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*Bagaimana menerjemahkan kebutuhan pelanggan 
yang subyektif menjadi target yang tepat untuk 
langkah pengembangan selanjutnya? 

*Bagaimana tim dan manajemen memahami apa yang 
menentukan keberhasilan dan kegagalan desain 
produk yang dihasilkan 

*Bagaimana tim mengembangkan keyakinan bahwa 
produk akan memperoleh pangsa pasar ? 

*Bagaimana tim menyelesaikan trade-off yang tidak 
terelakkan antara karakteristik produk? 



SPESIFIKASI? • Menjelaskan tentang hal-
hal yang harus dilakukan 
oleh sebuah produk. 

• Istilah lain seperti 
kebutuhan produk / 
karakteristik teknis / 
“spesifikasi” atau 
“spesifikasi teknis” untuk 
menjelaskan variabel 
desain utama dari suatu 
produk 

• Menampilkan pernyataan 
yang tidak mendua 
mengenai apa yang harus 
diusahakan tim dalam 
memuaskan pelanggan 



Kapan Spesifikasi Dibuat??? 

Identifikasi 
kebuthan 
pelanggan 

Menetapkan 
spesifikasi & 

target 

Mendesain 
konsep2 
produk 

Memilih 
konsep 
produk 

Menguji 
konsep 

Menetapkan 
spesifikasi 

akhir 

Rencana 
alur 

pengem-
bangan 

Proses analisa ekonomis produk 

Benchmark produk kompetitor 

Membangun pengujian model dan prototipe 



KAIDAH SPESIFIKASI 

• Kaidah Spesifikasi terdiri dari : 

– Definition 

 Spesifikasi harus terdefinisikan sebagai semua aspek teknis dari 
produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen 

– Information 

 Spesifikasi harus diinformasikan secara relevan dan up to date  

– Function 

 Pernyataan yang jelas mengenai fungsi dari produk nerupakan 
titik awal dari penyusunan spesifikasi 

– Constraint 

 Berbagai batasan dan limitasi masalah serta tujuan yang menjadi 
range kerja dari tim pengembang 

– Iteration 



Kriteria PDS 
MANUFACTURE 
REQUIREMENT 

Processes 
Materials 
Assembly 
Packing 
Quantity 

Delivery Date 
 

PERFORMANCE 
REQUIREMENT 

Function 
Appearance 
Reliability 

Environment 
Ex-Works Cost 

Ergonomic 
Quality 
Weight 
Noise 

 

ACCEPTANCE 
STANDARD 

Inspection 
Testing 

Standard 
Patent 

DISPOSAL 
Standard 

Legislation 
Company Policy 

Hazard 

OPERATION 
REQUIREMENT 

Instalation 
Use 

Maintenance 
Safety 

PRODUCT DESIGN 
SPESIFICATION 



SPESIFIKASI 

Pembuatan Spesifikasi 
Target  

• Menyiapkan daftar Metrik 

• Mengumpulkan Informasi 
tentang Pesaing 

• Menentukan nilai target 
ideal dan marginal 

• Refleksi Hasil dan Proses 

Penentuan Spesifikasi Akhir 

• Mengembangkan model 
teknis 

• Mengembangkan model 
biaya suatu produk 

• Memperbaiki spesifikasi, 
membuat trade-off 

• Menentukan spesifikasi 
yang sesuai 

• Refleksi hasil dan proses 



Cara Menyusun Spesifikasi 

• Membuat daftar Metric dengan unit atau 
satuan berdasarkan daftar Needs 

• Membuat matriks Metrics vs Needs  

• Melakukan benchmarking pada produk 
sejenis yang telah ada dipasar 

• Mengisi setiap metric dengan data kuantitatif 
dan disusun bersama dengan hasil 
benchmarking 

• Menetapkan nilai target ideal dan marginal 
yang dapat dicapai untuk setiap metrik 

• Sempurnakan spesifikasi supaya lebih 
kompetitif 

• Merefleksikan hasil dan proses 
 



NILAI MARGINAL DAN IDEAL SPESIFIKASI 
TARGET 

Nilai Spesifikasi 
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Nilai Marginal 

Nilai Ideal 



Matriks: Needs-Metrics 

NEEDS 
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E
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 QFD 



QFD  
Quality Function Deployment 

• Tujuan utama dari manufacture adalah memproduksi 
produk yang paling cepat sampai ke tangan konsumen 
dengan biaya yang serendah mungkin tapi dengan 
kualitas terbaik. caraQFD 

• QFD adalah metodologi design yang bertujuan 
memenuhi kebutuhan, keinginan dan nilai (value) dari 
konsumen dengan menterjemahkannya ke dalam setiap 
tahap pengembangan dan mencari tindakan yang tepat 
pada setiap tahap itu untuk mencapai tujuan tersebut. 



• Kebutuhan konsumen ditranformasikan dalam 
setiap tahap product life cycle dalam kerangka 
pengembangan produk berkelanjutan (continous 
product improvement)  

 

• QFD : transformasi (4W+1H)  

• Kebutuhan konsumen ( what & when )  

• Posisi persaingan ( where & why )  

• Karakteristik teknis ( how )  

• Matriks hubungan ( what & how )  

• Target ( how & how much )  



QFD 

Ada dua proses utama : 
Product quality deployment 

Translate bahasa konsumen  bahasa spesifikasi 
teknis  

Deployment of quality function 
Mendefinisikan spesifikasi teknis ke dalam proses 
manufaktur secara menyeluruh 

 
QFD meliputi pembangunan satu atau lebih matriks 
yang dikenal sebagai 'tabel kualitas. Matriks 
pertama bernama Rumah Kualitas (HOQ) 
 



H O Q  



• Bagian A daftar kebutuhan pelanggan 

• Bagian B berisi data pasar, penetapan tujuan strategis 
produk baru dan perhitungan untuk memprioritaskan 
kebutuhan pelanggan  

• Bagian C mencakup informasi untuk menerjemahkan 
kebutuhan pelanggan ke dalam bahasa teknis 

• Bagian D berisi hubungan antara kebutuhan pelanggan 
dan respon teknis 

• Bagian E ("atap") menilai hubungan timbal balik antara 
unsur-unsur respon teknis  

• F Bagian berisi prioritas dari respon teknis, informasi 
tentang pesaing dan target teknis. 

HOQ 





Pelanggan menginginkan nilai rasa dan pizza 
disajikan panas. 

Pesaingnya x dan y. 

Tujuan proyek desain ulang produk untuk membuat 
produk C unggul dari ke dua pesaing tersebut. 

Kepuasan pelanggan  dinilai berdasarkan parameter 
jumlah daging dan keju 

Semakin tinggi parameter, maka penilaian semakin 
baik dan sebaliknya 

Bagian atap menunjukan korelatif negatif antara 
daging dan keju dengan harga 

Bagian bawah menunjukan nilai target yang harus 
dipenuhi 



Manfaat QFD dan Implementasinya 

Hales dan Staley (1995) 

1.Pengembangan produk yang lebih baik. 

2.Penurunan lead time produk 

3.Peningkatan komunikasi tim 

4.Desain lebih baik 

Bicknell (2002) 

1.penurunan 30-50% dalam perubahan teknik  

2.Desain siklus pendek 30-50%,  

3.biaya start up lebih rendah 20-60% ,  

4.Klaim garansi 20-50% lebih sedikit. 

 



Keuntungan penerapan QFD 

• QFD menyediakan kerangka komunikasi kerja yang 
terstruktur dan sistematis antara marketing, 
engineering, dan manufacturing dalam proses 
pengembangan yang simultan 

• Keuntungan lain : 

• Sederhana namun terstruktur 

• Mendorong pada keputusan yang fokus/detil 

• Kemudahan pendefinisian alur keputusan 

• Format umum dalam proyek menyeluruh 


