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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas merupakan salah satu strategi bisnis yang ditekankan

pada pemenuhan keinginan konsumen. Setiap konsumen selalu mengharapkan

untuk mendapatkan layanan yang optimal serta memperoleh barang atau jasa

seperti yang mereka inginkan. Hal semacam ini, bila tidak direspon dengan cepat

dan baik oleh penyedia pelayanan akan berakibat turunnya minat dari konsumen

untuk datang dan menggunakan jasa serta pelayanan yang mereka sediakan.

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi

pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan dilihat dari

persepsi penyedia jasa, melainkan dilihat dari persepsi pelanggan.

Kualitas merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi pilihan

individu untuk berbagai jenis makanan yang ditawarkan dan telah menjadi faktor

dalam keberhasilan suatu usaha. Kualitas pelayanan bukan permasalah dalam

mengontrol kualitas yang akan datang saja, akan tetapi merupakan pencegahan

terjadinya kualitas yang buruk sejak awal. Disamping kualitas, harga dan lokasi

menjadi faktor pendukung yang juga mempengaruhi pilihan individu.

Dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN

SUSKA) Riau telah berdiri beberapa kantin yang menawarkan berbagai menu

makanan dan minuman. Setiap kantin memiliki kapasitas produksi yang berbeda-

beda. Jumlah usaha kantin yang ada di dalam kampus UIN ada 5 kantin yaitu,

Kantin UMI, Kantin Melati, Kantin DeDe, Kantin Darma Wanita, dan Kantin

Ribut. Pasar yang dilayani serta jenis menu yang disediakan berupa sarapan pagi

dan makan siang serta harga makanan setiap kantin sama antara Rp.9000 dan

Rp. 10.000, sehingga sebagian besar konsumen yang dilayani adalah mahasiswa

UIN Suska Riau. Dalam perkembangannya, beberapa pengusaha rumah makan

terus memperbaiki pelayanan rumah makan dengan menambah fasilitas serta

mengubah citranya menjadi tempat beristirahat bagi mahasiswa.
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Kantin SLU Madani  adalah salah satu kantin yang memiliki tema kantin

sebagai sarana istirahat  mahasiswa UIN Suska Riau . Kantin SLU Madani ini

merupakan Kantin Milik Badan Layanan Umum (BLU) UIN Suska Riau dan

selalu di kontrol oleh BLU UIN Suska riau dalam kebersihan lingkungan dan

kebersihan makananya. Dalam perkembangannya, Kantin SLU Madani ini  terus

melaksanakan  peningkatan kualitas layananya. Selain itu, keberhasilan suatu

produk dan layanan jasa tergantung dari bagaimana produk tersebut memenuhi

harapan konsumen. Elemen tidak berwujud yang ditawarkan oleh kantin SLU

Madani adalah jasa berupa pelayanan penyediaan makanan. Variasi makanan

yang di sediakan di kantin SLU Madani yaitu menu sarapan pagi lontong, nasi

goreng, mie goreng, mie rebus dan soto padang dan untuk menu makan siang

berbagai macam sambal dan ada juga pecal lele.

Menurut  Widodo mahasiswa Fekonsos  di kantin SLU ini tempat untuk

mencuci tangan terlalu sedikit yaitu hanya 2 buah dan letaknya di dalam kantin

dan bagi mahasiswa yang makan di luar kantin kesusahan untuk mencuci tanggan,

serta untuk mengambil minum, tempat minum letak nya juga terlalu jauh dan

penyajian makanan juga lambat. Pelayanan kantin ini tidak dapat dipisahkan dari

mutu penyedia jasa. Berdasarkan tingkatan hubungan konsumen, terdapat

hubungan yang tinggi antara penyedia jasa dengan konsumen. Konsumen perlu

mendatangi kantin untuk memperoleh tindakan nyata dari jasa yang ada.

Berdasarkan data dari kantin SLU Madani  ini yaitu semenjak 31 juni 2011

sampai agustus 2012  pelanggan SLU Madani cukup banyak bahkan dalam satu

hari bisa menghabiskan 23 kg  beras dan bulan berikutnya yaitu  bulan oktober

2012 sampai sekarang beras yang habis tiaphari hanya 16 kg,  jadi dapat

disimpulkan pelanggan kantin SLU semakin berkurang dan penghasilan kantin

SLU madani juga semakin berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena rasa

makanan, harga makanan, kenyamanan tempat, porsi makanan,  keterlambatan

penyajian dan keragaman menu makanan.
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Tabel 1.1
Data Penjualan Kantin SLU Madani UIN Suska Riau

NO BULAN JUMLAH
PENJUALAN

1 Juli 2011 10998

2 Agustus 2011 10348

3 September 2011 10634

4 Oktober 2011 8502

5 November 2011 8398

6 Desember 2011 7748

7 Januari 2012 10712

8 Pebruari 2012 11232

9 Maret 2012 11102

10 April 2012 11206

11 Mei 2012 10036

12 Juni 2012 9854

13 Juli 2012 9308

14 Agustus 2012 9126

15 September 2012 0

16 Oktober 2012 5590

17 November 2012 6578

18 Desember 2012 6162

19 Januari 2013 6266

20 Pebruari 2013 6474

21 Maret 2013 6110

22 April 2013 6032

Tabel 1.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa Pelanggan Kantin SLU

Madani  untuk periode bulan Juli 2011 sampai dengan april 2012 menggalami

peningkatan. Tetapi pada bulan mei 2012, penjualan kantin SLU mengalami

penurunan. Oleh karena itu harus dilakukan perbaikan supaya pelanggan kantin

SLU madani untuk kedepannya lebih meningkat.
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Gambar 1.1

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa semakin hari pelanggan kantin SLU

semakin berkurang, untuk itu perlu adanya evaluasi agar pelanggan kantin SLU

untuk kedepannya  bertambah banyak dan tingkat kepuasan pelanggan juga harus

ditingkatkan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan produk dan

pelayanan kantin yang dapat memenuhi keinginan konsumen adalah dengan

menetapkan Quality Function Deployment (QFD) dalam pembuatan produknya.

SLU Madani akan semakin kompetitif dengan menyesuaikan spesifikasi

pelayanannya dengan harapan konsumen. QFD merupakan alat yang digunakan

untuk pelaksanaan Total Quality Mutu (TQM) dalam pengembangan produk. Alat

ini merupakan alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi keinginan

konsumen.

Konsumen menghendaki pelayanan yang diterima cepat dan baik, dan itu

merupakan nilai peningkatan kualitas pelayanan. Tiap konsumen mempunyai

tingkat kepuasan yang berbeda, ini merupakan indikator yang baik untuk

mengukur referensi tiap konsumen. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian

yang berjudul “Usulan Perbaikan Kualitas Layanan  Pada Kantin Slu Madani

Uin Suska Riau menggunakan Metode Quality Function Deployment(QFD).
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: Bagaimana meningkatkan kualitas  pelayanan pada kantin

SLU Madani UIN Suska Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang

diberikan oleh kantin SLU Madani UIN Suska Riau.

2. Mengetahui kelemahan pelayanan pada kantin SLU sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menggunakan metode Quality

Function Deployment (QFD).

3. Memberikan usulan Perbaikan kualitas layanan pada kantin SLU sesuai

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menggunakan metode

Quality Function Deployment (QFD).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui dan memperluas pandangan penulis sekaligus

melakukan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah

dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Bagi Kantin SLU, memberikan informasi kepada Kantin SLU Madani

mengenai apa saja yang harus diperbaiki dalam pelayanan  demi

tercapainya kepuasan konsumen.

1.5 Batasan masalah

Guna memperoleh ruang lingkup yang lebih jelas dan menghindari

penafsiran yang berbeda maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada :

1. Penelitian ini membahas mengenai kualitas pelayanan pelanggan

Kantin SLU Madani Uin Suska Riau.

2. Pengambilan data dilakukan dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan

April 2013.
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1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai usulan perbaikan kualitas layanan telah banyak

dilakukan sebelumnya. Baik penelitian yang dilakukan untuk keperluan tugas

akhir dan tesis. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan

posisi penelitian.

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Objek
Penelitian

Alat Analisa
Data

Tahun

Dian Dwi
Kartikasari

Usulan perbaikan
kualitas pelayanan
Administrasi
mahasiswa dengan
Menggunakan
metode quality
function
Deployment (QFD)

Mengidentifikasi
prioritas kebutuhan
mahasiswa
terhadap pelayanan
administrasi
Fakultas Sains dan
Teknologi UIN
SUSKA RIAU.
Dan
Mengidentifikasi
prioritas tindakan
dari respon teknis
sebagai usulan
perbaikan
kualitas pelayanan
administrasi
mahasiwa Fakultas
Sains dan
Teknologi UIN
SUSKA RIAU.

Fakultas
Sains dan
Teknologi
UIN
SUSKA
RIAU

Harapan
Pelangan,
Kualitas
Pelayanan,
Quality
Function
Deployment

2012

Allan
Hardhika
Halim,
Nasir
Widha
Setyanto,
damn
Rahmi
Yuniarti

Upaya Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Pelanggan Dengan
Integrasi Service
Quality (Servqual)
Dan Quality
Function
Deployment (Qfd)

Untuk Mengetahui
Persepsi Dan
Harapan Pelanggan,
Memperoleh
Atribut Yang
Masuk Dalam
Kategori Kritis,
Serta Rekomendasi
Yang Dapat
Diberikan Untuk
Memperbaiki
Kualitas Pelayanan

Swalayan
KPRI UB

Tingkat
Persepsi Dan
Tingkat
Harapan
Pelanggan
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Arif
Fadilah

Pengembangan
produk tahu
menggunakan
metode Quality
Functiuon
Deployment(QFD).

Untuk mengetahui
kinerja pelayanan
di UD. Dhika Putra
Untuk mengetahui
pengembangan
produk  ditingkat
kepuasan
pelanggan terhadap
pelayanan yang
diberikan UD.
Dhika Putra

UD. Dhika
Putra

Kinerja
pelayanan,harap
an konsumen,
kepuasan
pelanggan.

2012

Hendra
Susanto

Usulan Perbaikan
Kualitas Layanan
Pada Kantin SLU
Madani Uin Suska
Riau menggunakan
Metode Quality
Functiuon
Deployment(QFD).

Mengetahui
kualitas pelayanan
yang diberikan
Kantin SLU
Madani UIN Suska
Riau kepada
pelanggan dan
Mengetahui
kebutuhan teknis
apa saja yang
diperlukan untuk
pelayanan Kantin
SLU Madani UIN
Suska Riau

Kantin
SLU
Madani uin
suska Riau

Harapan
Pelangan,
Tingkat
Kepuasan,
Tingkat
Kepentingan,
Kualitas
Pelayanan,
Quality
Function
Deployment

2013

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi Tugas Akhir ini,

penulis akan menjelaskan secara singkat sistematika penyusunannya. Laporan

Kerja Praktek ini dibagi dalam enam bab dan setiap bab dibagi lagi dal sub-sub

bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta

sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini Penulis mengemukakan tentang kerangka dasar teori

yang berhubungan dengan masalah yang menjadi dasar pembahasan

dalam Penelitian ini, yang meliputi hasil penelitian yang didapat
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sebelumnya dan mencapai teori-teori yang ada hubungannya dengan

penelitian yang dilaksanakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan proses berpikir untuk menghasilkan

tahapan-tahapan yang harus ditetapkan oleh peneliti dalam proses

penelitian. Suatu langkah yang sistematis dan terarah akan mendukung

penyelesaian penelitian, sehingga akan menghasilkan analisa dan

penyelesaian masalah menjadi lebih mudah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi tentang data yang telah didapatkan dari hasil penelitian

dan cara pengolahan data untuk membahas masalah yang ada.

BAB V ANALISIS

Dalam bab ini berisikan analisis dan pembahasan obyek penelitian

yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Setelah membahas mengenai masalah di atas, maka pada bab ini

Penulis memberikan kesimpulan atas uraian tugas akhir ini dan

memberikan saran-saran yang diperlukan bagi perusahaan tersebut

khususnya dan para pembaca pada umumnya.


