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 The global competition of furniture industry is getting tight from time after 
time. Globally, Indonesia had been at fifteenth among furniture’s exporter countries 
with low increase of export volume by 7 percent on an average in 2003 – 2005. 
Indonesia declined 7 percent of rattan’s chair export to Japan from 95 percent totally 
in 2004 and it declined again in the amount of 20 percent for 2005. Inovation of 
product design quality is one of elements who believed can increase competitive 
power and export demand of furniture’s products. This research has used rattan’s 
furniture industries in Sukoharjo. According to the data from Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan in Sukoharjo, there were 119 rattan’s furniture importer who spread in 
several countries and it had determined as the population of this research. The result 
of quiz collected data got 12 respondents of rattan’s furniture buyers who come from 
abroad that had been chosen with non probability sampling. 
 The aims of this reseach is 1) to find out what attributes that needed by 
rattan’s furniture industrialist for increasing design quality of rattan’s chair products 
with plaited water hyacintch’s ; 2) How the importance order of consumers abroad 
needed from improvement design quality attributes of rattan’s chair products with 
plaited water hyacinth’s ; 3) What kind of characteristics that industrialist needed to 
support the improvement plaited water hyacinth’s quality. Based on that explanation, 
we can condude that to raise up a good design quality, the producers have to meet 
buyer’s desire and their necessity. Start from looking up the problem which is buyer’s 
desire and necessity to fulfill buyer’s satisfied uses quality function deployment 
(QFD) method. 
 This research succeeded in getting some conclusion that design quality 
dimensions of plaited water hyacinth’s in the form of importance order had known 
that tenacity dimension has the highest mean value (4,43). The design quality 
dimension of plaited water hyacinth’s analysis in the form of work order had gotten 
that beauty dimension and finishing dimension are the highest work dimension who 
had marked by respondent (4,13). Normalitation outcome of CRS had known that 
there are 5 values percentage which is 3,3% ; 4,08% ; 4,35% ; 5,4% ; and 6,7%. The 
attribute that most needed to consider by company as technical requirement to 
increase flaited water hyacinth’s quality is utilizing of chair’s colour durable and 
glizze (washed) which is 15,6%. Sinergy analysis or conflict analysis between TR had 
produced two relationship. They were strong positive relationship (skor + 9) that has 7 
relationship and (skor + 3) that has 6 relationship. 
Keywords : Quality Function Deployment (QFD), HOQ, improvement of rattan’s 

plaited water hyacinth’s chair quality. 
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Persaingan global di industri mebel semakin ketat. Secara global Indonesia 
masih berada pada posisi 15 di jajaran negara pengekspor mebel dengan 
kecenderungan peningkatan volume ekspor yang rendah dengan rata-rata 
pertumbuhan tahun 2003 – 2005 sebesar 7%. Pada tahun 2004 Indonesia mengalami 
penurunan ekspor kursi rotan ke Jepang sebesar 17% dari total 95% dan pada tahun 
2005 turun lagi sebesar 20%.  
 Dalam menghadapi situasi krisis perekonomian global dan persaingan industri 
mebel, produsen harus menciptakan nilai tambah dan mengkonsentrasikan diri tidak 
hanya pada segmen pasar yang peka harga melainkan pada segmen pasar yang lebih 
tinggi kelasnya dan membuat lebih banyak mebel dengan rancangan khusus. Salah 
satu unsur yang diyakini mampu meningkatkan daya saing dan memperbesar jumlah 
permintaan produk mebel ekspor adalah inovasi pada kualitas desain produk. 
 Peneliti melakukan penelitian di sentra industri mebel rotan di Kabupaten 
Sukoharjo. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sukoharjo terdapat 119 importir mebel rotan yang tersebar di berbagai negara. 119 
importir tersebut kemudian ditetapkan sebagai populasi. Hasil dari pengumpulan data 
kuesioner diperoleh sebanyak 12 responden pembeli mebel rotan yang berasal dari 
luar negeri yang dipilih secara non probability sampling. 
 Penelitian ini untuk mengetahui 1) Atribut - atribut apa saja yang diperlukan 
oleh pengusaha mebel rotan untuk meningkatkan kualitas desain produk kursi rotan 
beranyam enceng gondok, 2) Bagaimana urutan kepentingan kebutuhan konsumen 
luar negeri dari atribut - atribut peningkatan kualitas desain produk kursi rotan 
beranyam enceng gondok, 3) Karakteristik teknis apa yang pengusaha perlukan untuk 
mendukung upaya peningkatan kualitas anyaman enceng gondok.  
 Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mencapai kualitas desain 
produk yang baik, harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari buyer. 
Diawali dengan mencari permasalahan, yaitu keinginan dan kebutuhan untuk 
kepuasan buyer menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD). 

  Penelitian ini telah berhasil mengambil beberapa kesimpulan, Hasil mean 
dimensi kualitas desain anyaman enceng gondok tingkat kepentingan (Tke) diketahui 
bahwa dimensi ketahanan memiliki nilai mean yang paling tinggi (4,43). Analisa 
dimensi kualitas desain anyaman enceng gondok tingkat kinerja, diperoleh hasil 
bahwa dimensi keindahan dan finishing merupakan dimensi yang kinerjanya dinilai 
tertinggi oleh responden (4,13). Hasil normalisasi CRS dapat diketahui terdapat 5 
nilai prosentase yaitu: 3,3%,4,08%, 4,35%, 5,4%, dan 6,7%. Atribut yang paling perlu 
dipertimbangkan perusahaan sebagai technical requirement untuk meningkatkan 
kualitas anyaman enceng gondok yaitu penggunaan warna kursi yang awet dan glizze 
(washed) dengan nilai 15,6 %. Analisa sinergi atau konflik antar TR menghasilkan 
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dua jenis hubungan strong positive (skor +9) ada 7 hubungan dan positive (skor +3) 
ada 6 hubungan. 

 
 
 

Kata Kunci : Quality Function Deployment (QFD), HOQ, peningkatan  
  kualitas kursi rotan beranyaman enceng gondok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan ekonomi adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan 

bagi setiap negara. Di tahun-tahun terakhir pembangunan ekonomi di Indonesia 

mengalami stagnasi dan tidak bisa bertumbuh sesuai harapan. Salah satu penyebab 

yang paling penting untuk hal ini adalah meningkatnya dampak perekonomian 

global terhadap Indonesia. Globalisasi bukan lagi suatu pilihan, melainkan sebuah 

kondisi yang harus diterima, produsen nasional harus berhadapan dengan 

persaingan ketat baik di pasar internasional maupun domestik.  

Persaingan global di industri mebel semakin ketat. Secara global Indonesia 

masih berada pada posisi 15 di jajaran negara pengekspor mebel dengan 

kecenderungan peningkatan volume ekspor yang rendah dengan rata-rata 

pertumbuhan tahun 2003 – 2005 sebesar 7%. Tahun 2005 Cina berhasil 

menggeser posisi Italia sebagai eksportir mebel dunia dengan rata-rata 

pertumbuhan nilai ekspornya selama 2003 – 2005 sebesar 35%. Di sisi lain, pasar 

mebel rotan di Eropa masih terus tumbuh, dengan negara importir terbesar adalah 

Amerika Serikat dan Jepang. Pada tahun 2004 indonesia mengalami penurunan 

ekspor kursi rotan ke Jepang sebesar 17% dari total 95% dan pada tahun 2005 

turun lagi sebesar 20%. (Asmindo Surakarta, 2007). 

 Dalam menghadapi situasi krisis perekonomian global dan persaingan 

industri mebel, produsen harus menciptakan nilai tambah dan mengkonsentrasikan 

diri tidak hanya pada segmen pasar yang peka harga melainkan pada segmen pasar 

yang lebih tinggi kelasnya dan membuat lebih banyak mebel dengan rancangan 
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khusus. Salah satu unsur yang diyakini mampu meningkatkan daya saing dan 

memperbesar jumlah permintaan produk mebel ekspor adalah inovasi pada 

kualitas desain produk. (Asmindo Surakarta, 2007). 

 Salah satu pusat produsen mebel anyam adalah di Desa Trangsan, 

Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Usaha kerajinan mebel di Desa 

Trangsan ini merupakan usaha yang telah lama berjalan sejak tahun 1983 (1984 

mulai ekspor) dan merupakan usaha turun-menurun dari generasi sebelumnya. Di 

desa Trangsan ini hampir seluruh penduduknya merupakan pengrajin mebel 

anyam yang telah turun-menurun baik yang masih berskala kecil maupun yang 

berskala besar (ekspor). Desa ini terletak relatif dekat dengan jalur utama Solo – 

Yogyakarta sehingga kemungkinan akses ke lokasi cukup mudah. 

Tabel I.1 
REALISASI EKSPOR TAHUN 2004 – 2008 

JENIS KOMODITI MEBEL ROTAN KABUPATEN SUKOHARJO 
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 

Nilai 
(Ribuan 
US$) 

 
 

2.216,40 

 
 

4.795 

 
 

4.981,33 

 

5.429,1 

 
 

4.197 

Volume 
(ton) 

 
1.108,20 

 
910,23 

 
945,45 

 
983,53 

 
875,88 

(Data Disperindag Kab. Sukoharjo, 2008) 

Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan ekspor yang fluktuatif 

dan cenderung menurun sepanjang periode 2004 – 2008. Pada tahun 2004 volume 

ekspor mebel rotan sebanyak 1.108,20 ton dengan nilai sebesar USD 2.216,40. 

Angka ini menurun pada tahun 2005 menjadi 910,23 ton volume  tetapi dengan 

peningkatan nilai sebesar USD 4.795. 

 Terjadi kenaikan volume ekspor sebesar 3,9%% pada tahun 2006 dan 

kenaikan ini terus meningkat pada tahun 2007 sebesar 4%. Kenaikan volume juga 
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diikuti dengan kenaikan nilai sebesar USD 4.981,33 pada tahun 2006 dan 

meningkat lagi pada tahun 2007 sebesar USD 5.429,1. 

 Terjadinya krisis perekonomian global pada akhir tahun 2008 membuat 

ekspor mebel rotan terkena dampak dengan berkurangnya jumlah permintaan dari 

pembeli (buyer). Data Disperindag menunjukkan terjadi penurunan volume ekspor 

pada tahun 2008 sebesar 875,88 ton atau turun 11% dari tahun 2007. 

 Salah satu permasalahan pengrajin yang perlu segera ditangani adalah 

peningkatan kualitas desain mebel rotan mengikuti kecenderungan negara tujuan 

(Schacknat, 2007). Produksi mebel Indonesia saat ini mayoritas berdasarkan 

original equipment manufacturing (OEM) dimana hanya membuat desain dari 

pemesan. Agar nilai tambah lebih dirasakan pengusaha perlu mempertimbangkan 

ke arah original design manufacturing (ODM) dimana diciptakan desain-desain 

baru yang disesuaikan dengan karakteristik konsumen luar negeri. Apabila 

berhasil pengusaha bisa mematenkan desainnya sehingga nilai tambah dari merek 

semakin besar (original brand manufaturing). 

 Pengrajin sudah mulai banyak yang mengeksplorasi berbagai serat alami 

yang berasal dari enceng gondok, serat pelepah pisang, sea grass, dan pandan 

untuk produk mebel. Meskipun serat-serat alami tersebut awalnya dipandang tidak 

kuat, mudah patah, kurang awet, namun ternyata serat ini bisa digunakan untuk 

membuat kursi, meja, rak, karpet, dan lainnya. Serat alami digunakan sebagai 

bahan penunjang mebel berupa tempat duduk (kursi makan, sofa), laci berukuran 

sedang, lampu hias dan sebagainya (Wahyuningsih, 2008). 

 Setiawan (2008) menyebutkan bahwa penggunaan bahan alami akan 

meningkatkan nilai keindahan dan estetika mebel. Terdapat pergeseran desain 

yang sebelumnya didominasi bahan dari rotan namun sekarang lebih pada 
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campuran rotan bahan alami (natural fiber) seperti serat kelapa, enceng gondok, 

abaca, dan sea grass.  

 Serat enceng gondok memiliki kelebihan untuk dieksplorasi sebagai bahan 

anyaman mebel rotan. Tanaman enceng gondok (einchorni crassipes) yang 

banyak tumbuh di danau dan di rawa yang oleh sebagian besar masyarakat 

dianggap musuh karena mengganggu aliran air namun bagi pengrajin mebel rotan 

justru memiliki potensi luar biasa. Serat enceng gondok yang bersifat kaku dan 

berat dapat menjadi anyaman mebel yang menarik (Sapariah, 2006).  

 Kerajinan mebel ini memiliki berbagai kelebihan diantaranya yaitu 

keberadaan bahan baku serat alami yang cukup melimpah, relatif murah, mudah 

dalam proses produksi tanpa memerlukan alat atau mesin yang mahal. Namun 

meskipun dengan bahan baku murah namun nilai jual bisa cukup kompetitif 

dengan penggarapan yang teliti dan detail dengan mempertimbangkan aspek 

pengembangan desain, teknik, maupun proses produksi yang lebih baik.  

Quality Function Deployment (QFD) mempertimbangkan berbagai aspek 

seperti pada bagian pemasaran, produksi, serta pemeliharaan dan pengembangan 

dengan menggunakan matrik berbentuk seperti rumah (house of quality). Matrik 

HOQ dapat menggambarkan keinginan konsumen dan kemampuan teknis 

perusahaan untuk merencanakan, memproduksi, memasarkan barang atau jasa 

sesuai dengan keinginan konsumen. 

 Marizar (2007) menyebutkan bahwa terdapat empat macam karakteristik 

mebel rotan yang mempengaruhi desain yaitu keindahan, estetika anyaman, 

ergonomi, dan finishing. Setiawan (2007) dalam penelitiannya menerapkan 

penggunaan QFD dalam kualitas desain kursi rotan pada sentra industri mebel 

rotan di Solo dengan orientasi ekspor ke Amerika dan Eropa. Dimensi yang 
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digunakan adalah fungsi, ergonomi, keindahan, estetika anyaman, dan finishing. 

Ergonomi memiliki poin paling penting bagi konsumen dalam memilih produk 

kursi rotan disusul dengan dimensi lainnya.  

 Nilai tambah mebel rotan dapat diperoleh melalui analisis produk, mulai 

dari suplai bahan mentah rotan, proses produksi, pemasaran dan distribusi produk, 

sampai menjadi produk mebel yang digunakan oleh konsumen. Jaminan 

ketersediaan bahan baku rotan, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan 

kualitas desain produk dan promosi mebel rotan ke luar negeri merupakan empat 

masalah ekspor mebel rotan (Reichert, 2005). 

 Permasalahan mebel rotan beranyam enceng gondok adalah keterbatasan 

pengrajin untuk membaca selera konsumen luar negeri yang dinamis dan variasi. 

Sebagai contoh masyarakat Eropa yang berselera seni tinggi mempunyai 

preferensi anyaman kursi yang sangat variatif tergantung kegunaan suatu kursi 

apakah ditempatkan sebagai kursi tamu, kursi makan atau kursi santai. Selain itu 

musim di beberapa negara Eropa yang cenderung dingin dan lembab tidak mampu 

membuat anyaman enceng gondok tahan lama. Oleh karena itu diperlukan 

pengetahuan dan keterampilan secara dalam mengenai perilaku konsumen tujuan 

ekspor, kondisi musim di pasar tujuan, dan pengolahan anyaman enceng gondok 

secara baik. 

Pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada kursi rotan beranyam 

enceng gondok. Desain kursi rotan yang mudah dibentuk dan masih kurangnya 

pengetahuan pengrajin tentang inovasi corak anyaman berbahan enceng gondok 

membuat peneliti tertarik melalukan penelitian dengan mengambil judul : 
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”Analisis Kualitas Anyaman Berbahan Enceng Gondok Untuk 

Mengembangkan Desain Kursi Rotan Berorientasi Ekspor Pada Sentra 

Industri Mebel Rotan di Kabupaten Sukoharjo” 

 

B.  Perumusan Masalah 

 Peningkatan desain mebel rotan terutama kursi rotan harus segera 

dilakukan karena konsumen luar negeri yang memiliki keinginan, harapan, dan 

selera yang berbeda-beda terhadap suatu produk. Turunnya nilai ekspor pada akhir 

tahun 2008 karena berkurangnya jumlah permintaan akibat krisis perekonomian 

global membuat para produsen harus menghasilkan desain produk yang 

berkualitas dan inovatif sehingga dapat membuat konsumen tertarik kembali 

membeli produk mebel rotan yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Atribut - atribut apa saja yang diperlukan oleh pengusaha mebel rotan untuk 

meningkatkan kualitas desain produk kursi rotan beranyam enceng gondok? 

2. Bagaimana urutan kepentingan kebutuhan konsumen luar negeri dari atribut - 

atribut peningkatan kualitas desain produk kursi rotan beranyam enceng 

gondok? 

3. Karakteristik teknis apa yang pengusaha perlukan untuk mendukung upaya 

peningkatan kualitas anyaman enceng gondok ? 

  

C.  Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini penulis memberi batasan permasalahan penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Jenis produk yang diteliti adalah produk kursi rotan beranyam enceng gondok 

indoor berorientasi ekspor. 

2. Bahan baku enceng gondok hanya cocok untuk kursi indoor karena sangat 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca. 

3. Responden yang diteliti merupakan pembeli (buyer) yang melakukan 

pembelian dengan produsen mebel rotan Sukoharjo yang kemudian menjual 

kembali produk tersebut ke pasar luar negeri. 

 

 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 Produsen mebel rotan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada original 

equipment manufacturing (OEM) dimana produsen hanya bisa membuat, desain 

mengacu pada pembeli dari luar negeri. Untuk meningkatkan jumlah ekspor 

mebel rotan, produsen perlu memiliki keterampilan desain yang lebih baik agar 

didapat original desain manufacturing (ODM) atau lebih meningkat ke arah 

original brand manufacturing (OBM). Berdasarkan penjelasan yang telah 

dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui atribut - atribut apa saja yang diperlukan oleh pengusaha 

mebel rotan untuk meningkatkan kualitas desain produk kursi rotan beranyam 

enceng gondok. 

2. Untuk mengetahui urutan kepentingan kebutuhan konsumen luar negeri dari 

atribut - atribut peningkatan kualitas desain produk kursi rotan beranyam 

enceng gondok. 
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3. Untuk mengetahui karakteristik teknis yang pengusaha perlukan untuk 

meningkatkan kualitas anyaman enceng gondok sebagai bahan sandaran dan 

dudukan (jok) desain kursi rotan. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

 Salah satu peningkatan desain mebel rotan untuk meningkatkan 

permintaan ekspor adalah penggunaan variasi anyaman berbahan enceng gondok. 

Diharapkan dengan peningkatan kualitas desain membuat buyer tertarik kembali 

melakukan pembelian mebel rotan. 

 Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi produsen 

mebel dan pihak akademisi yang terkait dengan pengembangan kuaitas desain 

produk. Berikut adalah manfaat penelitian : 

1. Bagi produsen mebel rotan 

a. Produsen mebel rotan dapat mengidentifikasi atribut – atribut kualitas 

desain produk dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi 

manajemen untuk lebih meningkatkan kualitas desain produk khusus 

ekspor. 

2. Bagi akademisi 

a. Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai 

penerapan Quality Function Deployment (QFD) terhadap peningkatan 

kualitas desain produk mebel rotan beranyam enceng gondok berorientasi 

ekspor. 

b. Referensi dalam bidang manajemen operasi oleh kalangan akademisi 

maupun bagi peneliti selanjutnya dengan topik kualitas desain produk. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tanaman Enceng Gondok 

Enceng gondok termasuk dalam famili Pontederiaceae. Tanaman ini 

memiliki bunga yang indah berwarna ungu muda (lila). Daunnya berbentuk bulat 

telur dan berwarna hijau segar serta mengkilat bila diterpa sinar matahari. Daun – 

daun tersebut ditopang oleh tangkai berbentuk silinder memanjang yang kadang-

kadang sampai mencapai 1 meter dengan diameter 1-2 cm. 

 Tangkai daunnya berisi serat yang kuat dan lemas serta mengandung 

banyak air. Enceng gondok tumbuh mengapung di atas permukaan air, tumbuh 

dengan menghisap air dan menguapkannya kembali melalui tanaman yang 

tertimpa sinar matahari melalui proses evaporasi. Oleh karenanya, selama 

hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Enceng gondok memiliki dua 

macam cara untuk berkembang biak, yaitu dengan biji dan tunas (stolon) yang 

berada di atas akar. Di samping itu, enceng gondok memiliki kemampuan 

merubah pH air dilingkungan tumbuhnya. Suhu ideal untuk pertumbuhannya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



berkisar antara 280 – 300 C dengan derajat keasaman (pH) antara 4 – 12. Dalam 

air yang jernih serta sangat dalam apalagi dataran tinggi (melebihi 1.600 m di atas 

permukaan laut) enceng gondok sulit tumbuh dan berkembang. 

Menurut beberapa sumber, enceng gondok diperkirakan masuk ke 

Indonesia pada tahun 1894. Penanaman enceng gondok yang berasal dari negeri 

Brasil saat itu bertujuan untuk melengkapi dan memperindah suasana Kebun Raya 

Bogor. Oleh karena, enceng gondok yang hidup terapung di permukaan air 

memiliki bunga berwarna ungu yang cukup indah. Namun, keindahan tersebut 

ternyata hanya sekejap dapat dinikmati karena tak lama kemudian hanya masalah 

yang ditimbulkan. Hal serupa juga dialami oleh negara asalnya, yaitu Brasil. 

Enceng gondok yang memiliki nama Latin Eichhornia crassipes ini di Amerika 

mendapat julukan million dollar weed. Hal ini terjadi karena telah menelan biaya 

jutaan dolar untuk membasmi enceng gondok, tetapi tidak pernah berhasil. Di 

Thailand dijuluki praktob java yang artinya penyakit yang berasal dari Jawa 

(karena kebetulan Thailand mendapat tanaman enceng gondok dari Jawa). 

 

B.  Manfaat dan Bahaya Tanaman Enceng Gondok 

 Tanaman enceng gondok yang tumbuh di perairan Indonesia sekarang ini 

bisa menjadi tanaman yang menguntungkan umat manusia jika tahu cara 

pemanfaatannya, namun juga menjadi tanaman yang sangat merugikan jika 

dibiarkan begitu saja. 

1. Manfaat / Keuntungan 

Enceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi bahan mebel maupun 

kerajinan tangan yang menguntungkan. Keuntungan bahan kerajinan tangan 

dari enceng gondok adalah sebagai berikut (Permanasari, 2005) :  
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a. Bahan mudah didapat 

b. Harga beli murah 

c. Harga jual kerajinan tangan tinggi  

d. Pengerjaannya mudah 

e. Kerajinan tangan dari enceng gondok unik dan menarik 

2. Kerugian / Bahaya 

Tanaman enceng gondok jika dibiarkan di rawa – rawa, waduk atau 

sungai dapat menjadi tanaman yang berbahaya, bahaya yang ditimbulkan dari 

tanaman enceng gondok sebagai berikut :  

a. Menyebabkan pendangkalan, air permukaan menjadi lebih sedikit 

volumenya karena dasar air naik, hal ini disebabkan tanaman enceng 

gondok menyerap air yang sangat banyak. 

b. Di daerah perairan yang dipakai untuk pemeliharaan ikan sistem karamba, 

tanaman enceng gondok yang terlalu banyak dapat menyebabkan 

kerusakan. Hal ini dikarenakan saat enceng gondok terbawa aliran air 

dapat menyeret karamba yang ditanam, sehingga karamba dapat ikut 

terhanyut atau rusak. 

c. Di tempat wisata air, karamba dapat menyebabkan menghalangi jalannya 

kapal atau perahu yang digunakan untuk wisata keliling danau atau rawa.  

d. Enceng gondok yang tumbuh di sungai atau saluran irigasi, jika tidak 

ditangani secara serius dan cepat akan menyebabkan tersumbatnya aliran 

air. Keadaan ini dapat menyebabkan banjir, karena enceng gondok yang 

terseret air pada akhirnya akan menumpuk di pintu air dan menyumbat 

aliran air. 
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C.  Persiapan Pembuatan Anyaman Enceng Gondok 

Sebelum memasuki proses pembuatan kerajinan tangan dari enceng 

gondok, terlebih dahulu dipersiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan 

serta tahap-tahap pemrosesan enceng gondok hingga siap untuk dibuat kerajinan. 

1. Bahan 

Bahan dasar yang digunakan untuk membuat kerajinan enceng gondok 

adalah batang enceng gondok yang telah dikeringkan. Memilih bahan enceng 

gondok yang akan digunakan, dilakukan pengrajin mulai dari enceng gondok 

dalam keadaan basah. Standar panjang batang enceng gondok biasa adalah 

antara 45 – 50 cm, sedangkan yang super berukuran panjang 50 – 60 cm. 

Untuk mempersiapkan enceng gondok menjadi bahan baku anyaman 

diperlukan beberapa bahan penunjang. Di antaranya : air bersih, bahan 

pewarna, bahan pengawet, dan bahan pemutih. 

a. Air Bersih 

Air bersih digunakan untuk membersihkan enceng gondok dari kotoran. 

b. Bahan Pewarna 

Untuk mewarnai enceng gondok dapat dipakai salah satu di antara bahan – 

bahan pewarna untuk tekstil, misalnya wanter atau napthol dengan 

garamnya. Selain itu, dapat juga digunakan bahan pewarna dari alam 

seperti soga, daun teh, daun sirih, gambir, tringgi, dan sebagainya. 

 

c. Bahan Pengawet 

Jenis bahan pengawet untuk makanan berbeda dengan bahan pengawet 

untuk enceng gondok. Misalnya dengan menggunakan belerang. Belerang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



digunakan untuk membunuh bakteri atau kuman-kuman yang ada di 

batang enceng gondok. Caranya dengan mencampur 1 ons belerang 

dengan 1 liter air, kemudian semprotkan cairan tersebut pada seluruh 

permukaan anyaman enceng gondok. 

d. Bahan Pemutih 

Jika ingin mendapatkan batang enceng gondok yang berwarna putih dapat 

digunakan bahan pemutih seperti H2O2 dan kaporit. Proses pemutihan 

dilakukan dengan menyemprotkan bahan pemutih ke seluruh permukaan 

anyaman. Jika menggunakan H2O2, ½ liter H2O2 dapat digunakan untuk 

memutihkan 10 lembar anyaman berukuran 50 x 50 cm. Penyemprotan 

biasanya dilakukan sampai 3 x untuk tiap–tiap lembarnya untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Jika menggunakan kaporit, 

campurannya adalah 1 liter air dicampur dengan 1 ons kaporit. Cara 

pemakaiannya sama dengan H2O2.  

2. Mempersiapkan Enceng Gondok 

Pada dasarnya tangkai enceng gondok tidak bisa secara langsung 

digunakan sebagai bahan anyaman, akan tetapi perlu dipersiapkan terlebih 

dahulu melalui beberapa tahap pemrosesan. Masing-masing tahap akan diulas 

sebagai berikut : 

 

 

a. Tahap Pembersihan 

Sewaktu mengangkat enceng gondok dari dalam air (tempat tumbuhnya) 

akan terbawa juga bagian-bagian lain dari tanaman secara lengkap, seperti 

bunga, daun, tangkai, tunas, dan akar. Oleh karena itu, untuk 
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mempersiapkan bahan anyaman hanya diperlukan bagian tangkai daunnya, 

maka bagian yang lain harus disisihkan. Setelah bagian - bagian yang tidak 

dibutuhkan disisihkan, tangkai enceng gondok kemudia bisa segera dicuci 

dan dibilas hingga benar – benar bersih. Bila perlu menggunakan air sabun 

atau air kaporit agar pekerja yang menanganinya selalu dalam kondisi 

sehat, mengingat kondisi tempat tumbuh enceng gondok yang kotor.   

b. Tahap Pengeringan 

Setelah tangkai enceng gondok bersih dari segala kotoran selanjutnya bisa 

dijemur dengan sesekali dibalik hingga tangkai benar-benar kering. Waktu 

penjemuran kurang lebih selama 6 hari atau tergantung pada ketebalan 

tangkai dan cuaca (ada tidaknya sinar matahari). Tangkai sebaiknya 

dijemur di atas lantai yang di semen atau di atas pasir. Karena penjemuran 

dengan cara ini hasilnya akan lebih maksimal (kering merata). Untuk 

mempercepat waktu pengeringan dapat diupayakan dengan membantu 

memisahkan kandungan airnya sebelum dijemur. Caranya, enceng gondok 

yang masih basah (setelah dicuci) langsung dipres dengan alat pres manual 

kemudian baru dijemur. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1  
Serat enceng gondok yang telah dikeringkan dan siap dianyam. 
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c. Tahap Pemilihan 

Apabila tangkai enceng gondok telah kering, selanjutnya bisa segera 

dikelompokkan berdasarkan warna dan panjangnya agar bisa ditetapkan 

penggunaannya. Ukuran panjang yang dipakai adalah 45 – 50 cm untuk 

ukuran biasa dan 50 – 60 cm untuk ukuran super, dan warna enceng 

gondok yang baik adalah yang putih namun untuk enceng gondok yang 

berwarna coklat dapat diputihkan dengan menggunakan bahan pemutih. 

d. Tahap Pembelahan 

Kadang – kadang dilakukan pembelahan enceng gondok kering menjadi 

beberapa bagian karena tuntutan desain dalam anyaman. 

e. Tahap Pemutihan Enceng Gondok 

Untuk mendapatkan warna asli enceng gondok tidak diperlukan lagi 

pemutihan (biasanya hanya diawetkan saja). Sementara untuk dapat 

memperoleh warna krem dapat dilakukan dengan proses pemutihan. Ada 

beberapa macam bahan kimia yang dapat berfungsi sebagai pemutih antara 

lain : Kaporit, Hidrogen Peiroksida (H2O2), dan natrium meta bisulfit 

(Na2S2O2). 

 

Gambar II.2  
Proses pemutihan enceng gondok 
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f. Tahap Pengawetan 

Pengawetan terhadap enceng gondok dilakukan agar produk jadi kerajinan 

yang dihasilkan tidak mudah rusak. Pengawetan dilakukan setelah enceng 

gondok tersebut dianyam. Larutkan 1 ons belerang ke dalam 1 liter air 

kemudian semprotkan ke seluruh permukaan anyaman, dan jemur hingga 

kering. 

g. Tahap Penganyaman 

Enceng gondok yang telah dipres kemudian dianyam untuk mendapat 

lembaran – lembaran enceng gondok berukuran 50 – 60 cm. Corak 

anyaman berkembang dari motif tradisional, modern sampai kontemporer. 

Inovasi dalam anyaman tergantung sejauh mana kreatifitas penganyaman. 

Penganyam yang terampil dapat membuat motif baru bahkan 

mengkombinasikan dengan bahan alami lain seperti bambu, pelepah 

pisang, rotan, dan sebagainya. 

 

                                    Gambar II.3 
                 Tahap Penganyaman Enceng Gondok 

 
 

D.  Anyaman Enceng Gondok 

Ada beberapa cara penganyaman enceng gondok, yaitu motif anyaman 

tunggal, anyaman ganda tua, anyaman ganda tiga, anyaman kepang, anyaman 
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ombak banyu, anyaman pihuntuan tangkup, anyaman turin wajik, anyaman peta 

satu silang, dan anyaman bunga cengkeh. 

Terdapat banyak motif anyaman yang dapat dibuat dengan menggunakan 

bahan baku tangkai enceng gondok yang kering. Seluruhnya dapat dikerjakan 

setelah menguasai pembuatan anyaman dasar terlebih dahulu. Bahkan hanya 

dengan memperhatikan tiap jenis motif anyaman, bagi yang pernah membuat 

anyaman dasar akan langsung dapat mengerjakannya dengan baik. 
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Gambar II. 4: Beberapa Motif Anyaman 

 

 

 

E.   Arah Manufacturing Mebel Rotan 

 Berdasarkan kemampuan perusahaan dalam membuat desain terdapat tiga 

jenis manufacturing industri mebel rotan yang merupakan jenjang dalam industri 

perakitan, (Schacknat, 2007) yaitu original equipment manufacturing (OEM), 

original design manufacturing (ODM), dan original brand manufacturing (OBM). 

Ketiga jenis manufacturing tersebut merupakan suatu hierarki perakitan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Original Equipment Manufacturing (OEM) yaitu proses pembuatan produk 

dimana desain dibuat oleh pembeli untuk kontrak pembelian tertentu sehingga 

metode ini juga disebut contract manufacturing. Perusahaan pembuat 

mempunyai nilai tawar yang rendah karena harga sangat bergantung kepada 

pembeli dan mempunyai elastisitas penawaran yang tinggi. 

2. Original Design Manufacturing (ODM) yaitu suatu tahapan produksi dimana 

pengusaha mebel sudah mampu menciptakan desain-desain baru yang 
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disesuaikan dengan karakteristik konsumen luar negeri. Kemampuan ini 

menjadikan nilai tambah perusahaan. 

3. Original Brand Manufacturing (OBM) yaitu suatu tahapan produksi dimana 

pengusaha sudah mampu membuat dan mengembangkan desain sendiri serta 

mematenkannya. Perusahaan dalam tahapan ini mempunyai nilai tawar yang 

kuat sehingga nilai tambah dari merek semakin besar. 

Produksi mebel Indonesia saat ini mayoritas berdasarkan original 

equipment manufacturing (OEM) dimana mereka hanya membuat sedangkan 

desain dari pemesan alias sebagai tukang jahit (makloon). Agar daya saing 

perusahaan semakin besar industri mebel rotan di Sukoharjo perlu bergeser ke 

arah original brand manufacturing (OBM) dengan memiliki desain dan merek 

sendiri. 

 

F.  Desain Mebel Rotan 

 Desain mebel rotan menjadikan salah satu bahan pertimbangan konsumen 

dalam memilih dan membeli suatu furniture. Desain mebel merupakan style 

(gaya) yang mampu mengekspresikan karakter diri pemiliknya yang tercermin 

dari perangkat yang dimilikinya.  

Desain kursi rotan tidak hanya berkaitan dengan seni atau keindahannya 

namun ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan (Sutrisno, 2007) yaitu: 

1. Fungsi dan kegunaan 

Memberikan manfaat utama sesuai dengan kegunaan produk. 

2. Kenyamanan/ ergonomics 

Memberikan kemudahan dan kenyamanan pada saat digunakan sesuai dengan 

anatomi tubuh manusia dan syarat kesehatan. 
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3. Daya tarik visual/ design fisik 

Antara lain melalui bentuk, proporsi ukuran, tekstur dan warna 

4. Daya tarik non visual/ design non fisik 

Melalui rasa ketika dipegang, rasa dari bentuk, berat, tekstur kasar- halus, 

dimensi dan temperatur 

 

 

5. Teknologi 

Teknologi diperlukan untuk mencapai tujuan, teknologi yang cukup tinggi 

dapat membantu terciptanya desain yang lebih canggih, menghemat sistem 

kinerja dan energi, kemudian berimbas pada penghematan biaya produksi. 

6. Produksi 

Membantu menciptakan sistem produksi yang lebih efisien melalui 

pengembangan desain. 

Marizar (2007) menyoroti terdapat empat macam karakteristik mebel rotan 

yang mempengaruhi desain yaitu keindahan, estetika anyaman, ergonomi dan 

finishing. Baik desain rotan klasik, modern- minimalis bahkan post- modern, 

keindahan kursi rotan terletak pada detail anyaman dan motif dekoratif. Selain itu 

kursi rotan harus nyaman dan enak diduduki dan tidak membuat pegal. Lebih 

menarik lagi jika desain mebel rotan benar- benar disesuaikan dengan gaya 

interior rumah atau kantor lainnya. 

 

G.   Kursi Rotan Berbahan Enceng Gondok 

 Kursi rotan adalah sarana duduk yang dirancang dan diproduksi dengan 

menggunakan bahan baku rotan baik rotan alami atau rotan sintetis, termasuk 
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bahan enceng gondok, pelepah pisang abaca, maupun pandan. Fungsi kursi selain 

untuk sarana duduk, juga sebagai simbol sosial dan perangkat estetis atau 

keindahan untuk sarana interior dan eksterior rumah. Oleh sebab itu, fungsi kursi 

tersebut sebaiknya tercermin di dalam nilai-nilai desain yang ideal, termasuk di 

dalamnya karakteristik gaya kursi rotan. 

Bentuk rupa, fungsi, warna finishing, jenis bahan, tekstur, hiasan, 

anyaman, proporsi, bentuk ergonomis, ukuran entropometris dan elemen estetik 

lainnya menjadi alat visual yang sangat vital di dalam pencapaian nilai-nilai 

desain interior dan eksterior. Nilai – nilai tersebut tidak hanya melekat pada gaya 

kursi rotan modern atau minimalis hanya dilihat sebagai komoditi atau barang 

dagangan. Akan tetapi, nilai tersebut juga hadir di dalam visualisasi kursi rotan 

gaya klasik yang memadukan unsur kayu dan rotan. Demikian pula pada kursi 

rotan gaya post – modern yang lebih berorientasi pada sisi artistik, unsur simbolik 

dan biasanya memiliki nilai tambah estetik yang lebih kreatif. 

 Kursi rotan sangat bervariasi menurut penempatan dan kegunaannya. 

Menurut penempatannya kursi rotan dibagi dua yaitu kursi interior yang ditujukan 

di dalam ruangan dan kursi rotan eksterior yang ditujukan untuk luar rumah. 

Sedangkan menurut kegunaannya kursi rotan dibagi menjadi enam yaitu kursi 

makan untuk interior rumah, kursi tamu untuk interior rumah, kursi santai untuk 

interior dan eksterior rumah, kursi teras untuk beranda, kursi taman untuk 

eksterior, kursi unik untuk interior. 

 Enceng gondok untuk mendukung kursi rotan digunakan sebagai anyaman 

pada sandaran ataupun dudukan. Bentuk kursi menjadi lebih klasik karena 

disamping rotan sendiri dapat dibentuk mengikuti lengkungan tertentu juga 

didukung dengan tekstur anyaman rotan yang unik. Agar anyaman enceng gondok 
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lebih kuat dan lebih unik dapat dicampur dengan bahan lain seperti bambu, rotan, 

pelepah pisang, dan seagrass. Karakteristik anyaman enceng gondok yang tidak 

tahan terhadap air sehingga kursi berbahan enceng gondok ini ditujukan untuk 

interior. 

 Anyaman rotan sudah dikenal sejak lama. Variasi desain anyaman sangat 

beragam. Bahkan diduga orang mengenal produk rotan dimulai dari bentuk 

anyaman. Variasi desain anyaman rotan penuh dengan jalinan geometris yang 

dekoratif. Adapun jenis-jenis anyaman memiliki istilah yang unik yaitu liris, jruno 

kembar, lampitan, mosaik, dan kembang. Anyaman pada kursi rotan tidak hanya 

digunakan sebagai elemen estetika namun juga berfungsi sebagai alas dudukan 

dan sandaran punggung pada kursi atau sebagai pengganti jok kursi. 

 Anyaman yang terbuat dari enceng gondok memiliki keunikan serta 

menebar pesona estetik. Enceng gondok yang sudah diproses sampai kering 

dikepang seperti membuat tambang, lalu tambang dianyam menjadi lembaran 

lebar. Anyaman itu diterapkan pada kerangka kayu atau triplek. Pada umumnya 

untuk sandaran dan dudukan kursi sebagai pengganti jok. 

 Preferensi konsumen terhadap kursi rotan berbahan enceng gondok 

meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Keindahan 

Keindahan dapat dilihat dari motif anyaman, ketebalan serat, 

kombinasi bahan dengan bahan alami lainnya seperti serat pisang abaca, 

rotan, dan bambu. Keindahan anyaman juga ditentukan oleh karakteristik 

bahan baku yang menampilkan serat – serat alamiah, pori-pori yang halus, 

bentuk bulat silindris, warna alamiah, dan kelenturan pembentukan yang 

sangat luwes (Marizar, 2007). 
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Gambar II.5  
Keindahan Anyaman Enceng Gondok dengan Berbagai Motif 

 
2. Ketahanan 

Ketahanan adalah kemampuan anyaman terhadap kelembaban dan 

perubahan musim. Pengolahan anyaman enceng gondok melalui proses yang 

baik akan membuat anyaman enceng gondok tidak mudah lapuk. Pengolahan 

ini meliputi proses pengeringan untuk menghilangkan kandungan air dan 

pengobatan secara kimiawi agar tahan terhadap serangan jamur (Harahap, 

2003). 

3. Finishing 

Penampilan anyaman enceng gondok tidak sekedar bentuk dan corak 

anyaman yang mempesona tetapi warna finishing turut andil memberikan 

keindahan. Warna harus menebar pesona sehingga mempercantik kursi rotan 

untuk disajikan dalam interior rumah. 

Pada awalnya anyaman enceng gondok masih didominasi oleh warna-

warna alami yaitu coklat kekuningan atau krem yang sesuai dengan karakter 

warna natural enceng gondok. Anyaman enceng gondok saat ini lebih 

bervariasi yaitu mengarah ke warna-warna fancy yang cenderung sedikit 

kehijau-hijauan, coklat tua, bahkan hitam, putih atau abu. Meskipun demikian 
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warna coklat, kecoklatan, kuning, dan krem masih menjadi primadona karena 

nuansa naturalnya (Marizar, 2007). 

(Marizar, 2007) menyebutkan bahwa finishing anyaman enceng 

gondok dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu natural coating dan stain. 

Metoda natural coating dipilih jika menginginkan warna anyaman rotan 

tampak lebih alami dengan menggunakan cat khusus clear coating (cat 

transparan). Namun apabila mengharapkan warna gelap yang seperti coklat tua 

dapat dilakukan proses finishing dengan cara stain yaitu dengan cat pelapis 

(top coating). 

 

Gambar II.6  
Proses Pewarnaan (Finishing) Anyaman Enceng Gondok  

Menentukan Kualitas Secara Keseluruhan 
 

4. Keunikan 

Keunikan anyaman enceng gondok tergantung bentuk dan tekstur yang 

cenderung tidak mengikuti bentuk anyaman konvensional. Biasanya keunikan 

anyaman terlihat dari garis anyaman yang bervariasi yang mencampurkan 

banyak corak anyaman. Selain itu penggunaan bahan alami lain seperti bambu, 

pelepah pisang, sea grass menimbulkan keunikan anyaman (Harahap, 2003). 

Produk kerajinan mebel anyam dari enceng gondok yang diproduksi 

untuk ekspor mayoritas berupa sarana duduk atau tempat duduk yang 

dirancang dan diproduksi dengan menggunakan bahan anyaman enceng 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



gondok sebagai bahan penunjang yang diterapkan pada kerangka kayu atau 

rotan dan umumnya anyaman enceng gondok diterapkan pada bagian sandaran 

atau dudukan kursi sebagai pengganti jok. 

Selama ini proses pembuatan kerajinan mebel anyam ini masih 

tergolong sederhana karena alat-alat (terdiri dari peralatan tukang manual 

seperti : tang, gunting pemotong, staples besar, palu, paku, sekrup, dan 

sebagainya) serta proses pengerjaannya (khusus membuat anyaman) yang 

masih di dominasi dengan ketrampilan tangan pengrajin.  

Proses pembuatan kerajinan mebel anyam dari enceng gondok 

merupakan gabungan proses mekanik (pemotongan dan pemolaan kayu 

rangka) dan pengerjaan seni kerajinan tradisional (pembentukan anyaman 

secara manual dengan ketrampilan tangan). Kerajinan mebel anyam yang 

dihasilkan merupakan hasil kerajinan yang mempunyai kandungan seni (art) 

karena didominasi ketrampilan tangan namun juga bersifat fungsional sebagai 

tempat duduk. 

Untuk rangka kursi masih tetap menggunakan batang rotan atau rangka 

kayu nangka untuk kerangka yang tertutup anyaman. Sedangkan rangka kayu 

yang digunakan untuk kaki atau sandaran yang dimunculkan karakter kayunya 

cenderung menggunakan jenis kayu mahoni, pinus, atau meranti serta 

sebagian menggunakan rangka besi dan alumunium. Bahan rangka kursi dari 

kayu tersebut biasanya dipasok dari daerah Boyolali, Sragen, dan Klaten 

dalam kondisi sudah jadi baru kemudian pengrajin di Desa Trangsan 

menganyam bagian sandaran dan dudukan dengan serat enceng gondok. 

Khusus untuk rangka dari rotan, pengrajin membuat sendiri karena 

ketrampilan utama mereka sebelumnya adalah di bidang pengolahan rotan. 
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Gambar II.7  

 Kursi Rotan Beranyam Enceng Gondok 
  

Pengrajin umumnya melakukan proses finishing yang tidak jauh 

berbeda dengan finishing mebel dari kayu (baik doff maupun glossy) dengan 

tujuan : untuk menampilkan finishing yang berkesan alami (dengan pemilihan 

warna coklat, hitam, krem), etnik , mencegah munculnya jamur / rayap serta 

untuk meng-ekspose karakter enceng gondok. Adapun teknik yang digunakan 

untuk proses finishing sebagian dengan teknik kuas maupun memakai mesin 

(kompresor) terutama untuk teknik finishing semprot. 

Adapun hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan finishing pada 

anyaman enceng gondok  adalah : 

a). Membersihkan permukaan anyaman dari debu, minyak, dan kotoran lain. 

b). Mengurangi kandungan air pada enceng gondok dengan cara pemanasan 

(oil bathing treatment) untuk menghindari jamur. 

 

Sedangkan finishing mebel anyam enceng gondok dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yaitu : 

a.) Natural coating : setelah permukaan anyaman diberi sanding sealer, 

kemudian diberi pelapis akhir dengan menggunakan cat transparan (clear 

coating) maka enceng gondok akan tampak lebih alami. 
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b.) Stain : apabila permukaan anyaman ingin berwarna gelap seperti coklat 

tua, hitam, maka dilakukan proses finishing dengan menggunakan stain 

baru kemudian diberi cat pelapis transparan (top coating). 

 

Gambar II. 8  
Finishing dengan cara Stain 

 
c.) Water Based Glaze : pewarna pori-pori kayu/serat yang diencerkan dengan 

air sehingga ramah lingkungan, tidak berbau dan cepat kering. Sebelum 

diterapkan permukaan anyaman diberi water based stain agar permukaan 

berdaya rekat yang baik. Karena mewarnai pori-pori maka dapat 

mengekspose keindahan serat atau tekstur permukaan. Bila diaplikasikan 

pada sela-sela anyaman dapat memberikan kesan antik / klasik karena 

kedalaman nuansa warna gelap terang yang diciptakannya. Tekniknya 

dengan cara di kuas kemudian di lap (wapping). 

Adapun untuk bangunan atau ruang yang dipakai sebagai tempat 

produksi umumnya bentuk dan ukurannya bervariasi, tergantung pada jenis 

produk yang dibuat. Kebanyakan pengrajin skala kecil masih memanfaatkan 

ruang dirumah, tetapi ada juga yang membuat bangunan khusus berbentuk 

gudang terutama untuk pengrajin skala besar. Umumnya proses produksi juga 
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memerlukan tempat khusus untuk finishing dan pengeringan. Untuk jenis dan 

jumlah mesin / peralatan yang diperlukan juga tergantung pada jenis mebel 

dan skala produksinya. Sedangkan aktivitas kerajinan (yang menggunakan 

ketrampilan tangan untuk menganyam dan membuat produk mebel) biasanya 

dilakukan oleh para pengrajin kecil sementara pengrajin berskala besar hanya 

melakukan pekerjaan pemolesan (finishing) dan tidak melakukan pekerjaan 

yang membutuhkan ketrampilan tangan tersebut. 

Secara keseluruhan proses produksi kerajinan mebel anyam enceng 

gondok ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu : 

a).  Pembuatan pola / desain (sesuai pesanan) 

b). Enceng gondok yang sudah diproses sampai kering kemudian dikepang 

menjadi tambang. 

c). Pemotongan dan pembuatan rangka kursi dari kayu, rotan atau bahan lain 

sesuai dengan ukuran model produk 

d). Pengerjaan anyaman dengan tambang dari enceng gondok untuk bagian 

sandaran dan dudukan kursi sesuai corak anyaman yang diinginkan. 

e).  Pengamplasan / penghalusan, pewarnaan dan finishing. 

f).  Pengecekan akhir mutu dan kualitas produk oleh pihak eksportir 

g). Pengepakan atau packaging dengan bahan karton dan single gliss sebelum 

masuk container untuk mencegah kerusakan produk selama pengiriman 

h). Persiapan dokumen ekspor (FOB) dan container dikirim.  

 

H.  Gaya Kursi Rotan 
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 Kursi rotan memiliki beraneka ragam bentuk yang dapat dikategorikan ke 

dalam tiga gaya yaitu gaya modern-minimalis, gaya post-modern, dan gaya klasik 

(Marizar, 2007). 

1. Kursi rotan gaya modern-minimalis 

Gaya ini menggunakan konsep form follow function, yaitu bentuk harus 

mengikuti fungsi, atau kesederhanaan bentuk merupakan suatu keunggulan. 

 

Gambar II.9 : Kursi rotan gaya modern-minimalis 
Sumber : Rotan dan Material Unik, 2007 

 
2. Kursi rotan gaya post-modern 

Kursi rotan ini mengutamakan visualisasi simbolik dan kreativitas artistik dari 

pada aspek fungsionalnya sebagai sarana duduk. Konsumen gaya kursi ini 

terbatas pada kalangan pecinta seni, kolektor, dan segmentasi pasar golongan 

atas. Selain itu, gaya kursi rotan post-modern menjadi sumber inspirasi bagi 

pengembangan desain-desain kursi rotan di masa depan. 
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Gambar II.10 : Kursi rotan gaya post-modern 
Sumber : Rotan dan Material Unik, 2007 

 
 

3. Kursi rotan gaya klasik 

Rotan hanya digunakan sebagai bahan baku kursi yang tidak mendominasi, 

karena rotan hanya sebagai pelengkap sandaran atau dudukan dan rotan 

cenderung untuk dianyam. Bahan kayu digunakan pula untuk rangka dan 

komponen kursi lainnya, kemudian komponen tertentu diberi ornamen yang 

diukir. 

 

Gambar II.11 : Kursi rotan gaya klasik 
Sumber : Rotan dan Material Unik, 2007 

 

I.   Pengertian Kualitas 
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 Menurut American Society for Quality definisi kualitas adalah keseluruhan 

fitur dan karakteristik produk atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan yang 

terlihat atau yang tersamar. (Heizer & Render, 2005) 

Dalam industri mebel, kualitas berarti ketahanan terhadap panas, 

ketahanan terhadap noda, asam, tinta, ketahanan terhadap surface fish, tahan 

terhadap sinar matahari, daya tahan terhadap air garam, kemampuan menahan 

beban, dan sensitivitas permukaan furniture (Suara Merdeka, 2004). 

 Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara 

umum, dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam 

elemen-elemen sebagai berikut : 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa 

mendatang). 

 

 J.  Desain Produk (product design) 

Kata desain  berasal dari designo yaitu istilah yang dikenal di Eropa yang 

berarti sebuah gambar rancangan yang dibuat oleh pematung atau pelukis sebelum 

membuat karyanya. Namun dalam perkembangannya sekarang ini pengertian 

desain telah mengalami perkembangan makna yang disesuaikan dengan cara 

pandang dan cara mengkaji suatu permasalahan (Archer dalam Wahyuningsih, 

2008)  

Desain menampakkan adanya proses perancangan sebuah produk yang 

dilakukan melalui tahapan tertentu dengan pertimbangan yang melibatkan 
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berbagai parameter yang melekat pada produk tersebut menuju pada bentuk 

produk yang memenuhi kaidah-kaidah dan nilai yang berlaku pada kurun waktu 

tertentu. (Widagdo dalam Wahyuningsih, 2008). 

Perancangan produk merupakan kegiatan berbagai fungsi. Aktivitas ini 

harus mempertimbangkan pandangan dari berbagai aspek. Pendekatan yang 

digunakan dari eksternal perusahaan adalah dari pihak konsumen, stakeholder, 

supplier, pemerintah dan pihak yang berkepentingan lainnya. Terdapat pula 

pendekatan internal perusahaan meliputi pemasar, keuangan, persediaan bahan 

baku, rekayasa produk dan quality control. (Suratman, 2008). 

Untuk perencanaan desain produk ada 3 kriteria mendasar yaitu (Wahyuningsih, 

2008) : 

1. Kesesuaian fungsi pakai, ketepatan bentuk dan konstruksi. 

2. Ketepatan pilihan bahan dan proses pengerjaan yang menyangkut karakteristik 

bahan, efektivitas, dan efisiensi. 

3. Kualitas visual atau estetik. 

 

K.  Quality Function Deployment (QFD) 

Konsep QFD merupakan metode pengembangan dan perencanaan produk 

terstruktur yang dapat digunakan untuk menspesifikasikan secara jelas apa – apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen kemudian mengevaluasi beberapa 

produk atau jasa yang sekiranya mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen tersebut   ( Cohen, 1995). 

 Berdasarkan fungsinya QFD sebagai suatu metode untuk merencanakan 

dan mengembangkan produk secara terstruktur sehingga mendorong tim 

pengembang untuk menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen secara jelas, 
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dan kemudian mengevaluasi kemampuan produk dan jasa sebelumnya secara 

seksama dalam memenuhi kebutuhannya. Fokus utama QFD yaitu pelibatan 

konsumen pada proses pengembangan produk atau jasa sedini mungkin (Cohen 

dalam Setiawan, 2008). 

 QFD berkaitan dengan menetapkan apa yang akan memuaskan pelanggan 

dan menerjemahkan keinginan pelanggan pada desain yang ditargetkan. QFD 

digunakan di awal proses desain untuk membantu menetapkan apa yang dapat 

memuaskan pelanggan dan kemana penyebaran usaha-usaha berkualitas (Heizer & 

Render, 2005). 

Fokus utama dari QFD adalah melibatkan pelanggan pada proses 

pengembangan produk sedini mungkin. Filosofi yang mendasarinya adalah bahwa 

pelanggan tidak akan puas dengan suatu produk -- meskipun suatu produk yang 

telah dihasilkan dengan sempurna -- bila mereka memang tidak menginginkan 

atau membutuhkannya. 

Jadi QFD merupakan praktik untuk merancang suatu proses sebagai 

tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD menerjemahkan apa yang 

dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. QFD 

memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, 

menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki 

proses hingga tercapai efektifitas maksimum. QFD juga merupakan praktik 

menuju perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk melampaui 

harapan pelanggan. 

Cohen (1995) menyebutkan bahwa QFD terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

1. Tahap pengumpulan Voice of Customer 

2. Tahap penyusunan rumah kualitas (House of Quality) 
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3. Tahap analisa dan implementasi 

 

 

L.  House of Quality(HOQ) 

 HOQ (House of Quality) merupakan teknik grafis untuk menjelaskan 

hubungan antara keinginan pelanggan dan produk (atau jasa). HOQ berisi 

informasi mengenai kebutuhan konsumen yaitu importir mebel berbahan anyaman 

eceng gondok, tingkat kepentingan konsumen serta persepsi dan tingkat kepuasan 

konsumen mebel berbahan anyaman eceng gondok terhadap produk yang dimiliki 

perusahaan maupun pesaingnya. Matrik House of Quality terdiri dari : 

1. Kebutuhan konsumen mebel rotan (customer requirements) 

2. Matrik perencanaan (planning matrix) 

3. Respon secara teknik (technical response) 

4. Keterkaitan dan prioritas (relationship) 

5. Korelasi secara teknik (technical correlation) 

6. Matrix secara teknik (technical matrix) 
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                                                                          (5) 

     Korelasi 
                                                                   secara teknik 

 

(3) 
                                                             Respon secara teknik 
  

 (1) (4)  (2) 
  [4A] Matrik perencanaan 
 Faktor peningkatan   Pengaruh antara  strategik 
 Kualitas desain mebel faktor- faktor peningkatan  
 Berdasarkan kebutuhan kualitas desain produk  
 dan kemanfaatan kursi rotan dengan  
 konsumen kursi rotan karakteristik teknik (2A)  (2B) 
   

   Importance Performance 
   
  [4B] 

     Prioritas respon secara teknik 
 
 [6] Matrik secara teknik 

                                                         [6A] Benchmarking 

                                                         [6B] Target secara teknik 

 

Gambar  II.12 : House of Quality 
Sumber: Lou Cohen (1995), How to Make QFD Work for You 

 
 

Komponen gambar HOQ 

1. Kebutuhan konsumen mebel berbahan anyaman eceng gondok (Customer 

Needs) . Sebagai kata kunci yaitu ”what’s”. Bagian ini merupakan masukan 

dari konsumen mebel berbahan anyaman eceng gondok, berupa keinginan dan 

kebutuhan konsumen mebel berbahan anyaman eceng gondok. Pada tahap ini 

peneliti berusaha menentukan segala persyaratan bagi konsumen pengusaha 

mebel berbahan anyaman eceng gondok untuk meningkatkan kualitas desain 

mebel. 
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2. Matrik perencanaan (Planning Matrix) 

Hal yang penting yaitu “importance” dan “performance”. Importance (2A) 

berkaitan dengan mengurutkan keinginan konsumen mebel berbahan anyaman 

eceng gondok menurut kepentingan atribut yang dirasakannya. Sedangkan 

performance (2B) berkenaan dengan evaluasi kinerja pelayanan yang ada 

dibandingkan dengan pesaing dalam memenuhi kebutuhan konsumen mebel 

berbahan anyaman eceng gondok. 

3. Keterkaitan dan Prioritas (Relationship) 

Dua hal yang diperhatikan yaitu “relationship” dan “priorities”. Pertama 

dalam relationship (4A) produsen mebel berusaha menilai menjelaskan 

seberapa besar kontribusi karakteristik teknis memenuhi kepuasan konsumen 

mebel berbahan anyaman eceng gondok. 

4. Korelasi Secara Teknik (Technical Correlation) 

Bagian ini menganalisis hubungan yang terjadi atau akibat yang ditimbulkan 

karakteristik teknis yang satu dengan karakteristik teknis yang lain. 

5. Matrik Secara Teknik (Technical Matrix) 

Dalam bagian ini ada dua langkah : Technical benchmarks dan Setting 

Targets. Technical Benchmarking (6A) yaitu membandingkan kualitas 

karakteristik teknis perusahaan dengan kondisi pesaing. Sedangkan setting 

target (6B) yaitu kebijakan perusahaan dalam menentukan standar 

karakteristik teknik tertentu agar memenuhi kebutuhan konsumen mebel 

berbahan anyaman eceng gondok dan memenangkan persaingan. 

 

M.   Penelitian Terdahulu 
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 Setiawan (2008) dalam penelitiannya menerapkan penggunaan QFD dalam 

kualitas desain kursi rotan pada sentra industri mebel rotan di Solo dengan 

orientasi ekspor ke Amerika dan Eropa. Dimensi yang digunakan adalah fungsi 

(atribut sarana tempat duduk dan perangkat interior dan eksterior), ergonomi 

(sandaran kursi rotan dan dudukan sesuai bentuk badan), keindahan (keunikan 

lengkungan rotan dan variasi bahan dari serat alami lain), estetika anyaman 

(anyaman memiliki jalinan kuat dan detail), dan finishing (warna alami dan tahan 

kelembaban air). Poin penting dari hasil penelitian ini adalah dimensi ergonomi 

paling penting dalam memilih produk kursi rotan, disusul dengan dimensi lainnya. 

Marizar (2007) menyebutkan bahwa terdapat empat macam karakteristik 

mebel rotan yang mempengaruhi desain yaitu keindahan, estetika anyaman, 

ergonomi, dan finishing. Baik desain rotan klasik, modern- minimalis bahkan 

post- modern, keindahan kursi rotan terletak pada detail anyaman dan motif 

dekoratif. Selain itu kursi rotan harus nyaman dan enak diduduki dan tidak 

membuat pegal.  

Jono (2006), dalam penelitiannya menggunakan metode QFD untuk 

menentukan technical response yang harus dilakukan oleh industri batik di 

Nambangan Lor Kotamadya Madiun. Data yang digunakan merupakan data 

kualitatif melalui kuesioner untuk sejumlah customer yang berkaitan dengan 

kualitas produk kain batik tulis yang diinginkan customer. 

N. Parkin, M.J. Linsley, J.F.L Chan, dan D.J Stewardson (2002), 

menganalisa aktivitas perusahaan di Inggris (UK) yang berorientasi original 

equipment manufacturer (OEM) dengan menerapkan QFD.  Sedangkan Fiorenzo 

Franceschini dan Sergio Rossetto (2002), membahasakan QFD sebagai sebuah 

algoritma interaktif untuk lebih memprioritaskan karakteristik teknik desain dalam 
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sebuah produk. Pendekatan ini lebih untuk mempermudah pendekatan terhadap 

customer yang untuk beberapa situasi tidak mampu memberikan evaluasi akan 

kebutuhan yang signifikan. 

K. Chan, S.F. Chan, Catherine Chan (2002) mengenai aplikasi QFD dalam 

sektor industri pakaian yang bertujuan untuk mengembangkan program 

pembelajaran di Hongkong. Di sini lebih menekankan tujuan pembelajaran 

sebagai referensi akan isu- isu yang berkembang saat ini. Bahwa dengan 

mengutamakan keinginan konsumen dan mengarahkan agar apa yang diinginkan 

mampu direalisasikan. Meskipun QFD masih berupa awal dari proses 

pengembangan yang berkelanjutan, namun selalu menjaga komunikasi dengan 

konsumen akan menjadi keuntungan karena konsumen dianggap lebih mengetahui 

kebutuhannya dan persepsi akan kualitas yang terus berubah menuntut perbaikan 

produk dan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.   Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Dimensi kualitas desain anyaman 
 
1. Keindahan 
2. keunikan 
3. finishing 
4. ketahanan 
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(Sumber : Setiawan (2008) dan Jono (2006), serta jurnal N. Parkin, M.J. Linsley, J.F.L Chan, 

dan D.J Stewardson (2002), dan K. Chan, S.F. Chan, Catherine Chan (2002). 

                      Gambar II. 13 : Kerangka Pemikiran 
 

Dari alur pemikiran di atas dapat dilihat bahwa pelanggan memiliki 

persepsi tersendiri mengenai kualitas produk yang diberikan oleh pihak 

perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas desain 

anyaman kursi rotan dapat dikristalkan menjadi empat hal yaitu keindahan 

(artistics), keunikan, ketahanan dan finishing.  

Pihak manajemen perusahaan memiliki persepsi sendiri tentang kualitas 

desain anyaman. Menurut kepentingannya keempat faktor tersebut dapat 

ditentukan berdasarkan persepsi pengusaha dengan menggunakan analisis QFD. 

Manajemen memenuhi customer requirement dengan technical requirement. 

Consumer Requirements 
 

Atribut kualitas 
produk yang 

memerlukan perhatian 

Atribut kualitas 
produk yang sudah 

baik 

Technical Requirements 
 

Analisis QFD 
 

Perbaikan 

Kualitas desain produk 
yang diharapkan 
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Untuk menentukan Customer Requirements, dilakukan survei tingkat kebutuhan 

konsumen yang meliputi tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Survei dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner dengan responden pembeli. Sedangkan Technical 

Requirements didapatkan dari wawancara terstruktur dengan pihak manajemen 

perusahaan mebel rotan.  

Analisis Quality Function Deployment dengan House of Quality pada 

intinya mempertemukan Customer Requirements dengan Technical Requirements, 

yaitu mempertemukan kriteria apa saja yang diinginkan oleh pembeli dengan 

kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan mebel rotan. Dari analisis ini akan 

diketahui atribut-atribut kualitas produk apa saja yang sudah baik dan atribut-

atribut apa saja yang masih memerlukan perhatian untuk kemudian dilakukan 

perbaikan pada atribut-atribut tersebut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu suatu metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden (Jogiyanto, 2004). Metode survei ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data – data dari responden berbentuk kuesioner 

 Objek penelitian ini adalah sentra industri mebel rotan di Kabupaten 

Sukoharjo yang terdiri dari beberapa perusahaan mebel rotan yang melakukan 

produksi berdasarkan pesanan untuk kepentingan ekspor. Penelitian ini 

menyelidiki mengenai kualitas desain produk mebel kursi rotan beranyam enceng 

gondok yang diberikan perusahaan mebel rotan kepada pelanggannya 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, hal minat atau 

obyek yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006:121). Dimana populasi 

dalam penelitian ini adalah pelanggan sebagai pembeli retailer dan wholesaler 

yang menjual kembali produk yang dibeli. Berdasarkan data dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Sukoharjo jumlah importir mebel berbahan 

anyaman enceng gondok berjumlah 119. Jumlah 119 importir ini kemudian 

ditetapkan sebagai populasi. 

 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diteliti dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (Sekaran, 

2006:123).Ada beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan sampel untuk 
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diteliti. Pertama, dalam praktek peneliti tidak mungkin melakukan 

pengumpulan dan pengujian terhadap setiap elemen populasi. Kedua, 

pengumpulan dan pengujian terhadap setiap elemen populasi, akan 

memerlukan banyak waktu, biaya, dan tenaga yang melaksanakan. 

Ketiga, penelitian terhadap sebagian elemen populasi kadang – kadang 

memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya dan kesalahan dalam 

pengumpulan data relatif lebih kecil, terutama jika elemen – elemen terdiri 

atas banyak data. Keempat, pengujian terhadap seluruh elemen populasi, 

dalam kasus tertentu tidak mungkin dilakukan (Sekaran, 2006). Sampel dalam 

penelitian ini adalah konsumen yang sedang membeli produk kursi rotan 

beranyam eceng gondok dari perusahaan mebel rotan untuk di ekspor.   

Tabel III.1 
DISTRIBUSI KUESIONER 

Jumlah Populasi 119 

Kuesioner yang disebar 100 

Sumber : data primer yang diolah, 2009 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah non probability sampling yaitu tidak semua elemen populasi 

mempunyai kesempatan untuk dipilih menjadi sampel (Sekaran, 2006), dan 

pengambilannya dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah 

pemilihan sampel berdasarkan kriteria – kriteria tertentu sehingga relevan 

dengan rancangan penelitian. 

 

C. Teknik Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

1. Teknik Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian 
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Penelitian ini mengadopsi instrumen dari peneliti dan pakar desain 

sebelumnya kemudian dikembangkan melalui atribut – atribut pendukung 4 

dimensi kulitas desain produk. Instrumen pengukuran terdiri 4 dimensi 

kualitas desain produk yang dioperasionalkan, yaitu : keindahan, keunikan, 

finishing, dan ketahanan. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

dengan menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert ini digunakan untuk 

menilai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Untuk mengukur tingkat 

kepentingan sebagai berikut :  

a. Skala 1 mewakili atribut 

yang dianggap sangat tidak penting (STP) 

b. Skala 2  mewakili atribut 

yang dianggap tidak penting (TP) 

c. Skala 3 mewakili atribut 

yang dianggap cukup penting (CP) 

d. Skala 4 mewakili atribut 

yang dianggap penting (P) 

e. Skala 5 mewakili atribut 

yang dianggap sangat penting (SP) 

Untuk mengukur tingkat kinerja sebagai berikut :  

a. Skala 1 mewakili atribut yang dianggap sangat tidak setuju (STS) 

b. Skala 2  mewakili atribut yang dianggap tidak setuju (TS) 

c. Skala 3 mewakili atribut yang dianggap cukup setuju (CS) 

d. Skala 4 mewakili atribut yang dianggap setuju (S) 

e. Skala 5 mewakili atribut yang dianggap sangat setuju (SS) 
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2. Definisi Operasional 

a. Keindahan 

Keindahan dapat dilihat dari motif anyaman, ketebalan serat, 

kombinasi bahan dengan bahan alami lainnya seperti serat pisang abaca, 

rotan, dan bambu. Keindahan anyaman juga ditentukan oleh karakteristik 

bahan baku yang menampilkan serat – serat alamiah, pori-pori yang halus, 

bentuk bulat silindris, warna alamiah, dan kelenturan pembentukan yang 

sangat luwes (Marizar, 2007). 

b. Ketahanan 

Ketahanan adalah kemampuan anyaman terhadap kelembaban dan 

perubahan musim. Pengolahan anyaman enceng gondok melalui proses 

yang baik akan membuat anyaman enceng gondok tidak mudah lapuk. 

Pengolahan ini meliputi proses pengeringan untuk menghilangkan 

kandungan air dan pengobatan secara kimiawi agar tahan terhadap 

serangan jamur (Harahap, 2003). 

 

c. Finishing 

Penampilan anyaman enceng gondok tidak sekedar bentuk dan 

corak anyaman yang mempesona tetapi warna finishing turut andil 

memberikan keindahan. Warna harus menebar pesona sehingga 

mempercantik kursi rotan untuk disajikan dalam interior rumah. 

Pada awalnya anyaman enceng gondok masih didominasi oleh 

warna-warna alami yaitu coklat kekuningan atau krem yang sesuai dengan 

karakter warna natural enceng gondok. Anyaman enceng gondok saat ini 

lebih bervariasi yaitu mengarah ke warna-warna fancy yang cenderung 
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sedikit kehijau-hijauan, coklat tua, bahkan hitam, putih atau abu. 

Meskipun demikian warna coklat, kecoklatan, kuning, dan krem masih 

menjadi primadona karena nuansa naturalnya (Marizar, 2007). 

(Marizar, 2007) menyebutkan bahwa finishing anyaman enceng 

gondok dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu natural coating dan 

stain. Metode natural coating dipilih jika menginginkan warna anyaman 

rotan tampak lebih alami dengan menggunakan cat khusus clear coating 

(cat transparan). Namun apabila mengharapkan warna gelap yang seperti 

coklat tua dapat dilakukan proses finishing dengan cara stain yaitu dengan 

cat pelapis (top coating). 

 
d. Keunikan 

Keunikan anyaman enceng gondok tergantung bentuk dan tekstur 

yang cenderung tidak mengikuti bentuk anyaman konvensional. Biasanya 

keunikan anyaman terlihat dari garis anyaman yang bervariasi yang 

mencampurkan banyak corak anyaman. Selain itu penggunaan bahan 

alami lain seperti bambu, pelepah pisang, sea grass menimbulkan 

keunikan anyaman (Harahap, 2003). 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi pertama 

yang diterima oleh peneliti yang berasal dari sumbernya langsung (Sekaran, 

2006:60). Data primer ini terdiri dari hasil survei kepada konsumen (pembeli 

produk kursi rotan) dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan 

kepada responden. Responden yang dimaksud adalah pembeli produk kursi 
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rotan). Selain itu data primer ini juga didapat dari hasil wawancara terhadap 

manajemen perusahaan mebel rotan, Disperindag dan Asmindo Surakarta. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang 

telah ada (Sekaran, 2006:60). Data sekunder ini juga diperoleh dari data-data 

lain yang bisa mendukung data primer seperti buku-buku, jurnal dan skripsi. 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

1. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut (Hasan,1992). Setiap tanggapan atas 

pertanyaan memiliki nilai sendiri dimana nanti digunakan untuk analisis data. 

Kuesioner dalam bentuk bahasa inggris dan bahasa jepang ini disampaikan 

peneliti melalui email kepada responden yang merupakan pembeli kursi rotan 

beranyam eceng gondok yang kemudian dijual kembali di negara masing – 

masing. Kuesioner dibuat berdasarkan referensi penelitian yang berhubungan 

disertai pengembangan yang dibutuhkan (Sumber: laporan penelitian Setiawan 

(2008) dan skripsi Suratman (2008). 

2. Observasi Langsung 
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 Observasi langsung merupakan pengambilan data dengan jalan melihat 

langsung aktifitas, kebiasaan, atau hal-hal lain yang menarik untuk dicatat. 

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengambil bagian dari 

objek yang diteliti.  

3. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam 

proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi 

dan mempengaruhi arus informasi (Singarimbun, 1995). 

 Wawancara dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dengan 

kualitas desain kursi rotan. Seperti bagian produksi dan marketing perusahaan 

F. Pengujian Instrumen Penelitian 

1.  Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu 

yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrument 

tersebut. Uji validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Pengertian valid atau 

tidaknya suatu alat ukur tergantung pada mampu atau tidaknya alat ukur 

tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat 

(Setiawan, 2004). Untuk uji validitas digunakan alat uji Pearson Correlate 

Coefficient dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 12. 

 2.  Uji Reliabilitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau 

lebih (Singarimbun, 1995). Reliabilitas merupakan syarat untuk tercapainya 

validitas suatu kuesioner dengan tujuan tertentu. Hasil dari pengujian 

reliabilitas ditunjukkan oleh sebuah indeks yang menunjukkan seberapa jauh 
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sebuah alat ukur dapat diandalkan. Untuk menguji reliabilitas digunakan nilai 

Cronbach’s Alpha dengan bantuan software SPSS versi 12. 

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu 

untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi atau 

untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum 

tertentu (Sekaran, 2006: 158-159). 

Tujuan dari analisis ini adalah memberikan kepada peneliti sebuah 

riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan 

fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, 

atau lainnya (Sekaran, 2006: 159). 

2. Analisis Quality Function Deployment dengan House of Quality 

            QFD didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur 

untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menterjemahkannya ke dalam 

kebutuhan teknis yang relevan. QFD menggunakan matrik berbentuk HOQ, 

yang digunakan untuk mendiskripsikan keinginan konsumen serta kemampuan 

teknis perusahaan untuk mendesain dan memproduksi barang atau jasa sesuai 

keinginan konsumen. 

Data yang terkumpul baik primer maupun sekunder diolah dengan teknik 

analisis sebagai berikut : 

a. Analisis Customer Requirement (CR) 

Persyaratan pelanggan / customer requirement (CR) merupakan 

pendapat pelanggan tentang atribut apa saja yang disyaratkan atau 

diperhatikan oleh pelanggan dalam mengkonsumsi pengembangan produk 

perusahaan.  
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              Proses pencatatan customer requirement (CR) dimulai dengan pra 

survei, dimulai melalui wawancara dengan menyatakan hal – hal yang 

mereka anggap penting selama menggunakan produknya. Setelah itu, 

atribut – atribut persyaratan pelanggan yang telah diolah, disusun dalam 

bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk menentukan bobot kepentingan dari masing – masing 

atribut berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. 

b. Analisis tingkat kepentingan (Tke) 

            Analisis ini merupakan tindak lanjut dari customer requirement 

(CR) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan pelanggan 

terhadap produknya. Atribut – atribut persyaratan yang telah diolah, 

selanjutnya disusun dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala 

likert, dengan penilaian sebagai berikut :  

1) Skala 1 mewakili atribut yang dianggap sangat tidak penting (STP) 

2) Skala 2  mewakili atribut yang dianggap tidak penting (TP) 

3) Skala 3 mewakili atribut yang dianggap cukup penting (CP) 

4) Skala 4 mewakili atribut yang dianggap penting (P) 

5) Skala 5 mewakili atribut yang dianggap sangat penting (SP) 

c. Analisis tingkat kinerja (Tki) 

             Analisis ini menggunakan preferensi pelanggan yang bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pelanggan merasakan apakah kualitas 

desain produknya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Bentuk 

kuesioner dengan menggunakan skala likert. Penilaian skala likert tersebut 

sebagai berikut :  

1) Skala 1 mewakili atribut yang dianggap sangat tidak setuju (STS) 
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2) Skala 2  mewakili atribut yang dianggap tidak setuju (TS) 

3) Skala 3 mewakili atribut yang dianggap cukup setuju (CS) 

4) Skala 4 mewakili atribut yang dianggap setuju (S) 

5) Skala 5 mewakili atribut yang dianggap sangat setuju (SS) 

d. Analisis tingkat perbaikan 

 Bertujuan untuk mengevaluasi atibut – atribut customer 

requirement (CR) yang nantinya bisa diidentifikasi atribut – atribut yang 

belum memenuhi syarat, serta beberapa tingkat perbaikan yang perlu 

dilakukan perusahaan untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Untuk 

membagi tingkat perbaikan adalah dengan cara membagi tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja.  

e. Titik penjualan (sales point) 

           Tujuan dari titik penjualan ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar manfaat penjualan yang mungkin diperoleh apabila terjadi perubahan 

– perubahan terhadap atribut – atribut tertentu. Dalam penentuan titik 

penjualan terhadap atribut – atribut dalam penelitian ditetapkan oleh pihak 

perusahaan.  

Cara penentuan dengan menggunakan alat bantu skala penilaian sebagai 

berikut (Cohen, 1995 : 112) :  

1) Nilai 1,0 adalah status quo, yang berarti perubahan mengenai atribut 

yang ada, tidak memberikan pengaruh tambahan manfaat dan juga 

tidak mengurangi mutu desain produk. 

2) Nilai 1,2 berarti perubahan mengenai atribut yang ada memberikan 

pengaruh yang kecil dan perlu perbaikan hanya dari segi teknik. 
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3) Nilai 1,5 berarti perubahan mengenai atribut yang ada memberikan 

pengaruh yang besar terhadap penjualan dan akan ditekankan untuk 

program pemasaran. 

 

f. Analisis Customer Requirement Score (CRS) 

           Customer Requirement Score (CRS) ini bertujuan untuk              

mengetahui atribut yang dianggap penting untuk kualitas produk 

perusahaan. Semakin tinggi CRS maka atribut tersebut semakin penting 

dan semakin butuh perhatian untuk perbaikan selanjutnya. 

             Customer Requirement Score (CRS) dapat dihitung dengan cara 

melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pihak perusahaan untuk 

mengetahui sales point yang telah distandarkan, kemudian mengalikan 

tingkat kepentingan CR dengan sales point, yang kemudian 

dinormalisasikan dalam bentuk persen agar diketahui rankingnya. 

g. Analisis TR 

            Dari atribut yang diharapkan konsumen sebagai customer 

requirement (CR), manajemen harus menterjemahkan dalam technical 

requirement (TR), TR didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak 

manajemen perusahaan. Tujuan dari TR ini adalah untuk mengetahui 

tanggapan perusahaan terhadap permintaan konsumen. 

h. Analisa hubungan CR dengan TR 

            Analisa dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing – masing 

penjelasan teknis yang dibuat oleh perusahaan mempunyai hubungan yang 

mampu menjawab dan memenuhi customer requirementnya ataukah 

penjelasan teknis tersebut hanya mendukung pemenuhan terhadap 
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persyaratan pelanggan, atau penjelasan teknis tersebut mempengaruhi 

tahap masing -  masing persyaratan pelanggan. 

Hubungan yang terjadi dinilai dengan kategori, yakni: 

1) Hubungan bernilai 9 apabila hubungan tersebut kuat, yang berarti TR 

menjawab CR. 

2) Hubungan bernilai 3 apabila hubungan tersebut sedang yang berarti TR 

mendukung CR 

3) Hubungan bernilai 1 apabila hubungan tersebut lemah yang berarti TR 

mempengaruhi CR 

4) Kotak kosong apabila tidak ada hubungan antara CR dengan TR. 

i. Analisis Penentuan Standar TR 

 Analisis ini berdasarkan hasil diskusi dengan pihak perusahaan dan 

melalui pengamatan penelitian secara langsung. Mengenai keadaan produk 

yang sesungguhnya serta didukung dengan referensi terkait. Hasil dari 

penelitian ini adalah diperolehnya item – item yang merupakan ukuran dari 

TR perusahaan (Technical Measure). 

j. Analisis Relative Technical Difficulty (RTD) 

 Dari TR kemudian melakukan analisis RTD yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesulitan perusahaan dalam penerapan TR. Ada 4 

penilaian yang dipergunakan, yaitu: 

1) Nol (0) apabila tidak memenuhi kesulitan teknis. 

2) Satu (1) apabila agak mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

3) Dua (2) apabila mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

4) Tiga (3) apabila sangat sulit dalam penerapannya. 
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k. Analisis Prioritized Requirements Score (PRS) 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui TR yang paling penting 

dan perlu lebih banyak perhatian untuk ditindak lanjuti. Analisis ini 

dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu Technical Requirements 

Score (TRS) kemudian dinormalisasi. 

TRS diperoleh dengan mengalikan normalized CSR dengan tingkat 

hubungan CR dan TR (kuat = 9; sedang = 3; dan lemah = 1). Skor ini 

dijumlah perkolom dan hasilnya dinormalisasi (dalam %) sehingga 

diketahui TR yang paling penting dan perlu perhatian lebih untuk ditindak 

lanjuti. 

l. Analisis Sinergi atau konflik dalam TR 

 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atribut – atribut 

dalam TR. Hubungan dikatakan sinergi apabila satu atribut dengan atribut 

yang lain mempunyai hubungan pertentangan dalam pelaksanaannya. Nilai 

hubungan ini dibagi 4 : 

1) Strong positive (+9) 

menunjukkan hubungan yang sangat mendukung, hubungan yang 

mendekati sempurna. 

2) Positive (+3) menunjukkan hubungan yang mendukung 

3) Negative (-3) menunjukkan hubungan yang bertentangan 

4) Strong negative (-9) menunjukkan hubungan yang sangat bertentangan, hubungan 

yang mendekati negatif sempurna. 

Dari analisis ini diperoleh nilai-nilai hubungan antara atribut dalam 

TR dan menempati sisi paling atas dari gambar House of Quality (atap).  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan Mebel Rotan di Kabupaten Sukoharjo 

1. CV. GION AND RAHAYU 

 CV. GION AND RAHAYU merupakan perusahaan furniture yang 

bergerak di bidang finishing pada produk rotan, furniture dengan kombinasi 

enceng gondok serta pelepah pisang yang dikeringkan. CV. GION AND 

RAHAYU berdiri sekitar tahun 1995 dengan asal nama dari pemilik 

perusahaan yaitu “ Giono dan Sri Rahayu ”, pada awal berdiri perusahaan 

bergerak di bidang jasa finishing biasa. Semula cakupan pemasaran yang 

dilakukan perusahaan hanya untuk memenuhi permintaan pasar domestik saja. 

Perusahaan hanya melayani pesanan dari perusahaan lokal yang ada di sekitar 

Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. 

 Dengan kredibilitas tinggi serta semakin meningkatnya permintaan 

pasar akan produk furniture, CV. GION AND RAHAYU pada tahun 1999 

mulai membuka peluang pasar internasional. Dimulai dari ketertarikan sebuah 

perusahaan yang ada di Belanda – Henkscram meublen Colonial – pada 

produk mereka atas pertimbangan desain serta kualitas yang baik. Ekspor 

produk pertama kali tersebut tidak dilakukan sendiri oleh perusahaan, karena 

perusahaan belum bisa melaksanakan sendiri maka kegiatan ekspor tersebut 

dibantu oleh sebuah agen ekspor di Klaten. Dikarenakan permintaan dari 

perusahaan yang ada di luar negeri semakin bertambah, maka perusahaan 

memutskan untuk melaksanakan sendiri kegiatan ekspornya yang berada di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



bawah tanggung jawab Departemen Ekspor Tetap, yang dilaksanakan 

langsung oleh manajer pemasaran dibantu oleh beberapa tenaga administrasi. 

 Kapasitas produksi dan permintaan akan produk furniture yang terus 

meningkat pada tahun 2000, dilihat dari semakin banyaknya pesanan dari 

pembeli yang ada di pasar asing, maka perusahaan memutuskan untuk 

mengadakan ekspansi. Perusahaan mulai membenahi sistem yang sudah ada 

supaya lebih baik lagi guna memperoleh peluang yang lebih besar di pasar 

internasional. Untuk mendukung proses produksi saat ini perusahaan 

mempunyai karyawan sebanyak 140 orang termasuk 7 orang tenaga ahli yng 

menangani bidangnya masing – masing. 

 Perusahaan CV. GION AND RAHAYU berlokasi di Mangkuyudan 

RT. 02 / RW. 03 No. 103 Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo. Selain itu CV. 

GION AND RAHAYU untuk proses produksi berada di 2 lokasi, 1 di 

Trangsan digunakan sebagai pusat produksi atau finishing untuk bahan rotan, 

pelepah pisang, serta enceng gondok dengan kombinasi kayu. Sedangkan 3 

gudang di Kartasura digunakan sebagai pusat produksi atau finishing dari 

bahan full kayu dan rotan. Alasan pemilihan lokasi perusahaan ditinjau dari 

pertimbangan aspek kompetisi, potensi pasar, peluang ekspor, bahan baku, dan 

transportasi. 

 Produk yang dihasilkan 

a. Jenis bahan baku yang digunakan 

Bahan baku yang digunakan CV. GION AND RAHAYU dalam 

komoditinya terdiri dari kayu jati, kayu mahoni, kayu mindi dengan 

kombinasi rotan, enceng gondok (water hyacinth), pelepah pisang (banana 
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leaf), bambu (Gedec), oscar, dan dari bahan kulit (vegetatable tunned 

leather) 

b. Jenis produk yang dihasilkan 

Jenis produk yang dihasilkan CV. GION AND RAHAYU antara lain : 

1) Dari kayu 

a) Meja 

b) Kursi 

c) Lemari 

d) Cabinet (lemari kecil atau laci kecil) 

e) Tempat tidur 

2) Dari rotan 

a) Pentagon atau kursi malas 

b) Food cover atau penutup makanan 

c) Monaco atau kursi makan yang berbentuk kecil 

d) Cabinet atau laci kecil 

 

 

2.  PT. Wirasindo Santa Karya (Wisanka) 

PT. Wisanka dipimpin oleh JB Susanto Setyabudi di jln. Raya 

Daleman, km 41, Baki – Sukoharjo. Bergerak di bidang mebel yang terbuat 

dari rotan dan kayu mahoni. 100% produknya dijual di luar negeri, baik 

Perancis, Jerman, Italia, Amerika Serikat, Jepang, dan lain – lain. Wisanka 

melibatkan puluhan pengrajin kecil yang tersebar di Sukoharjo dan Klaten. 

Dengan jumlah karyawan sebanyak 300 orang, kapasitas produksi per bulan 

mencapai 300 unit. Produk yang dihasilkan oleh PT. Wisanka adalah : 
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a. Indoor Mahogany furniture 

b. Indoor Teak furniture 

c. Rattan & Natural fiber furniture 

d. Bamboo Gazebo & Furniture 

e. Garden teak & Alloy Furniture 

f. Craft & Home Accessories 

 

B.  Gambaran Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah wholesaler maupun retailer yang 

dilakukan oleh importir maupun eksportir kursi rotan beranyam enceng gondok 

dalam jumlah banyak yang kemudian dijual kembali di pasar negara masing-

masing.  

Peneliti menyebarkan 100 kuesioner baik melalui alamat email yang 

terdapat di Nafed (Badan Pengembangan Ekspor Nasional) maupun melalui 

perusahaan – perusahaan mebel rotan di Sukoharjo. Responden dipilih 

menggunakan sistem purposive sampling yaitu pembeli yang telah melakukan 

hubungan jual beli selama lebih dari satu tahun. 

 Dari seluruh kuesioner yang disebarkan, hanya 12 kuesioner yang direspon 

dan diterima kembali oleh peneliti dalam jangka waktu 3 bulan. Peneliti tidak bisa 

memantau langsung pengisian kuesioner karena disebar melalui email dan peneliti 

lebih memilih untuk menunggu respon. Kuesioner yang dititipkan ke perusahaan – 

perusahaan mebel rotan, peneliti juga tidak bisa memantau langsung, karena 

kuesioner disebarkan oleh manajer pemasaran masing-masing perusaahaan mebel 

rotan. Alasan kuesioner hanya boleh disebarkan oleh manajer pemasaran, karena 
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pembeli merupakan data rahasia milik perusahaan sehingga peneliti juga tidak 

bisa memantau pengisian kuesioner secara langsung. 

Tabel IV. 1 
DISTRIBUSI KUESIONER 

Jumlah Populasi 119 

Kuesioner yang disebar 100 

Kuesioner yang kembali 12 

Sumber : data primer yang diolah, 2009 

Jumlah sampel sebanyak 12 tersebut telah layak untuk dianalisis karena 

menurut Singarimbun (1982) menyatakan besarnya sampel penelitian tidak boleh 

kurang dari 10% jumlah populasinya. Dalam penelitian ini yang menjadi patokan 

jumlah populasi pembeli mebel adalah berdasarkan data Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Sukoharjo yang dalam hal ini populasi berjumlah 119 pembeli untuk 

pasar luar negeri.  

 

C.  Analisis Deskriptif 

 Karakteristik sampel yaitu importir mebel rotan di dua perusahaan besar 

yaitu PT. Wisanka dan CV. Gion & Rahayu mewakili kondisi populasi. Importir 

yang berjumlah 12 didominasi oleh perusahaan dari Australia sejumlah 6 

perusahaan, kemudian Amerika Serikat 2 buah, Inggris 1 buah, Spanyol 1 buah, 

Finlandia 1 buah, dan Jepang 1 buah. 

 

Tabel IV. 2 
Distribusi Sampel Berdasarkan Asal Negara 

Asal Importir Jumlah Importir 
Australia 6 
Amerika Serikat 2 
Inggris 1 
Spanyol 1 
Finlandia 1 
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Jepang 1 
Sumber : data primer yang diolah, 2009 

Importir dari negara Australia dan Eropa telah menjalin hubungan dengan 

pengusaha mebel berbahan anyaman enceng gondok di Sukoharjo cukup lama 

rata-rata 3 s.d. 10 tahun. Terdapat juga importir yang loyal yaitu sudah menjalin 

kerjasama sangat lama lebih dari 10 tahun. Importir loyal tidak terlalu terpengaruh 

dengan harga karena kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas produk mebel 

rotan kabupaten Sukoharjo. 

Tabel IV. 3 
Lama Hubungan Sampel 

Lama Hubungan Dagang Jumlah Perusahaan 
1 tahun  
1 – 3 tahun 3 
3 – 10 tahun 8 
> 10 tahun 1 

       Sumber : data primer yang diolah, 2009 

 

 

D.  Pengujian Instrumen Penelitian 

 Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan tertutup dan 

pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup terdiri dari 17 item pertanyaan di dalam 4 

dimensi kualitas desain produk. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka hanya 

sebagai tambahan untuk mengetahui gambaran umum produk kursi rotan 

beranyam enceng gondok di mata konsumen. 

1.   Uji Validitas 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan Pearson 

Correlation Coefficiend dengan uji signifikasi dua arah (two tailed). Sugiyono 

dan Azwar (dalam Setiawan 2004) menyatakan jika korelasi product moment 

melebihi 0,3 maka butir tersebut dapat dianggap valid. 
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Tabel IV. 4 
HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER  

TINGKAT KEPENTINGAN 

No Keterangan 
Koefisien 
Korelasi Status 

A. Keindahan     
1. Motif anyaman serat enceng gondok 0,748 Valid 
2. Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi 0,410 Valid 
3. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau 

unik 0,823 Valid 
4. Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik 0,466 Valid 
B. Keunikan    
1. Anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat 

alami lain 0,647 Valid 
2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman 0,705 Valid 
3. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas 0,671 Valid 
4. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana 0,843 Valid 
C. Finishing    
1. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami 0,719 Valid 
2. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang serasi 0,616 Valid 
3. Anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus 0,735 Valid 
4. Warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar 

0,806 Valid 
D. Ketahanan    
1. Anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar 

kering) 0,851 Valid 
2. Anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai 0,724 Valid 
3. Anyaman eceng gondok mudah perawatannya 0,703 Valid 
4. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

kelembaban 0,968 Valid 
5. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

jamur 0,914 Valid 
Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS, 2009 
 

Tabel IV. 5 
HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER  

TINGKAT KINERJA 

No Keterangan 
Koefisien 
Korelasi Status 

A. Keindahan     
1. Motif anyaman serat enceng gondok 0,592 Valid 
2. Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi 0,751 Valid 
3. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau 

unik 0,853 Valid 
4. Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik 0,846 Valid 
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B. Keunikan    
1. Anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat 

alami lain 0,571 Valid 
2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman 0,847 Valid 
3. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas 0,843 Valid 
4. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana 0,736 Valid 
C. Finishing    
1. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami 0,870 Valid 
2. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang serasi 0,513 Valid 
3. Anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus 0,795 Valid 
4. Warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar 

0,481 Valid 
D. Ketahanan    
1. Anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar 

kering) 0,800 Valid 
2. Anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai 0,873 Valid 
3. Anyaman eceng gondok mudah perawatannya 0,790 Valid 
4. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

kelembaban 0,794 Valid 
5. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

jamur 0,905 Valid 
Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS, 2009 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan telah memenuhi kriteria validitas. Koefisien korelasi tingkat 

kepentingan berkisar antara 0,410 - 0,968. Sedangkan koefisien korelasi untuk 

tingkat kinerja berkisar antara 0,481- 0,905. Sehingga dari 17 item pertanyaan 

untuk tingkat kepentingan dan 17 item pertanyaan untuk tingkat kinerja, 

semua item dinyatakan valid. 

2.   Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliable 

menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur subyek yang sama. 

Keputusan pada atribut yang dapat dianggap reliabel, dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tabel IV. 6 
KRITERIA INDEKS KOEFISIEN RELIABILITAS 

No.  Interval Kriteria 
1. < 0,200 Sangat rendah 
2. 0,200 – 0,399 Rendah 
3. 0,400 – 0,599 Cukup 
4. 0,600 – 0,799 Tinggi 
5. 0,800 – 1,00 Sangat tinggi 

Sumber : Arikunto dalam Setiawan, 2004 

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha 

dengan bantuan software SPSS for Windows 12 dengan hasil sebagai berikut 

 

Tabel IV. 7 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER 

TINGKAT KEPENTINGAN 
No. KETERANGAN SCORE STATUS 
A. Keindahan 0,648 Reliabilitas tinggi 
B. Keunikan 0,776 Reliabilitas tinggi 
C. Finishing 0,709 Reliabilitas tinggi 
D. Ketahanan 0,813 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS, 2009 

 Hasil uji reliabilitas untuk tingkat kepentingan menunjukkan bahwa 

dimensi ketahanan memiliki nilai yang paling tinggi (0,813), sedangkan untuk 

dimensi yang paling rendah nilainya adalah dimensi keindahan (0,648). 

Tabel IV. 8 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER 

TINGKAT KINERJA 
No. KETERANGAN SCORE STATUS 
A. Keindahan 0,804 Reliabilitas sangat tinggi 
B. Keunikan 0,792 Reliabilitas tinggi 
C. Finishing 0,766 Reliabilitas tinggi 
D. Ketahanan 0,809 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS, 2009 

Hasil uji reliabilitas untuk tingkat kinerja di atas menunjukkan bahwa 

dimensi ketahanan memiliki nilai yang paling tinggi (0,809) dengan status 

reliabilitas sangat tinggi. Sedangkan dimensi finishing memiliki nilai yang 

paling rendah reliabilitasnya (0,766) di antara dimensi lainnya. 
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 Dari hasil validitas dan uji reliabilitas di atas untuk tingkat kepentingan 

dan tingkat kinerja adalah seluruh item dinyatakan telah valid dan reliabel. 

Sehingga bisa berlanjut ke tahap berikutnya. 

 

 

 

E.  Analisis House Of Quality 

1. Voice of Costumer 

Langkah penerapan QFD diawali dengan mengumpulkan suara 

konsumen (voice of customer). Data diperoleh dari berbagai referensi terkait 

kualitas anyaman enceng gondok pada kursi rotan. Sehingga data ini bisa 

diketahui atribut-atribut apa saja yang disyaratkan atau diperhatikan oleh 

konsumen dalam memilih produk. 

Nilai tingkat kepentingan persyaratan konsumen diperoleh dari rata-

rata persepsi responden terhadap dimensi kualitas produk. Hasil rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa urutan kualitas produk berdasarkan tingkat 

kepentingan kepentingannya adalah dimensi kualitas produk. 

Dalam tahap ini, suara konsumen ditransformasikan ke dalam CR yang 

dengan jelas menggambarkan apa yang akan dilakukan konsumen dengan 

produk tersebut, misalnya bagaimana produk akan digunakan. Hasil dari 

atribut ini dikelompokkan pada tabel di bawah ini. Persyaratan ini akan 

menempati sebelah kiri House of Quality. 

Tabel IV. 9 
CUSTOMER REQUIREMENT 

No CUSTOMER REQUIREMENT 
A. Keindahan 
1. Motif anyaman serat enceng gondok 
2. Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi 
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3. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau unik 

 
4. Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik 
B. Keunikan 
1. Anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat alami 

lain 
2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman 
3. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas 
4. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana 
C. Finishing 
1. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami 
2. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang serasi 
3. Anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus 
4. Warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar 
D. Ketahanan 
1. Anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar 

kering) 
2. Anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai 
3. Anyaman eceng gondok mudah perawatannya 
4. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

kelembaban 
5. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap jamur 

 

 

2. Analisis Tingkat Kepentingan 

Analisis tingkat kepentingan merupakan langkah selanjutnya dari CR 

yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan pelanggan terhadap 

desain produk yang dihasilkan. Atribut-atribut persyaratan konsumen yang 

telah diolah kemudian disusun dalam bentuk kuesioner dengan skala likert 5 

poin dari sangat tidak penting (STP = 1) hingga sangat penting (SP = 5). 

Dalam tahap ini analisis data yang digunakan adalah modus untuk 

menghindari pembulatan skor. Modus digunakan karena hasil skor 

pengumpulan kuesioner yang didapat dari tiap atribut bukan merupakan data 

ekstrim. Hasil tingkat kepentingan persyaratan konsumen diolah dengan 

microsoft excel. 
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Tabel IV. 10 
TINGKAT KEPENTINGAN CUSTOMER REQUIREMENT 

No CUSTOMER REQUIREMENT TKe 
A. Keindahan  
1. Motif anyaman serat enceng gondok 5 
2. Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi 

 
4 

3. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau 
unik 
 

3 

4. Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik 4 
B. Keunikan  
1. Anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat 

alami lain 
3 

2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman 5 
3. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas 5 
4. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana 5 
C. Finishing  
1. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami 5 
2. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang serasi 5 
3. Anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus 5 
4. Warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah 

memudar 
5 

D. Ketahanan  
1. Anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-

benar kering) 
5 

2. Anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai 5 
3. Anyaman eceng gondok mudah perawatannya 5 
4. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

kelembaban 
5 

5. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 
jamur 

5 

    Tke (tingkat kepentingan) 
     Data primer diolah dengan excel, 2009 
 
 

Dari tabel diketahui bahwa seluruh atribut-atribut customer 

requirement memiliki nilai dari 3 sampai 5 yang berarti cukup penting (CP) 

hingga sangat penting (SP). Tabel tingkat kepentingan ini menjawab 
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perumusan masalah satu dan dua mengenai atribut apa saja yang dianggap 

penting oleh konsumen beserta urutan peringkatnya. 

Skala 5 likert dalam penelitian ini tergradasi menjadi seberapa penting 

atribut-atribut tersebut mulai dari cukup penting (CP) hingga sangat penting 

(SP) atau skala 3 sampai 5 untuk menjawab atribut-atribut yang penting bagi 

konsumen dengan keterangan sebagai berikut : 

a. Atribut yang bernilai 3, berarti cukup penting (CP) adalah anyaman 

enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau unik, anyaman 

eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat alami lain. 

b. Atribut yang bernilai 4, berarti penting (P) adalah kesesuaian motif 

anyaman dengan bentuk dan kegunaan, kerangka kursi rotan memiliki 

lengkungan yang menarik. 

c. Atribut yang bernilai 5, berarti sangat penting (SP) yaitu : motif 

anyaman serat enceng gondok, kursi rotan memiliki variasi anyaman, 

model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas, kursi rotan 

memiliki jalinan anyaman yang sederhana, anyaman eceng gondok 

memiliki warna yang alami, anyaman eceng gondok memiliki warna 

yang serasi, anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus, 

warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar, 

anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar 

kering), anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai, anyaman 

eceng gondok mudah perawatannya, anyaman kursi rotan beranyam 

eceng gondok tahan terhadap kelembaban, anyaman kursi rotan 

beranyam eceng gondok tahan terhadap jamur. 
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Sedangkan untuk menjawab urutan kepentingan kebutuhan konsumen 

mebel akan atribut-atribut kualitas desain produk adalah sebagai berikut : 

a. Peringkat satu adalah atribut-atribut yang memiliki nilai 5 berarti sangat 

penting, yaitu : motif anyaman serat enceng gondok, kursi rotan memiliki 

variasi anyaman, model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas, 

kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana, anyaman eceng 

gondok memiliki warna yang alami, anyaman eceng gondok memiliki 

warna yang serasi, anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus, 

warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar, 

anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar kering), 

anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai, anyaman eceng 

gondok mudah perawatannya, anyaman kursi rotan beranyam eceng 

gondok tahan terhadap kelembaban, anyaman kursi rotan beranyam eceng 

gondok tahan terhadap jamur. 

b. Peringkat dua adalah atribut-atribut dengan nilai 4 yang berarti penting, 

yaitu : kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan, kerangka 

kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik. 

c. Peringkat ketiga adalah atribut-atribut dengan nilai 3 yang berarti cukup 

penting, yaitu : anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa 

atau unik, anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat 

alami lain. 

 

Untuk rata-rata tingkat kepentingan kualitas anyaman enceng gondok 

menggunakan mean karena tiap dimensi kualitas anyaman enceng gondok 

terdiri atas banyak atribut. Sehingga dengan menggunakan mean akan 
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diketahui dimensi kualitas anyaman enceng gondok mana yang dianggap 

paling penting dengan nilai yang lebih akurat. 

Tabel IV. 11 
RATA-RATA TINGKAT KEPENTINGAN 

DIMENSI KUALITAS ANYAMAN ENCENG GONDOK 
Dimensi Kualitas Anyaman Enceng Gondok Mean 

Keindahan 3,9 
Keunikan 4,1 
Finishing   4,25 
Ketahanan   4,43 

Data primer diolah dengan excel, 2009 

 Semakin tinggi nilai mean, maka dimensi tersebut dianggap semakin 

penting bagi konsumen. Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat 

kepentingan tertinggi adalah dimensi ketahanan dengan nilai mean 4,43. Dan 

yang memiliki nilai terendah adalah dimensi keindahan dengan nilai mean 3,9. 

Dimensi kualitas anyaman enceng gondok tingkat kepentingan apabila 

diurutkan dari yang paling penting sebagai berikut :  

a. Ketahanan 

b. Finishing 

c. Keunikan 

d. Keindahan 

3. Analisis Tingkat Kinerja 

Analisis ini menggunakan preferensi pelanggan yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pelanggan merasakan apakah kualitas desain 

produknya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sehingga dapat 

diketahui performance perusahaan-perusahaan mebel rotan saat ini. Nilai skala 

preferensi konsumen diperoleh dari rata-rata persepsi konsumen tentang 

kualitas anyaman enceng gondok yang dihasilkan oleh produsen. Serta 

memberikan urutan prioritas dari dimensi kualitas produk yang diharapkan. 
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Tabel IV. 12 
TINGKAT KINERJA 

No Customer Requirement PS PD 
A. Keindahan     
1. Motif anyaman serat enceng gondok 4 5 
2. Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi 5 5 
3. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau unik 5 5 
4. Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik 4 5 
B. Keunikan   
1. Anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat alami lain 

5 5 
2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman 3 5 
3. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas 5 5 
4. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana 3 5 
C. Finishing   
1. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami 4 5 
2. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang serasi 5 5 
3. Anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus 5 5 
4. Warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar 

5 5 
D. Ketahanan   
1. Anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar kering) 

5 5 
2. Anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai 5 5 
3. Anyaman eceng gondok mudah perawatannya 5 5 
4. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap kelembaban 

3 5 
5. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap jamur 

4 5 
PS : performance yang sesungguhnya 
PD : performance yang diharapkan 
Data primer diolah dengan excel, 2009 

Untuk mengetahui rata-rata tingkat kinerja kualitas anyaman enceng 

gondok menggunakan mean karena tiap dimensi kualitas anyaman enceng 

gondok terdiri atas banyak atribut. Sehingga dengan menggunakan mean akan 

diketahui kinerja dimensi kualitas anyaman enceng gondok mana yang 

dianggap telah memenuhi keinginan konsumen.  

 
Tabel IV. 13 

RATA-RATA TINGKAT KINERJA 
DIMENSI KUALITAS ANYAMAN ENCENG GONDOK 
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Dimensi Kualitas Anyaman Enceng Gondok Mean 
Keindahan 4,13 
Keunikan 3,94 
Finishing 4,13 
Ketahanan 3,93 

Data primer diolah dengan excel, 2009 

 Hasil dari tabel diatas bahwa dimensi keindahan dan finishing 

merupakan dimensi yang kinerjanya dinilai tertinggi oleh responden (4,13). 

Sedangkan dimensi ketahanan memiliki nilai kinerja paling rendah sebesar 

3,93. 

4. Analisis Tingkat Perbaikan 

Pada analisis tingkat perbaikan dilakukan evaluasi terhadap atribut-

atribut customer requirement (CR) yang nantinya bisa diidentifikasi atribut-

atribut yang belum memenuhi syarat, serta beberapa tingkat perbaikan yang 

perlu dilakukan perusahaan untuk mencapai kualitas yang diharapkan.   

Hasil penghitungan tingkat perbaikan didapatkan dengan membagi 

nilai performance yang diharapkan dengan nilai performance yang 

sesungguhnya. Untuk hasil lebih lengkap dapat dilihat pada tabel. 

 
Tabel IV. 14 

TINGKAT PERBAIKAN 
No Keterangan PS PD TP 
A. Keindahan       
1. Motif anyaman serat enceng gondok 4 5 1,25 
2. Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi 5 5 1 
3. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau 

unik 5 5 1 
4. Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik 4 5 1,25 
B. Keunikan       
1. Anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat 

alami lain 5 5 1 
2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman 3 5 1,67 
3. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas 5 5 1 
4. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana 3 5 1,67 
C. Finishing       
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1. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami 4 5 1,25 
2. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang serasi 5 5 1 
3. Anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus 5 5 1 
4. Warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar 5 5 1 
D. Ketahanan       
1. Anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar 

kering) 5 5 1 
2. Anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai 5 5 1 
3. Anyaman eceng gondok mudah perawatannya 5 5 1 
4. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

kelembaban 3 5 1,67 
5. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

jamur 4 5 1,25 
TP : Tingkat Perbaikan  
Data primer diolah dengan excel, 2009 
 
  

Dari hasil tabel dapat diketahui bahwa terdapat 3 tingkat perbaikan 

yaitu : 1; 1,25; dan 1,67. Nilai TP 1 memiliki arti bahwa antara performance 

yang sesungguhnya telah sama dengan performance yang diinginkan, dimiliki 

oleh 10 atribut, yaitu kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan 

kursi, anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau unik, 

anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat alami lain, 

model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas, anyaman eceng gondok 

memiliki warna yang serasi, anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang 

halus, warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar, 

anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar kering), 

anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai, anyaman eceng gondok 

mudah perawatannya.  

 Nilai TP 1,25 dimiliki oleh 4 atribut, yaitu motif anyaman serat enceng 

gondok, kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik, anyaman 

eceng gondok memiliki warna yang alami, anyaman kursi rotan beranyam 

eceng gondok tahan terhadap jamur. 
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 Nilai TP 1,67 dimiliki oleh 3 atribut, yaitu kursi rotan memiliki variasi 

anyaman, kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana, anyaman 

kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap kelembaban. 

Semakin tinggi nilai tingkat perbaikan, maka atribut tersebut perlu 

mendapatkan perhatian lebih dari pihak manajemen untuk mencapai kualitas 

anyaman enceng gondok yang lebih baik. Atribut nilai TP 1 tetap 

dipertahankan dan terus ditingkatkan menjadi lebih baik. 

5. Analisis sales point 

Tujuan dari titik penjualan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

manfaat penjualan yang mungkin diperoleh apabila terjadi perubahan-

perubahan terhadap atribut-atribut tertentu. Dalam penentuan titik penjualan 

terhadap atribut-atribut dalam penelitian ditetapkan oleh pihak manajemen 

perusahaan. 

 

Tabel IV. 15 
SALES POINT dari CUSTOMER REQUIREMENT 

No Keterangan 1,0 1,2 1,5 
A. Keindahan       
1. Motif anyaman serat enceng gondok     ● 
2. Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi     ● 
3. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau 

unik   ●   
4. Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik   ●   
B. Keunikan       
1. Anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat 

alami lain     ● 
2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman     ● 
3. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas     ● 
4. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana   ●   
C. Finishing       
1. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami     ● 
2. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang serasi   ●   
3. Anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus     ● 
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4. Warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar     ● 
D. Ketahanan       
1. Anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar 

kering)     ● 
2. Anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai     ● 
3. Anyaman eceng gondok mudah perawatannya     ● 
4. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

kelembaban   ●   
5. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 

jamur   ●   
Data primer diolah dengan excel, 2009 

 

 Dari tabel diketahui bahwa terdapat 6 atribut yang bernilai 1,2 yang 

memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi terhadap atribut yang 

bersangkutan memberikan pengaruh yang kecil. Sedangkan 11 atribut yang 

bernilai 1,5 memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada atribut yang 

bersangkutan memberikan pengaruh yang besar terhadap penjualan dan 

program pemasaran akan lebih difokuskan. 

6. Analisis Customer Requirement Score (CRS) 

Customer Requirement Score (CRS) ini bertujuan untuk mengetahui 

atribut yang dianggap penting untuk kualitas produk perusahaan. Semakin 

tinggi CRS maka atribut tersebut semakin penting dan semakin butuh 

perhatian untuk perbaikan selanjutnya. 

 Customer Requirement Score (CRS) dapat dihitung dengan cara 

melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pihak perusahaan untuk 

mengetahui sales point yang telah distandarkan, kemudian mengalikan tingkat 

kepentingan kepentingan CR dengan sales point, yang kemudian 

dinormalisasikan dalam bentuk persen agar diketahui rankingnya. 

Tabel IV. 16 
TINGKAT KEPENTINGAN, SALES POINT,  

DAN CUSTOMER REQUIREMENT SCORE DALAM PROSENTASE 
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No Customer Requirement Tke SP CRS % 
A. Keindahan         
1. 

Motif anyaman serat enceng gondok 
 
5 1,5  7,5 

      
6,79  

2. 
Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi 

 
4  1,5 6 

      
5,43  

3. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau 
unik 

 
3  1,2 3,6 

      
3,26  

4. 
Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik 

 
4  1,2 4,8 

      
4,35  

B. Keunikan      
1. Anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat 

alami lain 
 
3  1,5 4,5 

      
4,08  

2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman  
5  1,5 7,5 

      
6,79  

3. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas  
5  1,5 7,5 

      
6,79  

4. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana  
5  1,2 6 

      
5,43  

C. Finishing      
1. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami  

5  1,5 7,5 
      

6,79  
2. Anyaman eceng gondok memiliki warna yang serasi  

5  1,2 6 
      

5,43  
3. Anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus  

5  1,5 7,5 
      
6,79  

4. Warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah 
memudar 

 
5  1,5 7,5 

      
6,79  

D. Ketahanan      
1. Anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-

benar kering) 
 
5  1,5 7,5 

      
6,79  

2. Anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai  
5  1,5 7,5 

      
6,79  

3. Anyaman eceng gondok mudah perawatannya  
5  1,5 7,5 

      
6,79  

4. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 
kelembaban 

 
5  1,2 6 

      
5,43  

5. Anyaman kursi rotan beranyam eceng gondok tahan terhadap 
jamur 

 
5  1,2 6 

      
5,43  

 Jumlah   110,4 100% 
Data primer diolah dengan excel, 2009 

 Hasil normalisasi CRS dapat diketahui terdapat 5 nilai prosentase 

yaitu: 3,3%,4,08%, 4,35%, 5,4%, dan 6,7%. Semakin besar nilai prosentase 
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CRS berarti semakin penting atribut-atribut tersebut dalam perancangan 

produk. 

  Atribut-atribut yang mendapat nilai tertinggi (6,7%) adalah motif 

anyaman serat enceng gondok, kursi rotan memiliki variasi anyaman, model 

anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas, anyaman eceng gondok 

memiliki warna yang alami, anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang 

halus, warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar, 

anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar kering), 

anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai, anyaman eceng gondok 

mudah perawatannya. 

7. Analisis Technical Requirement 

Dari atribut yang diharapkan konsumen sebagai customer requirement 

(CR), manajemen harus menterjemahkan dalam technical requirement (TR). 

TR didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak manajemen perusahaan. 

Tujuan dari TR ini adalah untuk mengetahui tanggapan perusahaan terhadap 

permintaan konsumen. Technical Requirement adalah suatu fasilitas atau 

upaya tertentu untuk memenuhi persyaratan pelanggan yang spesifikasi kinerja 

ditentukan oleh manajemen. Berikut tabel sebagai technical requirement hasil 

wawancara dengan pihak manajemen.   

Tabel IV. 17 
TECHNICAL REQUIREMENT 

NO CUSTOMER REQUIREMENT TECHNICAL REQUIREMENT 

A. Keindahan  
1. Motif anyaman serat enceng gondok Inovasi anyaman 
  Penggunaan berbagai kombinasi bahan 
  Peningkatan kemampuan bagian produksi / 

desainer tentang motif anyaman 
   

2. Kesesuaian motif anyaman dengan 
bentuk dan kegunaan kursi 

Inovasi anyaman 
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  Peningkatan kemampuan bagian produksi / 
desainer tentang motif anyaman 

  Variasi motif anyaman untuk segala bentuk 
konstruksi kursi  

   
3. Anyaman enceng gondok memiliki 

desain yang tidak biasa atau unik 
Motif anyaman dengan konstruksi kursi 
dikombinasikan dengan bahan lain 

  Inovasi anyaman 
  Peningkatan kemampuan bagian produksi / 

desainer tentang motif anyaman 
   

4. Kerangka kursi rotan memiliki 
lengkungan yang menarik 

Menggunakan alat pemanas 

  Memperkerjakan pembuat kerangka yang sudah 
berpengalaman 

  Menggunakan alat mal (cetak lengkungan). 
   
B. Keunikan  
1. Anyaman enceng gondok 

dikombinasikan dengan serat alami 
lain 

Pengalaman dan kreatifitas desainer 

  Penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah 
pisang, sea grass 

   
2. Kursi rotan memiliki variasi anyaman Pengalaman dan kreatifitas desainer 
  Penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah 

pisang, sea grass 
  Alat-alat produksi bisa digunakan untuk banyak 

desain (fleksibel) 
  Mengikuti tren mode 
  Outsourching desainer freelance 
  Eksplorasi jenis anyaman 
  Tenaga penganyam yang sudah berpengalaman 
   

3. Model anyaman menjadi elemen 
dekoratif yang khas 

Eksplorasi jenis anyaman 

  Tenaga penganyam yang sudah berpengalaman 
  Ada standardisasi desain setiap produk 
   

4. Kursi rotan memiliki jalinan 
anyaman yang sederhana 

Membuat anyaman yang sederhana namun 
banyak macamnya 

  Ada standardisasi desain setiap produk 
  Peningkatan kemampuan pengrajin membuat 

anyaman kursi 
C. Finishing  
1. Anyaman enceng gondok memiliki 

warna yang alami 
Penggunaan warna alami 

  Penggunaan warna kursi yang awet dan glizze 
(washed) 
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  Pengalaman dan kreatifitas desainer 
  Mengikuti tren mode 
   

2. Anyaman enceng gondok memiliki 
warna yang serasi 

Penggunaan warna kursi yang awet dan glizze 
(washed) 

  Pengalaman dan kreatifitas desainer 
  Mengikuti tren mode 
   

3. Anyaman enceng gondok mempunyai 
tekstur yang halus 

Merapikan anyaman  

  Penggunaan bahan finishing yang berkualitas 
baik 

  Bahan baku kualitas bagus 
  Ada standardisasi desain setiap produk 
  Kontrol produksi 
   

4. Warna kursi rotan beranyam enceng 
gondok tidak mudah memudar 

Penggunaan warna kursi yang awet dan glizze 
(washed) 

  Memastikan finishing produk benar - benar 
kering 

  Penggunaan bahan finishing yang berkualitas 
baik 

  Kontrol produksi 
   

D. Ketahanan  
1. Anyaman enceng gondok mempunyai 

kadar air sedikit (benar-benar kering) 
Proses pengeringan 
 

  Memastikan produk benar - benar kering 
  Penumpukan bahan baku di tempat kering 
   

2. Anyaman enceng gondok kuat dan 
tidak mudah terurai 

Bahan baku kualitas bagus 

  Penggunaan paku tembak 
  Ketekunan pengrajin dalam menganyam 
  Kontrol produksi 

3. Anyaman enceng gondok mudah 
perawatannya 
 

Ada pemberitahuan ke konsumen cara perawatan 
anyaman kursi 

  Memastikan produk benar - benar kering 
4. Anyaman kursi rotan beranyam 

enceng gondok tahan terhadap 
kelembaban 

Penempatan produk tidak boleh di tempat lembab 

  Penjemuran sebelum di packaging 
  Penggunaan obat pengawet dan anti jamur 
  Kontrol produksi 
   

5. Anyaman kursi rotan beranyam 
enceng gondok tahan terhadap jamur 

Penjemuran sebelum di packaging 

  Penggunaan obat pengawet dan anti jamur 
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  Kontrol produksi 
 

8. Analisis hubungan CR dan TR 

Analisis dimksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 

penjelasan teknis yang dibuat oleh perusahaan mempunyai hubungan yang 

mampu menjawab dan memenuhi customer requirement ataukah penjelasan 

teknis tersebut hanya mendukung pemenuhan terhadap persyaratan pelanggan, 

atau penjelasan teknis tersebut mempengaruhi tahap masing-masing 

persyaratan pelanggan. 

Hubungan yang terjadi dinilai dengan kategori, yaitu : 

a. Hubungan bernilai 9 apabila hubungan tersebut kuat, yang berarti TR 

menjawab CR. 

b. Hubungan bernilai 3 apabila hubungan tersebut sedang yang berarti TR 

mendukung CR. 

c. Hubungan bernilai 1 apabila hubungan tersebut lemah yang berarti TR 

mempengaruhi CR. 

d. Kotak kosong apabila tidak ada hubungan antara CR dengan TR. 

 

 Hubungan yang terjadi sangat mungkin lebih dari satu karena setiap 

customer requirement mungkin memiliki hubungan lebih dari satu technical 

requirement begitu juga sebaliknya. Berikut hubungan CR dan TR.  

a. Motif anyaman serat enceng gondok. Penggunaan berbagai kombinasi 

bahan lain sangat mendukung CR ini karena motif anyaman enceng 

gondok terlihat lebih indah (nilai 9). Sedangkan peningkatan kemampuan  

bagian produksi / desainer tentang motif anyaman, dan inovasi anyaman 

hanya mendukung CR ini (nilai 3). 
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b. Kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan kursi. Variasi 

motif anyaman untuk segala bentuk konstruksi kursi, peningkatan 

kemampuan  bagian produksi / desainer tentang motif anyaman, dan 

inovasi anyaman hanya mendukung CR ini (nilai 3). 

c. Anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa atau unik. 

Motif anyaman dengan konstruksi kursi dikombinasikan dengan bahan lain 

seperti bantalan kulit,bantalan kain, rotan, dan kain memenuhi CR ini 

(nilai 9). Sedangkan inovasi anyaman dan peningkatan kemampuan bagian 

produksi / desainer tentang motif anyaman hanya bersifat mendukung 

(nilai 3). 

d. Kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik. Pemenuhan CR 

ini dengan menggunakan alat pemanas, alat mal (cetak lengkungan), dan 

memperkerjakan pembuat kerangka yang sudah berpengalaman (nilai 9). 

e. Anyaman enceng gondok dikombinasikan dengan serat alami lain. Untuk 

menjawab kebutuhan keunikan anyaman ini, anyaman enceng gondok 

dikombinasikan dengan rotan, pelepah pisang, dan sea grass (nilai 9). 

Sedangkan pengalaman dan kreatifitas seorang desainer hanya mendukung 

atribut ini (nilai 3). 

f. Kursi rotan memiliki variasi anyaman. Hubungannya kuat (nilai 9) dengan 

penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah pisang, sea grass dan 

mengikuti tren mode agar anyaman selalu bervariasi. Pengalaman dan 

kreatifitas desainer serta tenaga penganyam berpengalaman yang sudah 

dimiliki perusahaan juga memiliki hubungan kuat (nilai 9). Sedangkan 

eksplorasi jenis anyaman, alat-alat produksi fleksibel untuk banyak desain, 
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serta outsourching desainer freelance hanya merupakan karakteristik 

teknis yang mendukung (nilai 3).  

g. Model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas. Hubungannya kuat 

dengan tenaga penganyam berpengalaman yang sudah dimiliki perusahaan 

(nilai 9). Selain didukung dengan eksplorasi jenis anyaman juga didukung 

dengan standardisasi desain setiap produk (nilai 3). 

h. Kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana. Kuat hubungannya 

dengan membuat anyaman yang sederhana namun banyak macamnya 

(nilai 9). Karena mayoritas pembeli lebih menyukai desain anyaman yang 

sederhana. Walaupun jalinan anyaman sederhana, tetapi pihak perusahaan 

tetap memiliki standardisasi desain pada setiap produk dan tetap 

melaksanakan peningkatan kemampuan pengrajin membuat anyaman kursi 

yang sesuai standar perusahaan (nilai 3). 

i. Anyaman enceng gondok memiliki warna yang alami. Penggunaan warna 

alami, awet, dan glizze (washed) sudah memenuhi customer requirement 

ini (nilai 9). Mengikuti tren mode, pengalaman dan kreatifitas desainer 

hanya bersifat mendukung (nilai 3). 

j. Anyaman enceng gondok memiliki warna yang serasi. Pengalaman dan 

kreatifitas seorang desainer serta penggunaan warna kursi yang awet dan 

glizze (washed) sangat diperlukan untuk menjawab CR ini. Karena 

desainer harus memadukan warna anyaman dengan rangka dan jok kursi 

agar terlihat cocok apabila dipadukan (nilai 9). Mengikuti tren mode hanya 

bersifat mendukung, karena atribut ini sangat diperlukan kreatifitas 

seorang desainer (nilai 3). 
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k. Anyaman enceng gondok mempunyai tekstur yang halus. Merapikan 

anyaman, penggunaan bahan baku dan bahan finishing berkualitas baik 

sangat mendukung CR ini (nilai 9). Sedangkan standardisasi produk dan 

kontrol produksi (nilai 3) mendukung tekstur anyaman yang halus 

l. Warna kursi rotan beranyam enceng gondok tidak mudah memudar. Agar 

tidak mudah pudar dengan menggunakan warna yang awet dan glizze 

(washed), penggunaan bahan finishing berkualitas baik dan memastikan 

finishing produk benar – benar kering (nilai 9). Kontrol produksi yang 

dilakukan perusahaan hanya bersifat mendukung CR ini (nilai 3). 

m. Anyaman enceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar 

kering). Penumpukan bahan di tempat kering, proses pengeringan, dan 

memastikan produk benar-benar kering merupakan langkah yang harus 

dlakukan karena produk akan mengalami perjalanan jauh antar negara 

(nilai 9). 

n. Anyaman enceng gondok kuat dan tidak mudah terurai. Hal ini sangat 

dipengaruhi dengan bahan baku kualitas bagus, penggunaan paku tembak, 

dan ketekunan pengrajin dalam menganyam (nilai 9). Didukung dengan 

kontrol produksi yang selalu dilakukan sebelum packaging (nilai 3). 

o. Anyaman enceng gondok mudah perawatannya. Pemberitahuan cara 

perawatan anyaman kursi kepada konsumen merupakan langkah tepat 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjawab CR ini (nilai 9). 

Sedangkan memastikan produk benar – benar kering hanya bersifat 

mendukung (nilai 3). 

p. Anyaman kursi rotan beranyam enceng gondok tahan terhadap 

kelembaban. Harus dipastikan kering dengan penjemuran sebelum 
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packaging sudah dijawab manajemen sehingga bernilai 9. Baik kontrol 

produksi, penempatan produk tidak di tempat lembab, dan penggunaan 

obat pengawet dan anti jamur bersifat mendukung, sehingga memiliki nilai 

3 karena kelembaban cenderung berhubungan langsung dengan cuaca. 

q. Anyaman kursi rotan beranyam enceng gondok tahan terhadap jamur. 

Karena jamur disebabkan kelembaban maka penjemuran sebelum 

packaging mutlak dilakukan (nilai 9). Sedangkan penggunaan obat 

pengawet dan anti jamur serta kontrol produksi bersifat mendukung 

terhindarnya anyaman kursi dari jamur (nilai 3). 

 

Tabel IV. 18 
ANALISIS HUBUNGAN CUSTOMER REQUIREMENT 

 DAN TECHNICAL REQUIREMENT 
NO CUSTOMER REQUIREMENT 

 

TECHNICAL REQUIREMENT 
 

Nilai 
 

A. Keindahan   
1. Motif anyaman serat enceng 

gondok 
Inovasi anyaman 3 

  Penggunaan berbagai kombinasi bahan 9 
  Peningkatan kemampuan bagian 

produksi / desainer tentang motif 
anyaman 

3 

    
2. Kesesuaian motif anyaman dengan 

bentuk dan kegunaan kursi 
Inovasi anyaman 3 

  Peningkatan kemampuan bagian 
produksi / desainer tentang motif 
anyaman 

3 

  Variasi motif anyaman untuk segala 
bentuk konstruksi kursi  

3 

    
3. Anyaman enceng gondok memiliki 

desain yang tidak biasa atau unik 
Motif anyaman dengan konstruksi kursi 
dikombinasikan dengan bahan lain 

9 

  Inovasi anyaman 3 
  Peningkatan kemampuan bagian 

produksi / desainer tentang motif 
anyaman 

3 

    
4. Kerangka kursi rotan memiliki Menggunakan alat pemanas 9 
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lengkungan yang menarik 
  Memperkerjakan pembuat kerangka 

yang sudah berpengalaman 
9 

  Menggunakan alat mal (cetak 
lengkungan). 

9 

    
B. Keunikan   
1. Anyaman enceng gondok 

dikombinasikan dengan serat 
alami lain 

Pengalaman dan kreatifitas desainer 3 

  Penggunaan bahan kombinasi rotan, 
pelepah pisang, sea grass 

9 

    
2. Kursi rotan memiliki variasi 

anyaman 
Pengalaman dan kreatifitas desainer 3 

  Penggunaan bahan kombinasi rotan, 
pelepah pisang, sea grass 

9 

  Alat-alat produksi bisa digunakan untuk 
banyak desain (fleksibel) 

3 

  Mengikuti tren mode 9 
  Outsourching desainer freelance 3 
  Eksplorasi jenis anyaman 3 
  Tenaga penganyam yang sudah 

berpengalaman 
3 

    
    

3. Model anyaman menjadi elemen 
dekoratif yang khas 

Eksplorasi jenis anyaman 3 

  Tenaga penganyam yang sudah 
berpengalaman 

9 

  Ada standardisasi desain setiap produk 3 
    

4. Kursi rotan memiliki jalinan 
anyaman yang sederhana 

Membuat anyaman yang sederhana 
namun banyak macamnya 

9 

  Ada standardisasi desain setiap produk 3 
  Peningkatan kemampuan pengrajin 

membuat anyaman kursi 
3 

    
C. Finishing   
1. Anyaman enceng gondok memiliki 

warna yang alami 
Penggunaan warna alami 9 

  Penggunaan warna kursi yang awet dan 
glizze (washed) 

9 

  Pengalaman dan kreatifitas desainer 3 
  Mengikuti tren mode 3 
    

2. Anyaman enceng gondok memiliki 
warna yang serasi 

Penggunaan warna kursi yang awet dan 
glizze (washed) 

9 

  Pengalaman dan kreatifitas desainer 9 
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  Mengikuti tren mode 3 
    

3. Anyaman enceng gondok 
mempunyai tekstur yang halus 

Merapikan anyaman 9 

  Penggunaan bahan finishing yang 
berkualitas baik 

9 

  Bahan baku berkualitas bagus 9 
  Ada standardisasi desain setiap produk 3 
  Kontrol produksi 3 

4. Warna kursi rotan beranyam 
enceng gondok tidak mudah 
memudar 

Penggunaan warna kursi yang awet dan 
glizze (washed) 

9 

  Memastikan finishing produk benar - 
benar kering 

9 

  Penggunaan bahan finishing yang 
berkualitas baik 

9 

  Kontrol produksi 3 
    

D. Ketahanan   
1. Anyaman enceng gondok 

mempunyai kadar air sedikit 
(benar-benar kering) 

Proses pengeringan 9 

  Memastikan produk benar - benar 
kering 

9 

  Penumpukan bahan di tempat kering 9 
    
    

2. Anyaman enceng gondok kuat dan 
tidak mudah terurai 

Bahan baku kualitas bagus 9 

  Penggunaan paku tembak 9 
  Ketekunan pengrajin dalam menganyam 9 
  Kontrol produksi 3 
    

3. Anyaman enceng gondok mudah 
perawatannya 
 

Ada pemberitahuan ke konsumen cara 
perawatan anyaman kursi 

9 

  Memastikan produk benar - benar 
kering 

3 

    
4. Anyaman kursi rotan beranyam 

enceng gondok tahan terhadap 
kelembaban 

Penempatan produk tidak boleh di 
tempat lembab 

3 

  Penjemuran sebelum di packaging 9 
  Penggunaan obat pengawet dan anti 

jamur 
3 

  Kontrol produksi 3 
    

5. Anyaman kursi rotan beranyam 
enceng gondok tahan terhadap 

Penjemuran sebelum di packaging 9 
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jamur 
  Penggunaan obat pengawet dan anti 

jamur 
3 

  Kontrol produksi 3 
 

9. Analisis Penentuan Standar TR 

Analisis ini berdasarkan hasil diskusi dengan pihak perusahaan dan 

melalui pengamatan penelitian secara langsung. Mengenai keadaan produk 

yang sesungguhnya serta didukung dengan referensi terkait. Hasil penelitian 

ini adalah diperolehnya item-item yang merupakan ukuran dari TR perusahaan 

(TechnicalMeasure). Hasil penetapan ini akan menempati bagian bawah HOQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV. 19 :  
TECHNICAL REQUIREMENT DAN TECHNICAL MEASURE 
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No. Technical Requirement Technical Measure 
1 Inovasi anyaman Menawarkan jenis anyaman yang lebih 

variatif kepada buyer 
2 Penggunaan berbagai kombinasi bahan  Diberi bantalan sofa, bantalan kulit, 

bantalan rotan, bantala kain 
3 Peningkatan kemampuan bagian produksi / desainer tentang 

motif anyaman 
Pelatihan menganyam enceng gondok 

4 Variasi motif anyaman untuk segala bentuk konstruksi kursi  Mengembangkan variasi anyaman 
enceng gondok khusus motif lawar  

5 Motif anyaman dengan konstruksi kursi dikombinasikan dengan 
bahan lain 

Pembuatan cushion / bantalan dari spon, 
kain, dan kulit 

6 Menggunakan alat pemanas Las aluminium, kompor oven, steam 
7 Memperkerjakan pembuat kerangka yang sudah berpengalaman Tersedia tenaga penganyam yang sudah 

ahli dan telah bekerja dalam waktu lama 
8 Menggunakan alat mal (cetak lengkungan). Alat cetak lengkungan agar konstruksi 

bisa sama bentuk dan ukuran 
9 Pengalaman dan kreatifitas desainer Contoh – contoh prototype, foto, coretan 

tangan secara abstrak 
10 Penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah pisang, sea grass Dukungan supplier bahan kombinasi 

alami 
11 Alat-alat produksi bisa digunakan untuk banyak desain 

(fleksibel) 
Alat pertukangan fleksibel 

12 Mengikuti tren mode Mengikuti pameran, browsing internet, 
majalah, informasi dari buyer tentang 
desain terbaru, modifikasi barang yang 
sudah ada 

13 Outsourching desainer freelance Memperkerjakan desainer freelance 
14 Eksplorasi jenis anyaman Menawarkan jenis anyaman yang lebih 

variatif kepada buyer 
15 Tenaga penganyam yang sudah berpengalaman 27 tenaga penganyam yang sudah 

berpengalaman 
16 Membuat anyaman yang sederhana namun banyak macamnya Corak liris, Jruno, Kelabang, silang 

gedhek, lampitan 
17 Ada standardisasi desain setiap produk Ada foto dan contoh barang agar bentuk 

dan ukuran sama 
18 Peningkatan kemampuan pengrajin membuat anyaman kursi Peningkatan ketrampilan menganyam 
19 Penggunaan warna alami Warna salak, mahony red, brown, black, 

dark mahogany, teak 
20 Penggunaan warna yang awet dan glizze (washed) Natural coating, stain merek Cemerlang, 

dan glizze (washed) 
21 Merapikan anyaman merapikan serabut memakai cutter 
22 Memastikan finishing produk benar - benar kering Dikeringkan sore hari, esok pagi di  

packaging 
23 Penggunaan bahan finishing yang berkualitas baik Penggunaan tiner dan melamin kualitas 

terbaik 
24 Proses pengeringan Didiamkan di gudang 1- 2 jam terus di  

packaging  dengan catatan cuaca 
mendukung (panas) 
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10. Analisis Tingkat Kesulitan (Degree Technical Difficulty) 

Tahap ini menganalisa sejauh mana tingkat kesulitan yang terjadi 

apabila atribut-atribut yang terdapat dalam technical requirement benar-benar 

diterapkan. Analisi ini dihasilkan berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak 

manajemen perusahaan mebel rotan, observasi dan didukung dengan referensi. 

Ada 4 penilaian yang dipergunakan, yaitu :  

a. Nol (0) apabila tidak memenuhi kesulitan teknis. 

b. Satu (1) apabila agak mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

c. Dua (2) apabila mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

d. Tiga (3) apabila sangat sulit penerapannya. 

Dari analisis tingkat kesulitan (DoD) penerapan TR adalah sebagai berikut  

Tabel IV. 20 
DEGREE OF DIFFICULTY 

PENERAPAN TECHNICAL REQUIREMENT 
No Technical Requirement DOD 

1 Inovasi anyaman 1 

2 Penggunaan berbagai kombinasi bahan 0 

25 Memastikan produk benar - benar kering Bahan baku enceng gondok dari 
supplier sudah kering 

26 Penumpukan bahan baku di tempat kering Enceng gondok yang sudah kering, 
jangan ditaruh di lantai, karena akan 
lembab dan timbul jamur 

27 Bahan baku kualitas bagus Supplier enceng gondok dari Salatiga 
dan Demak 

28 Penggunaan paku tembak Penggunaan paku steples dan alat 
tembak pakai kompresor 

29 Ketekunan pengrajin dalam menganyam Anyaman harus rapat dan kuat 
30 Ada pemberitahuan ke konsumen cara perawatan anyaman kursi Spesifikasi produk, tips yang dikirim ke 

buyer, hindarkan dari air 
31 Penempatan produk tidak boleh di tempat lembab Penempatan produk di indoor dan diberi 

papan sebagai alas dari lantai 
32 Penggunaan obat pengawet dan anti jamur Penggunaan obat H2O 
33 Penjemuran sebelum di  packaging Pengeringan selama 2 hari 

 
34 Kontrol produksi Pengawasan oleh bagian produksi 
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3 

Peningkatan kemampuan bagian produksi / desainer tentang motif 
anyaman 

0 

4 Variasi motif anyaman untuk segala bentuk konstruksi kursi 2 

5 

Motif anyaman dengan konstruksi kursi dikombinasikan dengan bahan 
lain 

0 

6 Menggunakan alat pemanas 0 

7 Memperkerjakan pembuat kerangka yang sudah berpengalaman 0 

8 Menggunakan alat mal (cetak lengkungan). 0 

9 Pengalaman dan kreatifitas desainer 0 

10 Penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah pisang, sea grass 0 

11 Alat-alat produksi bisa digunakan untuk banyak desain (fleksibel) 0 

12 Mengikuti tren mode 0 

13 Outsourching desainer freelance 0 

14 Eksplorasi jenis anyaman 2 

15 Tenaga penganyam yang sudah berpengalaman 0 

16 Membuat anyaman yang sederhana namun banyak macamnya 0 

17 Ada standardisasi desain setiap produk 0 

18 Peningkatan kemampuan pengrajin membuat anyaman kursi 0 

19 Penggunaan warna alami 0 

20 Penggunaan warna kursi yang awet dan glizze (washed) 0 

21 Merapikan anyaman 0 

22 Memastikan finishing produk benar - benar kering 0 

23 Penggunaan bahan finishing yang berkualitas baik 0 

24 Proses pengeringan 0 

25 Memastikan produk benar - benar kering 0 

26 Penumpukan bahan baku di tempat kering 0 

27 Bahan baku kualitas bagus 0 

28 Penggunaan paku tembak 0 

29 Ketekunan pengrajin dalam menganyam 0 

30 Ada pemberitahuan ke konsumen cara perawatan anyaman kursi 0 

31 Penempatan produk tidak boleh di tempat lembab 0 

32 Penggunaan obat pengawet dan anti jamur 0 

33 Penjemuran sebelum di packaging 0 

34 Kontrol produksi 0 
Sumber: Data diolah, 2009 

 

10. Analisis Total Requirement Score (TRS) 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui TR yang paling penting dan 

perlu lebih banyak perhatian untuk ditindak lanjuti. Analisis ini dilakukan 
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dengan mengetahui terlebih dahulu Technical Requirement Score (TRS) 

kemudian dinormalisasi. 

TRS diperoleh dengan mengalikan normalized CSR dengan tingkat 

hubungan CR dan TR (kuat = 9; sedang = 3; dan lemah =1). Skor ini dijumlah 

perkolom dan hasilnya dinormalisasi (dalam %) sehingga diketahui TR yang 

paling penting dan perlu perhatian lebih untuk ditindak lanjuti. Contoh 

perhitungannya sebagai berikut. Pada TR Mengikuti tren mode memiliki skor 

CR 9, 3, 3 dengan presentase CRS 7,5 ; 7,5 ; 6. Masing – masing hubungan 

dikalikan dengan CRS masing – masing (9 x 7,5) + (3 x 7,5) + (3 x 6) = 108. 

Hasil TRS dinormalisasi dengan membagi nilai TRS dengan jumlah TRS yang 

bernilai 1215, yaitu :108 / 1215 x 100% = 8,8 

 

Tabel IV. 21 
DEGREE OF DIFFICULTY, TOTAL REQUIREMENT SCORE, DAN 

NORMALIZATION 
No Technical Requirement DOD TRS (%) 
1 Inovasi anyaman 1 73,8 6,1 
2 Penggunaan berbagai kombinasi bahan 0 67,5 5,6 

3 
Peningkatan kemampuan bagian produksi / desainer tentang motif 
anyaman 

 
0 51,3 4,2 

4 Variasi motif anyaman untuk segala bentuk konstruksi kursi 2 18 1,5 

5 
Motif anyaman dengan konstruksi kursi dikombinasikan dengan 
bahan lain 

 
0 32,4 2,67 

6 Menggunakan alat pemanas 0 43,2 3,6 
7 Memperkerjakan pembuat kerangka yang sudah berpengalaman 0 43,2 3,6 
8 Menggunakan alat mal (cetak lengkungan). 0 43,2 3,6 
9 Pengalaman dan kreatifitas desainer 0 112,5 9,3 
10 Penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah pisang, sea grass 0 108 8,9 
11 Alat-alat produksi bisa digunakan untuk banyak desain (fleksibel) 0 22,5 1,9 
12 Mengikuti tren mode 0 108 8,8 
13 Outsourching desainer freelance 0 22,5 1,9 
14 Eksplorasi jenis anyaman 2 22,5 1,9 
15 Tenaga penganyam yang sudah berpengalaman 0 90 7,41 
16 Membuat anyaman yang sederhana namun banyak macamnya 0 54 4,4 
17 Ada standardisasi desain setiap produk 0 63 5,2 
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18 Peningkatan kemampuan pengrajin membuat anyaman kursi 0 18 1,5 
19 Penggunaan warna alami 0 67,5 5,6 
20 Penggunaan warna kursi yang awet dan glizze (washed) 0 189 15,6 
21 Merapikan anyaman 0 67,5 5,6 
22 Memastikan finishing produk benar - benar kering 0 67,5 5,6 
23 Penggunaan bahan finishing yang berkualitas baik 0 135 11.1 
24 Proses pengeringan 0 67,5 5,6 
25 Memastikan produk benar - benar kering 0 67,5 5,6 
26 Penumpukan bahan baku di tempat kering 0 67,5 5,6 
27 Bahan baku kualitas bagus 0 135 11.1 
28 Penggunaan paku tembak 0 67,5 5,6 
29 Ketekunan pengrajin dalam menganyam 0 67,5 5,6 
30 Ada pemberitahuan ke konsumen cara perawatan anyaman kursi 0 67,5 5,6 
31 Penempatan produk tidak boleh di tempat lembab 0 40,5 3,33 
32 Penggunaan obat pengawet dan anti jamur 0 108 8,9 
33 Penjemuran sebelum di packaging 0 108 8,9 
34 Kontrol produksi 0 81 6,67 
  Jumlah   1215 100 

Sumber: Data Diolah, 2009 

Semakin tinggi nilai presentase TRS menunjukkan bahwa atribut 

tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dalam proses produksi. Berikut 5 

presentase tertinggi dari atribut – atribut yang paling perlu dipertimbangkan 

perusahaan sebagai technical requirement untuk meningkatkan kualitas 

anyaman enceng gondok :  

a. Penggunaan warna kursi yang awet dan glizze (washed) = 15,6 % 

b. Penggunaan bahan finishing yang berkualitas baik dan bahan baku kualitas 

bagus = 11,1% 

c. Pengalaman dan kreatifitas desainer = 9,3% 

d. Penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah pisang, sea grass, 

penggunaan obat pengawet dan anti jamur, dan penjemuran sebelum di 

packaging = 8,9 % 

e. Mengikuti tren mode = 8,8 % 

12.  Analisis Sinergi atau konflik dalam TR 
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Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atribut – atribut 

dalam TR. Hubungan dikatakan sinergi apabila satu atribut dengan atribut 

yang lain mempunyai hubungan pertentangan dalam pelaksanaannya. Nilai 

hubungan ini dibagi 4 : 

a. Strong positive (+9) menunjukkan hubungan yang sangat mendukung, 

hubungan yang mendekati sempurna. 

b. Positive (+3) menunjukkan hubungan yang mendukung 

c. Negative (-3) menunjukkan hubungan yang bertentangan 

d. Strong negative (-9) menunjukkan hubungan yang sangat bertentangan, 

hubungan yang mendekati negatif sempurna. 

Dari analisis ini diperoleh nilai-nilai hubungan antara atribut dalam TR 

dan menempati sisi paling atas dari gambar House of Quality (atap) sehingga 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

a.   Pada nilai +9 yaitu strong positive, berarti hubungan positif sempurna 

antara lain : 

1) Bahan baku kualitas bagus dengan penggunaan paku tembak. Kedua 

atribut ini saling bersinergi dalam upaya membuat jalinan anyaman 

yang kuat dan tidak mudah terurai. Sehingga baik bahan baku kualitas 

bagus dengan penggunaan paku tembak memiliki nilai 9. 

2) Penggunaan bahan finishing yang berkualitas baik dengan memastikan 

finishing produk benar – benar kering. Hubungan ini didapatkan dari 

kedua atribut TR ini sama – sama menjawab CR warna kursi rotan 

beranyam enceng gondok tidak mudah memudar. Sehingga kedua TR 

ini dianggap saling memberi hubungan positif yang kuat (+9). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3) Penggunaan warna alami dengan penggunaan warna kursi yang awet 

dan glizze (washed). Atribut – atribut ini sama – sama menjawab 

kebutuhan untuk menjadikan anyaman enceng gondok memiliki warna 

yang alami. Sehingga memiliki hubungan positif yang kuat (+9). 

4) Menggunakan alat pemanas dengan menggunakan alat mal (cetak 

lengkungan). Kedua TR ini sama – sama memberikan pengaruh bagi 

CR kerangka kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik. Sehingga 

atribut menggunakan alat pemanas dengan menggunakan alat mal 

(cetak lengkungan) memiliki hubungan positif sempurna (+9). 

5) Penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah pisang, sea grass dengan 

mengikuti tren mode. Sangat jelas bahwa dengan penggunaan bahan 

kombinasi rotan, pelepah pisang, sea grass perusahaan telah mengikuti 

tren mode. Keduanya juga mendukung pemenuhan keinginan buyer 

terhadap keunikan kursi rotan beranyam enceng gondok yang divariasi 

dengan bahan kombinasi rotan, pelepah pisang, dan sea grass. 

Sehingga sinergi ini bernilai 9 

6) Merapikan anyaman dengan bahan baku kualits bagus. Kedua TR ini 

sama – sama memberikan pengaruh bagi CR anyaman enceng gondok 

mempunyai tekstur yang halus. Sehingga kedua atribut ini memiliki 

nilai 9 yang berarti sinergi mendekati sempurna.  

7) Proses pengeringan dengan memastikan produk benar – benar kering. 

Kedua TR ini memberikan pengaruh bagi CR anyaman enceng gondok 

mempunyai kadar air sedikit (benar – benar kering). Kedua atribut ini 

memiliki nilai sinergi 9 mendekati sempurna. 

b.   Pada nilai +3 yaitu positive, berarti hubungan yang mendukung adalah:  
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1) Ada pemberitahuan ke konsumen cara perawatan anyaman kursi 

dengan penempatan produk tidak boleh di tempat lembab. Kedua 

atribut ini sama – sama mempengaruhi anyaman enceng gondok 

mudah perawatannya. Pihak manajemen mengakui bahwa anyaman 

enceng gondok mudah rusak apabila diletakkan di tempat lembab. 

Sehingga pemberian tips perawatan kepada konsumen dan penempatan 

produk tidak boleh di tempat lembab mendukung CR anyaman enceng 

gondok mudah perawatannya (nilai 3). 

2) Eksplorasi jenis anyaman dengan mengikuti tren mode. Keduanya 

memenuhi dan mendukung terciptanya anyaman yang lebih variatif. 

Namun untuk eksplorasi anyaman terbatas pada model – model 

anyaman yang sederhana. Sehingga memiliki hubungan sinergi nilai 3. 

3) Tenaga penganyam yang sudah berpengalaman dengan eksplorasi 

anyaman. Atribut ini juga mendukung CR kursi rotan memiliki variasi 

anyaman. Namun tenaga penganyam yang berpengalaman tetap 

berpedoman pada keinginan masing – masing buyer yang berbeda – 

beda. Sehingga memiliki nilai sinergi 3. 

4) Membuat anyaman sederhana namun banyak macamnya dengan 

standardisasi desain setiap produk. Atribut – atribut ini saling 

bersinergi khususnya dalam memenuhi kebutuhan kursi rotan memiliki 

jalinan anyaman yang sederhana. Desainer boleh membuat jenis 

anyaman baru yang sederhana, tetapi tetap berpatok ketentuan 

perusahaan pada desain setiap produk. Sehingga kedua atribut ini 

memiliki nilai sinergi positif atau bernilai 3. 
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5) Penggunaan obat pengawet dan anti jamur dengan kontrol produksi. 

Kedua atribut ini mendukung CR anyaman kursi rotan beranyam 

enceng gondok tahan terhadap jamur. Karena timbulnya jamur 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca, maka pihak manajemen hanya bisa 

memberikan obat pengawet dan anti jamur sebagai usaha preventif 

dengan tetap melakukan kontrol produksi pada setiap produknya. 

Hubungan ini memiliki nilai sinergi 3. 

6) Inovasi anyaman dengan peningkatan kemampuan bagian produksi / 

desainer tentang motif anyaman. Keduanya sama – sama mendukung 

motif anyaman enceng gondok. Pihak perusahaan mengakui bahwa 

kedua atribut ini hanya bersifat mendukung, karena motif anyaman 

enceng gondok bersifat monoton. Sehingga peningkatan kemampuan 

produksi / desainer untuk menciptakan inovasi anyaman hanya bersifat 

mendukung karena sulit untuk mendapatkan motif anyaman baru. 

Sehingga kedua atribut ini memiliki nilai sinergi 3. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari hasil analisis diketahui bahwa atribut – atribut yang penting bagi 

konsumen tergradasi menjadi seberapa penting atribut-atribut tersebut mulai 

dari cukup penting (CP) hingga sangat penting (SP) atau skala 3 sampai 5 

untuk menjawab atribut-atribut yang penting bagi konsumen dengan 

keterangan sebagai berikut : 

a. Peringkat satu adalah atribut-atribut yang memiliki nilai 5 berarti sangat 

penting, yaitu : motif anyaman serat enceng gondok, kursi rotan memiliki 

variasi anyaman, model anyaman menjadi elemen dekoratif yang khas, 

kursi rotan memiliki jalinan anyaman yang sederhana, anyaman eceng 

gondok memiliki warna yang alami, anyaman eceng gondok memiliki 

warna yang serasi, anyaman eceng gondok mempunyai tekstur yang halus, 

warna kursi rotan beranyam eceng gondok tidak mudah memudar, 

anyaman eceng gondok mempunyai kadar air sedikit (benar-benar kering), 
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anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah terurai, anyaman eceng 

gondok mudah perawatannya, anyaman kursi rotan beranyam eceng 

gondok tahan terhadap kelembaban, anyaman kursi rotan beranyam eceng 

gondok tahan terhadap jamur. 

b. Peringkat dua adalah atribut-atribut dengan nilai 4 yang berarti penting, 

yaitu : kesesuaian motif anyaman dengan bentuk dan kegunaan, kerangka 

kursi rotan memiliki lengkungan yang menarik. 

c. Peringkat ketiga adalah atribut-atribut dengan nilai 3 yang berarti cukup 

penting, yaitu : anyaman enceng gondok memiliki desain yang tidak biasa 

atau unik, anyaman eceng gondok dikombinasikan dengan dengan serat 

alami lain. 

Hasil mean dimensi kualitas desain anyaman enceng gondok 

tingkat kepentingan (Tke) diketahui bahwa dimensi ketahanan memiliki 

nilai mean yang paling tinggi (4,43) sehingga dimensi ini dianggap paling 

penting oleh buyer. Disusul dengan dimensi Finishing (4,25), Keunikan 

(4,1), Keindahan (3,9). 

2. Hasil analisa dimensi kualitas desain anyaman enceng gondok tingkat kinerja, 

diperoleh hasil bahwa dimensi keindahan dan finishing merupakan dimensi 

yang kinerjanya dinilai tertinggi oleh responden (4,13). Sedangkan dimensi 

ketahanan memiliki nilai kinerja paling rendah sebesar 3,93. 

3. Hasil normalisasi CRS dapat diketahui terdapat 5 nilai prosentase yaitu: 

3,3%,4,08%, 4,35%, 5,4%, dan 6,7%. Atribut-atribut yang mendapat nilai 

tertinggi (6,7%) adalah motif anyaman serat enceng gondok, kursi rotan 

memiliki variasi anyaman, model anyaman menjadi elemen dekoratif yang 

khas, anyaman eceng gondok memiliki warna yang alami, anyaman eceng 
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gondok mempunyai tekstur yang halus, warna kursi rotan beranyam eceng 

gondok tidak mudah memudar, anyaman eceng gondok mempunyai kadar air 

sedikit (benar-benar kering), anyaman eceng gondok kuat dan tidak mudah 

terurai, anyaman eceng gondok mudah perawatannya. 

4. Dari hasil analisis hubungan CR dengan TR, masih banyak atribut yang hanya 

bersifat mendukung CR. Ditunjukkan dengan terdapat 30 hubungan yang 

mendukung CR. Sedangkan atribut yang sudah memenuhi CR terdapat 29 

hubungan.  

5. Hasil dari analisis technical requirement score (TRS) presentase tertinggi 

dimiliki oleh atribut TR penggunaan warna kursi yang awet dan glizze 

(washed) sebesar 15,6 %. Tingginya presentase TRS yang dimiliki TR ini, 

menunjukkan bahwa atribut penggunaan warna kursi yang awet dan glizze 

(washed) memiliki peranan paling penting dalam menghasilkan kualitas 

anyaman enceng gondok, khususnya dalam hal anyaman yang awet. 

 Empat atribut lain yang memiliki nilai presentase terbesar di bawah atribut 

warna kursi yang awet dan glizze (washed) adalah : 

e. Penggunaan bahan finishing yang berkualitas baik dan bahan baku kualitas 

bagus = 11,1% 

f. Pengalaman dan kreatifitas desainer = 9,3% 

g. Penggunaan bahan kombinasi rotan, pelepah pisang, sea grass, 

penggunaan obat pengawet dan anti jamur, dan penjemuran sebelum di 

packing = 8,9 % 

h. Mengikuti tren mode = 8,8 % 
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6.  Analisa sinergi atau konflik antar TR menghasilkan dua jenis hubungan. 

Hubungan  strong positive (skor +9) ada 7 hubungan. Positive (skor +3) ada 6 

hubungan. 

B. Saran 

Dalam upaya memenuhi faktor – faktor preferensi kursi rotan beranyam 

enceng gondok, pengusaha mebel dapat melakukan intervensi melalui berbagai 

cara antara lain :  

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan kinerja dimensi ketahanan. Dimensi 

ketahanan meliputi tingkat kadar air anyaman enceng gondok, kuat dan tidak 

mudah terurai, kemudahan perawatan terkait dengan kelembaban dan tahan 

jamur.  

a. Tingkat kadar air anyaman enceng gondok harus benar – benar hilang. 

Untuk membuat 1 kilogram tali kelabang diperlukan sekitar 12 kilogram 

eceng gondok basah. Penjemuran harus dilakukan selama 4 – 5 hari 

dibawah sinar matahari. Pembuatan tali dengan cara mengelabang 3 (tiga 

batang eceng gondok kering). Jika sisa ujung batang tinggal 4 cm sampai 

dengan 6 cm, maka harus disambung dengan batang baru. Sebaiknya 

diupayakan ujung batang pada sambungan tidak tampak keluar dari 

permukaan tali. Proses pengelabangan terus dilakukan hingga mencapai 

panjang sekitar 23 meter yang setara dengan 1 kilogram. Produk eceng 

gondok yang kering dan bagus kualitasnya dapat dilihat dari warna coklat 

tua, bersih dan tidak berbintik htam. Selanjutnya ciri lainnya adalah batang 

eceng gondok terlihat menggelembung, jika dipijat seperti berisi kapas, 

kemudian tidak tampak adanya sambungan.  
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b. Anyaman enceng gondok yang kuat dan tidak mudah terurai memerlukan 

paku tembak, ketekunan pengrajin dalam menganyam, dan proses 

pemilihan bahan baku yang berkualitas dari supplier. 1 kilogram eceng 

gondok kering setara dengan 23 meter. Sebagai contoh untuk 

menghasilkan 1 set sofa 3 sitter memerlukan 32 kilogram tali kelabang 

eceng gondok. 

c. Untuk kemudahan perawatan minimal dengan memastikan penggunaan 

kursi akan ditempatkan di dalam atau di luar ruangan. Pemberian label 

petunjuk perawatan pada setiap produk, pemberitahuan cara perawatan 

seperti hindarkan dari tumpahan air dan setiap hari atau per minggu perlu 

dibersihkan seka – seka anyamannya, serta pada saat pengiriman barang 

disertakan suku cadang (spare part ) pengganti apabila kursi mengalami 

kerusakan di negara konsumen. 

2. Pihak manajemen diharapkan meningkatkan kinerja dimensi keunikan. 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dimensi keunikan. 

Mempekerjakan seorang desainer dan setiap bulan mendorong desainer 

tersebut untuk menghasilkan desain baru, merubah desain lama, menyesuaikan 

variasi anyaman dengan jok (cushion), dan mengkombinasikan anyaman 

eceng gondok dengan serat alami lain merupakan langkah yang sebaiknya 

dilakukan oleh perusahaan agar didapatkan motif anyaman yang bervariasi. 

Peningkatan kemampuan bagian produksi dan desainer tentang motif anyaman 

dengan mengikuti pelatihan menganyam baik yang diselenggarakan oleh 

Disperindag, Asmindo, maupun LSM GTZ. Memperbanyak referensi 

anyaman agar up to date bisa dilakukan dengan browsing internet atau 

mendatangi pameran mebel kursi rotan diharapkan desainer dapat 
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menganalisis dan mengaplikasikan up – date desain tersebut agar muncul 

inovasi – inovasi jenis anyaman baru. 

3. Menggunakan material finishing warna, melamin dan tiner berkualitas terbaik 

agar penampilan anyaman enceng gondok dapat menarik untuk menghindari 

kompalin dari konsumen karena penggunaan bahan material finishing 

berkualitas biasa dapat mengakibatkan kursi sulit kering dan berbau. 

4. Perusahaan sebaiknya memberikan perhatian lebih pada bagian kontrol 

produsi. Khususnya bagi perusahaan yang seluruh proses produksinya masih 

handmade. Kontrol produksi sebaiknya dilakukan melalui 5 tahap, yaitu pada 

saat pemilihan bahan baku enceng gondok, kursi masih pada proses anyam 

oleh pengrajin, sebelum atau sesudah barang masuk gudang, ketika barang 

masuk gudang, dan kontrol terakhir barang sebelum dilakukan packaging. 

Kontrol produksi dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar kursi sebagai 

tempat duduk dan memastikan anyaman kursi kuat serta tidak mudah terurai. 
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