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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

B
ia

y
a

M
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u
fa

ct
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r

Nilai Marginal

Nilai Ideal



Matriks: Needs-Metrics

NEEDS

M
E

T
R

IC
SQFD



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



Example
Perancangan Sepatu Wanita
Yang Dapat Digunakan Dibeberapa
Kesempatan



Mission Statement

 Gambaran produk

Gambaran produk ini adalah  sepatu wanita yang dapat digunakan dalam 
kesempatan formil maupun santai.

 Primary Market

Pasaran Utama dari produk ini adalah wanita aktif, dalam arti wanita yang 
masih melakukan kesibukan diluar rumah dengan umur antara 20-50 tahun.

 Secondary Market

Pasaran potensial lainnya dari produk ini adalah wanita yang fashionable
( mengikuti tren mode).

 Asumsi-asumsi (kendala perancangan produk)

Asumsi-asumsi (kendala perancangan produk) adalah suatu inovasi baru pada 
produk sepatu wanita yang belum dikenal masyarakat secara luas.

 Stakeholders

Para stakeholders adalah pembeli dan pengguna juga distributors dan resellers.



Customer Statement Customer Need

 Saya ingin sepatu wanita yang tahan lama  Sepatu wanita tahan lama

 Saya ingin sepatu wanita yang nyaman dipakai  Sepatu wanita nyaman dipakai

 Saya ingin sepatu wanita yang bahannya mudah 
dirawat

 Sepatu wanita mudah dalam perawatan

 Saya ingin sepatu wanita yang banyak pilihan 
warnanya

 Sepatu wanita memiliki banyak pilihan warna

 Saya ingin sepatu wanita yang bahannya dapat 
menyerap keringat

 Sepatu wanita memiliki bahan yang berdaya serap baik.

 Saya suka sepatu wanita  yang harganya relatif 
murah

 Sepatu wanita memiliki harga terjangkau

 Saya suka sepatu wanita yang kuat  Sepatu wanita memiliki kekuatan yang baik

 Saya suka sepatu wanita yang bentuk designnya 
up-to-date

 Sepatu wanita memiliki disain yang up-to-date

 Saya suka sepatu wanita yang lentur  Sepatu wanita memiliki kelenturan yang baik

 Saya suka sepatu wanita yang modelnya simple.  Sepatu wanita memiliki model simple.

Interpretasi Kebutuhan Pelanggan



Customer Statement Customer Need

 Saya tidak suka sepatu wanita  yang karet pada 
hak nya tidak tahan lama

 Sepatu wanita memiliki karet hak tahan 
lama

 Saya tidak suka sepatu wanita yang terlalu tinggi  Sepatu wanita tidak terlalu tinggi

 Saya tidak suka sepatu wanita yang hak nya tebal  Sepatu wanita memiliki hak tidak terlalu 
tebal

 Saya tidak suka sepatu wanita yang bahannya 
pijakannya  keras 

 Sepatu wanita memiliki bahan pijakan 
empuk 

 Saya tidak suka sepatu wanita yang desainnya 
norak

 Sepatu wanita memiliki desain yang bagus

 Saya ingin sepatu wanita yang dapat diganti-
ganti hak nya

 Sepatu wanita memiliki hak  dapat diganti-
ganti

 Saya ingin karet pada hak nya dapat diganti 
pabila sudah aus

 Sepatu wanita dapat diganti karet pada hak 
nya pabila sudah aus

 Saya ingin sepatu wanita yang dapat berganti 
warna

 Sepatu wanita memiliki warna dapat 
diganti

 Saya ingin sepatu wanita yang ada sirkulasi 
udaranya

 Sepatu wanita memiliki sirkulasi udara

Interpretasi Kebutuhan Pelanggan (lanjutan)



Susunan Kebutuhan 
Menjadi Hierarki

Kebutuhan Primer Kebutuhan Sekunder

Kenyamanan  Sepatu wanita nyaman dipakai

 Sepatu wanita memiliki bahan pijakan empuk

 Sepatu wanita memiliki kelenturan yang baik

 Sepatu wanita tidak terlalu tinggi

 Sepatu wanita memiliki sirkulasi udara

 Sepatu wanita memiliki bahan yang berdaya serap baik.

Kemudahan dalam perawatan  Sepatu wanita mudah dalam perawatan

Daya tahan Sepatu wanita memiliki daya tahan lama

Sepatu wanita memiliki kualitas kekuatan baik

Sepatu wanita memiliki karet hak kuat



Menjadi Hierarki -
lanjutan

Kebutuhan Primer Kebutuhan Sekunder

Harga terjangkau Sepatu wanita memiliki harga terjangkau

Desain  rancangan yang 
fungsional

Sepatu wanita memiliki hak dapat diganti-ganti

Sepatu wanita memiliki banyak pilihan warna

Sepatu wanita memiliki desain up-to-date

Sepatu wanita memiliki hak tidak terlalu tebal

Sepatu wanita dapat diganti karet pada hak nya apabila sudah aus

Sepatu wanita memiliki warna dapat diganti

Sepatu wanita memiliki desain yang bagus

Sepatu wanita memiliki model simple.



Tingkat  Kepentingan Relatif dari Masing-
Masing Atribut

No Produk Kebutuhan Kepentingan

1 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita nyaman dipakai 5

2 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki bahan pijakan empuk 4

3 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki kelenturan yang baik 4

4 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita tidak terlalu tinggi 4

5 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki sirkulasi udara 4

6 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki bahan yang berdaya serap baik 4

7 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita mudah dalam perawatan 4

8 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki daya  tahan lama 4

9 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki kualitas kekuatan baik 4

10 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki karet hak kuat 4



Tingkat  Kepentingan Relatif dari
Masing-Masing Atribut - lanjutan

No Produk Kebutuhan Kepentingan

11 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki harga terjangkau 4

12 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki hak dapat diganti-ganti 5

13 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki banyak pilihan warna 4

14 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki disain up-to-date 4

15 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki hak tidak terlalu tebal 3

16 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita dapat diganti karet pada hak nya apabila sudah 
aus

4

17 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki warna dapat diganti 3

18 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki disain tidak norak 4

19 Sepatu 
wanita

Sepatu wanita memiliki model simple 4



Next Step….
Menetapkan Spesifikasi
Produk



Spesifikasi Produk 

 Spesifikasi Produk = Kebutuhan Produk = karakteristik
engineering = spesifikasi teknik

 Spesifikasi terdiri dari:

 Metrik

 Nilai metrik

Contoh:

Tinggi sandaran 30 cm

Metrik nilai metrik



Mempersiapkan Daftar
Metrik

 Daftar metrik ditentukan berdasarkan kebutuhan 
pelanggan dan deskripsi produk awal.

 Suatu matriks need metrics dibuat untuk 
menunjukkan hubungan antara need dan metrics, 
serta meyakinkan bahwa seluruh kebutuhan 
pelanggan telah dipertimbangkan dalam 
pembuatan metrik.



Beberapa pertimbangan dalam
menyusun metrik:

 Metrik harus merupakan variabel terikat bukan variabel
bebas, karena menunjukan secara khusus performansi
produk.

 Metrik harus praktis, merupakan kelengkapan produk
yang mudah dianalisa dan diamati.

 Beberapa needs tidak dapat diterjemahkan menjadi metrik
yang kuantitatif.

 Needs ini diulangi menjadi spesifikasi dengan catatan
bahwa evaluasi dari metrik ini bersifat subjektif.

 Metrik sebaiknya mencakup kriteria yang umum sebagai
perbandingan di pasaran.



Proses pembuatan target spesifikasi
untuk sepatu wanita:

1. Menyiapkan daftar dan gambar 
metrik

2. Menentukan nilai target spesifikasi 
dengan menggunakan data ukuran 
standar kaki wanita.

3. Menentukan nilai target spesifikasi 
untuk setiap metrik 



Mempersiapkan Daftar dan
Gambar Metrik

 Berdasarkan atribut-atribut yang telah 
diperoleh untuk produk sepatu wanita 
yang dapat digunakan dibeberapa 
kesempatan, dapat ditentukan 
karekteristik desain atau metrik yang 
dapat memenuhi atribut-atribut sepatu 
wanita yang dapat digunakan dibeberapa 
kesempatan tersebut. 



Daftar Metrik Beserta Satuan yang 
Digunakan (List Of Metrics)

No Kebutuhan Metrik Kepentingan Satuan

1 1,2,4,12,14,19 Desain Bentuk Dudukan Sepatu 4 Subjektif

2 1,14,18,19 Desain Bentuk Depan Sepatu 4 Subjektif

3 1,3,5,6,7,8,9,13,18,19 Jenis Bahan Sepatu 4 Material

4 1,2,3,6 Jenis Bahan Alas  Sepatu 4 Material

5 7,8,9,10,13 Jenis Bahan Hak Sepatu 4 Material

6 8,9,10,11,12 Biaya Produksi 4 Rupiah

7 1,4 Tinggi Hak Sepatu 5 Cm

8 4,12,14,16,18,19 Desain Hak Sepatu 4 Subjektif

9 1,15 Diameter Hak Sepatu 4 Cm



Keterangan Metrik:

1. Desain bentuk dudukan sepatu

 Merupakan desain yang  akan dirancang untuk bentuk  
dudukan sepatu.

2. Desain bentuk depan sepatu

 Merupakan desain yang akan dirancang untuk bentuk 
depan sepatu.

3. Jenis bahan sepatu

 Merupakan jenis bahan  yang digunakan pada  bagian 
sepatu yang menutupi  kaki.  

4. Jenis bahan alas  sepatu

 Merupakan jenis bahan yang akan digunakan sebagai alas 
pada sepatu.



Keterangan Metrik:

5. Jenis Bahan Hak Sepatu
 Jenis Bahan Hak Sepatu merupakan jenis bahan yang akan 

digunakan sebagai hak pada sepatu.

6. Biaya Produksi
 Adalah biaya produksi keseluruhan yang dikeluarkan 

dalam pembuatan sepatu wanita ini. 

7. Tinggi Hak Sepatu
 Tinggi Hak Sepatu merupakan ketinggian hak sepatu yang 

akan dirancang. 

8. Desain Hak Sepatu
 Desain Hak Sepatu merupakan desain pada hak sepatu

9. Tebal Hak Sepatu
 Tebal Hak Sepatu merupakan ketebalan hak pada sepatu 

yang akan dirancang.



Need-Metrics Matrix. 
 Matriks kebutuhan-metrik memperlihatkan hubungan antara, 

kebutuhan dan metrik. 

 Baris dari matriks berhubungan dengan kebutuhan pelanggan, dan 
kolom dari matriks berhubungan dengan metrik. 

 Kinerja metrik akan mempengaruhi derajat pemuasan kebutuhan 
pelanggan. 

 Matriks ini merupakan elemen kunci dari rumah kualitas (House of 
Quality), suatu teknik grafis yang digunakan dalam pengembangan 
fungsi kualitas (Quality Function Deployment). 

 Pada beberapa kasus, informasi dalam matriks kebutuhan-metrik 
dijelaskan dengan mudah dengan cara memasukkan nomer 
kebutuhan yang berhubungan pada tiap metrik dalam daftar metrik 
dapat berguna untuk menjelaskan pemetaan tersebut. 



Need-Metrics Matrix.

Simbol (●) melambangkan hubungan 
yang kuat

Simbol (○) melambangkan hubungan 
yang sedang

Simbol (Δ) melambangkan hubungan yang 
lemah



Metric 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desain  
Bentuk  
Dudukan 
Sepatu

Desain 
Bentuk 
Depan 
Sepatu

Jenis 
Bahan 
Sepatu

Jenis 
Bahan 
Alas  
Sepatu

Jenis 
Bahan 
Hak 
Sepatu

Biaya 
Produks
i

Tinggi 
Hak 
Sepatu

Desain 
Hak 
Sepatu

Diameter  
Hak 
Sepatu

1 Sepatu wanita nyaman dipakai ● ● ○ ● ○ ○ ● ○

2 Sepatu wanita memiliki bahan pijakan empuk ● ●

3 Sepatu wanita memiliki kelenturan yang baik ○ ● ●

4 Sepatu wanita tidak terlalu tinggi ● ○ ● ○ ○

5 Sepatu wanita memiliki sirkulasi udara ● ○

6 Sepatu wanita memiliki bahan yang berdaya serap
baik

● ●

7 Sepatu wanita mudah dalam perawatan ● ○ ●



Metric 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desain  
Bentuk  
Dudukan 
Sepatu

Desain 
Bentuk 
Depan 
Sepatu

Jenis 
Bahan 
Sepatu

Jenis 
Bahan 
Alas  
Sepatu

Jenis 
Bahan 
Hak
Sepatu

Biaya 
Produksi

Tinggi 
Hak 
Sepatu

Desain 
Hak 
Sepatu

Diameter  
Hak
Sepatu

8 Sepatu wanita memiliki daya tahan lama ○ ● ● ● ●

9 Sepatu wanita memiliki kualitas kekuatan baik ● ● ● ●

10 Sepatu wanita memiliki karet hak kuat ○ ○ ○
11 Sepatu wanita memiliki harga terjangkau ● ○ ○ ●

12 Sepatu wanita memiliki hak dapat diganti-ganti ● ● ● ● ● ○
13 Sepatu wanita memiliki banyak pilihan warna ○

14 Sepatu wanita memiliki desain up-to-date ○ ● ●

15 Sepatu wanita memiliki hak tidak terlalu tebal ○ ● ●
16 Sepatu wanita dapat diganti karet pada hak nya apabila

sudah aus
○ ○ ●

17 Sepatu wanita memiliki warna dapat diganti ●

18 Sepatu wanita memiliki desain tidak norak ● ●

19 Sepatu wanita memiliki model simpel ○ ● ○ ● ○



Menentukan Nilai Target 
Spesifikasi Untuk Setiap Metrik

 Target dari tiap metrik ditentukan sejak 
awal pada proses ini dan mewakili 
harapan dari tim pelaksana. 

 Spesifikasi tersebut akan diperbaiki agar 
konsisten dengan pembatas yang 
diperoleh dari konsep produk.



Ukuran Standar Kaki Wanita

No.Sepatu 
(ns)

Panjang Kaki 
(ns x 7mm) 

Bal
(diameter kaki 
bagian depan)

Gemuk 
(diameter kaki 
bagian tengah)

36 25,2 cm 21,5 cm 21,9 cm

37 25,9 cm 21,8 cm 22,2 cm

38 26,6 cm 22,1 cm 22,5 cm

39 27,3 cm 22,4 cm 22,8 cm

40 28,0 cm 22,7 cm 23,1 cm



Menentukan Nilai Target 
Spesifikasi Untuk Setiap Metrik

 Pada tahap ini akan ditetapkan nilai target untuk 
masing-masing metrik.

 Hal ini dilakukan untuk menentukan 
nilai/ukuran pada masing-masing metrik yang 
selanjutnya diterapkan pada produk Sepatu 
Wanita Yang Dapat Digunakan Dibeberapa 
Kesempatan.

 Dalam tahap ini pertama-tama perancang 
menanyakan kepada 50 responden akan merk 
sepatu wanita apa yang paling mereka gemari 
dilihat dari segi fungsi,ergonomis, estetis, dan 
keindahan.



Estimasi Nilai Target Untuk Setiap
Metrik

No.
Metrik

Need Metrik Kepen
tingan

Satuan Nilai Target

1 1,2,4,
12,14

,
19

Desain 
Bentuk 
Dudukan 
Sepatu

4 Subjektif Spring 
(ergonomis 
mengikuti 
lekuk kaki)

2 1,14,
18,19

Desain 
Bentuk 
Depan Sepatu

4 Subjektif Mengecil 
Kebagian 
Depan dengan 
Ujung Tumpul

3 1,3,5,
6,7,8,
9,13,
18,19

Jenis 
Bahan Sepatu

4 Material Kulit 

4 1,2,
3,6

Jenis 
Bahan 
Alas Sepatu

4 Material Kulit 



Estimasi Nilai Target Untuk 
Setiap Metrik 

No.
Metrik

Need Metrik Kepen
tingan

Satuan Nilai Target

5 7,8,
9,10,13

Jenis Bahan Hak 
Sepatu

4 Material Fiberglass / kayu  

6 8,9,10,
11,12

Biaya Produksi 4 Rp ≤ Rp 660 ribu

7 1,4 Tinggi Hak Sepatu 5 Cm ≤ 9 Cm

8 4,12,14,
16,18,1

9

Desain Hak Sepatu 4 Subjekti
f

Stiletto (Hak sepatu 
yang ramping dan 

kecil) /
Cuban (Hak sepatu 
yang tidak ramping 

dan tebal)

9 1,15 Diameter Hak Sepatu 4 Cm ≤ 5 Cm



Analisis Produk Saingan

Ada 2 macam pendekatan 
pengumpulan informasi mengenai 
Competitive Benchmarking, yaitu:

 Penyajian informasi  Competitive 
Benchmarking berdasarkan metrik.

 Penyajian informasi berdasarkan 
Competitive Benchmarking kepuasan 
pelanggan.



Analisis Produk Saingan

 Dalam tahap ini pertama-tama 
perancang menanyakan kepada 50 
responden akan merk sepatu wanita 
apa yang paling mereka gemari dilihat 
dari segi 
 fungsi

 ergonomis 

 estetis 

 keindahan.



Merk-merk sepatu pembanding dan jumlah
pemakainya. 

No MERK JUMLAH PEMAKAI

1 Everbest 15

2 Applegreen 3

3 Rotteli 2

4 Nine West 10

5 Elle 3

6 Clarks 2

7 Charles & Keith 5

8 Yongki Komaladi 3

9 Buccheri 5

10 Prada 2

Jumlah Responden 50



Setelah diketahui jumlah pemakai 
dari masing-masing merk. 
Kemudian oleh perancang diambil 
dua merk dengan jumlah pemakai 
terbanyak untuk digunakan 
sebagai produk pembanding.

Dua merk pembanding itu adalah 
Everbest dan Nine West.



Analisis Pesaing Berdasarkan
Metrik

No.
Metrik

Need Metrik Kepen
tingan

Satuan SYDK Nine West
(Gambar pada

Lampiran )

Everbest
(Gambar

pada Lampiran )

1 1,2,4,
12,14,19

Desain 
Bentuk 
Duduka
n 
Sepatu

4 Subjekti
f

Spring 
(ergonomi
s
mengikuti 
lekuk 
kaki)

Spring
(ergonomis 
mengikuti 
lekuk kaki)

Spring
(ergonomis 
Mengikuti
lekuk 
kaki)

2 1,14,18,
19

Desain 
Bentuk 
Depan 
Sepatu

4 Subjekti
f

Mengecil
Kedepan, 
ujung 
tumpul

Mengeci
l Kedepan, 
Ujung
tumpul

Mengecil
Kedepan,
ujung 
tumpul

3 1,3,5,
6,7,8,9

,13,18,19

Jenis 
Bahan 
Sepatu

4 Material Kulit Kulit 
Buaya

Kulit 
Sapi



Analisis Pesaing Berdasarkan
Metrik

No.
Metrik

Need Metrik Kepen
tingan

Satuan SYDK Nine West
(Gambar pada

Lampiran )

Everbest
(Gambar

pada Lampiran 
)

4 1,2,
3,6

Jenis Bahan 
Alas Sepatu

4 Material Kulit Kulit Kulit

5 7,8,9,
10,13

Jenis Bahan 
Hak Sepatu

4 Material Fiberglass/
Kayu

Kayu Kayu

6 8,9,10,
11,12

Biaya 
Produksi

4 Rp ≤ Rp 660 
ribu

Rp 699 
ribu rupiah

Rp 670 
ribu 
rupiah

7 1,4 Tinggi Hak 
Sepatu

5 Cm Kisaran 5-
7 cm

9,5 cm 5,5 cm

8 4,12,
14,16,
18,19

Desain Hak 
Sepatu

4 Subjektif Stiletto 
(Hak 
sepatu 
yang 
ramping)

Stiletto 
(Hak 
sepatu 
yang 
ramping)

Stiletto 
(Hak 
sepatu 
yang 
ramping)

9 1,15 Diameter Hak 
Sepatu

4 Cm Kisaran 2-
5 Cm

1.8 cm 2 cm


