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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

  
1.1 Latar belakang Permasalahan  

 
Di era globalisasi persaingan industri tekstil sangatlah ketat, semua industri 

berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Hal ini, juga disebabkan karena 

bertambahnya jumlah pesaing yang semakin banyak pada industry tekstil. Oleh 

karena semakin banyaknya pemain dalam industry tekstil maka hal itu membuat 

konsumen sangatlah selektif dalam memilih industry tekstil yang terbaik. Zaman 

sekarang ini industri tekstil tidak hanya dilihat dalam kualitas produk juga namun 

dilihat juga kekhasan dan keoriginalan dari suatu produk. Karena banyak  pilihan 

menciptakan kondisi dimana konsumen berhak memilih produk mana yang terbaik 

dengan mempertimbangkan harga kualitas dan keorisinalitas. Menurut Ismy (Antara 

News:2014) Industri tekstil Indonesia di tengah globalisasi perdagangan dunia, harus 

menghadapi tekanan dan tantangan perdagangan bebas.  

Hal ini akan menciptakan keadaan dimana industri tekstil di Indonesia mau 

tidak mau harus berbenah dan melakukan perbaikan agar globalisasi dapat dihadapi 

dengan positif yaitu dengan jalan menjadikan industri tekstil di Indonesia bukan 

sebagai korban namun sebagai “pemain” yang dapat memperoleh banyak keuntungan 

dengan memasuki pasar luar negri dan menguasai pasar di dalam negri sendiri. 

Akibat dari banyaknya pesaing yang bermunculan dalam bidang industri tekstil 
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mengakibatkan perusahaan tekstil kesulitan untuk meningkatkan jumlah 

konsumennya, belum lagi keadaan pasar di Indonesia yang semakin tertekan dengan 

adanya gelombang impor tekstil dari China dan lesunya pasar ekspor ke Amerika dan 

Eropa. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk selalu memberikan produk dan 

pelayanan yang terbaik sehingga selalu dapat memuaskan konsumen. Karena dengan 

memberikan kualitas dan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, akan membuat 

nama industri tersebut semakin baik dan juga akan membuat perusahaan tersebut 

tetap menjadi pilihan oleh konsumen. Dapat disimpulkan dalam hal diatas bahwa 

perusahaan harus selalu melakukan pembenahan dan perbaikan yang berkelanjutan 

dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa. 

Pada Pasar Globalisasi ini khsusnya dalam kasus AFTA 2015, UKM memiliki 

peran yang sangat penting. Menurut Riduan Siagian (Medanbisnisdaily.com:2014) 

Hampir 90% usaha di Indonesia didominasi UKM yang artinya, UKM bisa dikatakan 

pilar penting dalam perekonomian di Indonesia tapi sayangnya pemerintah bisa di 

bilang masih belum pro UKM. Oleh karena itu untuk menyikapi AFTA 2015 

sebaiknya kita menyiapkan diri untuk memperbaiki UKM demi menjaga 

keberlangsungan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh UKM agar tetap kokoh dan 

tidak runtuh. 

Menurut mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

(voaindonesia.com:2015) masa depan industry tekstil dapat dibilang masih memiliki 

harapan yang cerah, karena menurut perhitungan 5-10 tahun kedepan diperkirakan 

penduduk di Indonesia meningkat mencapai 260 juta jiwa. Hal ini akan membuat 
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meningkatnya kebutuhan akan sandang khususnya akan menguntungkan bagi industri 

tekstil yang merupakan produsen sandang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

masa depan industri tekstil masih memiliki harapan cerah namun kita harus 

senantiasa berbenah agar dapat bersaing dengan industri tekstil di seluruh dunia.  

Di Indonesia sangat banyak sekali perusahaan industry tekstil, yang ingin  

diteliti lebih dalam adalah perusahaan tekstil yang memproduksi pakaian painting 

wanita. Karena produk Painting wanita merupakan produk yang menjunjung tinggi 

keindahan seni dalam pembuatan baju menggunakan tangan (handmade), sangat 

berbeda dengan produksi baju yang menggunakan mesin. Apabila produk pakaian 

painting ini dikembangkan maka akan memiliki peluang menjadi produk khas 

Indonesia yang tidak mudah ditiru dan bisa menjamah manca negara karena faktor 

keindahannya. Fakta di lapangan juga membuktikan banyaknya UKM yang kurang 

bisa bertahan di era global ini dikarenakan karena tidak mampu memberikan 

kepuasan kepada konsumen secara maksimal.  

Penelitian ini dilakukan pada UKM ( usaha kecil dan menengah) Eling Galeri, 

UKM ini bergerak dalam usaha dibidang tekstil lebih khususnya dalam bidang busana 

wanita yang memfokuskan produksinya pada produk handmade baju lukis. UKM 

Eling Galeri bergerak dalam bisnis tekstil karena dirasa bahwa konsumen belum 

terpuaskan secara maksimal oleh produk tekstil yang dihasilkan hingga saat ini 

terutama dalam hal menghasilkan produk yang konsisten, berkualitas dan mutu yang 

terjaga . Tanpa disadari banyak sekali baju wanita yang telah di produksi di luar negri 

maupun dalam negeri yang merambah pasar di Indonesia. Namun untuk pasar baju 
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lukis yang sangat menjunjung tinggi ke originalitasan dirasa belum secara maksimal 

dimanfaatkan oleh banyak produsen tekstil lainnya oleh karena itu UKM Eling Galeri 

maju sebagai salah satu pelopor produsen tekstil yang mengkhususkan produknya 

untuk pasar baju lukis.  

Sampai saat ini UKM Eling Galeri telah menjual berbagai macam jenis baju 

lukis nya ke berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Makassar, Batam, Jogja dan 

banyak kota lainnya. Bahkan UKM Eling Galeri telah berhasil mengexpor baju lukis 

nya hingga ke mancanegara yaitu ke Sydney Australia, Singapura dan Marroco. Hal 

ini menunjukkan bahwa UKM tidak dapat diremehkan, karena beberapa UKM di 

Indonesia telah berhasil mencapai pasar luar negeri.  

Pada perusahaan tekstil yang dibahas ini proses produksi masih menggunakan 

teknologi yang relatif sederhana karena industry ini dijalankan dalam ranah usaha 

kecil dan menengah (UKM) serta dikarenakan produk yang dihasilkan merupakan 

produk baju lukis yang masih menggunakan proses manual (melukis dengan 

menggunakan tangan) oleh karena hal itu, maka akan diteliti bagaimana cara dan 

usulan untuk meningkatkan kualitas produk pada UKM Eling Galeri sehingga dapat 

menciptakan produk yang berkualitas, bukan hanya sekedar indah saja. Karena yang 

ditakutkan adalah apabila UKM tidak dapat menjaga kualitas produknya maka akan 

berdampak pada kekecewaan yang akan diterima oleh konsumen dan pada akhirnya 

konsumen tersebut tidak ingin kembali membeli produk pada UKM tersebut, itulah 

yang merupakan hal yang paling tidak diinginkan terjadi pada UKM yaitu penurunan 

jumlah pendapatan akibat penurunan jumlah pelanggan.  
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 Pada penelitian ini akan meneliti bagaimanakah cara yang paling tepat dan 

usulan seperti apa yang harus dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (UKM) 

untuk meningkatkan kualitas produksinya dan menghasilkan produk yang sesuai 

dengan harapan konsumen. Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti apakah 

sebenarnya harapan konsumen terhadap suatu produk, terutama produk yang 

dihasilkan oleh UKM Eling Galeri ini. Konsumen atau pelanggan , sekarang dalam 

memilih sebuah produk akan selalu mengikuti pasar produk di mana produk yang 

paling baru dan mempunyai teknologi yang lebih unggul dari sebelumnya akan 

mendapatkan perhatian dari konsumen (Schroeder:1997). . Hal ini juga didukung 

dengan hasil wawancara dengan pemilik U.D Eling Galeri yang menyatakan bahwa 

tidak ada peningkatan penjualan yang signifikan dari konsumen serta menyikapi 

persaingan pada produsen baju lukis yang semakin ketat, karena pihak UD. Eling 

Galeri sendiri sebelumnya tidak pernah melakukan survey kepentingan dan 

kebutuhan terhadap atribut kualitas baju lukis berdasarkan presepsi konsumen . 

Dengan mengetahui tingkat kepentingan dan kebutuhan konsumen pada atribut baju 

lukis maka diharapkan U.D Eling Galeri dapat meningkatkan kualitas produk baju 

lukis nya sesuai dengan presepsi konsumen serta dapat memenangkan persaingan 

pada pasar baju lukis pada masa ini dan masa depan.   

 Penerapan konsep kualitas pada perusahaan pasti sangat bergantung pada apa 

keinginan dari konsumen. Merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk 

merespon voice of costumer (voc). Karena dengan merespon voc maka perusahaan 

dapat melakukan penetrasi pasar dengan lebih baik. Perusahaan mengetahui apa yang 
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diinginkan oleh pasar dan berusaha untuk memenuhinya. Hal ini juga merupakan 

strategi perusahaan untuk memenangi pasar dengan menghasilkan produk sebaik-

baiknya maka akan membuat perusahaan tersebut lebih unggul dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya.  

 Pada penelitian ini kualitas produk yang dihasilkan oleh UKM Eling Galeri 

akan diukur berdasarkan presepsi dari konsumen. Setelah mengetahui bagaimana 

pandangan  konsumen terhadap atribut kualitas produk dari baju lukis UKM Eling 

Galeri menggunakan kuisioner, maka akan dilakukan matriks importance 

performance analisys. Hal ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran atribut kualitas 

produk baju lukis menurut kepentingannya bagi konsumen. Lalu akan dilanjutkan 

dengan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) untuk 

mengetahui dan menyelesaikan masalah yang ada pada produk baju lukis UKM Eling 

Galeri menurut atribut kualitasnya dan dapat memberikan usulan perbaikan yang 

dapat diajukan bagi top management dan management representative untuk usulan 

peningkatan kualitas produk. QFD dapat membantu perusahaan untuk pemilihan 

strategi kompetitif perusahaan yang dapat berupa: penurunan biaya, pemilihan bahan 

baku yang tepat dan pemilihan desain produk yang sesuai. Dengan penggunaan QFD 

aspek dari konsumen sangat diperhatikan dalam hal mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen terhadap atribut kualitas baju lukis. Penggunaan penilaian dari konsumen 

perusahaan juga dapat dijadikan dasar untuk memberikan respon teknis yang tepat 

untuk memperbaiki kualitas produk yang dinilai kurang memuaskan. Terkait dengan 

latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul “Rancangan perbaikan 
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kualitas Baju Lukis pada UKM berdasarkan Matriks Importance Performance 

Analysis dan Quality Function Deployment”. 

 Adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh UKM Eling Galeri 

dalam memenuhi kualitas produk yang diharapkan konsumen membuat UKM Eling 

Galeri yang memiliki skala industri kecil dan menengah ini tidak bisa secara langsung 

melakukan perbaikan perancangan produk,  maka metode IPA ( Importance 

Performance Analysis) dan QFD (Quality Function Deployment) dirasa tepat untuk 

menerjemahkan voice of costumer (VOC) sehingga harapannya UKM Eling Galeri 

dapat meningkatkan kualitas produk baju lukisnya. 

 Pengelolaan kebutuhan pelanggan memerlukan identifikasi kebutuhan 

pelanggan sekaligus pengukurannya, karena “ sesuatu yang tidak dapat terukur tidak 

dapat dikelola” (Haksever et al, 2000). Pelanggan akan terpuaskan bila kebutuhannya 

terpenuhi (Zairi, 2000). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana usulan perbaikan terhadap kualitas produk dengan berdasarkan 

Importance Performance Analysis dan Quality Function Deployment 

(QFD) pada House Of Quality (HOQ)? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  usulan perbaikan yang dapat diberikan terhadap 

kualitas produk dengan berdasarkan Importance Performance Analysis 

dan Quality Function Deployment (QFD) pada House Of Quality (HOQ) 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, memperoleh tambahan pengetahuan mengenai penerapan 

matriks performance analysis dan Quality Function Deployment (QFD) pada 

produk baju lukis terhadap presepsi konsumen atas kualitas produk baju lukis 

yang dihasilkan, serta meningkatkan keterampilan dalam hal melakukan 

penelitian ini terutama dalam bidang manajemen operasi. 

2. Bagi produsen baju lukis, penelitian ini akan berguna sebagai referensi dan 

evaluasi dalam perbaikan kelanjutan produksi baju, serta diharapkan 

penelitian ini mampu membuat baju lukis tetap mampu meraih keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan dan memenangkan persaingan di pasar global.  

3. Untuk masyarkat luas atau pembaca, sebagai suatu bentuk tambahan 

pemikiran untuk para pihak yang berkepentingan terutama untuk kalangan 

masyarakat luas tentang bagaimana proses produksi tekstil pada ukm yang 

baik dan efektif. 
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4. Untuk pihak akademisi, sebagai suatu penambahan literatur tentang kualitas 

produksi baju lukis dan rancangan perbaikan pada sebuah organisasi 

khususnya UKM dan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam manajemen operasi 

 

1.5 Sistematika penulisan  

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Pada setiap bab 

memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis 

serta berkesinambungan agar dapat dipahami. Adapun sistematika penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB  I : PENDAHULUAN  

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang merupakan landasan pemikiran 

secara garis besar baik secara teoritis maupun fakta yang menyebabkan penulis 

melakukan penelitian. Pada bab ini juga merumuskan masalah yang memerlukan 

pemecahan dan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Selain hal itu , dalam bab ini 

terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini merupakan bab yang isinya mencakup landasan teori yang berisi dan 

konsep relevan yang dapat digunakan untuk menunjang dalam memecahkan 

permasalahan penelitian dan kemudian dapat dijadikan proporsi penelitian. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

 Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang didalamnya 

memuat pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, serta tempat dan waktu penelitian.  

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan tentang gambaran umum subyek dan obyek penelitian, hasil 

analisis dan interpretasi. 

 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir ini adalah bab yang berisi kesimpulan yang didapatkan yang 

merupakan hasil pembahasan serta saran-saran yang dipandang berkenaan dengan 

pembahasan skripsi 


