pihak 

manajemen perusahaan dan didapatkan 16 item Technical Requirement. Tingkat 

hubungan yang dimaksud dimulai dari skala kuat, sedang, lemah, dan tidak 

berhubungan sama sekali. 

 

Tabel 5.1 Hubungan Atribut Kemasan dengan Technical Requirement  

Skala kuat 

 

Atribut Kemasan Dengan Technical Requirement 

1 12,13,14,15,16 

2 1,5,6,7,8,9,10,11 

3 1.6.9.10.11 

4 1,2,3,4,5 

5 1,2,3,4,5,7 

6 3,4,5,7 

7 3,4,5,7 

8 3,4,5,8,11 

9 1,7,8,9,10,11 

10 1,7,8,9,10,13,14,16 

11 1,5,6,8,9,10 

12 1,2,7,8,9,10,11 

13 3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16 

14 2,11,13,14,15,16 
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Tabel 5.2 Hubungan Atribut Kemasan dengan Technical Requirement  

Skala sedang 

 

Atribut Kemasan Dengan Technical Requirement 

1 6 

3 7,8 

6 13 

7 1,13 

8 7,15 

10 4 

11 2 

12 5 

14 12 

 

 

Tabel 5.3 Hubungan Atribut Kemasan dengan Technical Requirement  

Skala lemah 

 

Atribut Kemasan Dengan Technical Requirement 

1 10 

2 4 

3 13 

4 11 

5 8,11 

6 1,8,11,16 

7 8,11,16 

9 6 

10 3,15 

12 4 

13 1 

14 1 

 

5.2.2 Hubungan Antar Technical Requirement 

Hubungan antar Technical Requirement diposisikan pada proof atau 

bagian atas matriks house of quality, hubungan tersebut hanya dibagi dalam 4 

kategori yaitu, hubungan kuat, hubungan sedang, hubungan lemah dan tidak ada  

hubungan. Adapun hubungan antar respon teknikal dapat dilihat dalam Tabel 5.4 
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Tabel 5.4 Hubungan Antar Technical Requirement Skala kuat 

 

Technical Requirement Dengan Technical Requirement 

1 2,3,4,5,6,11 

2 3,4,5,7,11,15 

3 4,5 

4 5 

5 8,11 

6 9,10,13,14 

7 8,9,10,11 

8 9,10,11,14 

9 9,10 

10 11,12,14 

12 13,15 

13 14,15,16 

14 15,16 

15 16 

 

Tabel 5.5 Hubungan Antar Technical Requirement Skala Sedang 

 

Technical Requirement Dengan Technical Requirement 

1 7,8 

6 12 

8 12 

11 12 

 

Tabel 5.6 Hubungan Antar Technical RequirementSkala Lemah 

 

Technical Requirement Dengan Technical Requirement 

1 12 

3 11 

10 13 

12 14 

 

 

5.2.3 Tingkat Kepentingan Absolut dan Tingkat Kepentingan Relatif 

Tingkat kepentingan absolut setiap respon teknikal adalah jumlah dari 

perkalian   setiap   hubungan   yang   terjadi   dengan   tingkat kepentingannya. 

Tingkat kepentingan relatif merupakan prosentase dari nilai tingkat kepentingan 

absolute. Nilai dari tingkat kepentingan absolute dan tingkat kepentingan releatif 
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yang semakin besar menunjukkan bahwa bobot keterhubungan pelaksanaan 

Technical Requirement dengan pemuasan kebutuhan customer semakin besar, 

sehingga prioritas pelaksanaannya harus semakin ditingkatkan.  

Adapun urutan dari tingkat kepentingan absolute dan tingkat kepentingan 

relatif tersebut dari yang tetinggi sampai dengan yang terendah dapat dilihat di 

Tabel 5.7 berikut : 

Tabel 5.7 Prioritas Technical Requirement 

Prioritas Technical Requirement 

1 Kualitas Bahan Baku 

2 Reverse Printing 

3 Mixing Ratio Adhesive 

4 Waktu Curing 

5 Kecepatan mesin ekstrusion 

6 Coating Weight 

7 Viskositas tinta 

8 Pencampuran Tinta 

9 Suhu Roll Chiller 

10 Posisi Pisau Slitt 

11 Tension Material 

12 Kondisi Penyimpanan 

13 Pemasangan Label Finished Goods 

14 Counter Slitting 

15 Material Pembungkus 

16 Kondisi Pisau Slitt 

 

Sebagai upaya dalam rangka pemenuhan permintaan customer yang 

tertuang dalam atribut kemasan, maka pihak perusahaan obyek penelitian harus 

melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dengan skala prioritas sesuai 

dengan rangking yang tercantum diatas. 
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5.3 Analisis HOQ Level 2 

Pada matriks House of Quality level 2 ini menjelaskan bagaimana pihak 

perusahaan menyikapi Technical Requirement yang telah terbentuk ke dalam 

kebutuhan proses (process requirements). Maktiks ini merupakan tahap ke dua 

dari 3 level House of Quality 

5.3.1 Normalisasi Bobot Technical Requirement 

Bobot Technical Requirement didapatkan dari HOQ level 1 customer 

requirement to technical requirement yaitu nilai absolut technical requirement 

terhadap atribut kemasan. Bobot dari masing-masing technical requirement yang 

telah diperoleh perlu dinormalisasikan untuk memudahkan perhitungan dan 

pengelolaan data selanjutnya.  

Normalisasi adalah proses mengurangi redudansi data (sebuah data yang 

diulang beberapa kali) dalam database. Normalisasi ini dihitung dengan membagi 

bobot dengan total bobot dikalikan dengan angka 100.  

 

5.3.2 Hubungan Antara Technical Requirement dengan Process Requirement 

Atribut  kebutuhan  proses  merupakan   gambaran  bagaimana pihak 

perusahaan menyikapi keinginan customer yang terbentuk dalam atribut Technical 

Requirement. Atribut Technical Requirement yang berjumlah 16 tersebut 

kemudian diterjemahkan ke dalam 13 Process Requirement. Kebutuhan proses ini 

ditentukan oleh pihak perusahaan obyek penelitian. Hubungan yang terjadi antar 

Technical Requirement dengan Process Requirement bisa berupa hubungan kuat 

dengan bobot 9, hubungan sedang dengan bobot 3 maupun hubungan yang lemah 

dengan nilai 1. 
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Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari setiap 

atribut  parameter  teknik  yang  telah  dihitung  sebelumnya,  sehingga    akan  

menghasilkan nilai untuk setiap kebutuhan proses dan parameter teknik (nilai 

matriks interaksi) nilai ini kemudian dijumlahkan sehingga diketahui nilai absolut 

kebutuhan proses. 

Tabel 5.8 Hubungan Technical Requirement dengan Process Requirement 

Skala kuat 

Technical Requirement Dengan Process Requirement 

1 1,2,3,8,9,12 

2 5,9 

3,4,5 1,4,5 

6 7,8,9 

7,8,9 6,7,9,12 

10 7,8,9,11,12 

11 2,6,7,9,12 

12 3,7,9,10,11 

13 8,10,11,13 

14 8,11,13 

15 2,10,11,13 

16 10,11,13 

 

Tabel 5.9 Hubungan Technical Requirement dengan Process Requirement 

Skala Sedang 

Technical Requirement Dengan Process Requirement 

1 5 

2 1,2 

5 9,12 

9 8 

10 6 

12 6,8 

 

Tabel 5.10 Hubungan Technical Requirement dengan Process Requirement 

Skala Lemah 

Technical Requirement Dengan Process Requirement 

5 6,8 

6 3 

12 13 

15 1 
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5.3.3 Hubungan Antara Process Requirement 

Penentuan prioritas terhadap Process Requirement yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi antar Process Requirement.  

Dari interaksi antar Process Requirement yang terjadi seperti pada Gambar 4.5 

menunjukan adanya hubungan yang terjadi antara Process Requirement, dengan 

pola hubungan antar Process Requirement diposisikan pada proof atau bagian 

atas matriks house of quality, hubungan tersebut hanya dibagi dalam 4 kategori 

yaitu, hubungan kuat, hubungan sedang, hubungan lemah dan tidak ada  

hubungan. Hubungan antar kebutuhan proses ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.11 Hubungan Process Requirement dengan Process Requirement 

Skala kuat 

 

Process Requirement Dengan Process Requirement 

1 2,3,5,8,9,11 

2 5,9 

3 7.8.9.12 

4 5,8,9 

5 9 

6 7,9,11,12 

7 8,9,11,12,13 

8 9,12 

9,10 11,12 

 

Tabel 5.12 Hubungan Process Requirement dengan Process Requirement 

Skala Sedang 

 

Process Requirement Dengan Process Requirement 

1 4,12 

2 13 

5 12 
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Tabel 5.13 Hubungan Process Requirement dengan Process Requirement 

Skala Lemah 

 

Process Requirement Dengan Process Requirement 

1 7 

2 4,6 

3 4 

4 10 

8 13 

10 13 

 

Dalam penentuan prioritas pengembangan hendaknya mempertimbangkan 

interaksi diantara Process Requirement agar tujuan yang hendak dicapai dapat 

terpenuhi secara optimal. 

5.3.4 Prioritas Pengembangan Process Requirement 

Dengan memperhatikan nilai absolut Process Requirement terhadap 

parameter teknik sebagai pedoman utama dan interaksi kebutuhan proses, maka 

dapat ditentukan kebutuhan proses mana yang menjadi prioritas untuk 

dikembangkan terlebih dahulu. Adapun prioritas pengembangan dari kebutuhan 

proses dapat dilihat pada Tabel 5.14 sebagai berikut : 
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Tabel 5.14 Prioritas Process Requirements 

Prioritas Process Requirements 

1 
Inspeksi Jumbo Laminasi setelah curing (folding, 

sealing, bonding dan thickness) 

2 Inspeksi Stripping Material hasil ekstrusion 

3 Pengaturan Speed Mesin Ekstru sesuai thickness 

4 Pengaturan Tension Material sesuai kondisi material 

5 Penimbangan Coating Adhesive sebelum produksi 

6 Inspeksi Bahan Baku sebelum digunakan produksi 

7 
Pengukuran Viskositas Tinta sebelum dan saat 

produksi berlangsung 

8 Pengukuran Diameter per Roll Finished Goods 

9 Penyimpanan berdasarkan jenis material dan FIFO 

10 Melakukan Validasi sebelum produksi printing 

11 Proses packing satu produk dalam satu waktu 

12 Pengukuran Lebar hasil slitting 

13 Menggunakan material yang Easy Tear 

 
5.3.5 House of Quality (Technical Requirements to Process Requirements) 

Matriks   House   of   Quality   ini   menjelaskan   apa   saja   yang menjadi 

Technical Requirements dan bagaimana memenuhinya berdasarkan Process 

Requirements. Matriks ini dibuat berdasarkan pengolahan data dari matriks HOQ 

tahap pertama untuk mendapatkan bobot parameter teknik sampai dengan prioritas 

pengembangan, akan tetapi hasil dari maktriks ini belum dapat diterapkan 

sepenuhnya ke dalam operasional perusahaan. 

Input matriks ini adalah 16 atribut Technical Requirements dan output 

matriks berupa 13 Process Requirements. Agar hasil dari metode QFD ini 

sempurna dan lebih spesifik maka matriks HOQ akan diolah lagi ke dalam matriks 

HOQ selanjutnya sehingga dapat dihasilkan output yang lebih spesifik. 
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Output dari HOQ ini (Process Requirements) akan menjadi input bagi 

matriks HOQ selanjutnya dan nilai absolute Process Requirements terhadap 

Technical Requirements akan menjadi bobot Process Requirements. 

 

5.4 Analisis HOQ Level 3 

Matriks House of Quality ini menjelaskan bagaimana pihak pengelola dan 

perusahaan obyek penelitian mensikapi kebutuhan proses yang telah terbentuk 

dalam HOQ level 2 technical requirement to process requirements ke dalam 

prosedur kualitas. Matriks ini merupakan tahap terakhir dari 3 tahap analisis 

kualitas kemasan dengan menggunakan metode QFD dengan HOQ nya. 

5.4.1 Normalisasi Bobot Kebutuhan Proses 

Bobot process requirements didapat dari hasil matriks technical 

requirements to process requirements yaitu nilai absolute technical requirements 

terhadap parameter process requirements. Bobot dari masing-masing process 

requirements yang telah diperoleh perlu dinormalisasikan untuk memudahkan 

perhitungan dan pengolahan data selanjutnya. Normalisasi bobot dihitung dari 

pembagian bobot  dengan  total  bobot  dan  kemudian  dikalikan  100.  

5.4.2  Hubungan Antara Process Requirements dan Quality Procedure 

Atribut Quality Procedure ditentukan oleh pihak perusahaan untuk 

menyikapi keinginan konsumen yang telah terbentuk dalam atribut Process 

Requirements. Atribut Process Requirements yang berjumlah 13 tersebut 

kemudian diterjemahkan ke dalam 18 Quality Procedure. Hubungan yang terjadi 

antara Process Requirements dengan Quality Procedure bisa berupa hubungan 
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kuat dengan bobot 9, hubungan sedang dengan bobot 3 maupun hubungan yang 

lemah dengan nilai 1. 

Nilai interkasi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari setiap 

atribut parameter teknik yang telah dihitung sebelumnya, sehingga akan 

menghasilkan nilai untuk setiap kebutuhan proses dan prosedur kualitas (nilai 

matriks interaksi) nilai ini kemudian dijumlahkan sehingga diketahui nilai absolut 

prosedur kualitas. 

Tabel 5.15 Hubungan Process Requirement dengan Quality Procedure 

Skala kuat 

 

Process Requirement Dengan Quality Procedure 

1 1,2,4,5,6,14,15,17 

2 2,4,7,10 

3 1,5,6,15 

4 1,2,3,4,6,14,17 

5 1,2,3,4,14,17 

6 7,8,10,11,12,13,14,15,17 

7 5,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18 

8 5,8,9,15,17,18 

9 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18 

10 14,17,18 

11 1,8,9,14,17 

12 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18 

13 16,17 

 

Tabel 5.16 Hubungan Process Requirement dengan Quality Procedure 

Skala Sedang 

 

Process Requirement Dengan Quality Procedure 

1 3 

4,5 16 

6 9 

8 1 
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Tabel 5.17 Hubungan Process Requirement dengan Quality Procedure 

Skala Lemah 

 

Process Requirement Dengan Quality Procedure 

2 1,3 

5 6 

13 5 

 

5.4.3  Hubungan Antara Quality Procedure 

Penentuan prioritas terhadap Quality Procedure yang akan dikembangkan  

perlu  mempertimbangkan  interaksi  antar  Quality Procedure. 

Dari  interaksi  antar  Quality Procedure yang  terjadi  seperti  pada  

Gambar 4.8 menunjukan adanya hubungan yang terjadi antara Quality Procedure, 

dengan pola hubungan hubungan kuat, sedang, lemah dan tidak ada hubungan. 

Hubungan antar prosedur kualitas ini dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 5.18 Hubungan Quality Procedure dengan Quality Procedure 

Skala kuat 

 

Quality Procedure Dengan Quality Procedure 

1 2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,17 

2 4,7,14 

3 4,5,6,14,16,17 

4 6,14,16,17 

5 6,10,11,12,13,15 

6 10,17 

7 8,10,11,12,13,14,17 

8 9,10,11,12,13,14,15,17 

9 10,11,12,14,15,17,18 

10 11,12,13,17 

11 13,14,15,17 

12 13,14,17 

13 14,15,17 

16 17 

17 18 
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Tabel 5.19 Hubungan Quality Procedure dengan Quality Procedure 

Skala Sedang 

 

Quality Procedure Dengan Quality Procedure 

5 14 

7 15 

11 12 

 

Tabel 5.20 Hubungan Quality Procedure dengan Quality Procedure 

Skala Lemah 

 

Quality Procedure Dengan Quality Procedure 

2 17 

6 7,8,14 

7 9,16 

9 13 

10 15 

12 15 

 

 

Hubungan   antar   Quality Procedure selain   di   atas   tidak  terdapat 

hubungan yang signifikan, dalam penentuan prioritas pengembangan hendaknya 

mempertimbangkan interaksi diantara Quality Procedure agar tujuan yang hendak 

dicapai dapat terpenuhi secara optimal disamping faktor nilai absolut Quality 

Procedure terhadap Process Requirement sebagai pedoman utama. 

5.4.4  Prioritas Pengembangan Quality Procedure 

Dengan memperhatikan nilai absolut Quality Procedure terhadap Process 

Requirement sebagai pedoman utama dan interaksi prosedur kualitas, maka dapat 

ditentukan Quality Procedure mana yang menjadi prioritas untuk  dikembangkan 

terlebih dahulu. Adapun prioritas pengembangan dari prosedur kualitas dapat 

dilihat pada tabel 5.21 sebagai berikut : 
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Tabel 5.21 Prioritas Quality Procedures 

Prioritas Quality Procedures 

1 Training refreshment prosedur 6 bulan sekali 

2 Hasil stripping putus tidak ada serabut 

3 Coating Weight antara SPET/MSAT dan Alumunium 1,2~2 gr/m² 

4 Inspeksi Bahan Baku konsisten setiap kali kedatangan 

5 Menggunakan Material Cetak SPET atau MSAT 

6 Setiap pengukuran menggunakan alat yang sudah dikalibrasi 

7 Waktu curing tidak boleh kurang dari 6 jam 

8 Adhesive dan hardener berbanding 80 : 20 

9 Menurunkan speed dan tension jika material bergelombang 

10 Nilai sealing strength > 800 gf/15 mm 

11 Nilai bonding strength > 120 gf/15 mm 

12 Folding test tidak ada bubble 

13 Printing di bagian Corona treatment 

14 Pemeriksaan Viskositas tinta 15 menit/sekali 

15 Speed mesin ekstrusion 60 km/jam untuk ketebalan 20 µm 

16 Harus ada Progresive Standar Warna saat validasi printing 

17 Bahan baku berbentuk cair di jaga suhu maksimal 24°C 

18 Menerapkan Line Clearance 

 

5.4.5 House of Quality Process Requirements to Quality Procedures 

Matriks House of Quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi Process 

Requirements dan bagaimana memenuhinya berdasarkan Quality Procedures. 

Matriks ini dibuat berdasarkan pengolahan data matriks HOQ tahap ke dua untuk 

mendapatkan bobot kebutuhan proses sampai penentuan prioritas pengembangan 

prosedur kualitas perusahaan. Input matriks ini adalah 13 atribut kebutuhan proses 

dan output matriks berupa 18 prosedur kualitas tersebut merupaka atribut yang 

benar-benar spesifik, operasional, teknis dan jelas sebagai prosedur peningkatan 

kualitas kemasan. 

Agar lebih mudah dalam pengembangan dan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, hendaknya pengembangan ini didasarkan kepada skala 
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prioritas yang telah dihasilkan dari matriks ini. Hasil matriks ini merupakan 

keseluruhan proses dari tiga tahap analisis metode QFD dengan HOQ berantai. 

Dari 18 atribut prosedur kualitas tersebut diharapkan nantinya 

dilaksanakan atau merupakan tanggung jawab perusahaan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, pengolahan dan analisis data, maka sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. House Of Quality Level 1 

Dari kusioner yang disebarkan ke 16 responden didapatkan 14 item 

Atribut Kemasan sebagai Customer Requirement. Untuk dapat memenuhi 

Customer Requirement ditentukan 16 Technical Requirement. Dari hubungan 

antara Customer Requirement  dan Technical Requirement maka kita dapat 

mengambil fokus  pada 5 item prioritas yang paling utama yaitu Kualitas 

Bahan Baku, Reverse Printing, Mixing Ratio Adhesive, Waktu Curing, dan 

Kecepatan mesin ekstrusion 

Maka kelima prioritas utama diatas dapat ditentukan menjadi  Technical 

Requirement yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. 

 

2. House Of Quality Level 2 

Atribut Technical Requirement yang berjumlah 16 tersebut kemudian 

diterjemahkan ke dalam 13 Process Requirement. Kebutuhan proses ini 

ditentukan oleh pihak perusahaan obyek penelitian. Dari hubungan antara 
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Technical Requirement dan Process Requirement maka kita dapat mengambil 

fokus  pada 5 item prioritas yang paling utama yaitu Inspeksi Jumbo Laminasi 

setelah curing (folding, sealing, bonding dan thickness), Inspeksi Stripping 

Material hasil ekstrusion, Pengaturan Speed Mesin Ekstru sesuai thickness, 

Pengaturan Tension Material sesuai kondisi material, dan Penimbangan 

Coating Adhesive sebelum produksi 

Maka kelima prioritas utama diatas dapat ditentukan menjadi  Process 

Requirements yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. 

 

3. House Of Quality Level 3 

Atribut Process Requirements yang berjumlah 13 tersebut kemudian 

diterjemahkan ke dalam 18 Quality Procedure. Atribut Quality Procedure 

ditentukan oleh pihak perusahaan untuk menyikapi keinginan konsumen yang 

telah terbentuk dalam atribut Process Requirements.  Dari hubungan antara 

Process Requirements dan Quality Procedure maka kita dapat mengambil 

fokus  pada 5 item prioritas yang paling atas yaitu Training refreshment 

prosedur 6 bulan sekali, Hasil stripping putus tidak ada serabut, Coating 

Weight antara SPET/MSAT dan Alumunium 1,2~2 gr/m², Inspeksi Bahan 

Baku konsisten setiap kali kedatangan, dan Menggunakan Material Cetak 

SPET atau MSAT 

Maka kelima prioritas utama diatas dapat ditentukan menjadi Quality 

Procedure yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. 
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4. Kemasan jenis Polycellonium 

 

         
 

           

          

          

          

          

          

          

          

          
Gambar 6.1 Komposisi Kemasan Obat Jenis Polycellonium Hasil QFD 

 

a. Proses cetak menggunakan material SPET atau MSAT dengan 

menggunakan system cetak Reverse Printing  yaitu posisi cetak atau tinta 

berada dibagian sandwich PE. Dicetak dengan mesin dengan system 

Rotogravure. Sehingga hasil cetak dapat bertahan lama dan kemasan 

tidak menimbulkan bau menyengat. Material SPET dan MSAT juga 

lebih mudah dipotong. 

b. Untuk PE sandwich tebal yang digunakan adalah 20 µm. Dengan tebal 

tersebut nilai bonding antara SPET/MSAT dengan PE dan PE dengan 

ALU cukup tinggi yaitu ≥ 120 gf/15mm. Kemasan masih mudah 

dipotong dan hasil stripping tidak berserabut. 

c. Untuk ALU yang digunakan adalah ALU dengan ketebalan 12 µm dan 

15 µm. Dengan ketebalan ALU tersebut barrier untuk melindungi obat 

sudah cukup baik salah satu nya dari perlindungan dari uap air dan 

berpengaruh dengan masa kadaluarsa obat. Jika ALU yang digunakan 
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terlalu tipis maka akan berpengaruh pada hasil kemasan yang mudah 

keriput saat proses produksi. 

d. Bagian sealing kemasan yang digunakan adalah material PE atau EAA 

dengan tebal 35 µm. Dengan tebal tersebut sudah menunjukkan nilai 

Sealing strength yang cukup baik yaitu ≥ 700 gf/15mm. Hal tersebut bisa 

mencegah kebocoran material. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan setelah penelitian tugas sarjana yaitu : 

1. Perusahaan dapat memperbaiki dan konsisten dalam menjalankan SOP 

proses produksi sesuai dengan usulan yang diberikan. 

2. Pihak perusahaan diharapkan menerima saran dan kritik yang diberikan 

baik oleh pihak yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di fase QFD 

Level 4 yaitu Process Development. Terutama dalam pengembangan untuk 

jenis material yang digunakam dan rasio campuran adhesive yang 

meningkatkan nilai bonding material dan mempercepat waktu curing. 

Selain itu tidak hanya konsisten melakukan training tetapi juga dilakukan 

pemantauan kinerja setelah training.  
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KUISIONER TERTUTUP 

 

                  

  Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi Kuisioner Skala Penilaian Atribut Kemasan    

  Jenis Polycellonium untuk membantu meningkatkan kualitas produk sehingga sesuai dengan  

  keinginan konsumen.        

  
         

  Performance rating/Skala Penilaian        

  5 Very Important/Sangat Penting        

  4 Important/Penting        

  3 Fairly Important/Cukup        

  2 Not Important/Tidak Penting        

  1 Not All Important/Sangat Tidak Penting        

  Please (X) Where Appropiate        

  
         

  Atribut Kemasan 5 4 3 2 1   

  Dimensi Kemasan        

  Tebal Kemasan        

  Kemasan tidak keriput        

  Tinta tidak copot        

  Warna kemasan        

  Teks Kemasan        

  Design kemasan        

  Kemasan tidak berbau menyengat        

  Kemasan mudah dipotong        

  Berat Kemasan        

  Tingkat kelicinan kemasan        

  Tidak delaminasi        

  Kelengkapan Sertifikat analisa        

  Packing Kemasan        

  
         

      Apakah anda mempunyai masukan untuk meningkatkan kualitas kemasan Polycellonium ?   

      

      

      

  
         

  Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam kuisioner ini, semoga hasilnya dapat     

  meningkatkan kualitas kemasan yang dihasilkan.       
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KUESIONER TERBUKA 

 

A. DATA RESPONDEN 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

 

 

B. PERTANYAAN 

1. Menurut Anda, apa yang harus diperhatikan saat proses slitting/potong 

terhadap kualitas produk kemasan jenis Polycellonium untuk memenuhi 

kebutuhan customer? 

 
 

2. Menurut Anda, apa yang harus diperhatikan saat proses printing terhadap 

kualitas produk kemasan jenis Polycellonium untuk memenuhi kebutuhan 

customer? 

 

 

3. Menurut Anda, apa yang harus diperhatikan saat proses laminating/ekstrusion 

(pelapisan) terhadap kualitas produk kemasan jenis Polycellonium untuk 

memenuhi kebutuhan customer? 

 

 

4. Menurut Anda, apa yang harus diperhatikan saat proses packing 

(pembungkusan) luar terhadap kualitas produk kemasan jenis Polycellonium 

untuk memenuhi kebutuhan customer? 

 

 

 

5. Menurut Anda, apa yang harus diperhatikan saat pemilihan material yang 

digunakan terhadap kualitas produk kemasan jenis Polycellonium untuk 

memenuhi kebutuhan customer? 
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KUESIONER WAWANCARA 

"Penentuan Technical Requirement Produk Kemasan jenis 

Polycellonium 

 di PT. XYZ" 

 

A. Data Pihak Perusahaan 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Bagian : 

Jabatan : 

 

 

Technical Requirement yang Dibutuhan untuk Memenuhi Kebutuhan 

Konsumen 

No Technical Requirement 
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KUESIONER WAWANCARA 

"Penentuan Process Requirement Produk Quality Function Deployment  

Fase II  di PT XYZ" 

 

A.   Data Pihak Perusahaan 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Bagian : 

Jabatan : 

 

 

Process Requirement yang Dibutuhan 
 

No Process Requirement 
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KUESIONER WAWANCARA 

"Penentuan Quality Procedures Produk Quality Function Deployment  

Fase III di PT XYZ" 

 

A.   Data Pihak Perusahaan 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Bagian : 

Jabatan : 

 

 

Quality Procedures yang Dibutuhan 
 

No Quality Procedures 
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Responden Hasil Slitting Hasil Printing 
Hasil 

Laminating/Ekstrusion 
Hasil Packing Material 

Dokumen 

Pendukung 

1 

Gulungan harus 

rata sehingga 

proses stripping 

lancar 

Teks jangan blobor Foil tidak boleh terlipat 

Pengiriman luar 

kota diberikan 

pelindung 

tambahan 

Tidak boleh 

blocking 

Harus tepat 

waktu sesuai 

konfirmasi 

2 

Lebar material 

sesuai FA 

karena 

disesuaikan 

dengan ukuran 

obat dan mesin 

stripping 

Warna harus sesuai 

Toleransi Warna 

yang di acc 

berpengaruh pada 

originalitas obat 

(mencegah 

pemalsuan) 

Tebal hasil laminasi 

harus sesuai dengan 

komposisi dan toleransi 

Menggunakan 

material packing 

yang tidak 

mengkontaminasi 

Foil 

Material 

jangan licin, 

obat susah 

masuk 

Jumlah sesuai 

dengan order 

3 

Lebar material 

masuk dalam 

toleransi karena 

dipasangkan 

Back Foil nya 

Teks harus jelas 

tidak membuat 

bingung konsumen 

obat 

Alumunium tidak boleh 

terkelupas karena 

mempengaruhi daya 

tahan obat yang dikemas 

Keterangan pada 

label Packing harus 

sesuai dengan 

produk nya jangan 

mix up 

Harus yang 

mudah 

dipotong 

Dokumen saat 

pengiriman 

harus lengkap 

4 

Hasil slitting 

harus rata/tidak 

bergerigi 

Design harus sesuai 

tidak boleh 

menumpuk 

Tebal jangan melebihi 

standard berpengaruh 

dengan hasil potong saat 

stripping (berserabut) 

Harus bisa 

menjamin keutuhan 

kemasan saat 

pengiriman 

Disertakan 

rekomendasi 

suhu untuk 

sealing 

Harus ada COA 

dan pengiriman 

tepat waktu 

5 

Lebar dan 

layout harus 

sesuai dengan 

Final Artwork 

dan Toleransi 

Warna 

Tinta tidak boleh 

copot 
Jangan delaminasi Identifikasi jelas 

Proses 

stripping 

harus lancar 

Pengiriman 

kurang atau 

lebih harus 

konfirmasi 

terlebih dahulu 
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6 

Pinggir roll 

harus rata, lebar 

material harus 

sesuai, panjang 

roll jangan 

kurang 

Hasil print tidak 

berbau menyengat 

Kemasan jangan 

delaminasi 

Menggunakan box 

yang sesuai ukuran 

roll 

Foil harus 

mudah 

dipotong dan 

hasil potong 

jangan 

berserabut 

Disertai dengan 

COA dan 

packing list 

7 

Lebar material 

harus sesuai dan 

core jangan 

penyok/rusak 

Jangan misprint, 

warna sesuai 

dengan Approval 

(jangan terlalu 

bervariasi) 

Tebal material sesuai 

komposisi, saat proses 

stripping tidak ada 

masalah 

Label luar dan 

produk di dalam 

box harus sama 

Material 

jangan 

lengket satu 

sama lain, 

tampilan 

jangan 

bergaris 

Kesuaian 

dengan 

dokumen dan 

produk yang 

dikirim 

8 

Arah gulungan 

sesuai dengan 

posisi mesin 

stripping 

konsumen, 

posisi cetak 

harus stabil dari 

luar sampai 

dalam roll 

Teks harus lengkap 

jangan sampai ada 

yang hilang 

Alu jangan sampai 

terkelupas dengan lapisan 

sealingnya 

Plastik pembungkus 

jangan lembab dan 

kotor 

Lapisan 

sealing sesuai 

dengan jenis 

obat terutama 

untuk suhu 

titik leleh nya 

untuk didapat 

hasil stripping 

kemasan tidak 

bocor  

COA harus ada 

saat pengiriman 

9 

Panjang dan 

lebar roll jangan 

kurang 

Tidak boleh ada 

kotoran pada 

cetakan yang diluar 

dari design 

Leakage test harus bagus 

(hasil stripping tidak 

boleh) 

Box harus dalam 

kondisi bagus 

Kemasan 

jangan sobek 

atau bolong 

Harus ada COA 
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10 

Tension jangan 

terlalu kencang 

gulungan jadi 

bertulang dan 

lebar material 

juga harus 

sesuai design 

Tinta harus solid 

jangan ada bolong-

bolong sehingga 

tampilan obat 

meragukan 

Material jangan keriput 

harus rata 

Styrofoam yang 

digunakan jangan 

rontok 

Hasil potong 

strriping 

bagus dan 

langsung 

terpisah 

Ada TDS dan 

MSDS nya 

setiap 

pengriman ada 

COA 

11 

Lebar sesuai, 

sambungan 

material tidak 

boleh lebih dari 

1 dan tandanya 

jelas 

Posisi obat harus 

sesuai dengan 

cetakan (pitch size) 

tidak boleh miring-

miring 

Variasi thickness jangan 

terlalu jauh dan jangan 

keriput 

Melindungi 

kemasan dari 

benturan saat 

pengiriman 

Setelah di 

stripping tidak 

mudah lecek 

Quantity kirim 

harus 

dikonfirmasi 

terlebih dahulu 

12 

Arah gulungan 

jangan salah 

dan lebar harus 

sesuai 

Cetakan jangan 

luntur dan warna 

jangan keluar dari 

toleransi warna 

minimum dan 

maksimum 

Thickness harus stabil 

dan jangan delaminasi 

Jangan terjadi mix 

up antara produk 

Komposisi 

material harus 

melindungi 

obat dengan 

baik 

Disertakan 

jumlah berat di 

surat jalan dan 

COA 

13 

Winding roll 

harus rata 

jangan sampai 

keriput, slitting 

harus center 

Hasil print 

mengkilap dan 

tidak mengeluarkan 

bau menyengat 

Saat proses stripping 

kemasan jangan sampai 

terkelupas, tampilan 

permukaan jangan 

berbintik-bintik 

Pembungkus harus 

melindungi 

kemasan dari 

kontaminasi luar 

baik saat dikirim 

atau disimpan di 

customer 

Tampilan 

harus 

mengkilap 

dan mudah 

dipotong 

Harus ada COA 
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14 

Hasil slitting 

harus rapih 

jangan 

berserabut, 

lebar potong 

juga harus 

diperhatikan 

Tinta jangan 

transfer ke material 

belakang, teks 

harus jelas 

Thickness masuk 

toleransi, jangan keriput 

Saat dipacking roll 

kemasan jangan 

sampai terbentur 

Tidak 

cracking saat 

masuk ke obat 

Ada surat jalan 

dan COA saat 

pengiriman 

15 

Lebar harus 

sesuai, 

gulungan harus 

rata jangan 

bergelombang 

Warna jangan 

diluar standard 

Material jangan ngeplek 

alu jangan mengelupas 

Label produk harus 

terbaca dengan 

jelas 

Tidak 

tersendat saat 

proses 

stripping, obat 

masuk juga 

harus lancar 

Di COA harus 

jelas parameter 

dan methode 

material untuk 

dianalisa 

16 

Lebar dan 

panjang sesuai 

order 

Hasil print tidak 

tercabut saat proses 

stripping 

Komposisi laminasi 

harus sesuai dengan 

keterangan di COA 

Jangan ada 

kontaminasi dengan 

benda asing 

didalam box 

Mempunyai 

thickness 

yang sesuai 

berpengaruh 

pada 

kemudahan 

saat proses 

stripping 

Saat pengiriman 

harus ada COA 

 


