
ABSTRAKSI 

 

Industri Tekstil di Indonesia saat ini sedang mengalami tekanan yang sangat 
kuat, hal ini dikarenakan semakin marak nya barang impor dari luar negeri dengan 
harga yang sangat murah. Permasalahan semakin kompleks ketika Indonesia 
dihadapkan dengan pasar bebas Asia Tenggara (AFTA) yang menjadikan 
Indonesia sebagai pasar yang sangat besar dan strategis bagi Negara-negara lain 
dilihat dari jumlah penduduknya. Hal ini tentunya harus dihadapi dengan baik 
oleh produsen-produsen di Indonesia terutama produsen yang berada pada skala 
kecil dan menengah jika tetap ingin bertahan dan meningkatkan pangsa pasarnya. 
Salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar adalah 
dengan menciptakan produk berkualitas yang senantiasa memuaskan hasrat dan 
keinginan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut kualitas 
produk yang dirasa konsumen penting menggunakan metode Importance 
Performance Analysis (IPA), serta melakukan perancangan perbaikan kualitas 
produk baju lukis dari U.D Eling Galeri dengan mengetahui terlebih dahulu 
tentang harapan dan kenyataan kualitas atribut produk pada konsumen 
menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) pada rumah kualitas.  

Setelah dilakukan penyebaran kuesioner kepada 100 konsumen pengguna 
baju lukis dari UD. Eling Galeri, maka dapat disimpulkan terdapat 12 atribut 
kualitas produk yang menjadi kebutuhan konsumen (customer needs) memiliki 
nilai kesenjangan negatif. Prioritas utama dari kebutuhan konsumen dengan gap 
negatif terbesar adalah kesesuaian harga dengan kualitas baju lukis, sedangkan 
prioritas terakhir dari kebutuhan konsumen dengan gap negatif terkecil adalah 
kemenarikan desain lukisan baju lukis. Produk baju lukis pada UD. Eling Galeri 
dapat ditingkatkan dengan jalan meningkatkan performa dari 14 respon teknis 
(technical response) dengan prioritas paling utama adalah menyeleksi material 
(bahan kain) yang memiliki harga terjangkau dengan kualitas terbaik sedangkan 
prioritas paling terakhir adalah memilih bahan yang mudah menyerap cat lukis. 
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ABSTRACT 
The textile Industry in Indonesia is currently experiencing a very strong 

pressure, this is because more and more of its imported goods from abroad with very 
cheap prices. Problem increasingly complex when Indonesia faced with free markets 
of southeast Asia  (AFTA) which made Indonesia as a very large market and strategic 
country because of their number of its inhabitants. This is certainly a well be faced by 
producers in Indonesia especially manufacturers who are on a small and medium 
enterprises if it still wants to survive and increase its market share. One of the ways to 
maintain and increase market share is to create quality products that continually 
satisfy cravings and desires of consumers. This research aims to know the attributes 
of quality product where it is important for consumer by using Importance 
Performance Analysis (IPA) method , and then continued with doing improvements 
design to product quality painting clothes from U.D Eling Galeri by knowing in 
advance about the expectations and the reality of quality product attributes on 
consumers using Quality Function Deployment (QFD) method to House of Quality. 

After the dissemination of questionnaires to 100 consumer user painting clothes 
from UD. Eling Galeri, then it can be concluded there are 12 attributes of the quality 
product from consumer needs that had a negative gap value. The main priority of the 
consumer needs with the largest negative gap is the suitability of the price with the 
quality of painting, and for the last priority of the consumers needs with the smallest 
negative gap is interesting shirt design. Product painting clothes at UD. Eling galeri 
can be increased with the increasing performance of 14 technical response with the 
foremost priority is selecting the material (fabric) which has a reasonable price with 
the best quality, and the lowest priority of technical response is to choose materials 
that easily absorbs the paint painting.  
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