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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain konten aplikasi mobile 

smartphone berbasis android yang menarik dan mempermudah konsumen maupun 

calon konsumen dalam melakukan order ke perusahaan. Selain itu memberikan 

dampak baik bagi pemasaran perusahaan CV. Ries Project Production sehingga  

meningkatkan penjualan bagi perusahaan CV. Ries Project Production. Teknik 

analisis information yang digunakan analisis SEM-PLS melalui metode QFD 

(Quality Function Deployment). Prosedur pengumpulan informasi adalah dengan 

memperhatikan, meninjau melalui survei yang disebarkan kepada responden 

dengan pengujian sewenang-wenang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat Tulungagung yang pernah meminta garmen atau garbs dari CV. Ries 

Melakukan Penciptaan, sehingga tidak sepenuhnya kaku dalam penelitian ini 

penting bagi masyarakat Tulungagung yang telah meminta pakaian atau regalia dan 

masyarakat yang belum, namun hanya sekedar bertanya. Pemeriksaan ini 

dinamakan eksplorasi subjektif. Jumlah tes dalam tinjauan ini adalah 100 orang.  

Studi ini memberikan penemuan bahwa variabel desain konten mobile 

smartphone terbukti memberikan dampak pada kualitas layanan terhadap 

kebutuhan konsumen, sehingga dapat berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

peningkatan penjualan perusahaan CV. Ries Project Production. 

 

Kata Kunci: Desain Konten, Kemudahan, Peningkatan Penjualan, Konsumen CV.  

          Ries Project Production. 
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KATA PENGANTAR 

 

Di era digital saat ini, penggunaan aplikasi mobile smartphone dibidang 

bisnis sangatlah banyak sekali. Hal ini terlihat dari luasnya akses internet sehingga 

membuat aktivitas menjadi semakin mudah dengan banyaknya tercipta aplikasi 

mobile smartphone dikalangan perusahaan maupun pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tingginya pengangguran menuntut 

otoritas publik untuk mencari jawabannya, khususnya dengan memberdayakan 

anak-anak muda untuk menjadi pebisnis. Visioner bisnis akan dibingkai dimulai 

dengan minat dalam usaha bisnis. Penelitian ini dibuat untuk memberikan data yang 

berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat usaha mahasiswa. 

Item yang dikonsentrasikan dalam penelitian ini adalah Universitas Dinamika. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dan gambaran bagi 

Universitas Dinamika dalam mengembangkan lebih lanjut pelatihan usaha bisnis 

dengan tujuan agar mahasiswa lebih tertarik dengan usaha bisnis. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat digunakan sebagai metode untuk eksplorasi tambahan 

terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam usaha bisnis. 

Surabaya, 03 Februari 2022 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Perusahaan konveksi di Indonesia meningkat dalam segi jumlahnya seiring 

dengan meningkatnya angka populasi dan kebutuhan konsumen akan pakaian atau 

fashion dan juga gaya hidup. Pemenuhan kebutuhan pakaian atau fashion di 

Indonesia mampu dipenuhi oleh perusahaan lokal mencapai 60% dari total 

kebutuhan. Daerah yang banyak memiliki penduduk cukup besar yaitu Provinsi 

Jawa Timur, selain penduduk yang cukup besar Jawa Timur merupakan daerah 

yang memiliki banyak instansi baik itu instansi profit maupun instansi non profit 

contoh seperti instansi pendidikan, kesehatan, sosial maupun perusahaan bisnis 

dengan sekala nasional maupun internasional yang menjadikan Provinsi Jawa 

Timur memiliki potensi dalam pengembangan usaha konveksi fashion.  

Perusahaan CV. Ries Project Production hadir untuk penyerapan pemenuhan 

kebutuhan pakaian atau fashion di Indonesia. Dengan kemampuan perusahaan yang 

bergerak di bidang produk dan jasa pakaian garmen dengan skala menengah yang 

berlokasi di Tulungagung Jawa Timur, Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan antara lain kaos distro, kaos promosi, kaos event, seragam kerja 

perusahaan (baju karyawan pabrik), seragam dinas, seragam BUMN, perdagangan 

dan Jasa, dan semua jenis fashion untuk semua level kualitas. Kapasitas produksi 

perusahaan mencapai 3500 potong pakaian perbulan mulai dari kaos, kemeja, jaket 

dan jas almamter. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan atas permintaan 
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kebutuhan konsumen baik itu instansi swasta, instansi pemerintah atau komunitas 

di wilayah Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. 

Dari awal berdiri hingga sekarang perusahaan melakukan pemasaran dan 

penyebaran informasi ke publik menggunakan media online dengan jangkauan 

seluruh indonesia. Penggunaan media online diharapkan mampu untuk 

meningkatkan penjualan perusahaan. Pada saat ini pemasaran dan penyebaran 

informasi dirasa sangat kurang mampu memberikan pemahaman kepada konsumen, 

terutama kurangnya intensif informasi yang tersebat membuat saluran pemasaran 

secara tidak langsung sehingga target pemasaran kurang sesuai harapan.  

Perusahaan saat ini masih kurang bisa memberikan kemudahan dalam 

pelayanan order konsumen, masih banyak konsumen baru yang meragukan kualitas 

hasil produksi perusahaan terutama konsumen yang berada di luar wilayah tempat 

perusahaan CV. Ries Project Production yaitu diluar kota Tulungagung, sehingga 

rata rata konsumen ingin melihat langsung bagaimana perusahaan konveksi tersebut 

berproduksi. Selain itu masih banyak konsumen baru yang belum mengetahui 

informasi jenis-jenis kain dan harga baju yang akan dipesan sesuai keinginan 

kosnumen, sehingga pihak perusahaan harus menjelaskan secara langsung kepada 

konsumen baru dengan mengulang–ulang informasi proses produksi yang ada saat 

ini sehingga menjadi tidak praktis. Selain itu penjualan perusahaan dalam masa 

pandemi covid dalam kurun waktu dua tahun ini mengalami penurunan yang sangat 

signifikan sehingga perlu adanya inovasi yang menunjang penjualan perusahaan, 

inovasi ini diharap mampu memberikan kemudahan terhadap layanan konsumen 

khususnya dalam memaksimalkan kemajuan dibidang teknologi di era sekarang. 

Solusi yang akan diambil oleh perusahaan dalam menangani permasalahan 
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yang ada yaitu dengan menciptakan aplikasi mobile smartphone berbasis android 

disertai konten-konten yang menarik dan mudah dipahami. Dengan terciptanya 

aplikasi mobile smartphone disertai konten-konten yang menarik dan mudah 

dipahami akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam melakukan 

strategi pemasaran secara intensif kepada konsumen. Aplikasi mobile smartphone 

ini memberikan model layanan perusahaan menggunakan konten-konten aplikasi 

yang identik dengan perusahaan agar memberikan informasi yang dapat dipahami 

dan mudah digunakan oleh konsumen dalam melakukan order ataupun repeat order 

sehingga dapat menciptakan saluran pemasaran perusahaan secara langsung. 

Aplikasi mobile smartphone ini sangat bermanfaat bagi konsumen terutama 

konsumen pada wilayah luar Tulungagung atau konsumen yang tidak bisa keluar 

rumah karna faktor pandemi sehingga akan lebih mudah dalam melakukan order 

hanya dengan satu genggaman. Penggunaan mobile aplikasi ini akan mempunyai 

tampilan konten yang menarik dengan fungsi yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Dengan menggunakan versi minimum aplikasi android yaitu versi 9.0 atau android 

pie sehingga kapasitas data yang dihasilkan aplikasi tidak memberikan beban 

kepada konsumen atau masyarakat untuk mengunduh dan mengakses.  

Pemanfaatan mobile smartphone ini akan berdampak baik pada proses 

penjualan dan peningkatan penjualan perusahaan dalam melayani konsumen, 

dengan perusahaan mengetahui data diri konsumen sebagai tujuan intensif, 

kemudahan order dan kemudahan informasi proses produksi akan di tampilkan 

secara detail seperti, pilihan jenis order fashion, informasi bahan kain, harga, 

diskon, biaya kirim, konten untuk membuat desain sendiri bagi konsumen, metode 

pembayaran, sampai status produksi sampai pengiriman semua akan ditampilkan 
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secara otomatis sesuai data yang diinput oleh konsumen. Semua itu merupakan 

manfaat yang ditawarkan oleh perusahan melalui aplikasi mobile smartphone agar 

masyarakat tidak perlu ragu dengan kualitas produksi vendor konveksi yang kurang 

terpercaya atau vendor yang terkadang menimbulkan permasalahan seperti deatline 

order yang tidak tepat waktu, kualitas barang yang tidak sesuai pesanan, dan juga 

harga yang terlalu mahal.  

Berdasarkan landasan ini, ada perbedaan dalam penemuan beberapa 

penelitian sebelumnya, sehingga penelitian pada “Analisis Konten Aplikasi 

Smartphone Berbasis Android untuk Meningkatkan Penjualan Konveksi CV. Ries 

Project Production”. Ini penting untuk membuat dan mengimplementasikan hasil 

eksplorasi masa lalu. Selain itu, penting juga untuk mengetahui unsur-unsur yang 

mempengaruhi penjualan pada perusahaan. Penelitian ini menyinggung beberapa 

investigasi sebelumnya. Utama yang dilakukan oleh Stephen Joewono, dan Wahyu 

Ramadoni (2019) tentang “Pengaruh Tampilan Antar Muka Dan Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Beli (Studi Kasus Pada Konsumen Go-Food Dikota Malang Dan 

Surabaya)”. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Abdul Rahman dan Rizki 

Yudhi Dewantara (2017) tentang “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan 

Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli 

Online”. Pembaruan penelitian ini terdapat pada penambahan objek lain yaitu 

konten aplikasi mobile smartphone untuk meningkatkan penjualan di perusahaan. 

Teknik analisis data menggunakan SPSS dengan metode quality function 

deployment (QFD) yaitu metode yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu 

produk atau layanan berdasarkan apa yang di inginkan pelanggan. 



 

 

5 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari penggambaran dasar masalah diatas, cenderung dibedakan 

masalah apakah konten aplikasi akan digunakan di implementasikan memberikan 

manfaat bagi konsumen dalam proses order pada perusahaan CV. Ries Project 

Production sehingga berdampak pada tingkat penjualan konveksi CV. Ries Project 

Production. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam analisis 

konten aplikasi ini meliputi : 

1. Penggunaan mobile aplikasi ini diperuntukan hanya kepada calon konsumen dan 

konsumen CV. Ries Project Production. 

2. Konten yang akan di terapkan hanya menggunakan Bahasa Indonesia dan 

Inggris. 

3. Konten yang diterapkan adalah konten yang dapat difahami dan  mempermudah 

akses konsumen dalam melakukan kegiatan order atau pembelian. 

4. Konten tersebut memiliki unsur daya tarik sehingga meningkatkan penjualan 

CV. Ries Project Production. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini yaitu, menentukan   

konten aplikasi berbasis android yang dapat difahami dan mempermudah konsumen 

dalam proses order dari awal hingga akhir, agar berguna untuk meningkatkan 

penjualan CV. Ries Project Production. 



 

 

6 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh melalui aplikasi ini adalah: 

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat memahami tentang aplikasi smartphone untuk pengembangan 

sebuah bisnis di bidang konveksi atau perdagangan. 

2. Mahasiswa dapat memahami proses penggunaan dan manfaat aplikasi, dan 

mengevaluasi kekurangan aplikasi sebelum dapat digunakan publik. 

3. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam pencetusan sebuah ide 

menjadi suatu karya aplikasi berdasarkan realita kebutuhan yang ada di 

masyarakat. 

 

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan 

1. Membantu perusahaan CV. Ries Project Production dalam mengelola order 

konsumen. 

2. Membantu perusahaan CV. Ries Project Production dalam media pemasaran.  

3. Meningkatkan penjulan perusahaan. 

4. Menciptakan saluran pemasaran langsung ke konsumen. 

5. Meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

 

1.5.3 Manfaat Bagi Konsumen 

1. Konsumen tidak harus datang ke perusahaan untuk melakukan order pakaian. 

2. Konsumen dapat memantau perkembangan produksi melalui smartphone. 

3. Konsumen akan mendapatkan update info bahan kain, model dan harga terbaru. 

4. Perusahaan memberikan pelayanan secara transparansi ke konsumen.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam membuat karya ini penulis menggunakan beberapa landasan teori 

untuk mendukung dalam analisis konten aplikasi smartphone untuk meningkatkan 

penjualan konveksi CV. Ries Project Production, landasan yang digunakan sebagai 

berikut.  

 

2.1 E-Commerce 

Definisi e-commerce adalah istilah yang sering digunakan atau didengar saat 

ini terkait dengan web, dimana tidak ada yang mengetahui secara jelas arti dari 

bisnis dalam internet. Adapun pengertian e-commerce menurut para ahli adalah 

sebagai berikut. 

a. Pearson (2008) mendefinisikan Perdagangan elektronik, atau disebut bisnis 

berbasis web, adalah pemanfaatan organisasi korespondensi dan PC untuk 

melakukan proses bisnis. Perspektif terkenal tentang bisnis online adalah 

pemanfaatan Web dan PC dengan browser Internet untuk memperdagangkan 

barang. 

b. E-commerce atau kependekan dari elektronic commerce (perdagangan secara 

elektronik), adalah kesepakatan yang terjadi dalam organisasi elektronik, seperti 

web. Setiap individu yang mendekati PC, memiliki hubungan dengan web, dan 

memiliki pendekatan untuk membayar tenaga kerja dan produk yang mereka 

beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce (Chasman, 2007). 
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c. Menurut Wong (2010) pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, 

penjualan dan periklanan tenaga kerja dan produk melalui kerangka elektronik. 

Misalnya, organisasi radio, TV dan PC atau web. Jadi pemikiran bisnis online 

adalah cara paling umum dari pertukaran perdagangan diselesaikan melalui web 

di mana situs tersebut digunakan sebagai diskusi untuk melakukan siklus. 

d. Sedangkan menurut Triton (2006), menjelaskan bahwa e-commerce (electronic 

commerce) sebagai perdagangan elektronik dimana untuk transaksi perdagangan 

baik membeli maupun menjual dilakukan melalui elektronik pada jaringan 

internet. Keberadaan e-commerce sendiri dalam internet dapat dikenali melalui 

adanya fasilitas pemasangan iklan, penjualan, dan service support terbaik bagi 

seluruh pelanggannya dengan menggunakan sebuah toko online berbentuk web 

yang setiap harinya beroperasi selama 24 jam.  

E-Commerce merupakan bagian dari e-business. Pada umumnya, pelanggan 

yang akan berbelanja online melalui web memerlukan inovasi atau kerangka kerja 

web untuk mempelajari tentang toko atau toko berbasis web. Di sisi dealer atau 

organisasi spesialis bisnis berbasis web dapat mengumpulkan data, misalnya 

informasi tentang pembeli di mana pembeli biasanya didekati untuk menjadi bagian 

terlebih dahulu sebelum melakukan pertukaran lebih lanjut. (Traver, 2014). 

Pertama kali, tentunya seorang konsumen memerlukan informasi mengenai toko 

online mana yang menjual barang yang akan dibelinya dengan memanfaatkan 

teknologi search engine yang ada (Lee, 2014). 

Kerangka kerja bisnis internet sehubungan dengan pertukaran tingkat lanjut 

untuk asosiasi dan orang yang berbeda, dapat menjangkau pelanggan dan area lokal 

yang lebih luas sehingga mereka memiliki peluang berharga untuk membangun 
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pengembangan pasar tujuan mereka (Schneider, 2012). Model pertukaran ini 

memberdayakan pertukaran bisnis melintasi batas-batas publik dan sosial jauh lebih 

menguntungkan dan lebih banyak biaya daripada dalam struktur pertukaran biasa. 

Sistem inovatif ini dapat digunakan di mana saja untuk semua negara di planet ini 

karena memiliki norma umum (Kwahk, 2012). 

E-Commerce secara strategis dapat berjalan sebagai pembeda yang dapat 

membentuk intensitas organisasi melalui berbagai item khusus dan kerangka 

administrasi (Turban, 2010). Pertukaran bisnis sampai sekarang tidak tunduk pada 

keberadaan dengan bagian pasar terbatas. Bisnis berbasis web adalah pengaturan 

unik dari inovasi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan organisasi, 

pembeli, dan jaringan eksplisit melalui pertukaran elektronik dan pertukaran 

elektronik produk, administrasi, dan data. (Fingar, dkk., 2000). 

 

2.2 Konten-Konten E-Commerce 

1. Product Management 

Pengertian manajemen produk merupakan serangkaian besar tanggung jawab 

strategis berkelanjutan. Manajemen produk adalah fungsi siklus hidup organisasi 

dalam suatu perusahaan yang berurusan dengan perencanaan, peramalan, dan 

produksi, atau pemasaran suatu produk atau produk pada semua tahap siklus hidup 

produk (Masruroh dan Indra, 2016).  Jadi, seorang product manager tidak harus 

bertanggung jawab atas rincian tingkat dasar suatu produk melainkan melakukan 

pengembangan sebuah produk yang mampu meningkatkan kualitas sebuah produk 

sembari mempertahankan visi, strategi, desain, dan eksekusi dari produk yang 

dibuat. Selain itu, seorang product manager juga harus mampu membuat produk 
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yang tepat bagi masyarakat sembari menjaga keseimbangan kerja dalam tim 

melalui komunikasi yang baik.  

2. Customer Service 

Customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan 

untuk  memberikan  kepuasan  kepada  nasabah,  melalui  pelayanan  yang  dapat 

memenuhi  kegiatan  dan  kebutuhan  nasabah  (Kasmir, 2012). Seorang customer 

service juga  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan yang cepat, akurat, baik 

dan ramah terhadap nasabah. Pelayanan baik, memuaskan dan maksimal yang 

diberikan oleh customer service memang berpengaruh terhadap  loyalitas nasabah  

yang  bersangkutan. 

3. Search Service 

Search service digunakan untuk mendapatkan indeks data atau informasi 

yang tersedia, yang dapat ditanyakan tentang metadatanya atau menjalankan 

operasi indeks/hapus/pencarian. Kegunaan search service untuk mempermudah 

konsumen dalam mencari layanan yang diiginkan melalui tools search kemudian 

memasukan keyword layanan yang diinginkan baru kemudian konten search 

service menampilkan layanan yang diinginkan oleh konsumen. 

4. Control Management 

Control Management adalah salah satu kapasitas administratif seperti 

persiapan, pemilahan, staf, dan koordinasi. Mengontrol adalah kapasitas yang 

signifikan karena membantu memeriksa kesalahan dan membuat langkah restoratif 

untuk membatasi penyimpangan dari norma dan mengatakan bahwa tujuan asosiasi 

telah dicapai secara positif.  
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Menurut Mockler (2016) Manajemen kontrol dapat dicirikan sebagai 

pengerahan tenaga yang teratur oleh bisnis dewan untuk membandingkan eksekusi 

dan prinsip, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk 

memutuskan apakah eksekusi sesuai dengan norma-norma itu dan mungkin untuk 

membuat langkah restoratif berdasarkan kasus per-kasus untuk dilihat. bahwa aset 

manusia dan organisasi lainnya sedang digunakan. dengan cara terbaik dan efektif 

yang dapat dibayangkan dalam mencapai tujuan organisasi. 

5. Inventory Management 

Inventory management memfokuskan diri pada persediaan yang dilakukan 

perusahaan. Persediaan yang dimaksud adalah persediaan akan bahan baku hingga 

bahan jadi. Barang-barang ini akan disimpan di gudang sebagai persediaan 

perusahaan untuk keperluan di masa mendatang (Ruauw, 2011). Kegunaan konten 

Inventory Management sebagai sebagai tools untuk mengelola persedian bahan 

baku CV. Ries Project Production, jadi semua ketersediaan bahan baku akan terdata 

dengan mudah dan efisien sehingga mempermudah bagian gudang untuk 

menginput data ketersedian untuk di informasikan ke bagian produksi. 

6. Personalization 

Studi yang dilakukan oleh University of Texas menyimpulkan bahwa langkah 

personalisasi dalam mempromosikan menyelesaikan sesuatu selain menyebabkan 

pembeli merasa luar biasa. Ulasan tersebut mengklarifikasi bahwa ada dua motivasi 

di balik mengapa Personalization in Marketing menjadi strategi yang efektif. 

Alasan pertama, karena saat ini konsumen telah dibombardir oleh informasi yang 

berlebihan melalui iklan, termasuk iklan yang generik. Whitney (2012) mengatakan 

personalization in marketing atau pemasaran yang dipersonalisasi menggunakan 
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informasi pelanggan, demografi, dan perilaku mereka untuk menentukan tempat 

terbaik, waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat. 

7. Cross Sell 

Cross-selling biasanya digunakan oleh  sebagian  besar online  store untuk 

menentukan  rekomendasi  produk  apa  yang  seharusnya  dijual.  Sebagai  contoh 

dapat dilihat salah satu online bookstore terkemuka seperti Amazon.com dapat 

dengan jelas terlihat bahwa jika seorang  pelanggan  membeli  buku  secara online 

maka website akan  memberikan pula rekomendasi mengenai related books yang 

direkomendasikan untuk dibeli. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis cross-

selling berdasarkan pola pembelian pelanggan yang bertransaksi secara online 

melalui website  (Lennan dan Simmonds, 2015). 

8. Up Sell 

Pedagang menjual barang-barang tertentu sehingga mereka pantas menjual 

lebih banyak dengan keuntungan ekstra, manfaat atau jaminan yang dirasakan lebih 

bermanfaat bagi pembeli. Lebih tepatnya, Strategis pitching adalah menjual barang 

A dengan menawarkan barang B, C, D dan E. Sementara itu, Up Selling adalah 

kekhususan menjual barang A, sehingga peningkatan bisnis dibuat menjadi A+, 

A++ atau A+++. Dalam Up Selling, dealer menggarisbawahi penjualan barang yang 

benar-benar dibutuhkan pembeli, namun menikmati manfaat yang jauh lebih besar. 

Tujuannya belum berubah, jadi pembeli menghabiskan lebih banyak uang untuk 

barang-barang tertentu (Lennan, dan Simmonds, 2015). 
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9. Campaign Management 

Campaign management dalam pemasaran bertujuan untuk membantu 

membuat, memantau, dan mengukur hasil program pemasaran di berbagai saluran 

berbayar dan organik. Campaign management digunakan untuk menjalankan 

strategi pemasaran dan mengembangkan arahan penjualan untuk keuntungan 

optimal. Proses dan tugas dapat diotomatisasi atau disederhanakan menggunakan 

perangkat lunak manajemen kampanye, alat yang diperlukan untuk membuat tetap 

di atas saluran pemasaran yang terus berkembang. 

10. Reporting and data analysis  

Analisis data dan pelaporan data ialah bahan mentah yang perlu di olah 

sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun 

kuantitatif yang telah di rumuskan untuk tujuan penelitian tertentu (Najmudin, 

2011). 

 

2.3 Marketing 

Marketing atau Mempromosikan adalah salah satu latihan utama yang 

dilakukan oleh visioner bisnis dalam upaya mereka untuk menjaga daya tahan 

mereka, untuk menciptakan dan memperoleh manfaat. 

1) Sebagaimana yang  dinyatakan oleh The UK Chartered institute of Marketing 

bahwa “Pemasaran adalah proses manajemen yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menyalurkan permintaan   konsumen   

secara efisien dan menguntungkan bagi perusahaan.” 

2) Adapun menurut American Marketing Association memberikan definisi  yang  

berbeda, yaitu: “Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa   
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untuk menciptakan pertukaran dan kepuasan individu sebagai tujuan 

perusahaan.” 

Pemasaran yang solid adalah dasar untuk pencapaian di semua perusahaan. 

Dari pengaturan ini, dapat dijelaskan bahwa periklanan adalah pekerjaan untuk 

mengatasi masalah dan keinginan kliennya untuk barang dan administrasi. Titik 

fokus pamer adalah melayani penawaran. Pemasaran secara individu, atau 

penjualan langsung dan periklanan memiliki banyak tugas, menjadi struktur khusus 

dan mengikuti asosiasi dengan mitra organisasi yang mencakup pembeli, tetapi juga 

pekerja, pendukung keuangan, iklim umum, serta pihak pribadi dan otoritas publik. 

Dalam menampilkan, terdapat ekspresi yang menonjol, khususnya perpaduan iklan, 

yang salah satu unsurnya adalah kemajuan. di mana kemajuan ini menggabungkan 

gerakan dari segala jenis yang dianut organisasi untuk memperoleh tenaga kerja 

dan produk sebelum klien.  

Promosi menjadi bagian dari kampanye dan kombinasi antara personal 

selling, periklanan, hubungan masyarakat, serta direct selling yang diadopsi 

berdasarkan sifat produk dan target audience yang  disasar. Kemajuan adalah apa 

yang diantisipasi dengan bijaksana dari sistem periklanan yang melibatkan berbagai 

strategi kreatif dalam menyampaikan pesan kepada klien akhir. Bauran Kemajuan 

yang tepat dari suatu barang dan pasarnya mengandung campuran berbagai 

komponen waktu terbatas yang mencakup publikasi, promosi penawaran 

(bagaimana barang tersebut ditampilkan di toko), penawaran kepada eksekutif 

(bagaimana kekuatan bisnis bekerja), periklanan, penjualan individu dan pamer 

langsung. Setiap kali item lain dikirim, upaya promosi perlu menggabungkan 

sebagian besar atau bahkan komponen ini. 
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Menurut Kotler (2015) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan 

pihak lain. Kasmir (2015) mengatakan strategi bersaing yang tepat diperlukan agar 

bisnis dapat menjadi berhasil. Unsur startegi tersebut adalah STP (Segmentation, 

Targeting, dan Positioning). Sumarmi dan Soeprihanto (2011) menjelaskan 

“Marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti 

dari sistem pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata 

lain marketing mix adalah kumpulan dari variable yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen”. 

1. Product (Produk) 

Produk merupakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan untuk tujuan 

diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan konsumen. Dalam marketing produk merupakan elemen 

yang sangat penting dalam sebuah program pemasaran. Strategi pemasaran produk 

dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pembelian sebuah produk bukan 

hanya sekedar untuk memiliki sebuah produk tersebut tetapi juga untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Price (Harga) 

Monroe (2015) menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis 

yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. 

3. Place (Tempat) 

Kotler (2011) menyatakan bahwa Saluran distribusi terdiri dari seperangkat 

lembaga yang melakukan segala kegiatan (Fungsi) yang digunakan untuk 
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menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen. Dari 

definisi diatas dapat diartikan bahwa saluran distribusi suatu barang adalah 

keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hak 

pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai. 

4. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada 

konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan 

perilaku. Melalui periklanan suatu perusahaan mengarahkan komunikasi persuasif 

pada pembeli sasaran dan masyarakat melalui media-media yang disebut dengan 

media massa seperti Koran, majalah, tabloid, radio, televisi dan direct mail (Baker, 

2012). 

5. People 

Yang dimaksud people Berikut adalah pekerja dari koperasi atau kontrak 

spesialis, atau individu yang secara langsung atau langsung terkait dengan siklus 

bantuan itu sendiri, misalnya dalam administrasi keunggulan termasuk para 

reception, dokter, dan beauty therapis. 

6. Procces 

Proses adalah tindakan yang menunjukkan bagaimana administrasi diberikan 

kepada pelanggan selama perolehan produk. Kepala bisnis melalui  front liner 

sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan untuk tujuan menarik 

konsumen. Fasilitas jasa konsultasi gratis, pengiriman produk, credit card, card 

member dan fasilitas layanan yang berpengaruh pada image perusahaan. 

7. Physical Evidence 
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Physical Evidence menurut Kotler (2011) adalah bukti yang dimiliki  oleh 

penyedia jasa yang ditujukan kepada konsumen sebagai usulan nilai tambah 

konsumen. Sedangkan menurut pendapat ahli lain, Nurhayati (2012) 

mengemukakan bahwa bukti fisik (physical evidence) adalah sarana fisik yang 

merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan untuk 

membeli dan menggunakan barang maupun jasa.Hal ini akan semakin  memperkuat  

keberadaan dari jasa tersebut. Karena dengan adanya fasilitas pendukung secara 

fisik, maka pelanggan akan lebih memahami jasa yang ditawarkan tersebut. 

 

2.4 Digital Marketing 

Digital Marketing menurut Chaffey (2014) adalah penerapan teknologi  

digital yang membentuk online channel  ke  pasar (website,  e-mail,  data base,   

digital TV  dan Melalui berbagai perkembangan terakhir lainnya (menghitung situs, 

layanan, rekaman web, dan organisasi interpersonal) yang menambah latihan 

pemasaran, yang berarti memperoleh keuntungan dan mempertahankan pembeli. 

(di  dalam  proses  pembelian  yang  multi-channel  dan daur hidup pelanggan), 

melalui upaya untuk memahami pentingnya inovasi tingkat lanjut dan 

mengembangkan cara yang teratur untuk menangani peningkatan perhatian pembeli 

(organisasi, perilaku, nilai dan pendorong penjualan merek), dan kemudian 

menyampaikan pesan melalui korespondensi dan administrasi berbasis online yang 

terintegrasi dan terpusat untuk memenuhi kebutuhan klien yang eksplisit.  

Menurut Heidrick dan Struggles (2015) perkembangan dari digital marketing  

melalui  web,  telepon genggam, dan  perangkat  games,  menawarkan akses baru 

untuk promosi yang tidak diketahui dan sangat kuat. Jadi untuk alasan apa 

pengiklan di seluruh Asia tidak bertukar penggunaan budget dari marketing  
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tradisional seperti TV, radio, dan media cetak ke arah media teknologi baru dan 

media yang lebih interaktif. 

Menurut Ridwan dan Tarigan (2009) Digital marketing adalah gerakan 

menampilkan termasuk menandai yang memanfaatkan berbagai media online, 

misalnya situs, situs, email, adwords, atau organisasi informal. Jelas promosi 

tingkat lanjut tidak hanya berkaitan dengan periklanan web. 

 

2.5 Selling 

Istilah selling atau penjualan sering disalah artikan dengan istilah marketing, 

bahkan ada yang menganggap sama pengertian selling dan  marketing. Kesalah 

pahaman ini tidak hanya pada praktek penjualan tetapi  juga  pada  struktur 

organisasi perusahaan.  Pada  hakekatnya  kedua  istilah  tersebut  memiliki arti dan 

ruang lingkup yang berbeda. Marketing memiliki arti yang lebih luas meliputi 

berbagai fungsi perusahaan, sedangkan selling merupakan bagian dari kegiatan 

marketing itu sendiri. Dengan demikian selling adalah tidak sama dengan 

pemasaran.  

Menurut William (2010) Penjualan tatap muka adalah Interaksi antar 

individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, 

menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 

menguntungkan dengan pihak lain. Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa ruang 

lingkup pemasaran lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup penjualan karena 

penjualan merupakan salah satu kegiatan dalam pemasaran. 
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2.6 User Interface 

UI adalah sesuatu di luar layar, klienlah yang menyertai penggunaan 

kerangka teoritis dan aktual (Satzinger et al., 2010). UI adalah dasar untuk kerangka 

data yang memerlukan asosiasi klien dengan menghasilkan informasi dan hasil. 

Klarifikasi bahwa kerangka data lain mempengaruhi sejumlah besar kerangka data 

lain yang ada, dan pemeriksaan harus menjamin bahwa semua bekerja sama. 

Investigasi harus memiliki data tentang setiap kerangka kerja yang akan 

menghubungi kerangka kerja baru. Kerangka kerja juga harus berasosiasi dengan 

klien baik di dalam maupun di luar asosiasi. 

Dari klarifikasi ini, UI memainkan peran penting dalam kelangsungan 

kerangka data. Membuat UI berarti membuat inovasi data mudah digunakan oleh 

klien atau disebut easy to use. Istilah mudah dipahami digunakan untuk merujuk 

pada kapasitas yang didorong oleh program atau program aplikasi yang cukup 

mudah untuk dikerjakan dan memiliki berbagai kemampuan sehingga klien merasa 

terbuka untuk memanfaatkan program tersebut. Meskipun demikian, terkadang 

masih ada kemajuan data yang memiliki UI yang terlalu berbelit-belit sehingga 

merepotkan. dirasakan oleh klien. 

2.7 User Experience 

Seperti yang ditunjukkan oleh arti ISO 9241-210, adalah pemahaman dan 

reaksi individu terhadap penggunaan kerangka kerja, item, dan administrasi. 

Pengalaman klien (UX) adalah ilmu yang menganalisis apa yang dirasakan klien 

dalam menggunakan kerangka kerja sehingga mereka mendapatkan kepuasan 

setelah menggunakannya.  
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Untuk sementara, menurut Garrett (2011) Pengalaman Klien bukan tentang 

pengoperasian item atau administrasi saat ini. Namun, bagaimana kerjasama antara 

klien dan barang tersebut, misalnya pengalaman klien dalam menggunakan barang, 

apakah mudah digunakan, seberapa mudah dalam memotong barang atau organisasi 

untuk pengalaman menemukan, menghubungkan, dan memahami informasi 

terbuka. Hal ini penting karena ketika suatu item berkembang, biasanya lebih 

banyak pertimbangan diberikan pada apa yang dilakukannya atau dibuat. Untuk 

sementara, pengalaman klien adalah sisi lain yang sering diabaikan baik dalam hal 

kemiripan dengan cara kerjanya. Semua hal dipertimbangkan, UX dapat memiliki 

efek antara item yang bermanfaat dan item yang gagal.  

UX tidak persis seperti yang dilihat pada umumnya, tidak hanya membuat 

rencana yang menarik untuk dilihat, tetapi dapat menjawab mengapa rencana itu 

seperti itu, rencana yang dapat membuat klien merasa senang ketika mereka 

mencapai tujuan mereka saat menggunakan item atau aplikasi. Karena ada beberapa 

hal yang harus dipikirkan bagaimana memiliki opsi untuk membuat UX yang layak 

dan tepat, itu disebut perancang UX. Perencana UX adalah individu yang, dengan 

kemampuan perencanaan mereka, bekerja di berbagai wilayah praktis, mengamati 

lokasi yang sempurna antara kebutuhan klien, tujuan, dan kemajuan mekanis, dan 

kemudian membuat pertemuan mistis melalui rencana item yang penting, 

bermanfaat, dan bisnis- akomodatif. (meaningful, useful, dan enjoyable). 

 

2.8 Quality Function Deployment (QFD) 

A. Pengertian 

Sifat kerja organisasi atau yang disebut dengan QFD adalah ilmu yang 

digunakan untuk menjamin bahwa kebutuhan klien dapat terpenuhi selama proses 
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konfigurasi item, selama rencana dan selanjutnya selama aktivitas kerangka item. 

(Evans, 2005). Quality Function  Deployment (QFD) yang disebut tempat nilai, 

menurut Rampersad (2005) adalah teknik untuk mengatur dan meningkatkan item 

terorganisir yang memungkinkannya untuk dengan jelas menunjukkan apa yang 

dibutuhkan dan dibutuhkan klien. Proses QFD melibatkan  pembangunan satu atau 

lebih matriks, karena bentuknya matriks itu disebut  “House  of Quality” atau 

Rumah Kualitas. Jika QFD digunakan secara sistematis  dan  teratur, itu dapat 

mengubah semua keinginan klien menjadi komponen item dan menentukan sudut 

pada fase awal.  

Keinginan klien dipenuhi dengan kerangka kerja yang menggunakan batasan 

khusus yang pasti dan tujuan usaha. Jadi melihat spekulasi para ahli di atas, 

cenderung menyimpulkan bahwa Quality Function Deployment (QFD) adalah 

metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan produk baru, 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan. QFD agar dapat mendengar “suara pelanggan” 

lebih jelas dalam pengembangan produk dan mengubah semua keinginan pelanggan 

dengan membangun matriks yang biasa dikenal dengan House of Quality. 

 

B. Konsep QFD (Quality Function deployment) 

QFD (Quality Function deployment ) merupakan sekumpulan perencanaan 

dan alat-alat komunikasi yang berfokus pada kebutuhan pelanggan dalam 

mengkoordinir desain, manufaktur dan  memasarkan barang, dengan mempunyai 

manfaat utama yaitu: meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam proses 

produksi-pemasaran dan desain,  desain  dan manufaktur dan pembeli dan pemasok, 

mendorong munculnya ide-ide desain yang baru dan suatu perusahaan 

mendapatkan keunggulan kompetitif. QFD (Quality Function deployment)  
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berfokus dalam melibatkan  pelanggan  pada  proses  pengembangan  produk  sedini 

mungkin. Filosofinya adalah bahwa pelanggan tidak akan puas dengan suatu 

produk, meskipun suatu produk telah dihasilkan dengan sempurna, bila mereka 

tidak membutuhkannya.  

 

C. Analisis QFD (Quality Function Deployment) 

Teknik QFD (Quality Function deployment)  digunakan untuk memenuhi 

prasyarat klien dengan menggunakan kerangka batasan khusus yang diperinci dan 

target pelaksanaan. QFD (Pengiriman Kapasitas Kualitas) menggunakan tiga seri 

penginapan, penentuan item dan atribut bagian item yang signifikan. Di rumah 

ketiga, bagian item dan atribut interaksi terhubung. Oleh karena itu, dibentuk di 

rumah keempat, kualitas siklus diubah menjadi interaksi perakitan yang akan 

dilakukan secara terkontrol, khususnya penentuan perakitan. Hasil menggabungkan 

adanya metode kerja standar untuk setiap perkembangan siklus. QFD (Quality 

Function deployment) digunakan untuk memperbaiki pemahaman tentang 
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pelanggan dan untuk mengembangkan  produk, jasa, serta proses  dengan cara yang 

lebih berorientasi  kepada  pelanggan. 

 

Gambar 2.1 House Of Quality 

 

Langkah – langkah membangun QFD 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membangun Rumah Kualitas QFD 

menurut (Rampersad, 2005) :  

1)  Cari tahu siapa kliennya, buat daftar klien tentang hal-hal yang harus diperoleh 

dan ukur pentingnya kebutuhan ini dengan bantuan kualitas tertimbang. Harus 

dimungkinkan melalui pertemuan, pertanyaan, dan lainnya, keinginan klien 

dibingkai dengan menawarkan sudut pandang dan mengumpulkannya “1a”  

dalam  rumah kualitas. Langkah ini menangani apa yang penting bagi pelanggan, 

pentingnya keinginan tersebut ditujukan dengan bantuan faktor bobot. 
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2) Membandingkan eksekusi item dengan eksekusi item pesaing. Dalam tahap ini 

item dikontraskan dan setidaknya satu item bersaing. Dengan cara ini akan 

mendapat masukan mengenai keseriusan item dengan item. 

3) Mengidentifikasi Terlebih lagi pastikan target perbaikan, cari tahu klien mana 

yang perlu perbaikan agar barangnya serius. Pada tahap ini, ditunjukkan apa 

yang klien butuhkan untuk dikerjakan sebanding dengan pesaing. Secara 

keseluruhan, nilai objektif dari setiap atribut item ditunjukkan oleh angka. 

Sementara itu, untuk menentukan bobot, tingkat kemajuan X faktor bobot 

signifikan. 

4) Menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam parameter teknis yaitu  

spesifikasi  produk. Nyatakan bagaimana keinginan klien dapat dimanfaatkan. 

Ketika tindakan membayangkan pentingnya kebutuhan klien lebih dari, pilihan 

dibuat pada metode yang paling mahir untuk mengelola keinginan itu. Melalui 

penyampaian wawasan, diputuskan batasan atau kualitas khusus mana yang akan 

dipengaruhi oleh berbagai keinginan klien. Lebih  spesifik lagi, tolak ukur 

hubungan “Bagaimana” (spesifikasi) dengan “Apa” (keinginan pelanggan). 

Desain produk ditentukan oleh parameter itu.  

5) Memeriksa hubungan antara keinginan klien dan batasan khusus. Tunjukkan 

dalam metrik sejauh mana keinginan klien dipengaruhi oleh batasan khusus dan 

tunjukkan hubungan sejauh nilai. Dalam jaringan koneksi, koneksi antara 

keinginan klien atau atribut item dan batasan khusus dipertimbangkan. Hal itu 

melibatkan perpaduan antara “Apa” dan “Mengapa”. Baris kosong dalam 

matriks menunjukkan tidak adanya hubungan antara karakteristik  produk  teknis  

dengan keinginan pelanggan yang terkait. Kadar pentingnya proyek ditujukan 
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bagi setiap sel dalam nilai. Untuk menentukan nilai sel kekuatan hubungan x 

bobot (%).  

6) Mengenali kolaborasi batas-batas khusus individu. Buat hubungan antara batas-

batas khusus itu diekspresikan di atas rumah berkualitas. Kolaborasi batas-batas 

khusus difokuskan pada sifat bagian atas rumah. Sejumlah besar koneksi itu 

ditampilkan dengan jelas di atas tempat nilai, yang penting untuk perbaikan 

spesifikasi produk.  

7) Mencatat satuan tolak ukur untuk semua parameter teknis. Pada bagian  rumah 

kualitas ini, satuan tolak ukur dari semua parameter teknis diperlihatkan.  

8) Menententukan harga target konfigurasi item baru atau menunjukkan 

peningkatan ke batas khusus yang dibuat. Nilai objektif diselesaikan dengan 

mempertimbangkan informasi khusus dan kebutuhan batas. Nilai objektif terkait 

dengan peningkatan batas-batas khusus.  

Metode QFD (Quality Function deployment) diatas dapat menunjukan bahwa 

mengumpulkan informasi  mengenai opini pelanggan berkaitan dengan produk atau 

jasa dengan beberapa cara seperti survei pelanggan, wawancara dan diskusi panel 

pelanggan. Keluhan pelanggan  harus  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  positif,  

sebagai  kesempatan untuk belajar dari kesalahan. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian 

dengan tujuan agar dapat digunakan dengan baik untuk meningkatkan hipotesis 

dalam mengevaluasi pengujian yang diarahkan. Dari penelitian terdahulu, tidak 

ditemukan penelitian dengan judul yang sama, namun mengangkat penelitian 

sebelumnya sebagai semacam perspektif dalam meningkatkan bahan ulasan dalam 
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ulasan ini. Berikutnya adalah hasil penelitian terdahulu sebagai beberapa jurnal 

penelitian dapat dilihat tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Hasil Penelitian Perbedaan 

Stephen 

Joewono dan 

Wahyu 

Ramadoni 

(2019) 

Pengaruh Tampilan 

Antar Muka Dan 

Kualitas Layanan 

Terhadap Minat 

Beli (Studi Kasus 

Pada Konsumen 

Go-Food Dikota 

Malang Dan 

Surabaya 

Tampilan Antar 

Muka 

mempengaruhi 

Kualitas Layanan 

aplikasi Go-Food. 

Kualitas Layanan 

mempengaruhi 

Minat Beli 

pengguna aplikasi 

Go-Food. 

Tampilan Antar 

Muka 

mempengaruhi 

Minat Beli 

pengguna aplikasi 

Go-Food.  

Penelitian yang di 

lakukan menggunakan 

tampilan antar muka 

untuk mempengaruhi 

kualitas layanan 

terhadap minat beli, 

sedangkan peneliti 

menggunakan metode 

quality function 

deployment (QFD) 

dengan menganalisis 

konten aplikasi 

smartphone untuk 

mempengaruhi 

penjualan. 

Rizal Abdul 

Rahman dan 

Rizki Yudhi 

Dewantara 

(2017) 

Pengaruh 

Kemudahan 

Penggunaan Dan 

Kemanfaatan 

Teknologi 

Informasi Terhadap 

Minat 

Menggunakan Situs 

Jual Beli Online 

Kemudahan 

pelayanan dengan 

teknologi 

konsumen memiliki 

pengaruh yang 

tinggi terhadap 

minat beli 

konsumen pada 

situs jual beli 

online 

Penelitian yang di 

lakukan menggunakan 

analisis data kuantitatif 

untuk mengetahui 

keputusan pembelian, 

sedangkan peneliti 

menggunakan metode 

quality function 

deployment (QFD) 

dengan menganalisis 

konten aplikasi 

smartphone untuk 

mempengaruhi 

penjualan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

  

CV. Ries Project Production 

Perumusan Masalah 

Pengumpulan dan 

pengolahan data 

Analisis 

Kesimpulan dan saran 

Wawancara 

Kuesioner 

Studi pendahuluan 

Analisa kualitas layanan dengan 

metode QFD (quality function 

deployment)  

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

Konsumen 

Konsumen 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Studi literatur 

Pembuatan Aplikasi 
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Masing – masing langkah penelitian diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan studi lapangan. Studi menulis diarahkan untuk 

melihat dan menemukan secara hipotetis teknik yang digunakan dalam strategi 

berpikir kritis, khususnya penggunaan teknik tersebut QFD (Quality Function 

Deployment). Sedangkan studi lapangan adalah mempelajari bagaiman metode 

yang sedang berjalan terkait objek penelitian di CV. Ries Project Production. 

2. Perumusan Masalah 

Pada tahap selanjutnya dilakukan perumusan masalah yang terjadi pada objek 

penelitian sekaligus merumuskan tujuan penelitian. Perumusan masalah didapat 

dari hasil analisis penelitian pada waktu studi lapangan dan data data yang 

diambil dari hasil wawancara dengan bagian konsumen CV. Ries Project 

Production. Hasil perumusan masalah ini sekaligus dijadikan tujuan dalam 

penelitian yang dilakukan. 

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada tahap yang ketiga dilakukan pengumpulan data – data yang diperlukan 

sebagai bahan untuk menanggulangi permasalahan yang telah terbentuk pada 

tahap selanjutnya. Setelah informasi terkumpul, dilakukan penanganan 

informasi yang akan digunakan pada tahap pemeriksaan. Pada proses analisis 

dikaji data – data yang ada menggunakan metode yang telah peneliti pelajari 

pada tahap awal 
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4. Pembuatan Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi berbasis android untuk dilakukanan 

analisis dengan cara diuji kepada konsumen dengan harapan masukan-masukan 

terhadap kekurangan aplikasi yang telah dibuat guna melakukan proses 

perbaikan. 

5. Analisis 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap aplikasi berbasis android yang sudah 

jadi dengan metode QFD (Quality Function Deployment) yang fokus pada 

kegunaan aplikasi dengan mencari nilai rata – rata tingkat daya beli konsumen 

terhadap penggunaan aplikasi CV. Ries Project Production. Secara umum 

pembahasan masalah – masalah berisi tahapan – tahapan perhitungan data – data 

yang ada menggunakan rumus valid metode QFD (Quality Function 

Deployment). Setiap bagian akan diulas secara maksimal sesuai langkah – 

langkah yang terdapat pada metode QFD (Quality Function Deployment). Dari 

hasil pemrosesan data pada tahap sebelumnya akan digunakan sebagai bahan 

analisis lebih lanjut guna mendapatkan hasil dari masukan-masukan para 

konsumen. Hasil masukan-masukan konsumen ini diharapkan akan dapat 

memberikan pembaruan terhadap aplikasi dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen guna  meningkatkan penjualan CV. Ries Project Production. 

6. Kesimpulan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang 

telah dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode QFD 
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(Quality Function Deployment). Kesimpulan ini berupa pernyataan yang diambil 

dari perhitungan yang dihasilkan dengan metode penelitian. 

7. Saran 

Sebagai pengembangan dari konsekuensi penjelasan akhir, penulis menemukan 

ide-ide yang berhubungan dengan interaksi yang berjalan pada objek 

pemeriksaan sehingga dengan asumsi itu dapat memberikan hasil yang lebih 

baik di kemudian hari. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, karena pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. Dilihat dari persoalannya, pemeriksaan ini 

merupakan eksplorasi kausal, khususnya eksplorasi dengan atribut-atribut masalah 

sebagai hubungan kausal antara setidaknya dua faktor. Strategi yang digunakan 

adalah teknik belajar (non experimental). Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu penggunaan metode QFD (X1), usaha 

perbaikan konten aplikasi perusahaan dengan metode QFD (X2), kepuasan (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran 

Penggunaan 

Metode QFD X1 

Kepuasan Konsumen 

Y 
 

Usaha Perbaikan Konten 

Aplikasi Perusahaan 

dengan metode QFD X2 
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3.3 Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah analisis kontekstual dengan 

metodologi ilustratif. Seperti yang ditunjukkan oleh Sukmadinata (2012) penelitian 

analisis kontekstual adalah pemeriksaan yang mengarah pada "solidaritas 

kerangka". Unit ini dapat berupa proyek, latihan, acara, pertemuan orang-orang 

yang dibatasi oleh waktu, tempat, atau ikatan tertentu.  

Pendekatan deskriptif menurut Gulo (2012) adalah penelitian yang 

menggunakan pertanyaan dasar kedua yaitu bagaimana. Kita tidak puas bila hanya 

mengetahui masalah secara eksploratif, tetapi ingin mengetahui bagaimana 

peristiwa itu bisa terjadi. Hasil penelitian deskriptif lebih luas karena juga 

mengetahui faktor-faktor penyebab suatu kejadian. 

Pemeriksaan ilustratif menggunakan pertanyaan utama berikut, lebih 

tepatnya bagaimana. Penilaian ini tidak cukup untuk mengenali eksplorasi masalah, 

tetapi penting untuk mengetahui bagaimana episode itu terjadi. Dampak selanjutnya 

dari audit realistis ini lebih luas karena mereka juga mengetahui faktor-faktor yang 

membuat suatu peristiwa berjalan. Penelitian analisis kontekstual dengan 

metodologi ilustratif dilakukan untuk mengumpulkan informasi, mengambil 

kepentingan, memperoleh pemahaman dari suatu kasus dengan menggambarkan 

apa yang terjadi sesuai realitas saat ini pada saat pemeriksaan berlangsung tanpa 

menguji spekulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta tentang 

subjek atau  objek yang diteliti tentang penerapan metode QFD (Quality Function 

Deployment) pada rencana analisis konten aplikasi mobile smartphone untuk untuk 

meningkatkan penjualan di perusahaan CV. Ries Project Production. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

Pupulasi dan sampel penelitian ini adalah yang terkait dengan Metode QFD 

(Quality Fuction Deployment) pada rencana analisis konten aplikasi mobile 

smartphone untuk untuk meningkatkan penjualan di perusahaan CV. Ries Project 

Production. Adapun subyek penelitian yang dimaksud adalah konsumen dan calon 

konsumen CV. Ries Project Production yang  berkaitan  dengan rencana analisis 

konten aplikasi mobile smartphone untuk untuk meningkatkan penjualan. Subjek 

dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik random sampling, dengan 

memperhatikan kemampuan maupun pengetahuan responden tentang topik yang 

dikaji. Adapun respondennya adalah sebagai berikut. 

1. Konsumen 50 orang CV. Ries Project Production yang sudah pernah order 

2. Calon Konsumen 50 orang yang sudah konsultasi produk tetapu belum sampai 

order atau belum sama sekali. 

Penetuan jumlah responden atau sampel dari populasi menggunakan rumus 

Hair et. al (2013) dalam Solihin dan Ratmono (2013) menyatakan bahwa pedoman 

ukuran contoh dasar dalam penyelidikan PLS-SEM setara dengan atau lebih 

penting (≥) dilihat dari keadaan yang menyertainya: 

(1) Sepuluh (10) kali ukuran penunjuk perkembangan terbesar yang digunakan 

untuk mengukur bangunan 

(2) Sepuluh (10) kali jumlah terbesar cara mendasar yang mendorong pembuatan 

tertentu.  

Model dalam penelitian ini tidak mempunyai indikator formatif. Jalur struktural 

yang mengenai sebuah variabel laten dalam model PLS yaitu tujuh (7) jalur 

struktural. Sehingga menghasilkan perhitungan ukuran sampel minimum PLS 
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pada penelitian ini sebanyak 70. Apabila standar ukuran sampel pada model 

estimasi digunakan pada PLS maka akan menghasilkan efek prediksi yang lebih 

baik (Yuniarti, 2016). 

Jadi jumlah responden yang akan dijadikan sampel adalah minimum 70 orang 

dan peneliti memutuskan jumlah responden yang akan dikaji sejumlah 100 orang. 

Pengambilan sampel yang sudah dilakukan oleh peneliti menggunakan Google 

Forms karena dengan menggunakan aplikasi Google Forms dapat menghemat 

waktu, biaya, dan tenaga peneliti dalam melakukan penelitian. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Mengetahui lebih jelas dalam penyusunan instrumen penelitian tersebut, 

maka perlu dibahas definisi oprasional penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Rencana Analisis Konten Aplikasi Smartphone berbasis Android  

Rencana analisis konten aplikasi Smartphone berbasis Android ini adalah suatu  

proses untuk menentukan tindakan dalam melayani konsumen perusahaan secara 

tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan isi dan kualitas konten 

memunculkan gambaran pelayanan perusahaan yang sudah digitalisasi dalam 

rangka untuk meningkatkan penjualan perusahaan secara signifikan. Dimana 

dilihat dengan indikatornya untuk rencana analisis konten aplikasi Smartphone 

berbasis android dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan CV. Ries 

Project Production. 

2. QFD (Quality Function Deployment) 

QFD (Quality Function Deployment) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan 

pengembangan perusahaan untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan 
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keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu perencanaan dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Dimana perusahaan akan berusaha 

memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi  konsumen. 

3. Matrik House of Quality 

Matriks House of Quality atau rumah kualitas yang dimaksud adalah sebagai alat 

yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD (Quality Function 

Deployment).  Matriks HOQ (House of Quality) Ini juga merupakan upaya untuk 

mengubah suara klien/pembeli langsung ke kualitas khusus atau penentuan 

khusus dari pengaturan berikutnya. Berdasarkan petunjuknya, ini adalah untuk 

menemukan cara mengatur kerangka kerja HOQ House of Quality yang sesuai 

dengan prioritas yang dibutuhkan siswa. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

melakukan penyebaran angket dengan menggunakan media google form kepada 

responden. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh 

responden dengan kriteria yang telah ditentukan. Angket merupakan teknik 

pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang 

relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian 

ini. Penyebaran angket tersebut diberikan kepada konsumen dan calon konsumen 

CV. Ries Project Production, untuk menjaring informasi mengenai Analisis Konten 

Aplikasi Smartphone Berbasis Android untuk Meningkatkan Penjualan Konveksi 

CV. Ries Project Production. 
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Dalam penelitian ini, pengukuran data dilakukan melalui skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur variabel bebas dan variabel terikat dengan bobot 

skor sebagai berikut (Sugiyono, 2014): 

 

Tabel 3. 1 Penggambaran Skor Jawaban Skala Likert 

No. Pilihan Jawaban Skor 

1. Sangat setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Kurang Setuju 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

1 

Sumber: Sugiyono (2014)  

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Penelitian kuisioner diharapkan untuk memperoleh informasi penelitian. 

Instrumen penelitian adalah alat estimasi yang digunakan oleh para ahli dalam 

mengumpulkan informasi sehingga pekerjaannya lebih sederhana dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih tepat, lengkap, dan metodis sehingga lebih mudah 

diolah. Skala estimasi dalam instrumen penggunaan strategi QFD (Quality 

Function Deployment) di CV. Ries Project Production dengan empat pilihan 

jawaban. Alasan digunakan empat alternatif jawaban adalah untuk menghindari 

jawaban yang cenderung pada nilai tengah (netral). Dalam kuisioner ini terdapat 24 

butir pertanyaan, berikut ini adalah Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Menggunakan 

Metode QFD (Quality Function Deployment) pada Analisis Konten Aplikasi CV. 

Ries Project Production. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Menggunakan Metode QFD pada 

Analisis Konten Aplikasi CV. Ries Project Production. 

No Variabel Indikator Butir Jumlah 

1. Penggunaan Metode 

QFD 

Kualitas 

perencanaan 

pembuatan konten 

aplikasi perusahaan 

1,2,4 3 

Survey desain 

konten yang 

dibutuhkan 

konsumen 

5,6 2 

Penilaian konsumen 

terhadap 

perencanaan desain 

konten 

3,7 2 

Angket daftar 

kebutuhan 

konsumen 

8,9,10 3 

Kebutuhan 

Konsumen 

11,12  

2. Usaha Perbaikan 

Konten Aplikasi 

Perusahaan dengan 

metode QFD 

Kemampuan 

peningkatan 

perencanaan desain 

konten aplikasi 

perusahaan 

13,14 3 

Ketercapaian tujuan 

perusahaan 

18 2 

3. Kepuasan Konsumen Kualitas pelayanan 

kepada konsumen 

15 1 

Kebutuhan 

konsumen 

16,17,0 3 

4. Peningkatan 

Penjualan 

Meningkatnya minat 

beli konsumen 

konsumen 

19,20 3 

Meningkatnya 

produk permintaan 

konsumen 

21 2 
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3.8 Pengujian Instrumen 

Pengujian instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen sehingga dapat digunakan dalam proses analisis data untuk memperoleh 

data penelitian sesuai dengan fakta di CV. Ries Project Production. 

1. Uji Validitas 

Legitimasi merupakan tindakan yang menunjukkan derajat legitimasi atau 

legitimasi suatu instrumen. Instrumen yang sah mengandung pengertian bahwa 

instrumen penduga yang digunakan untuk memperoleh informasi (ukuran) adalah 

substansial, substansial mengandung arti bahwa instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya ditaksir. Instrumen tersebut harus 

memenuhi legitimasi pengembangan dan legitimasi konten yang dalam penelitian 

ini menggunakan penilaian master (Master Judgment). 

Spesialis juga perlu menguji legitimasi instrumen yang telah dikumpulkan 

melalui pengalaman. Dengan mengujinya melalui pengalaman maka akan diketahui 

derajat legitimasi yang tepat atau legitimasi dilihat dari keterlibatannya. Jenis 

legitimasi yang digunakan adalah mengembangkan legitimasi yang memutuskan 

legitimasi dengan mencocokkan skor yang didapat dari segala sesuatu sebagai 

pertanyaan dengan skor lengkap. Hubungan antara skor hal dan skor absolut mereka 

harus besar. Mengingat ukuran faktual, dengan asumsi itu terjadi begitu saja, skor 

semua hal yang diorganisir berdasarkan elemen ide dihubungkan dengan skor 

absolut, dapat dikatakan bahwa instrumen estimasi memiliki legitimasi. Untuk 

menguji validitas dapat menggunakan product moment atau pearson (pearson’s 

Product Moment Coeffisient Corelation), yaitu sebagai berikut: 
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Dimana : rXY = koefisien korelasi X dan Y, dua variabel yang dikorelasikan. 

X = Skor untuk pernyataan yang dipilih 

Y = Skor total 

n = Jumlah responden 

1. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dapat dikatakan andal dengan asumsi suatu instrumen cukup 

solid untuk digunakan sebagai alat pemeroleh informasi karena instrumen tersebut 

memadai (Arikunto, 2006). Resep ketergantungan menggunakan persamaan 

koefisien kualitas Alpha Unwavering adalah untuk menguji ketergantungan 

variabel hal-hal yang dipandang sah atau substansial (Arikunto, 2002). Hasil uji 

ketergantungan dinyatakan solid dengan asumsi harga koefisien alpha yang 

diperoleh lebih menonjol dari tabel dengan arti 5%.  

Hasil komputasi menunjukkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini 

dinyatakan asli. Keandalan instrumen dari penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan persamaan Cronbach Alpha dengan kebutuhan dasar untuk dianggap 

solid adalah > 0,7 (Sugiyono, 2010). Mengingat pengujian dengan persamaan 

terukur dalam ulasan ini, uji ketergantungan dilakukan dengan menggunakan 

strategi Resep Alpha Cronbach dan dengan menggunakan resep yang 

menyertainya: 
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𝑟𝑖 = 1 +
𝑘

𝑘−1
{

ΣS
𝑖.2

S𝑡
2 }……………………………………………...…… (2.1)  

 

Keterangan: 

𝜅 = mean kuadrat antara subyek 𝑆𝑖
2  = varians item 

Σ = mean kuadrat kesalahan 𝑆𝑡
2 = varians total 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Kuesioner disebar dan dikumpul kembali, tahap selanjutnya adalah mengolah 

data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Skala pengukuran dan alat 

analisis yang digunakan adalah Analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah 

transformasi data lengkap yang mudah dipahami atau diinterpertasi. 

Mendeskripsikan data penelitian dilakukan dengan menggunakan statistik 

deskriptif, yaitu dengan menghitung harga mean (M), Median (Md), Modus (Mo), 

Variansi (σ2), dan Standar Deviasi (σ). Dalam instrumen survei digunakan 4 

(empat) keputusan jawaban. Keempat keputusan respon di atas digunakan untuk 

menentukan adanya derajat yang akan diubah menjadi struktur peregangan. 

Peregangan diperoleh dari estimasi skor dasar dan skor paling ekstrim yang akan 

digunakan untuk melacak standar deviasi terbaik dan mean optimal. Standar deviasi 

ideal dan mean ideal digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian yang terbagi 

menjadi 4 klasifikasi. Tahap awal tikungan adalah mean yang melibatkan jarak 

antara - 1,5 SDi hingga +1,5 SDi. Tikungan digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.3 Kurva normalitas 4 kategori 



 

 

40 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Profil Objek Penelitian 

CV. Ries Project Production merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

produk dan jasa pembuatan pakaian/konveksi/mikro garment yang berlokasi di 

Tulungagung Jawa timur, Indonesia. Perusahaan sudah menekuni bidang usaha 

konveksi sejak tahun 2013 telah memberikan banyak pelajaran berharga untuk 

senantiasa meningkatkan profesionalisme usaha dalam hal peningkatan manajemen 

usaha, sumber daya manusia, kualitas, produktifitas, ketepatan waktu dalam rangka 

mewujudkan kepuasan konsumen. 

Sebagai perusahaan konveksi di Tulungagung yang ditopang oleh jaringan 

produksi yang kuat dan SDM yang berkualitas, perusahaan umumnya berfokus 

pada waktu dan kualitas. Adanya dorongan yang kuat untuk terus dinamis dalam 

menyesuaikan diri dengan kemajuan gaya, perusahaan diharapkan memiliki 

keterampilan dan ketekunan dan juga mengikuti perkembangan model, teknik 

pengerjaan dan bahan yang digunakan. 

Perusahaan CV. Ries Project Production melayani pemesanan untuk 

kebutuhan dan keperluan seragam perusahaan, seragam organisasi, seragam 

kampus, seragam Sekolah dan kaos promosi atau event. Dalam proses transakis 

perusahaan dapat menyesuaikan dari segi desain, jenis kain, bordir dan sablon 

sesuai dengan permintaan konsumen yang merupakan salah satu kelebihan dari 

perusahaan garment atau konveksi kami, sehingga diharapkan mampu memberikan 

kepuasan kepada para konsumen dimanapun berada. 
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Sampai saat ini, CV. Ries Project Production telah mendapat kepercayaan 

dari berbagai macam instansi maupun perusahaan. Dengan kinerja Perusahaan yang 

semakin baik dari waktu ke waktu, di harapkan tujuan perusahaan untuk dapat 

bersaing di pasar nasional dapat tercapai dan kesejahteraan karyawan meningkat, 

sehingga mampu membuat perusahaan menjadi berkah bagi masyarakat. Dengan 

pemanfaatan mobile smartphone ini akan bermanfaat bagi konsumen dalam proses 

penjualan, peningkatan penjualan bagi perusahaan, perusahaan dan konsumen 

dapat mengetahui tujuan seacara intensif, membantu memudahkan proses order dan 

penyampaian informasi produksi dengan menampilkan secara detail kedalam 

konten aplikasi dari pilihan jenis order fashion, informasi bahan kain, harga, 

diskon, biaya kirim, konten untuk membuat desain sendiri bagi konsumen, metode 

pembayaran, sampai status produksi sampai dengan pengiriman semua akan 

ditampilkan secara otomatis sesuai data yang diinput oleh konsumen 

Dari hasil analisis data menggunakan PLS-SEM.l dengan metode QFD 

(Quality Function Deployment)  yaitu metode yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas suatu produk atau layanan berdasarkan apa yang di inginkan pelanggan,  

pembuatan desain konten aplikasi mobile smartphone berbasis android memiliki 

desain tampilan sebagaimana berikut: 
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4.1.1 Konten tampilan menu login  

Halaman tampilanmenu login ini digunakan untuk identifikasi pengguna aplikasi, 

baik itu calon konsumen ataupun konsumen lama CV. Ries Project Production. 

 

Gambar 4.1 Konten tampilan menu login 

  



 

 

43 

 

4.1.2 Konten tampilan menu utama 

Halaman tampilan menu utama ini untuk memilih kategori order dari 

produk CV. Ries Project Production. Ada 20 (dua puluh) kategori order 

pada produk layanan CV. Ries Project Production yang dapat dipilih oleh 

konsumen. 

 

Gambar 4.2 Konten tampilan menu utama 
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4.1.3 Konten tampilan order 

Halaman tampilan order ini untuk menambahkan barang yang akan diorder 

oleh konsumen CV. Ries Project Production kedalam keranjang beli.  

 

Gambar 4.3 Konten tampilan order 
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4.1.4 Konten tampilan menu upload desain 

Halaman tampilan upload desain ini untuk melampirkan desain spesifik 

seperti logo atau gambar yang akan di sablon maupun dibordir dari pesanan 

konsumen CV. Ries Project Production.  

 

Gambar 4.4 Konten tampilan menu upload desain 
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4.1.5 Konten tampilan menu spesifikasi order 

Halaman tampilan spesifikasi order ini untuk memilih jenis bahan kain yang 

akan diorder, ukuran baju dan jumlah baju yang akan diorder, pilihan 

implementasi gambar menggunakan media sablon ataupun border 

 

Gambar 4.5 Konten tampilan menu spesifikasi order 
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4.1.6 Konten tampilan menu pembayaran 

Halaman tampilan menu pembayaran ini digunakan konsumen dalam 

melakukan checkout daftar keranjang beli dengan melakukan pembayaran 

melalui transfer disertai dengan data rekening konsumen dan bukti 

pembayaran konsumen dapat di upload. 

 

Gambar 4.6 Konten tampilan menu pembayaran 
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4.1.7 Konten tampilan riwayat pemesanan 

Pada konten tampilan riwayat pemesanan ini konsumen akan menunggu 

proses verifikasi pembayaran yang telah dilakukan dari pihak perusahaan 

CV. Ries Project Production. Setelah verifikasi disetujui konsumen akan di 

update informasi proses produksi dari mulai potong kain sampai proses 

kirim. 

 

Gambar 4.7 Konten tampilan riwayat pesanan 
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4.2.  Hasil Analisis Aplikasi 

a. Publikasi dan Promosi Aplikasi CV. Ries Project Production 

Dengan menyebarluaskan informasi melalui media sosial instagram tentang 

aplikasi mobile dan juga memberikan penawaran berupa cashback sebesar 300 ribu 

para konsumen dan calon konsumen mulai mencoba aplikasi Riesproject 

berdasarkan Gambar 4.8. 

Gambar 4.8 Promosi aplikasi melalui instagram 

Dengan adanya aplikasi Riesproject yang sudah tersedia di Google Playstore 

konsumen maupun calon konsumen sudah bisa mengunduh dan menginstal aplikasi 

Riesproject. Kemudahan dalam bertansaksi digital sudah bisa dinikmati melalui 

aplikasi Riesproject. Informasi seputar kain, sablon dan waktu pengerjaan akan 

diterima oleh pengguna aplikasi berdasarkan Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Aplikasi sudah tersedia di Google Playstore 

b. Pengujiian Aplikasi CV. Ries Project Production 

Pengujian dilakukan bersama 19 orang konsumen dan 13 orang belum 

menajadi konsumen dengan cara mengunduh, menginstal, dan juga mencoba 

memakai aplikasi CV. Ries Project Production. Pengguna melakukan penilaian 

setelah melakukan pengunduhan dan pemakaian aplikasi dengan menggunakan 

media kuisioner. Dari hasil kuisioner tersebut dapat ditarik kesimpulan apakah 

konten aplikasi yang dirancang, mudah di akses, mudah difahami dan juga sesuai 

dengan tujuan perusahaan atau tidak. Pengujian dilakukan terhadap semua 32 

pengguna aplikasi dengan menggunakan kuisioner untuk mengetahui tanggapan 

dan penilaian dari pengguna terhadap aplikasi ini. Kuisioner ini disebarkan 
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menggunakan Teknik sampling yaitu Simple Random Sampling yang disebarkan 

kepada 32 pengguna. Dari hasil kuisioner tersebut akan dilakukan perhitungan agar 

dapat ditarik kesimpulan terhadap penilaian penerapan aplikasi yang dirancang. 

Berikut adalah pertanyaan dan hasil kuisioner yang telah dibagikan dengan 

menggunakan rumus: 

Y= 
𝑃

𝑄
x 100% 

Keterangan : 

Y = Nilai Presentase 

P = Banyaknya jawaban responden pada setiap pertanyaan 

Q = Jumlah Responden 

Berikut ini adalah hasil presentase masing-masing nilai jawaban quesioner 

yang diujikan kepada 32 responden. Sesuai dengan pendapat Singarimbun dan 

Effendi (1995) yang mengatakan bahwa jumlah minimal uji coba kuesioner adalah 

minimal 30 responden, jumlah tersebut dinilai akan lebih mendekati kurve normal. 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Aplikasi Variabel Penggunaan Metode QFD 

Variabel Jawaban 

SS S TS STS 
Responden % Responden % Responden % Responden % 

PMQFD 1 6 18% 25 75,8% 2 6,1%   

PMQFD 2 5 15,6% 19 59,4% 8 25%   

PMQFD 3 4 12,5% 8 25% 19 59,4% 1 3,1% 

PMQFD 4 5 15,6% 27 84,4%     

PMQFD 5 3 9,4% 23 71,9% 6 18,8%   

PMQFD 6 4 12,5% 16 50% 12 37,5%   

PMQFD 7 3 9,4% 16 50% 13 40,6%   

PMQFD 8 6 18,8% 26 81,3%     

PMQFD 9 8 25% 24 75%     

 

Dari Variabel Penggunaan Metode QFD ada 6 pernyataan yang memiliki jawaban 

Tidak Setuju (TS) : 

1. Apakah Informasi yang terdapat dalam aplikasi mudah dimengerti 6,1% 
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2. Apakah fitur aplikasi mudah digunakan 25% 

3. Apakah aplikasi nyaman digunakan 59,4% 

4. Apakah konten aplikasi mudah di fahami 18,8% 

5. Apakah konten aplikasi mudah untuk di akses 37,5% 

6. Apakah konten aplikasi ini menarik 40,5% 

Dari 6 pernyataan dengan jawaban Tidak Setuju (TS) diatas dapat 

disimpulkan bahwasanya dalam pengoprasianya aplikasi Riesproject masih belum 

mudah di mengerti dan digunakan sehingga membuat konsumen kurang paham, 

terutama aksesnya tidak mudah bagi semua pengguna karna versi android yang 

belum di update akhirnya menimbulkan kesan aplikasi yang tidak menarik. Solusi 

dari 6 pernyataan Tidak Setuju diatas adalah : 

1. Mengupdate konten informasi lebih lengkap sehingga dapat dimengerti oleh 

pengguna 

2.  Mengupdate fitur-fitur yang mudah digunakan dan di fahami 

3. Mengupdate desain tampilan konten yang lebih menarik sehingga menciptakan 

kesan penggunaan yang nyaman digunakan 

4. Mengupdate versi android yang terbaru sehingga dapat diakses untuk semua 

pengguna android 

  

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Aplikasi Variabel Usaha Perbaikan Konten Aplikasi  

       Menggunakan Metode QFD 

 

Variabel Jawaban 

SS S TS STS 
Responden % Responden % Responden % Responde

n 

% 

UPKQFD 1 7 21,9% 24 75% 1 3,1%   

UPKQFD 2 10 31,3% 22 68,8%     

UPKQFD 3 9 28,1% 22 68,8% 1 3,1%   

UPKQFD 4 10 31,3% 22 68,8%     
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Dari Variabel Usaha Perbaikan Konten Aplikasi Menggunakan Metode QFD ada 2 

pernyataan yang memiliki jawaban Tidak Setuju (TS) : 

1.  Apakah kualitas konten layanan order konsumen melalui konten aplikasi 

android ini layak digunakan 3,1% 

2. Apakah tujuan perusahaan sudah sesuai pemenuhan output konsumen. 3,1% 

 

Dari 2 pernyataan dengan jawaban Tidak Setuju (TS) diatas dapat 

disimpulkan bahwasanya aplikasi Riesproject bagi sebagian konsumen masih 

menilai konten aplikasi belum layak digunakan dan belum memenuhi output 

konsumen. Solusi dari 2 pernyataan Tidak Setuju diatas adalah : 

1. Mengupdate desain konten yang menarik dan mudah difahami agar layak 

digunakan oleh konsumen 

2. Mengedukasi konsumen tentang Visi dan Misi perusahaan yang sesuai dengan 

pemenuhan kebutuhan konsumen. 

 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Aplikasi Variabel Kepuasan Konsumen 
 

Variabel Jawaban 

SS S TS STS 
Responden % Responden % Responden % Responden % 

KK 1 8 25% 24 75%     

KK 2 10 31,3% 22 68,8%     

KK 3 11 34,4% 20 62,5% 1 3,1%   

KK 4 9 28,1% 23 71,9%     

 

Dari Variabel Kepuasan Konsumen ada 1 pernyataan yang memiliki jawaban Tidak 

Setuju (TS) : 

1.  Apakah pelayanan konsumen tetap terjaga dengan baik sepanjang waktu 3,1% 

Dari 1 pernyataan dengan jawaban Tidak Setuju (TS) diatas dapat 

disimpulkan bahwasanya aplikasi Riesproject bagi sebagian konsumen masih 
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menilai pelayanan kepada konsumen belum bisa terjaga dengan baik. Solusi dari 2 

pernyataan Tidak Setuju diatas adalah : 

1. Perusahaan CV. Ries Project akan selalu menjaga pelayanan baik segi kualitas 

produk maupun hubungan kerjasama antar perusahaan dengan konsumen. 

 

Keterangan : 

SS :  Sangat Setuju  

S :  Setuju 

TS :  Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju. 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 sampai dengan 4.3 jawaban responden dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi Riesproject menyatakan lebih dari 50% mudah 

dimengerti dan layak untuk digunakan sebagai sarana transaksi digital perusahaan 

CV. Ries Project Production. Sedangkan yang perlu menjadi koreksi dan perbaikan 

aplikasi ini adalah lebih dari 50% aplikasi ini tidak nyaman dan kurang mudah 

dimengerti maupun di akses oleh konsumen.  
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4.2.3 Analisis Tampilan Konten Aplikasi CV. Ries Project Production 

Analisis tampilan konten aplikasi bertujuan untuk menganalisa kekurangan 

dari konten tampilan aplikasi yang sudah ada sehingga nantinya dapat disimpulkan 

sebuah pemecahan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna 

aplikasi. 

Berdasarkan quesioner yang telah tersebar sebagaimana berikut: 

1. Pernyataan ke-4 variabel Penggunaan Metode QFD yaitu apakah konten aplikasi 

sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen sebesar 84,4%.  

2. Pernyataan ke-5 variabel Penggunaan Metode QFD yaitu apakah konten aplikasi 

mudah untuk difahami sebesar 71,9% 

3. Pernyataan ke6 variabel Penggunaan Metode QFD yaitu Apakah konten aplikasi 

mudah untuk di akses sebesar 50% 

4. Pernyataan ke-1 variabel Usaha Perbaikan Konten Aplikasi Perusahaan dengan 

Metode QFD yaitu Apakah kualitas konten layanan order melalui aplikasi 

android ini layak digunakan sebesar 75% 

Hal ini menunjukan bahwa konten aplikasi perusahaan CV. Ries Project 

Production sudah sesuai dengan standart kebutuhan konsumen, baik itu dalam segi 

pemahaman, akses penggunaan dan juga kelayakan pemakaian. Suatu aplikasi 

mobile yang telah diujicobakan kepengguna untuk mengetahui apakah sudah dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna atau belum, jika sudah memenuhi kebutuhan 

pengguna maka dapat di diterapkan pada seluruh pengguna android jika belum 

maka perlu adanya perbaikan (Ari Kunto, 2010). 
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4.2.4 Analisis Penjualan CV. Ries Project Production Offline maupun Online 

 

Tabel 4.4 Laporan Cashflow Offline CV. Ries Project Production 

Bulan 

Order Masuk Pendapatan Jumlah Biaya Laba Bersih 

Per-order Rp. Rp. Rp. 

Januari 14 75.500.000 60.400.000 15.100.000 

Februari 8 63.000.000 48.510.000 14.490.000 

Maret 12 68.200.000 53.196.000 15.004.000 

April 9 43.000.000 34.560.000 8.440.000 

Mei 8 37.000.000 29.600.000 7.400.000 

Juni 4 34.750.000 27.800.000 6.950.000 

Juli 7 58.000.000 43.500.000 14.500.000 

Agustus 6 53.000.000 41.340.000 11.660.000 

September 6 41.200.000 32.960.000 8.240.000 

Oktober 9 50.600.000 39.468.000 11.132.000 

November 11 66.000.000 50.160.000 15.840.000 

Desember 8 58.350.000 46.340.000 12.010.000 

 

Tabel 4.5 Laporan Cashflow Online CV. Ries Project Production 

Bulan 

Order Masuk Pendapatan Jumlah Biaya Laba Bersih 

Per-order Rp. Rp. Rp. 

Juni 2 7.272.000 5.817.000 1.455.000 

Juli 4 19.420.000 14.953.000 4.467.000 

Agustus 3 6.878.000 5.227.000 1.651.000 

September 0 0 0 0 

Oktober 2 10.550.000 7.807.000 2.743.000 

November 7 56.000.000 35.700.000 20.300.000 

Desember 1 2.821.000 2.150.000 671.000 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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Dari hasil analisis Tabel 4.4 dan 4.5 cash flow offline maupun online ada 

peningkatan penjualan setelah melakukan publikasi dan promosi aplikasi CV. Ries 

Project Production. Dengan demikian penggunaan aplikasi smartphone berbasis 

android berguna untuk membantu proses order para konsumen CV. Ries Project 

Production. 

4.2.5 Rangkuman Kritik dan Saran Konsumen 

 

Tabel 4.6 Rangkuman Kritik dan Saran dari para Konsumen 

 

No. Kritik dan Saran 

1 Aplikasi yang kurang di update sehinnga tidak bisa di pakai di semua 

pengguna android 

2 Tools aplikasi yang kurang ada keterangan sehingga membuat bingung 

para pengguna 

3 Sering terjadi forclose oleh pengguna disebabkan masih ada bug dalam 

sistem aplikasinya 

4 Fitur yang terdapat dalam aplikasi kurang mudah difahami kurang adanya 

infromasi 

5 Belum terdapat contoh atau gambar baju yang asli hanya ilustarasi gambar 

baju 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil kritik dan saran yang sudah dirangkum ada 5 poin 

yang di ambil dari total 38 orang yag mengisi kuesioner. Rata rata konsumen 

mengeluhkan tentang versi android yang belum terupdate, Tools yang tidak ada 

keterangan, serta sering terjadi forclose atau keluar sendiri pada proses pemakaian 

aplikasi, dan belum terdapat contoh gambar baju yang asli bukan ilustrasi. Dari 

saran diatas menyatakan bahwa aplikasi ini masih banyak kekurangan sehingga 

perlu sekali adanya pembaruan dan perubahan yang lebih mudah dijangkau dan 

dipakai oleh konsumen maupun calon konsumen CV. Ries Project Production. 
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4.3 Hasil Pengujuan Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang sah mengandung arti bahwa instrumen 

penduga yang digunakan untuk mendapatkan informasi (ukuran) itu substansial, 

sah mengandung arti bahwa instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya dinilai. Instrumen harus memenuhi otentisitas pergantian 

peristiwa dan otentisitas substansi yang digunakan dalam penelitian ini penilaian 

ahli (Expert Judgement).  

Analis juga perlu menguji legitimasi instrumen yang telah dimasukkan 

melalui pengalaman. Dengan mengujinya melalui pengalaman akan diketahui 

derajat legitimasi observasional atau legitimasi dilihat dari keterlibatannya. Jenis 

legitimasi yang digunakan adalah mengembangkan legitimasi yang memutuskan 

legitimasi dengan mengaitkan skor yang diperoleh dari segala sesuatu sebagai 

pertanyaan dengan skor habis-habisan. Hubungan antara skor hal dan skor lengkap 

mereka harus besar. Mengingat ukuran faktual, dengan asumsi itu terjadi begitu 

saja, skor dari semua hal yang diatur berdasarkan elemen ide dikaitkan dengan skor 

lengkap, dapat dikatakan bahwa instrumen estimasi memiliki legitimasi. Untuk 

menguji validitas dapat menggunakan product moment atau pearson (pearson’s 

Product Moment Coeffisient Corelation), yaitu sebagai berikut: 

Rumus (2.1) 
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Tabel 4.7 Validitas Instrumen 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 Instrumen kepuasan konsumen dalam konten aplikasi 

ada 17 item pernyataan. Setelah dilakukan analisis validitas, diperoleh bahwa 

seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel. 

Maka 17 item pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai kuesioner penelitian 

yang sebenarnya untuk variabel kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian 

melalui aplikasi smartphone berbasis android CV. Ries Project Production. 

Keterangan 

1. R Tabel adalah sebuah tabel angka yang biasa digunakan untuk menguji hasil uji 

validitas suatu instrumen penelitian. 

2. R Hitung adalah sebuah tabel angka yang biasa digunakan untuk 

membandingkan nilai dengan r tabel sehingga dari perbandingan tersebut dapat 

diketahui valid atau tidaknya sebuah instrumen. 

 

Pernyataan ke r-Hitung r-Tabel Keputusan 

1 0,897708 0,282 Valid 

2 0,748317 0,282 Valid 

3 0,983165 0,282 Valid 

4 0,945304 0,282 Valid 

5 0,861265 0,282 Valid 

6 0,774227 0,282 Valid 

7 0,816633 0,282 Valid 

8 0,81564 0,282 Valid 

9 0,883841 0,282 Valid 

10 0,796244 0,282 Valid 

11 0,758845 0,282 Valid 

12 0,960797 0,282 Valid 

13 0,745085 0,282 Valid 

14 0,856534 0,282 Valid 

15 0,980485 0,282 Valid 

16 0,917114 0,282 Valid 

17 0,879835 0,282 Valid 
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2. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dapat dikatakan andal apabila suatu instrumen cukup 

kuat untuk digunakan sebagai alat pemeroleh informasi dengan alasan bahwa 

instrumen tersebut memadai (Arikunto, 2006). Persamaan kualitas tak 

tergoyahkan memanfaatkan resep koefisien Alpha Dependability adalah untuk 

menguji ketergantungan variabel hal-hal yang dipandang sah atau substansial 

(Arikunto, 2002). Efek samping dari uji kualitas tetap ini dinyatakan dapat 

diandalkan jika nilai koefisien alfa yang didapat lebih menonjol daripada tabel 

dengan arti 5%. Hasil estimasi menunjukkan bahwa semua instrumen dalam 

penelitian ini dinyatakan asli. Keandalan instrumen dari penelitian ini 

ditentukan menggunakan resep Alpha Cronbach dengan prasyarat dasar yang 

dianggap solid adalah > 0,7 (Sugiyono, 2010). Berdasarkan pengujian dengan 

resep faktual dalam ulasan ini, uji kualitas mutlak diselesaikan dengan 

menggunakan prosedur Persamaan Alpha Cronbach dan dengan menggunakan 

Resep (2.2)  

Tabel 4.8 Reliabilitas 

No. Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Hasil 

Reliabilitas 

1. Penggunaan Metode QFD X1 0,720 Reliabel 

2. Usaha Perbaikan Konten 

Aplikasi Perusahaan dengan 

metode QFD X 2 

0,823 Reliabel 

3. Kepuasan Konsumen Y 0,878 Reliabel 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas hasil uji reliabilitas untuk variabel penelitian 

nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 yang artinya item pernyataan pada kuesioner 

pada penelitian dianggap reliabel atau layak. 
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4.4 Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini selesai ditentukan untuk menggambarkan informasi 

yang telah dikumpulkan tanpa membuat tujuan umum. Penyelidikan memukau ini 

dirangkai menjadi dua, khususnya kualitas responden dan klasifikasi faktor. 

Klasifikasi responden terdiri dari orientasi, tenaga kerja, konsentrasi program dan 

tahun berjalan. Sedangkan kelas variabel diubah sesuai dengan tanggapan 

responden, sehingga untuk bekerja dengan estimasi, masih di atas angin menjadi 

tiga klasifikasi, yaitu tinggi, sedang dan rendah.. Adapun tingkatan tersebut 

dihitung menggunakan rumus dari (Azwar, 2009): 

4.4.1 Karakteristik Responden 

 

Karakteristik responden merupakan gambaran demografis tentang responden 

pada CV. Ries Project Production. Karakteristik responden meliputi umur, jenis 

kelamin, konsumen dan calon konsumen di CV. Ries Project Production. 

A. Umur Responden 

Karakteristik responden berdasarkan umur terdiri dari tiga yaitu 17 s/d 21 

Tahun, umur 22 s/d 35 Tahun, dan umur 36 s/d 50 Tahun. Adapun karakteristik 

responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 

Umur 

Rentang Umur Frekuensi Persentase 

17 s/d 21 Tahun 9,7 9,7 

22 s/d 35 Tahun 75 75 

36 s/d 50 Tahun 15,6 15,6 

TOTAL 100 100% 

 Sumber: Data Diolah (2021) 
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Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini yang 

berumur 17 s/d 21 Tahun  sebanyak 3 orang (9,7%), umur 22 s/d 35 Tahun  

sebanyak 24 orang (75%), dan umur 36 s/d 50 Tahun sebanyak 5 orang (15,6%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini 

sebagian besar berumur 22 s/d 35 Tahun. 

B. Jenis Kelamin Responden 

Karakterisktik berdasarkan jenis kelamin terdiri dari dua yaitu laki-laki dan 

perempuan. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 4.10.  

 

Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

JENIS KELAMIN 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 59,3 59,3 

Perempuan 40,7 40,7 

TOTAL 100 100% 

 Sumber: Data Diolah (2021) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.10, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (59,3%) dan yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 13 orang (40,7%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin 

laki - laki. 

C. Golongan  Responden 

Karakteristik responden berdasarkan golongan responden terdiri dari tiga 

yaitu konsumen, calon konsumen dan bukan keduanya. Adapun karakteristik 

responden berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 4.11.  



 

 

63 

 

Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan 1 

 

Golongan 

Jenis Golongan Frekuensi Persentase 

Konsumen 59,4 59,4 

Calon Konsumen 40,6 40,6 

Bukan Keduanya 0 0 

TOTAL 100 100% 

 Sumber: Data Diolah (2021) 

 

 Berdasarkan tabel 4.11, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

golongan konsumen sebanyak 39 orang (76,5%), golongan calon konsumen 

sebanyak 12 orang (23%) dan golongan bukan keduanya sebanyak 0 (0%). Dengan  

demikian dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar 

golongan konsumen. 

Tabel 4.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan 2 

Golongan 

Jenis Golongan Frekuensi Persentase 

Sudah Unduh – Instal - Pakai 

Aplikasi 

100 100 

Belum Mengunduh 0 0 

TOTAL 100 100% 

Sumber: Data Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

golongan Sudah Unduh – Instal - Pakai Aplikasi sebanyak 32 orang (100%), 

golongan calon konsumen sebanyak  0 orang (0%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini semua sudah mengunduh – 

menginstal – dan mencoba memakai Aplikasi Ries Project. 

D. Kategori Variabel 

 

Kategori variabel merupakan deskripsi dari jawaban responden terhadap 

variabel bahwa variabel tersebut sangat berpotensi. Kategori variabel ini terdiri dari 
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tiga variabel antara lain Penggunaan Metode QFD, usaha perbaikan konten aplikasi 

perusahaan dengan metode QFD, dan kepuasan konsumen. Untuk mempermudah 

menggambarkan tanggapan responden terhadap kemampuan faktor-faktor tersebut, 

digunakan tiga tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

 

Tabel 4.13 Statistik Deskriptif  

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah(2021) 

 

  

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil analisis deskriptif tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 

1. Penggunaan Metode QFD 

Penggunaan Metode QFD diperkirakan menggunakan 3 hal penunjuk dan 

terdiri dari 13 penjelasan dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki nilai paling 

ekstrim 5 dan nilai dasar 1 sehingga rata-rata insentif untuk penunjuk gaya otoritas 

umum adalah 3,893 dan standar deviasi insentif untuk penunjuk gaya administrasi 

Variabel Indikator N Min Max Mean Std. 

Deviasi 

Penggunaan Metode 

QFD 

X1.1 100 1 5 4,1 0,407 

X1.2 100 1 5 4,16 0,655 

X1.3 100 1 5 3,91 0, 469 

X1.4 100 1 5 3,88 0,461 

X1.5 100 1 5 3,53 0,487 

X1.6 100 1 5 3,78 0,627 

X1.7 100 1 5 4,19 0581 

X1.8 100 1 5 4,17 0,552 

X1.9 100 1 5 3,96 0,450 

Usaha Perbaikan 

Konten Aplikasi 

Menggunakan 

Metode QFD 

X 2.1 100 1 5 4,04 0,432 

X 2.2 100 1 5 4,05 0,428 

X 2.3 100 1 5 4,01 0,452 

X 2.4 100 1 5 4,09 0,453 

Kepuasan Konsumen Y1.1 100 1 5 4,02 0,816 

Y1.2 100 1 5 4,2 0, 387 

Y1.3 100 1 5 3,96 0,367 

Y1.4 100 1 5 3,96 0,452 
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umum adalah 0,795. Mengingat nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi 

dapat disimpulkan bahwa data mengenai Penggunaan Metode QFD kurang 

bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean. 

 

2. Usaha Perbaikan Konten Aplikasi Perusahaan dengan metode QFD 

Usaha Perbaikan Konten Aplikasi Perusahaan dengan metode QFD 

diperkirakan menggunakan 3 penanda benda dan terdiri dari 4 artikulasi dengan 5 

skala likert. Variabel ini memiliki nilai paling ekstrim 5 dan nilai dasar 1 sehingga 

insentif rata-rata untuk penunjuk tempat kerja umum adalah 3,965 dan standar 

deviasi insentif untuk penanda tempat kerja umum adalah 0,069. Mengingat nilai 

rata-rata yang lebih menonjol daripada standar deviasi, sangat mungkin beralasan 

bahwa informasi sehubungan dengan Upaya Peningkatan Konten Aplikasi 

Menggunakan strategi QFD kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih 

kecil daripada nilai mean. 

 

3. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan Konsumen diukur menggunakan 3 item indikator dan terdiri dari 4 

pernyataan dengan 5 skala likert. Variabel ini memiliki nilai terbesar 5 dan nilai 

dasar 1 dengan tujuan agar nilai rata-rata penanda pemenuhan pembeli umum dapat 

ditentukan, yaitu 4,023 dan standar deviasi pointer pemenuhan pelanggan umum 

adalah 0,083. Mengingat nilai rata-rata yang lebih penting daripada standar deviasi, 

dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai loyalitas konsumen kurang bergeser 

karena nilai standar deviasi. lebih kecil daripada nilai mean. 
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4.5 Pembahasan 

Diperoleh dari hasil analisis maka, pembahasan tentang hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Analisis variabel pernyataan penggunaan metode QFD pada aplikasi 

smartphone berbasis android cukup berpengaruh terhadap peningkatan 

penjualan konveksi CV. Ries Project Production dilihat dari presentase variabel 

lebih dari 50% mudah dimengerti dan layak untuk digunakan sebagai sarana 

transaksi digital perusahaan CV. Ries Project Production. Penggunaaan metode 

QFD dalam perencanaan layanan konten aplikasi smartphone merupakan salah 

satu faktor pendukung dalam layanan mobile aplikasi yang diberikan perusahaan 

kepada konsumen dengan tujuan memberikan kemudahan hanya dengan satu 

genggaman ponsel dengan tanpa keluar rumah.  

2. Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa variabel usaha perbaikan 

konten aplikasi perusahaan dengan metode QFD memiliki presentase lebih dari 

50% aplikasi ini tidak nyaman dan lebih dari 20% tidak mudah untuk di akses 

oleh konsumen. Dengan demikian usaha pebaikan konten aplikasi dengan 

metode QFD membuktikan bahwa konten aplikasi smartphone berbasis android 

sangat perlu ada perbaikan dan update versi terbaru dan di sesuaikan dengan 

fungsinya agar memberikan kemudahan bagi pemakaianya.  

3. Berdasarkan pengujian secara bersama – sama menunjukan bahwa variabel 

penggunaan metode QFD dan usaha perbaikan konten aplikasi berpengaruh 

terhadap variabel kepuasan konsumen dengan presentase lebih dari 50%.  

Perusahaan membangun hubungan jangka panjang kepada konsumen dengan 

memanfaatkan potensi dari media sosial untuk mendapatkan database konsumen 
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agar mengetahui segmentasi kebutuhan konsumen dalam menerapkan strategi 

pemasaran secara terus menerus.   

Penggunaan media sosial juga dianggap murah dan terjangkau bagi kalangan 

UKM. Dengan sudah di gunakan media sosial untuk sarana interaksi dengan 

konsumen saat ini penambahan aplikasi yang bersifat spesifik akan memberikan 

pelayanan yang lebih optimal kepada konsumen. Pelayanan yang optimal membuat 

konsumen secara emosional merasa tertarik terhadap produk atau promo yang 

ditawarkan perusahaan sehingga dapat memberikan dampak positif seperti loyalitas 

konsumen dan peningkatan penjualan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rika Kharlina Ekawati (2017) yang menyatakan Saat ini, sistem 

operasi yang paling banyak digunakan oleh smartphone adalah android. Dikutip 

dari survey Nielsen Company dikatakan bahwa pada tahun 2015 pengguna android 

telah mencapai 52% dibandingkan pengguna sistem operasi lainnya. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa sistem operasi android masih sangat diminati oleh 

pengguna smartphone. Oleh karena itu, banyak start up, toko online maupun e-

commerce terkenal telah mengubah platform mereka yang awalnya hanya fokus 

penjualan online melalui internet, sekarang perlahan-lahan menjadi aplikasi mobile 

terutama untuk sistem operasi android yang dapat di download secara gratis. 

Ini dilakukan agar bisnis tersebut dapat bertahan dalam persaingan dan terus-

menerus berkembang maka harus mengikuti arus globalisasi yang lebih mobile 

sehingga memudahkan calon pelanggan dan pelanggan memilih barang yang 

mereka inginkan. Menurut Kurniawati (2009), minat beli merupakan suatu model 

sikap seseorang terhadap objek barang yang sangat cocok dalam mengukur sikap 

terhadap golongan produk, jasa atau merek tertentu.  
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BAB 5  

 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Penggunaan Metode QFD (Quality Function Deployment) berpengaruh 

terhadap proses analisis kebutuhan konsumen. Hal ini dapat dilihat bahwa 

respon konsumen yang didapat telah berhasil memberikan pemahaman dan juga 

kelayakan dalam membantu dalam proses transaksi digital menggunakan 

aplikasi mobile android yang sudah dirancang. 

2. Variabel Usaha Perbaikan Konten Aplikasi Perusahaan dengan metode QFD 

(Quality Function Deployment) menunjukkan bahwa masih ada konten-konten 

yang harus diperbaiki dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Dilihat dari hasil 

kuesioner dan rangkuman kritik maupun saran menunjukan bahwa lebih dari 

50% konsumen merasa kurang nyaman dan aplikasi kurang mudah diakses oleh 

sebagian besar pengguna aplikasi android karena versi yang belum terupdate dan 

juga penempatan tools yang tidak ada keterangan sehingga kurang bisa 

dimengerti oleh pengguna. 

3. Variabel Kepuasan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh CV. 

Ries Project Production yang bersifat spesifik membuat konsumen secara 

emosional merasa tertarik terhadap proses penjualan produk atau promosi yang 

ditawarkan perusahaan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap 

loyalitas konsumen. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat banyak kekurangan baik dari 

segi konten aplikasi dan juga layanan yang diakses oleh konsumen. Oleh karena itu 

bagi peneliti selanjutnya disarankan : 

1. Merancang aplikasi android dengan versi android terbaru yang mudah dijangkau 

oleh seluruh pengguna smartphone android. 

2. Konten-konteen aplikasi yang lebih simpel yang lebih mudah di fahami agar 

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna. 

3. Penempatan tools yang mudah dengan diberi keterangan agar bisa memahamkan 

para pengguna aplikasi. 

4. Jika ingin lebih dijangkau seluruh elemen pengguna smartphone harus 

memberikan rancangan aplikasi tidak hanya pengguna android melaikan 

pengguna IOS (iphone). 

Bagi para pembaca semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi 

untuk merancang aplikasi dengan konten-konten yang lebih mudah difahami dan 

dijangkau oleh semua elemen pengguna smartphone android maupun IOS. 

Mengingat masih banyak kekurangan maka untuk saran kedepannya bisa 

dikembangkan umtuk menjadi pelayanan aplikasi dengan konten yang lebih efisien. 
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