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ABSTRAKSI 

Quality Function Deployment (QFD) yang merupakan hasil pengadopsian beberapa 
piranti TQM adalah sual:\l metode perencanaan dan pengembangan. produklja~ yang 
berstruktur, di mana kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat dildentIflkasikan,lalu 
kemampuan produkljasa dievaluasi agar dapat memenuhl keinginan dan kebutuhan tersebut. 
Pengaplikasian QFD adalah dengan membuat rurnah kualitas atau House of Quality. HOQ 
digunakan untuk mentahami the voice ofcustomer (kebutuhan dan keinginan pelanggan) dan 
diterjemahkan ke dalam the voice ofthe engineer (respon tekms). 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mernbuat model QFD pada pendidikan tinggi, 
yaitu pada program pendidikan Sal:\l tahun Pendidikan Aplikasi Sistern Bisnis Teknik 
Industri (PASTI)-ITS Surabaya Penentuan pelanggan dalam penelitian ini dibuat 
berdasarkan konsep TRlPROL dati Juran, yOOtu mahasiswa, karena mereka yang menerlma 
pendidikan dalam proses pendidikan. 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang 
menggunakan data printer dan sekunder. Populasi penelitian adalah selurulI mahasiswa 
PASTI-ITS Surahaya angkatan 2000/2001. SelurulI populasi dijadikan sampel penelitian, 
karena itu metode yang digunakan adalah Talai Popu/alion Study. 

Dari hasil HOQ dapat diidentifikasikan kebutuhan dan keinginan mahasiswa dalam 
proses pendidikan di PASTI-ITS Surabaya, berturut-turut mulai dati yang paling 
dipentingkan : materi yang dapat meningkatkan kemanIpuan analisis, materi yang dapat 
meningkatkan kernampuan konseptual, materi program komputer aplikasi bisnis terbaru. 
dosen berkemampuan mengajar, modul materi yang riugkas dan jelas, dosen melakukan 
pendekatan yang baik, materi yang dapat meningkatkan kernampuan praktikal, dosen 
berpengetahuan bail<, penyampaian materi yang jelas, dosen bersifat terbuka atas kritik dan 
saran, dosen memberi kesempatan bertanya dan diskusi, latihanltugaslkasus yang diberikan 
adalah yang nyata teljadi, dosen mampu menstinJulasi mahasiswa, praktek lebih banyak, ada 
kesempatan rnagang kerja, dosen berpengalaman bisnis danlatau industri, materi yang dapat 
meningkatkan kernampuan presentasi, mateO yang dapat meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi, komputer yang canggih, kegiatan penambahan ketrampiJan, mudah mengak
ses internet dan kegiatan pendalaman materi. Selain itu, diketahui pula respon teknis yang 
dilaksanakan untuk memenuhi kebutohan dan keinginan mahasiswa Berikut urutan prioritas 
respen teknis dati yang tertinggi : proyek akhlr sceara grup; tugas individu; dosen yang 
kompeten dalam mengajar; materi kuliah yang di-up date; studi kasus; kasus lokal; kriteria 
rekruitmen doseu; dosen yang berhubungan dengan industri danlatau bisnis; dosen yang 
kompeten dalam bidangnya; perbandingan materi kulialJ 70% praktek dan 30% teori; 
disediakan jam rnandiri; modul materi kuliah yang jelas; dosen bersahahat dan perhatian; 
persiapan mengajar; presentasi tugas; kuliah tamu, workshop dan seminar; English Club, 
Fokma dan Perkasa; dosen menyediakan waktu konsultasi; 1 komputer untuk I orang; 
hardware yang di-up date dan akses internet dengan Puskom ITS. 

Judi, sebaikuya perlu dilakukan continuous improvement atas respon teknis yang 
berprioritas tinggi untuk mernenuhl kebutohan dan keinginan yang paling dipentingkan oleh 
mahasiswa dengan mempertimbangkan korelasi positif atan negatif antar respon teknis, serta 
sumber daya yang dintiliki oleh PASTI-ITS Surahaya. Usaha im sebaiknya diJakukan 
dengan mernberdayakan seluruh karyawan (pimpinan, dosen, teknisi komputer dan pegawai 
administrasi), karena kuulitas merupakan tanggungjawab seluruh anggota organisasi. 
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