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ABSTRACT 
Internet kost service delivery is TitikMaya`s basic product which uses a cable for main connection. This service is a 
prepaid payment and makes internet easier to access. At this time, the subscribers of TitikMaya have grown rapidly, but 
few of them have stopped using TitikMaya service. Base on TitikMaya`s data, there are still many failures on the network 
and the service. System migration often causes many problems on the network. If the problem keep on happening, the 
number of TitikMaya`s unsubscribed customers will increase, and will create a great loss for the company. Considering 
that, it is needed to conduct some evaluation of TitikMaya`s performance, and then produce a recomendation. For the 
case, the OGD (Online Group Disscusion) method is chosen to collect data representing customer needs. This is quite 
effective method, because the customers themselves express their needs, and have no choise from moderator. For the 
service planning, QFD (Quality Fucntion Deployment) is used as a method to identify customer needs, and translate into 
product characteristics. However, this method can not create a new consept to fullfill customer needs and is often 
contradictive. To solve this problem, the TRIZ (The Theory of Inventive Problem Solving) method is used. From the 
observations, 23 customers need atributes for the TitikMaya services and 2 customers need atributes for pricing. Based 
on the analysis between 23 needs atributes and 25 technical characteristics, and resolving from the contradiction on the 
co-relationship  matrix on HoQ, there is a recommendation that heads to10 needs atributes which have the highest Raw 
Weight value.  
Keywords: RT/RW Net, Internet Service, Online Group Disscusion. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini dapat kita lihat kebutuhan masyarakat Indonesia akan internet kian meningkat. Jumlah pemakai internet pada 
akhir tahun 2006 adalah sekitar 1.700.428 pelanggan dan sekitar 20.000.000 pengguna internet. Tahun 2007 terdapat 
1.500.000 pelanggan dan 25.000.000 pengguna internet di Indonesia.  

 
Fakta di atas mendorong usaha RT/RW net di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Target pasarnya adalah rumah 
dan rumah kost-rumah kost untuk mahasiswa menengah ke atas. Layanan ini disediakan untuk pengguna internet yang 
membutuhkan kemudahan dan privasi dalam mengakses internet karena internet langsung dapat digunakan di tempat 
tinggal pelanggan tersebut dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Layanan yang diberikan penyedia jasa internet 
RT/RW net selain internet itu sendiri yang dijadikan sebagai layanan utama (basic service) perusahaan, dikembangkan 
pula layanan lain yang masih menggunakan sumber daya yang digunakan oleh layanan utama tadi. Dalam hal ini, 
layanan tambahan (value added service) dikeluarkan hanya sebagai pelengkap dari layanan utama. 
 
TitikMaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang RT/RW net yang beroperasi di kawasan Dipatiukur 
Bandung. Konsep utama TitikMaya adalah membangun jaringan di kawasan Dipatiukur, sehingga dapat mencakup 
sebagian besar kost-kost mahasiswa. Jaringan menggunakan media kabel, sehingga kapasitas yang dimiliki sangat besar, 
dan lebih dari cukup apabila dimanfaatkan untuk layanan internet dan layanan tambahan lainnya. Oleh karena itu, 
rencana untuk meluncurkan layanan tambahan di samping layanan internet tidak dapat dilakukan begitu saja, begitu pula 
dalam menetapkan paket-paket layanan internet. Sebelumnya harus ada persiapan dan perencanaan yang matang yang 
ditinjau dari berbagai aspek.  
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui atribut kebutuhan pelanggan untuk menentukan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan berdasarkan 

hasil OGD (Online Group Disscusion). 
2. Merancang perbaikan kualitas layanan TitikMaya dengan menggunakan metoda perancangan hasil gabungan metoda 

QFD (Quality Function Deployment) dengan TRIZ (The Theory of Inventive Problem Solving). 
3. Mengetahui bentuk rancangan basic service dan value added service yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa saja yang menjadi atribut kebutuhan pelanggan dalam menentukan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 

berdasarkan hasil OGD? 
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2. Bagaimanakah rancangan perbaikan kualitas layanan TitikMaya dengan menggunakan metoda perancangan hasil 
gabungan metoda QFD (Quality Function Deployment) dengan TRIZ (The Theory of inventive Problem Solving)? 

3. Bagaimanakah  rancangan basic service dan value added service yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan? 
 

2. Landasan Teori 
2.1 Basic Service dan Value Added Service 
Basic service adalah layanan utama yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, atau biasa disebut dengan core 
business. Layanan ini merupakan layanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perusahaan. Value Added 
service atau layanan nilai tambah atau layanan yang diberikan perusahaan hanya sebagai sampingan atau sebagai layanan 
yang memanfaatkan fasilitas yang telah ada. 
 
2.2  Focus Group Discussion dan Quality Function Deployment  
Focus Group Discussion (FGD) merupakan bentuk penelitian kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya tentang 
sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Dalam FGD biasanya terdapat suatu topik yang 
dibahas dan didiskusikan bersama. 
 
Quality Function Deployment (QFD) adalah metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan produk atau 
layanan yang mampu mengintegrasikan suara-suara konsumen (voice of customer) ke dalam proses perancangannya. 
QFD sebenarnya adalah merupakan suatu jalan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta 
keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya. 
 
2.3 Metoda TRIZ 
Teorija Rezhenija Izobretatelskih Zadach (TRIZ) merupakan singkatan dalam bahasa Rusia yang juga dapat diartikan 
“Theory of Inventive Problem Solving”. Dengan pernyataan di atas, kita dapat memahami bahwa TRIZ merupakan 
sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dan mencari solusi terbaik dari 
permasalahan tersebut dengan mengembangkan ide inovatif. Pemikiran atau ide-ide inovatif yang digunakan untuk 
mencari solusi dari permasalahan bukanlah ide inovatif yang tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya mementingkan 
kreatifitas semata. Ide inovatif yang dikembangkan, didasarkan pada logika, data, dan prinsip-prinsip yang ada dalam 
metode ini. TRIZ memiliki berbagai macam tools dan metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisa terhadap 
permasalahan yang ada, menganalisa kemungkinan kegagalan yang akan terjadi, dan memberikan pola-pola prinsip yang 
bertujuan untuk mengembangkan produk agar menjadi lebih baik atau bahkan membuat produk baru yang belum pernah 
ada sebelumnya.  
 
3. Metode Penelitian 
Penelitian ini melibatkan beberapa entitas utama yakni perusahaan TitikMaya itu sendiri dan pelanggan. Penelitian dari 
sisi perusahaan akan menghasilkan data karakteristik teknis, kemampuan perusahaan, dan layanan eksisting atau layanan 
yang telah digunakan oleh pelanggannya. Ketiga aspek di atas digunakan untuk merumuskan voice of engineering. Tahap 
awal penelitian dari sisi pelanggan diawali dengan melakukan forum diskusi atau FGD (Focuss Group Disscusion), yang 
merupakan sarana untuk menyusun atribut kebutuhan yang selanjutnya akan digunakan dalam penyebaran kuisioner. 
Hasil dari tahapan tersebut ialah berupa voice of customer yang berisikan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 
pelanggan. Dalam menganalisa data voice of customer dan voice of engineering dilakukan dengan bantuan metoda QFD, 
sehingga akan muncul data-data hasil analisis dan akan menghasilkan beberapa kontradiksi yang terjadi di dalam 
karakteristik teknis. Kontradiksi tersebut akan diselesaikan oleh metoda TRIZ dengan bantuan tools-tools yang tersedia. 
Hasil akhir adalah rekomendasi untuk perusahaan TitikMaya yang berupa perbaikan dan usulan produk produk baru 
berdasarkan hasil pengolahan data. Metode penelitian digambarkan dengan lebih jelas dengan menggunakan model 
konseptual seperti terlihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Model Konseptual 
 
 
4. Hasil dan Analisis 
4.1 Analisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan 
Tingkat kepentingan untuk setiap atribut diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pelanggan TitikMaya. 
Perhitungan tingkat kepentingan menggunakan metoda WAP (Weighted Average Performance). Deskripsi tingkat 
kepentingan dan kepuasan dari tiap atribut dapat dilihat pada Tabel 1. Nilai gap menunjukkan kesenjangan antara tingkat 
kepuasan dan tingkat kepentingan. Menurut Parasuraman, et al, Tabel 1 memiliki beberapa nilai yang termasuk dalam 
kategori gap: 
1. Atribut yang sangat memenuhi harapan pelanggan ( nilai gap > 0) 
2. Atribut yang memenuhi harapan pelanggan ( 0> nilai gap > -1) 
3. Atribut yang kurang memenuhi harapan pelanggan ( -1 > nilai gap > -2) 
 

Tabel 1.  Hubungan Atribut Kebutuhan Dengan Nilai Gap 

No Atribut Kebutuhan Tingkat 
Kepentingan 

Tingkat 
Kepuasan gap  

1 Kecepatan Akses Internet 3.667 3.100 -0.567 
2 Variasi Jenis Paket 3.233 2.933 -0.300 
3 Layanan terpisah dengan basic service  2.267 2.967 0.700 
4 Kecepatan akses value adedd service 3.567 3.667 0.100 
5 Jenis value added service 3.533 2.967 -0.567 
6 Daerah jangkauan di Dipatiukur 3.467 3.533 0.067 
7 Kualitas sinyal Hotspot 3.800 2.433 -1.367 
8 Ketersediaan Jaringan wireless 3.700 3.200 -0.500 
9 Kemudahan pelaporan gangguan 3.733 3.733 0.000 

10 Kecepatan pemasangan 3.767 3.767 0.000 
11 Keamanan terhadap virus 3.667 2.667 -1.000 
12 Keamanan Jaringan LAN 3.700 2.633 -1.067 
13 Minimalisasi disconect  3.667 2.300 -1.367 
14 Kemudahan melakukan autentifikasi 3.900 2.833 -1.067 
15 Penurunan kecepatan yang disesuaikan 3.733 2.867 -0.867 
16 Sosialisasi informasi mengenai layanan  baru 3.800 3.100 -0.700 
17 Promosi TitikMaya 3.233 2.867 -0.367 
18 Brosur dan iklan lainnya 3.267 3.000 -0.267 
19 Kemudahan melakukan pengecekan penggunaan 3.767 2.633 -1.133 
20 Kemudahan mendapatkan informasi paket dan pemasangan 3.700 3.300 -0.400 
21 Kemudahan mendapatkan bantuan teknisi 3.700 3.667 -0.033 
22 Variasi masa aktif paket 3.167 3.300 0.133 
23 Variasi kecepatan akses tiap paket 3.600 3.433 -0.167 
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4.3 Rancangan Basic Service dan Value Added Service   
Berdasarkan hasil rekapitulasi dari tabel usulan maka direkomendasikan beberapa layanan baru untuk basic service 
yakni: 
• Berdasarkan parameter kecepatan : Paket Unlimited IIX 

Kapasitas koneksi internet IIX TitikMaya masih tersedia dalam jumlah besar. Dilihat dari kebutuhan pelanggan pun 
akan game online (hanya menggunakan server Indonesia/lokal) sehingga kecepatan akses akan lebih besar dengan 
tanpa menambah kapasitas bandwidht. Kecepatan ideal untuk bermain game online adalah 128kbps, namun apabila 
dinaikkan hingga 256kbps dapat menambah kenyamanan saat melakukan kegiatan download dari server Indonesia. 
Namun layanan ini tidak dapat mengakses internet internasional. 

• Berdasarkan parameter masa aktif 
a. Layanan unlimited dengan masa aktif 15 hari 
b. Layanan unlimited dengan  masa aktif 7 hari 
c. Berdasarkan parameter quota, Layanan Timebase 20 jam 

 
Usulan untuk value added service antara lain: 
a. Filesharing 

Penyediaan jasa upload file dari pelanggan dan dari TitikMaya, sehingga dapat diunduh oleh pelanggan TitikMaya 
saja. Layanan ini memuat  file-file berikut: Software umum, Musik, Film, E-book, dan Master Game. 

b. Chat multimedia 
Chat jaringan yang dimaksud adalah layanan chatting yang hanya dapat digunakan sesama pealanggan TitikMaya. 
Namun sebagai nilai tambah diusulkan memiliki fasilitas video call, dan voice call dan text 

c. Game jaringan 
Disediakan server utama sebagai b-net (server pusat), sehingga pelanggan dapat mengetahui siapa saja yang sedang 
menggunakan layanan game jaringan ini. Selain hanya menggunakan bandwith jaringan yang tidak terlalu besar, 
game jaringan ini hanya menggunakan fasilitas lokal/jaringan kabel TitikMaya saja, sehingga tidak ada pengeluaran 
khusus kepada pihak ketiga. 

5. Kesimpulan  
1. Berdasarkan nilai gap yang diperoleh dalam perhitungan tingkat kepuasan pelanggan TitikMaya terhadap 

performansi TitikMaya diperoleh 17 atribut kebutuhan  yang telah memenuhi kepuasan pelanggan dan berada di atas 
tingkat performansi, dan terdapat 6 (enam) atribut kebutuhan dari performansi TitikMaya yang masih di bawah 
performansi. Enam atribut itu adalah:  
a. Kualitas sinyal Hotspot 
b. Keamanan terhadap virus 
c. Keamanan jaringan LAN 
d. Minimalisasi disconnect 
e. Kemudahan melakukan autentifikasi 
f. Kemudahan melakukan pengecekan penggunaan 

2. Ada 10 atribut kebutuhan yang menjadi prioritas usulan perbaikan kualitas layanan. Usulan direkomendasikan 
berdasarkan hasil analisis keseluruhan sehingga mampu menjawab dasar permasalahan dari atribut kebutuhan yang 
diperoleh dari pelanggan TitikMaya. 

3. Berdasarkan dari tingkat kepentingan dari layanan value added service direkomendasikan untuk memprioritaskan 
ketiga layanan berikut: Filesharing, Chat multimedia, dan Game jaringan. 

 
6. Saran 
Saran untuk penelitian ini adalah: 
1. Melakukan pengembangan layanan secara rutin untuk terus menyesuaikan layanan yang diberikan oleh perusahaan  

sesuai dengan keinginan pasar. 
2. Penelitian dilanjutkan hingga iterasi empat, sehingga dapat langsung diimplementasikan apakah sesuai antara 

perhitungan QFD dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 
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