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AZIZI AGAM HIDAYATULLOH. 145100307111007. 

Manajemen Risiko Pemasaran dengan Metode Fuzzy FMEA 

(Failure Modes and Effect Analysis) dan AHP (Analitycal 

Hierarchy Process) (Studi Kasus di UKM Putra Ridhlo, 

Malang–Jawa Timur). SKRIPSI. Pembimbing: Prof. Dr. Ir. 

Imam Santoso, MP dan Riska Septifani, STP, MP. 

RINGKASAN 

 UKM Putra Ridhlo adalah salah satu produsen yang 
bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran kripik tempe. 
UKM ini terletak di Kota Malang, Jawa Timur. UKM ini 
memproduksi kripik tempe dengan 23 varian rasa. Pemasaran 
UKM Putra Ridhlo  dilakukan dengan cara offline yaitu 
melakukan pendirian toko atau outlet, melakukan promosi 
kepada masyarakat sekitar dan beberapa angota keluarga. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan 
mengetahui risiko kritis pemasaran kripik tempe pada UKM 
Putra Ridhlo dan menentukan strategi yang digunakan untuk 
menangani, mencegah dan mengurangi risiko pemasaran di 
UKM Putra Ridhlo.  
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) dan 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menggunakan 
2 responden pakar. Pada perhitungan Fuzzy FMEA didapatkan 
nilai FRPN tertinggi pada setiap variabel. Pada variabel produk 
ialah Kemasan produk tidak terlihat praktis dan menarik dengan 
nilai 6,41; pada variabel price yaitu penjualan yang fluktuatif 
dengan nilai 6,59; pada variabel promotion yaitu sistem 
promotion yang sederhana dengan nilai 5,59; dan variabel place 
yaitu tempat yang sulit dijangkau, 6,63.  
 Pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode 
AHP didapatkan empat strategi mitigasi risiko. Empat strategi 
yang didapat untuk upaya meminimalkan risiko yang ada ialah 
inovasi kemasan dengan nilai 0,47; diskon dengan nilai 0,50; 
membuat media sosial dengan nilai 0,54; dan penambahan 
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mitra sebesar 0,39. Pada alternatif tersebut diharapkan dapat 
meminimalkan risiko dan meningkatkan keuntungan pada UKM 
Putra Ridhlo di pasaran. 
 

Kata Kunci: Kripik tempe, Risiko Pemasaran, Strategi Mitigasi, 
Fuzzy FMEA (Failure Modes and Effect Analysis), dan 
AHP(Analitycal Hierarchy Process) 
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AZIZI AGAM HIDAYATULLOH. 145100307111007. Marketing 

Risk Management Using Fuzzy FMEA (Failure Modes and 

Effect Analysis) and AHP (Analitycal Hierarchy Process) 

((Case Analysis in UKM Putra Ridhlo, Malang – East Java). 

Thesis. 1stAdvisor: Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP. 2nd 

advisor Riska Septifani, STP, MP. 

SUMMARY 

 UKM Putra Ridhlo is one of the producers engaged in 
the processing and marketing of tempe chips. This UKM is 
located in Malang City, East Java. This UKM produces tempeh 
chips with 23 flavors. Marketing of Putra Ridhlo UKM is carried 
out offline by establishing shops or outlets, promoting the 
surrounding community and some family members. The purpose 
of this study is to identify and identify the critical risk of tempe 
chips marketing in Putra Ridhlo UKM and determine the 
strategies used to handle, prevent and reduce marketing risk in 
Putra Ridhlo UKM. 

The methods used in this study are Fuzzy Failure Mode 
and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) and Analytical Hierarchy 
Process (AHP). This study uses 2 expert respondents. In the 
calculation of Fuzzy FMEA obtained the highest FRPN value on 
each variable. In the product variable is product packaging does 
not look practical and attractive with a value of 6.41; the price 
variable is fluctuating sales with a value of 6.59; the promotion 
variable is a simple promotion system with a value of 5.59; and 
place variables, which are places that are difficult to reach, 6.63. 

In the results of calculations using the AHP method, four 
risk mitigation strategies are obtained. Four strategies obtained 
to minimize the risk are packaging innovation with a value of 
0.47; discount with a value of 0.50; make social media with a 
value of 0.54; and the addition of partners of 0.39. The 
alternative is expected to minimize risks and increase profits in 
Putra Ridhlo UKM in the market. 
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Keywords: Tempeh chips, Marketing risk, Mitigation strategy, 
Fuzzy FMEA (Failure Modes and Effect Analysis), dan 
AHP(Analitycal Hierarchy Process) 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan 
manajerial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk 
memperoleh kebutuhan yang diinginkan melalui penciptaan dan 
pertukaran produk dan nilai (Suyanto, 2004). Pemasaran adalah 
bagian utama dari kesuksesan bisnis. Strategi pemasaran yang 
tidak baik atau tidak tepat dapat menyebabkan kesulitan dalam 
mencapai kesuksesan bisnis (Kumar, 2012). Setiap aktivitas 
yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan usaha pasti 
akan menimbulkan dampak atau risiko. Menurut Basyaib (2007), 
risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. 
Risiko berupa situasi yang memungkinkan munculnya hasil 
negatif dan berkaitan dengan memperkirakan terjadinya hasil 
negatif tersebut.  

Risiko pemasaran merupakan suatu keadaan yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan dan sasaran suatu 
perusahaan. Risiko dapat dihubungkan terjadinya kemungkinan 
kerugian yang tidak terduga. Kerugian yang tidak terduga dapat 
menunjukan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini akan 
mempengaruhi pencapaian tujuan dari setiap perusahaan atau 
organisasi yang berhadapan dengan risiko. Risiko yang timbul 
membutuhkan adanya penanganan. Penanganan terhadap 
risiko yang sesuai yaitu dengan menerapkan manajemen risiko. 
Manajemen risiko merupakan kegiatan atau suatu proses 
manajemen yang terarah bersifat proaktif yang ditujukan untuk 
mengatur kemungkinan terjadinya kegagalan (Tampubolon, 
2004). Manajemen risiko dapat membantu pemilik UKM untuk 
mengidentifikasi risiko signifikan yang dapat mengancam bisnis 
mereka (Falkner & Hiebl, 2015).  

Risiko pemasaran menimbulkan dampak negatif yang 
harus ditangani dan antisipasi. Perusahaan atau UKM memiliki 
risiko masing-masing, jika diabaikan akan mengalami kerugian 
yang dapat menyebabkan seperti penurunan penjualan. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka dari itu dilakukannya 
penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi risiko pemasaran 
pada salah satu pelaku bisnis di Kota Malang. Salah satu UKM 
di Kota Malang yang akan diteliti adalah UKM keripik tempe 
yang terletak di daerah Sanan dan menjadi sentra industri 
keripik tempe. UKM Putra Ridhlo merupakan usaha yang 
bergerak dalam memproduksi kripik tempe. UKM ini berdiri pada 
tahun 2000 yang bertempat di Jalan Sanan No.46, Kelurahan 
Purwantoro, Kecematan Belimbing Kota Malang.  

Kripik tempe yang diproduksi oleh UKM Putra Ridhlo 
sebagian besar dipasarkan di outlet UKM sendiri dan sisanya 
dipasarkan dengan menitipkan di toko oleh-oleh lainnya. 
Kapasitas produksi perhari yaitu 1500 kilogram/hari atau 1,5 
kuintal/hari. Pemasaran kripik tempe UKM Putra Ridhlo meliputi 
Kota Batu, Kota Malang, dan Kab Malang. UKM Putra Ridhlo 
dihadapkan oleh risiko pemasaran yang akan mempengaruhi 
penerimaan dan kelanjutan operasional UKM. Risiko pemasaran 
yang dihadapi oleh UKM seperti kesalahan peramalan 
permintaan dan fluktuasi penjualan yang berdampak pada tidak 
tercapainya target penjualan produk. 

Melihat keadaan tersebut maka perlu untuk dilakukan 
kegiatan untuk mengelola risiko pada pemasaran tersebut 
sekaligus menentukan strategi yang efektif untuk mengurangi 
kerugian penjualan UKM. Salah satu metode yang digunakan 
untuk mengurangi risiko yaitu metode Fuzzy Failure Modes and 
Effect Analysis (Fuzzy FMEA) dan Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Fuzzy FMEA digunakan untuk mengukur risiko prioritas 
yang diidentifikasi dan AHP digunakan untuk penanganan risiko. 

Menurut Winanto dan Santoso (2017) Fuzzy Failure 
Modes and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) merupakan sebuah 
metode pengembangan dari FMEA sederhana. Pengembangan 
yang dimaksud adalah Penambahan konsep Fuzzy pada 
algoritma FMEA yang memungkinkan digunakan berupa data 
linguistik atau numerik yang akan mempunyai nilai pada setiap 
atributnya. Menurut Utama (2017) Analytical Hierarchy Process 
(AHP) merupakan sebuah konsep untuk pembuatan keputusan 
berbasis multicriteria atau kriteria yang banyak. Beberapa 
kriteria yang dibandingkan satu dengan lainnya. AHP menjadi 
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sebuah metode pembuatan keputusan, yang menggabungkan 
prinsip-prinsip subjektifitas dan objektifitas guna untuk si 
pembuat keputusannya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Apa risiko kritis pada pemasaran UKM Putra Ridhlo 

tersebut? 
2. Strategi apa yang dilakukan guna menangani, mencegah 

dan mengurangi risiko pemasaran di UKM Putra Ridhlo? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengidentifikasi dan mengetahui risiko kritis pemasaran 

kripik tempe pada UKM Putra Ridhlo. 
2. Menentukan strategi yang digunakan untuk menangani, 

mencegah dan mengurangi risiko pemasaran di UKM Putra 
Ridhlo.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bagi UKM Putra Ridhlo yaitu membantu 
mengidentifikasi permasalahan manejemen risiko pada 
pemasaran kripik tempe serta penanganan pengendalian dalam 
pemasaran kripik tempe. Selain itu, manfaat bagi pembaca yaitu 
dapat memberikan informasi mengenai risiko pemasaran yang 
digolongkan berdasarkan kriterianya. Manfaat bagi penulis yaitu 
sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan, serta melatih 
menganalisis masalah. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kedelai  

Kedelai adalah biji tanaman kedelai (Glysine max) yang 
dapat diolah menjadi tempe dan biji kedelai kini telah 
dibudidayakan hampir di seluruh dunia. Tanaman kedelai 
berbentuk semak pendek dengan tinggi sekitar 30-100 cm. 
Kedelai yang telah dibudidayakan tersebut diperkirakan berasal 
dari jenis liar Glysine soya atau Glysine usuriensis yang banyak 
terdapat di Cina, Jepang, Korea, dan Rusia. Tanaman kedelai 
liar tumbuh merapat, bijinya bulat lonjong seperti kedelai pada 
umumnya dan kulit bijinya sangat tebal sehingga embrio dan 
keping biji dapat terlindung lebih baik dibandingkan biji kedelai 
pada umumnya, dan berbentuk buahnya oval atau polong 
(Sarwono, 2007). 

Kedelai dapat diolah menjadi tahu, tampe, kecap, kripik 
tempe, susu kedelai, dan lain-lain. Proses pengolahan kedelai 
menjadi berbagai makanan merupakan proses yang sederhana 
dan peralatan yang digunakan untuk membuat makanan cukup 
dengan alat-alat yang biasa dipakai di rumah tangga, kecuali 
seperti mesin pengupas, penggiling, dan cetakan (Cahyadi, 
2007). Klasifikasi kedelai menurut Siregar (2009), sebagai 
berikut: 
Kingdom : Plantae 
Divisio  : Spermatophyta 
Subdivisio : Angiospermae 
Class  : Dicotyledoneae 
Ordo  : Polypetales 
Family  : Leguminosae 
Subfamily : Papilionoideae 
Genus  : Glycine 
Species : Glycine max (L.) Merrill 

2.2 Tempe 

 Tempe adalah produk olahan kedelai hasil fermentasi 
jamur Rhizopus sp yang mempunyai gizi tinggi dan disukai. 
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Rasa langu pada biji kedelai dapat dihilangkan selama proses 
pengolahan tempe. Sejauh ini, bahan baku dari tempe sebagian 
besar masih menggunakan kedelai impor yang dianggap 
memiliki kualitas bentuk atau fisik lebih baik dibanding kedelai 
lokal (Widowati dkk, 2009). 
 Ragi tempe merupakan kumpulan spora kapang dalam 
tempe yang digunakan untuk bahan pembuatan tempe. Tanpa 
ragi sebagai bibit kapangnya, kedelai yang difermentasi akan 
membusuk. Ragi adalah suatu benda yang mengandung bibit 
kapang dalam pembuatan tempe, laru dicampurkan pada 
kedelai yang telah di rebus, ditiriskan lalu kemudian didinginkan. 
Penggunaan ragi yang baik sangat penting untuk membuat 
tempe yang bermutu atau berkualitas baik (Sarwono, 2007). 

2.3 Keripik Tempe 

 Keripik tempe merupakan potongan tempe tipis yang 
digoreng kering seperti kerupuk. Tekstur dari keripik tempe yaitu 
kering dan keras. Apabila disimpan ditempat bersih dan kering, 
keripik tempe bisa bertahan sampai beberapa minggu. Misal di 
simpan dalam kaleng, kantong plastik, atau stoples yang 
tertutup rapat dan tidak terkena udara luar (Sarwono, 2007). 

Keripik tempe merupakan salah satu jenis makanan 
ringan hasil olahan tempe. Kadar protein dari keripik tempe yaitu 
sebesar 23% - 25%. Tempe yang digunakan untuk 
memproduksi keripik tempe yaitu tempe kedelai yang dibungkus 
lebar dengan plastik, daun pisang, daun jati, atau kertas bekas 
dengan ukuran sekitar 15 cm x 20 cm. tempe yang sudah jadi 
kemudian dibuka pembungkusnya, tempe diiris tipis lalu 
digoreng, kripik tempe yang sudah jadi lalu dikemas (Sarwono, 
2007). 

2.4 Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu kegiatan oleh penghasil 
produk yang bertujuan untuk memenuhi keinginan dan 
kebutuhan dari konsumen (Zebua, 2018). Pemasaran 
merupakan salah satu bagian penting dari bisnis dan 
pemasaran mencakup sejumlah kegiatan yang berbeda. 
Pemasaran sekarang sangatlah penting untuk keberhasilan bagi 
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produsen, pengecer, dan bisnis lain tetapi keberhasilan 
pemasaran tidak hanya itu saja melainkan juga dari instansi 
pemerintah, rumah sakit, kantor hukum, dan sekolah (Burrow, 
2009). 
 Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
perusahaan agar mempertahankan kelangsungan 
kehidupannya, dan juga dapat memperoleh keuntungan dari 
usaha yang dijalankan (Usmiar, 2012). Pemasaran adalah suatu 
proses manajemen yang mengidentifikasi dan mengantisipasi 
dari suatu permintaan dan kepuasan pelanggan dengan 
mendapatkan keuntungan (Vellas dan Bechere, 2008). 
Pemasaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 
dari perusahaan karena pemasaran mendapatkan posisi penting 
dan pemasaran dianggap sebagai jantung dari suatu 
perusahaan (wijatno, 2009). 

2.5 Risiko 

Risiko adalah sesuatu peristiwa yang terjadi pada saat 
selang waktu tertentu yang dimana suatu hal atau peristiwa 
tersebut menyebabkan kerugian baik itu kerugian kecil maupun 
kerugian besar yang berpengaruh pada perusahaan tersebut 
(Munawwaroh, 2017). Menurut Sihaan (2007), risiko berkaitan 
dengan kerugian yang menimbulkan masalah. Jika kerugian 
diketahui dengan pasti, mungkin dapat diatur untuk 
mengatasinya dengan cara mengeluarkan ongkos tertentu. 

Risiko dapat di kelompokan dalam dua tipe yaitu risiko 
murni dan risiko spekulatif. Risiko murni sesuatu risiko yang 
dapat berakibat merugikan dan tidak mungkin menguntungkan 
contohnya, kebakaran dalam suatu perusahaan yang kemudian 
berakibat kerugian. Cara untuk menghindari risiko murni yaitu 
dengan asuransi, sehingga besar dari kerugian dapat 
berkurang. Risiko spekulatif dapat dikatakan sebagai risiko 
bisnis dikarnakan risiko spekulatif dapat memberikan 
keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian dari suatu 
keadaan yang dihadapi oleh perusahaan (Suswinarno, 2012). 
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2.6 Manajemen Risiko 

Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang 
membahas tentang cara dari suatu organisasi menerapkan 
ukuran dalam memetakan berbagai masalah yang ada dengan 
menggunakan pendekatan manajemen secara komprehensif 
dan sistematis (Hayati, 2017). manajemen risiko merupakan 
kebijakan dan prosedur lengkap yang dimiliki organisasi untuk 
mengelola, memantau dan mengendalikan risiko yang 
kemungkinan akan muncul (yasa dkk, 2013). Secara umum 
terdapat strategi mananjemen risiko yaitu memindahkan risiko, 
meminimalisasi dampak buruk dari risiko, menghindari risiko 
dan menghadapi sebagian ataupun keseluruhan risiko. Strategi 
umum manajemen risiko dapat dilihat pada Gambar 2.1  

Terdapat beberapa manfaat utama manajemen risiko 
yaitu manfaat pertama sasaran manajemen risiko sebelum 
kerugian dan pasca kerugian mudah tercapai. Manfaat kedua 
biaya risiko berkurang dan dapat meningkatkan laba 
perusahaan. Manfaat ketiga dampak yang merugikan secara 
finansial akan menurun. Manfaat keempat Masyarakat juga 
diuntungkan jika kerugian langsung dan tidak langsung (sebagai 
akibat) menurun. Sebagai hasilnya, kepedihan dan penderitaan 
dari masyarakat menurun (Soegoto, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Strategi umum manajemen risiko (sumber: 
Zain,2010) 
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2.7 Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis  

Fuzzy FMEA adalah trobosan baru dari metode FMEA 
yang memberikan fleksibilitas untuk menampung ketidakpastian 
akibat samarnya informasi dengan adanya pengembangan 
kombinasi fuzzy. Suatu penelitian jika menggunakan fuzzy logic 
akan mendapatkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan 
menggunakan FMEA tradisional (Keskin,2009). Fuzzy 
didefinislkan sebagal vague (tidak jelas), fuzzy logic adalah 
sebuah metodologi "berhitung" dengan variabel kata-kata 
(linguistic variable), sebagat penganti berhitung dengan 
bilangan, kata-kata yang digunakan dalam fuzzy logic adalah 
tidak sepresisi dengan bilangan, namun pemakaian kata-kata 
jauh lebih dekat dengan Intuisi manusia dtmana manusia bisa 
langsung "merasakan" nilai dari variable kata-kata yang sudah 
dipakai sehari-hari (Naba, 2009). Fuzzy FMEA terdapat 
kelebihan yaitu dapat mengolah data secara konsisten baik itu 
data kuantitatif maupun data kualitatif, serta Fuzzy FMEA dapat 
juga menggunakan informasi yang samar (Kutlu & Mehmet, 
2011). 

FMEA adalah suatu langkah untuk mengidentifikasi 
kegagalan dalam suatu proses (Parsana & Mihir, 2014). FMEA 
bertujuan yaitu unutuk mencegah terjadinya potensi dari insiden 
dengan risiko tinggi (Wardhani, 2017). Secara umum prioritas 
risiko atau bisa disebut juga Risk Priority Number (RPN) yang 
mana diperoleh dengan menemukan perkalian S, O dan D dari 
kegagalan (liu et.al, 2013)  

Risk Priority Number atau RPN dapat mudah dimengerti. 
Dalam RPN terdapat tingkat keparahan (S), kejadian (O), dan 
deteksi (D). Secara matematis, RPN = S x O x D. S-O-D adalah 
salah satu dari indikator risiko dan memiliki beberapa arti 
(Anleitner, 2010). Severity merupakan pemberian nilai terhadap 
keseriusan dari efek yang ditimbulkan. Occurance adalah nilai 
evaluasi yang disesuaikan dengan frekuensi yang diperkirakan 
dari suatu kegagalan yang dapat terjadi (Puspitasari dan Arif, 
2014). Detection merupakan suatu kemampuan untuk 
mengetahui atau mendeteksi kegagalan sebelum 
mempengaruhi target (Wang et al, 2009). Faktor S, O, dan D 
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pada fuzzy FMEA bisa dievaluasi dengan menggunakan cara 
linguistik. Parameter fungsi variabel input dari faktor S, O, dan D 
juga akan dinilai dengan bobotnya dengan menggunakan istilah 
linguistik. Kategori Input Variabel fuzzy FMEA dapat dilihat pada 
tabel 2.1. 

Tabel 2.1.  Kategori Input Variabel fuzzy FMEA 

Kategori 
Ranking 

S O D 

Very Low (VL) 1 1 1 

Low (L) 2,3 2,3 2,3 

Moderate (M) 4,5,6 4,5,6 4,5,6 

High (H) 7,8 7,8 7,8 

Very High (VH 9,10 9,10 9,10 

 sumber: Mansur dan Rastiti, 2015. 

2.8 Analytic Hierarchy Process 

 Analytic Hierarchy Process merupakan pendekatan dari 
suatu model yang memberikan kesempatan bagi para 
perencana dan pengelola program pada bidang kesehatan 
untuk membangun ide-ide dan dapat mendefinisikan persoalan 
yang ada dengan cara membuat asumsi-asumsi dan 
selanjutnya mendapatkan pemecahan yang diinginkan. 
Penggunaan metode AHP menerapkan dengan pendekatan 
matematis yang kompleks namun dapat diterima oleh semua 
pengelola program. (Makkasau, 2012). Menurut Sari (2018), 
Analytic Hierarchy Process memiliki kelebihan yaitu pertama 
struktur dari AHP yang berhirarki.  Kedua AHP 
memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi 
inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh 
para pengambil keputusan. Ketiga memperhitungkan daya 
tahan pengambil keputusan. 

Model AHP ini akan menguraikan masalah multi kriteria 
yang kompleks menjadi suatu menjadi suatu hirarki. Hirarki ini 
dapat didefinisikan sebagai suatu representasi dari suatu 
permasalahan yang kompleks dalam sebuah struktur multi-level 
faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga 
level terakhir dari alternatif (Fahrozi, 2016). Menurut Prasetyo 
dan Chandra (2015), Analytic Hierarchy Process cukup efektif 
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dalam menyederhanakan dan mempercepat suatu proses 
pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan 
tersebut ke dalam bagian-bagiannya.  

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Winanto dan Imam (2018), dalam penelitiannya Integrasi 
Metode Fuzzy FMEA dan AHP dalam Analisis dan Mitigasi 
Risiko Rantai Pasok Bawang Merah.  Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengidentifikasi, menentukan dan merumuskan strategi 
mitigasi risiko rantai pasok bawang merah menggunakan 
metode Fuzzy FMEA dan AHP. identifikasi risiko dilakukan 
terhadap pelaku rantai pasok bawang merah termasuk petani, 
tengkulak dan pengecer. Prioritas risiko rantai pasok petani 
(pemasok) berkaitan dengan risiko kebijakan pemerintah yaitu 
kebijakan terkait impor bawang merah; prioritas risiko rantai 
pasok perantara (distributor) berkaitan dengan risiko persaingan 
dengan importir bawang merah; dan prioritas risiko rantai pasok 
pengecer adalah risiko pesaing dengan pengecer lainnya. 
Terdapat enam strategi mitigasi alternatif, dan prioritas tertinggi 
adalah memilih varietas yang tepat, diikuti oleh kemitraan, 
meningkatkan promosi, menjaga kualitas, menjaga stabilitas 
harga, dan menjaga persediaan 
 Prasetiyo dkk (2017) dalam penelitiannya penerapan 
metode FMEA dan AHP dalam perumusan strategi pengelolaan 
resiko. Pada riset ini bertujuan menganalisa resiko produksi 
yoghurt, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya resiko produksi yoghurt, dan strategi untuk 
meminimalkan resiko produksi yoghurt. Metode Failure Mode 
and Effect Analysis (FMEA) dan Analitycal Hierarchy Process 
(AHP). Hasil penelitian menunjukkan resiko tertinggi dari 
masing-masing variabel. Resiko tersebut yaitu kualitas susu 
segar (susu mengandung bakteri patogen), proses produksi 
(kualitas bakteri starter menurun/mati), dan produk jadi (pesaing 
produk sejenis). Strategi untuk meminimasi resiko produksi 
yoghurt yaitu kualitas susu segar (pelatihan intensif bagi 
peternak), produk (kemitraan dengan pelaku bisnis lain), dan 
proses produksi (meningkatkan perawatan mesin dan peralatan)
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 Rahmatin et.al (2018) dalam penelitiannya Integration of 
the Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) and 
the Analytical Network Process (ANP) in Marketing Risk 
Analysis and Mitigation. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menentukan prioritas strategi pemasaran 
dalam produksi keripik kentang, dan untuk memutuskan 
tindakan antisipatif dalam menentukan mitigasi risiko. penelitian 
ini merupakan studi kasus perusahaan XYZ. Metode yang 
digunakan untuk analisis risiko adalah Fuzzy FMEA, dan ANP. 
Hasilnya menunjukkan bahwa risiko paling potensial dalam 
pemasaran keripik kentang yaitu risiko promosi, dan disebabkan 
oleh langkah-langkah yang tidak sesuai terkait dengan target 
promosi, dan tidak adanya citra merek. Strategi utama dalam 
mitigasi risiko pasar adalah untuk meningkatkan promosi sub-
strategi, yang meningkatkan efektivitas fasilitas dan infrastruktur 
promosi, sesuai dengan perkembangan media informasi dan 
komunikasi, dan mempertahankan kualitas layanan dalam sub-
kriteria serta mempertahankan hubungan yang baik dengan 
pelanggan. 
 Balubaid dan Rami (2015), dalam penelitian Application 
of the Analytical Hierarchy Process (AHP) to Multi-Criteria 
Analysis for Contractor Selection. Dalam penelitian ini bertujuan 
untuk menguji penggunaan proses hierarki analitis (AHP) 
sebagai model pendukung keputusan untuk pemilihan 
kontraktor. Dalam penelitian ini, model berbasis AHP diuji 
menggunakan skenario hipotetis di mana calon kontraktor 
dievaluasi. Enam kriteria untuk tujuan utama dievaluasi. Kriteria 
yang digunakan untuk pemilihan kontraktor dalam model 
diidentifikasi, dan signifikansi masing-masing kriteria ditentukan 
menggunakan kuesioner. Perbandingan dibuat dengan 
memeringkatkan skor agregat masing-masing kandidat 
berdasarkan setiap kriteria, dan kandidat dengan nilai tertinggi 
dianggap yang terbaik. Studi ini memberikan kontribusi pada 
sektor konstruksi dalam dua cara: pertama, memperluas 
pemahaman kriteria seleksi untuk memasukkan derajat 
kepentingan, dan kedua, menerapkan pendekatan AHP multi-
kriteria, yang merupakan metode baru untuk menganalisis dan 
memilih kontraktor terbaik.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di UKM Putra Ridhlo yang 
berlokasi di Jalan Sanan No. 46, Kelurahan Purwantoro, 
Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Penelitian dilakukan pada 
bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019. Pengelolaan 
data akan dilaksanakan di Laboratorium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.   

3.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya difokuskan pada manajemen risiko 
pemasaran dan penelitian ini tidak menghitung biaya. 

2. Penelitian hanya sebatas memberikan masukan atau 
saran berupa penentuan prioritas risiko dan alternatif 
solusi yang mungkin diambil dan tidak sampai pada 
penerapan alternatif solusi pada UKM Putra Ridhlo 

3. Alternatif solusi hanya diberikan pada 3 risiko dengan 
nilai FRPN tertinggi. 

4. Penelitian hanya dilakukan sampai sebatas penentuan 
strategi mitigasi risiko. 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian harus dilakukan terlebih dahulu 
sebelum melakukan pemecahan masalah yang di bahas. Tujuan 
dilakukannya prosedur penelitian berguna agar penelitan 
terarah dan mempermudah melakukan analisis data. Prosedur 
penelitian dilakukan sesuai dengan bagan prosedur pada 
Gambar 3.1. 
1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan di UKM Putra Ridhlo 
Malang Jawa Timur melalui wawancara awal untuk 
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mengetahui kondisi umum UKM dan Permasalahan 
pemasaran pada UKM tersebut. 

2. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan sumber 
acuan antara lain buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, prosiding 
dan informasi dari internet yang mendukung penelitian. Studi 
literatur digunakan sebagai bahan acuan dalam 
menyelesaikan masalah yang ada. Studi literatur harus 
relevan dengan topik menyangkut risiko pemasaran, dan 
metode.  

3. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

Tahap identifikasi masalah ini digunakan untuk 
mempermudah peneliti agar dapat menentukan langkah-
langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Identifikasi 
masalah dilakukan setelah melaksanakan survei 
pendahuluan. Perumusan masalah merupakan langkah 
selanjutnya untuk mengetahui secara terperinci mengenai 
pokok permasalahan yang diambil pada penelitian tersebut. 
Identifikasi masalah yang diambil yaitu manajemen risiko 
pemasaran pada UKM Putra Ridhlo di Malang dengan 
menggunakan metode Fuzzy FMEA (Failure Modes and 
Effect Analysis) dan AHP (Analytical Hierarchy Process). 
Penelitian ini terdapat variabel risiko yaitu proses pemasaran, 
konsekuensi risiko, urutan prioritas dan strategi penanganan 
risiko yang didapat dalam evaluasi risiko untuk menjawab 
rumusan masalah. 

4. Penentuan Metode dan Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini diolah dengan menggunakan metode 
fuzzy FMEA, setelah ditemukan risiko dengan RPN tertinggi 
akan dilakukan mitigasi dengan AHP. Pada tertdapat dua 
data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 
Data primer yaitu hasil pengamatan secara langsung 

di lapang serta wawancara yang dilakukan bersama 
dengan pemilik UKM dan karyawan bagian pemasaran 
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yang mengetahui secara keseluruhan mengenai bagian 
pemasaran kripik di UKM Putra Ridhlo. 

b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu daya yang didapat secara tidak 

langsung baik dari buku, arsip-arsip, jurnal, dan 
dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. 

Metode untuk melakukan pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 
Observasi adalah penelitian saecara langsung 
guna mengetahui kondisi yang ada di lapangan. 

b. Wawancara 
Wawancara adalah pengumpulan data dengan 
bertanya secara langsung dengan pakar atau 
responden. 

c. Kuisioner 
Kuisioner yaitu pengumpulan data dengan 
memberi pertanyan dan pertanyaan tertulis 
kepada responden. 

d. Dokumentasi 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
mendokumentasi berbagai kegiatan serta kondisi 
di perusahaan. Dokumentasi dapat berbentuk 
foto, video maupun audio. Dokumentasi dapat 
menunjang penelitian. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
5. Penentuan Responden Pakar dan Identifikasi Risiko 

Pemasaran 
Penelitian ini, terdapat responden atau pakar yang 

menjadi sumber informasi dari penelitian ini. Responden 
yang digunakan yaitu responden yang memiliki keahlian 
dalam bidang pemasaran pada UKM Putra Ridhlo. Penelitian 
ini terdapat responden dan juga pakar untuk membantu 
mengisi kuisioner. Responden terpilih dalam penelitian ini 
terdapat dua orang. Responden terdiri dari pemilik perusahan 
dan karyawan bagian pemasaran. 

Identifikasi risiko pemasaran dilakukan berdasarkan hasil 
dari wawancara dan kuesioner responden. Responden 
merupakan karyawan dari UKM Putra Ridhlo yang ahli atau 
pakar dalam bidang pemasaran. Pada penelitian ini terdapat 
4 risiko pemasaran yaitu risiko produk, risiko harga, risiko 
tempat, dan risiko promosi. Faktor risiko merupakan suatu 
penyebab yang dapat menimbukan kerugian dalam faktor 
risiko terdapat komponen risiko yang merupakan bagian dari 
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faktor risiko. Penjelasan lebih lengkap tentang variabel risiko 
pemasaran pada UKM Putra Ridhlo dapat dilihat pada Tabel 
3.1.  

Tabe 3.1 Identifikasi Risiko Pemasaran  

Faktor 
Risiko 

Komponen 
Risiko 

Sumber Keterangan 

Product 

• Selera 
konsumen 
cepat 
berubah 

UKM 
Putra 
Ridhlo 
(2018) 

Konsumen cenderung suka 
varian keripik tempe terbaru 

• Produk yang 
mudah rusak  

Wulandari 
dan 
Wahyudi 
(2014) 

Keripik tempe mudah remuk 
dan patah serta mudah 
tengik 

• Kemasana 
produk tidak 
terlihat praktis 
dan menarik 

Tineprilla 
(2007) 

Kemasan yang menarik 
akan membuat produk 
terlihat berbeda dari 
biasanya 

• Penanganan 
produk yang 
tak tepat 

Hanggrae
ni (2010) 

Penerapan distribusi produk 
yang tidak tepat seperti 
ditumpuk secara berlebihan 

Price 

• Persaingan 
harga 

UKM 
Putra 
Ridhlo 
(2018) 

Adanya produk sejenis 
dengan harga yang berbeda 

• Penjualan 
yang fluktuatif  

Noormala
hayati 
(2014) 

Penjualan produk tak tentu 
setiap periode 

• Munculnya 
pesaing baru 

Noormala
hayati 
(2014) 

Banyak produsen keripik 
tempe yang bermunculan  

Promotio
n 

• Konsumen 
kurang 
mengenal 
produk 

Noormala
hayati 
(2014) 

Ketidaktauan konsumen 
terhadap merek kripik tempe 
putra ridhlo 

• Target 
penjualan 
yang tak 
tercapai 

Noormala
hayati 
(2014) 

Kurangnya promosi yang 
menyebabkan penjualan 
tidak sesuai target  

• Sistem 
promosi 

UKM 
Putra 

Promosi menggunakan cara 
offline (seperi mulut ke mulut 
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sederhana Ridhlo 
(2018) 

dan outlet) 

Place 

• Keterbatasan 
wilayah 
penjualan 

UKM 
Putra 
Ridhlo 
(2018) 

Penjualan produk hanya di 
area malang raya 

• Area tinggi 
akan 
persaingan 

Riyanto 
(2007) 

Banyak pesaing pada outlet 
penjualan 

•  Lokasi 
penjualan 
sulit 
dijangkau 

Riyanto 
(2007) 

Sulit untuk dijangkau oleh 
konsumen 

6. Penyusunan Kuisioner dan Pengujian Validitas 

Kuisioner merupakan pengumpulan data dengan 
memberikan pertanyaan tertulis kepada responden agar 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penyusunan 
kuisioner yang ditujukan untuk informasi dari pemasaran 
kripik tempe. Kuisioner dalam penelitian ini terdapat dua 
kuisioner yaitu kuisioner penilaian bobot risiko pemasaran 
dan kuisioner mitigasi risiko pemasaran  

Uji validitas merupakan teknik atau uji yang digunakan 
untuk mengukur sejauh mana sebuah alat ukur dapat 
mengukur apa yang ingin di ukur. Alat ukur dalam uji validitas 
valid akan menghasilkan data yang valid. Penelitian ini 
menggunakan face validity yang digunakan sebagai penguji 
validitas dari alat ukurnya. Face validity dilakukan dengan 
mewawancarai responden pakar. Hasil face validity valid jika 
penampilan dari alat ukur telah mampu mengungkap dari 
hasil yang diukur. Kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 1. 

7. Pengolahan data  

Analisis data yang digunakan yaitu metode fuzzy FMEA 
dan AHP. Metode fuzzy FMEA digunakan pengidentifikasian 
sumber permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan 
faktor severity (S), occurrence (O), dan detectability (D). 
Skala severity dinilai 1 sampai dengan 10, semakin basar 
nilai yang didapat maka dampak akan besar. Skala 
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occurrence dinilai dari angka 1 yang dikatakn hampir tidak 
pernah terjadi kegagalan sampai angka 10 yang dikatakan 
sering terjadi kegagalan. Skala detectability dinilai dari angka 
1 yang di katakan kegagalan dapat terdeteksi sampai angka 
10 dikatakan tidak terdeteksi kegagalan.  Penilaian S, O, D 
didapatkan dari pengisian kuesioner oleh para pakar terkait 
dengan pemasaran kripik tempe di UKM Kripik Tempe Putra 
Rhido. Pada faktor tersebut digunakan skala penilaian 
dengan 10 tingkatan berdasar pada Tabel 3.2, Tabel 3.3, 
dan Tabel 3.4. 

Tabel 3.2 Skala Faktor Severity  

Rating Effect Severity of Effect 

10 Hazardous 
without 
warning 

Tingkat keparahan sangat tinggi ketika mode 
kegagalan potensial mempengaruhi sistem 
operasi tanpa peringatan 

9 Hazardous 
with 

warning 

Tingkat keparahan sangat tinggi ketika mode 
kegagalan potensial mempengaruhi sistem 
operasi dengan peringatan 

8 Very high Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kegagalan yang menyebabkan kerusakan tanpa 
membahayakan keselamatan 

7 High Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan peralatan 

6 Moderate Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan kecil 

5 Low Sistem tidak dapat beroperasi tanpa kerusakan 

4 Very Low Sistem beroperasi dengan penurunan 
performansi yang signifikan 

3 Minor Sistem beroperasi dengan beberapa penurunan 
performansi 

2 Very Minor Sistem beroperasi dengan gangguan minimal 

1 None Tidak ada pengaruh 

Sumber: Wang et al., (2009) 
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Tabel 3.3 Skala Faktor Occurence  

Rating Probabilistic of Occurrence Failure Probability 

10 
Very High: Kegagalan hampir 

tidak bisa dihindari 
>1 dalam 2 

9 
High: Kegagalan berulang 

1 dalam 3 
8 1 dalam 8 
7 1 dalam 20 
6 

Moderat: Kegagalan Sesekali 
1 dalam 80 

5 1 dalam 400 
4 1 dalam 2.000 
3 

Low: Relatif sedikit kegagalan 
1 dalam 15.000 

2 1 dalam 150.000 

1 
Remote: Tidak Mungkin adanya 

kegagalan 
<1 dalam 1.500.000 

Sumber: Wang et al., (2009) 
Tabel 3.4 Skala Faktor Detection  

Rating Detection Likelihood of Detection 

10 
Absolute 
uncertainty 

Tidak ada alat/tim pengontrol yang mampu 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

9 
Very 
remote 

Kemampuan alat/tim pengontrol sangat kecil 
dalam mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya 

8 
Remote Kemampuan alat/tim pengontrol kecil dalam 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

7 
Very low Kemampuan alat/tim pengontrol sangat rendah 

dalam mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya 

6 
Low Kemampuan alat/tim pengontrol rendah dalam 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

5 
Moderate Kemampuan alat/tim pengontrol sedang dalam 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 
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4 
Moderate 
high 

Kemampuan alat/tim pengontrol sangat sedang 
dalam mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya 

3 
High Kemampuan alat/tim pengontrol tinggi dalam 

mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

2 
Very high Kemampuan alat/tim pengontrol sangat tinggi 

dalam mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya 

1 
Almost 
certain 

Kemampuan alat/tim pengontrol hampir pasti 
dapat mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya 

Sumber: Wang et al., (2009) 
Faktor severity (S), occurrence (O), dan detectability (D) 

dapat di evaluasi secara linguistik. Pengkajian secara linguistik 
dan numerik sangat membantu karena dapat mengevaluasi 
fakto-faktor S, O, dan D dapat dilihat pada Tabel 3.5, Tabel 3.6, 
dan Tabel 3.7. Fuzzy weight untuk bobot kepentingan relatif 
faktor severity, occurrence, dan detection dapat dilihat pada 
Tabel 3.8. 
Tabel 3.5 Fuzzy Rating Faktor S (Severity) 

Linguistic 
Term 

Severity Effect Fuzzy 
Number 

Hazardous 
without 
warning 

Tingkat keparahan sangat tinggi 
tanpa peringatan (9,10,10) 

Hazardous 
with warning 

Tingkat keparahan sangat tinggi 
dengan peringatan 

(8,9,10) 

Very high Sistem tidak dapat beroperasi 
dengan adanya kegagalan yang 
merusak 

(7,8,9) 

High Sistem tidak dapat beroperasi 
dengan adanya kerusakan pada 
peralatan 

(6,7,8) 

Moderate Sistem tidak dapat beroperasi (5,6,7) 
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dengan adanya kerusakan kecil 

Low Sistem tidak dapat beroperasi tanpa 
adanya kerusakan 

(4,5,6) 

Very low Sistem dapat beroperasi dengan 
penurunan kinerja yang signifikan 

(3,4,5) 

Minor Sistem dapat beroperasi dengan 
beberapa penurunan kinerja 

(2,3,4) 

Very minor Sistem dapat beroperasi dengan 
adanya gangguan kecil 

(1,2,3) 

None Tidak ada pengaruh (1,1,2) 

Sumber: Wang et al., (2009) 
Tabel 3.6 Fuzzy Rating Faktor O (Occurrence) 

Sumber: Wang et al., (2009) 
Tabel 3.7 Fuzzy Rating Faktor (D) Detection  

Linguistic term Likelihood of detection Fuzzy number 

Absolute 
uncertainty 

Tidak ada kesempatan (9,10,10) 

Very remote Kesempatan sangat kecil (8,9,10) 
Remote Kesempatan kecil (7,8,9) 

Very low 
Kesempatan sangat 

rendah 
(6,7,8) 

Low Kesempatan rendah (5,6,7) 
Moderate Kesempatan sedang (4,5,6) 

Moderately high Kesempatan cukup tinggi (3,4,5) 
High Kesempatan tinggi (2,3,4) 

Very high Kesempatan sangat tinggi (1,2,3) 
Almost certain Hampir pasti (1,1,2) 

Sumber: Wang et al., (2009) 

Linguistic 
Term 

Probability of Occurrence 
Fuzzy 

Number 

Very high Kegagalan tidak dapat dihindari (8,9,10,10) 

High Kegagalan yang terjadi berulang (6,7,8,9) 

Moderate Kegagalan yang kadang terjadi (3,4,6,7) 

Low Kegagalan relative sedikit (1,2,3,4) 

Remote Kegagalan tidak mungkin terjadi (1,1,2) 
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Tabel 3.8 Fuzzy Weight Kepentingan Relatif Faktor S, O, D (Severity, 
Occurrence, Detection)  

Linguistic Term Fuzzy Number 

Very low (0 ; 0 ; 0,25) 

Low (0 ; 0,25 ; 0,5) 

Medium (0,25 ; 0,5 ; 0,75) 

High (0,5 ; 0,75 ; 1) 

Very high (0,75 ; 1 ; 1) 

Sumber: Wang et al., (2009) 
Risiko dinilai menggunakan metode fuzzy FMEA dengan 

tahapan sebagai berikut: 
a) Penentuan nilai skala S, O, dan D diisi oleh pakar atau 

karyawan berdasarkan kuisioner. 
b) Penyesuaian nilai skala S, O, dan D ke bahasa linguistik 

dan Fuzzy number yang akan berguna untuk mengevaluasi 
faktor-faktor S, O, dan D serta bobot kepentingan. 

c) perhitungan agregasi penilaian peringkat Fuzzy terhadap 
faktor skala S, O, dan D dengan persamaan (1) sampai 
dengan persamaan (3). 

......

......................(1) 

.….(2) 

......

......................(3) 
Keterangan,

  Dimana: 

 = nilai agregat dari severity 

 = nilai agregat dari occurrence  

 = nilai agregat dari detectabilition 

d) perhitungan agregasi bobot kepentingan untuk faktor S, O, 
dan D berdasarakan persamaan (4), (5), dan (6). 
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......

....................(4) 

.....

....................(5) 

.....

....................(6) 
Keterangan,

 

e) penentuan FRPN untuk setiap jenis risiko dengan 
berdasarkan persamaan (7). 
 𝐹𝑅𝑃𝑁𝑖= (�̃�𝑖𝑂)𝑤 ̃𝑂/𝑤 ̃𝑂+ 𝑤 ̃𝑆+ 𝑤 ̃𝐷 𝑋 (�̃�𝑖𝑆)�̃�𝑆/𝑤 ̃𝑂+ 𝑤 ̃𝑆+ 𝑤 ̃𝐷 𝑋 (𝑅 ̃𝑖𝐷)�̃�𝐷/𝑤 ̃𝑂+ 𝑤 ̃𝑆+ 

𝑤 ̃𝐷 …………(7)  
f) Penentuan peringkat berdasarkan nilai FRPN, dimana nilai 

FRPN terbesar merupakan peringkat tertinggi. Nilai FRPN 
disesuaikan dengan skala variabel output Fuzzy FMEA 
yang dapat dilihat pada Tabel 3.9. Skala variabel output 
tersebut disesuaikan dengan FRPN yang didapatkan. Hasil 
akhir dari tiga nilai FRPN tertinggi akan menjadi priotitas 
risiko yang dibahas dan diberi saran perbaikan 
Tabel 3.9. Kategori Variabel Output Fuzzy FMEA 

 Nilai Output  Kategori  

0-1,11 Very Low (VL) 
1,12-2,22 Very Low – Low(VL-L) 
2,23-3,33 Low (L) 

  Nilai Output  Kategori  

3,34-4,44 Low-Moderate (L-M) 

  
Nilai Output Kategori 

4,45-5,55 
5,56-6,66 
6,67-7,77 
7,78-8,88 
8,89-10 

Moderate (M) 
Moderate- High (M-H) 
High (H) 
High-Very High (H-VH) 
Very High (VH) 

Sumber: Suharjito et al (2010). 
g) Analisis Data menggunakan Menggunakan metode AHP 
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Dalam menentukan strategi penanganan risiko pemasaran 
pada UKM Putra Ridhlo dilakukan dengan menggunakan 
metode AHP. Berikut tahapanuntuk penentuan strategi 
penanganan risiko  

1. Merumuskan masalah dengan menyusun struktur 
hierarki yang didasarkan dari struktur hierarki dan 
elemen-elemennya. Penyusunan struktur hierarki diawali 
dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria 
dan alternatif-alternatif pilihan. Struktur hierarki dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 
Gambar 3.2 Struktur hierarki Mitigasi risiko pemasaran 

2. Penentuan alternatif strategi penanganan risiko pada 
hierarki dilakukan dengan wawancara dan penyebaran 
kuisioner. Menyusun matrik pendapat individu dari 
masing-masing pakar. Elemen matrik didapatkan dari 
hasil komparasi nilai tingkat kepentingan elemen-elemen 
yang dibandingkan, yaitu berasal dari penyebaran 
kuisioner serta matrik A berukuran n x n. 
Membandingkan pada setiap elemen dengan elemen 
lainnya pada tingkat hirarki secara berpasangan 
sehingga   didapat nilai tingkat kepentingan elemen 
dalam bentuk pendapat kualitatif. Mengkuantifikasikan 
pendapat kualitatif tersebut digunakan skala penilaian 
maka akan diperoleh nilai pendapat dalam bentuk 
angka. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala 
perbandingan dapat dilihat pada Tabel 3.10. 
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Tabel 3.10 Intensitas Kepentingan  

 

S
u
m
b
e
r
:
 
S
a
a
t
y
 
(
1
9
83) 

3. menyusun matrik pendapat gabungan (G) dari masing-
masing pakar. Elemen-elemen matrik pendapat 
gabungan berasal dari rata-rata geometrik elemen-
elemen matrik pendapat individu. Matriks Perbandingan 
Berpasangan dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Matriks Perbandingan  

Goal  X1 X2 X3 

X1 1  … 

X2  1 … 

X3 … … 1 

Sumber: nofriansyah dan sarjon (2017) 
4. Menentukan nilai dari prioritas, eigen value, dan eigen 

vector. Menentukan nilai dari masing-masing pada 
matriks m x n, yaitu nilai total matrik dalam setiap kolom 
dibandingkan dengan nilai matrik dan dijumlahkan untuk 
tiap baris. Total nilai baris dari matrik hasil perhitungan 

Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Alternatif A sama penting dengan Alternatif B 

(Equal Importance) 3 Alternatif A sedikit lebih penting daripada 

Alternatif B (Slightly more Importance) 

5 Alternatif A lebih penting daripada Alternatif B 

(Materially more Importance) 

7 Alternatif A jelas lebih mutlak penting daripada 

Alternatif B (Significantly more Importance) 

9 Alternatif A mutlak penting daripada Alternatif B 

(Compromise values) 2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan 

pertimbangan yang berdekatan (Compromise 

values) 
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akan dijumlahkan. Menentukan nilai prioritas yaitu 
membandingkan nilai total baris dalam matriks tersebut 
dengan nilai total dari kolom hasil perhitungan. Nilai 
eigen value di dapatkan yaitu dari total jumlah perkalian 
nilai prioritas dalam matrik dibandingkan dengan nilai 
prioritas tersebut. Nilai eigen value yaitu total dari nilai 
eigen dibagi dengan n atau ordo matrik. 

5. Uji konsistensi indeks dan rasio. Model AHP berbeda 
dengan model-model pengambilan keputusan yang lain. 
Hal yang membedakannya yaitu model AHP tidak ada 
syarat konsistensi mutlak. Model AHP yang memakai 
persepsi decision maker untuk input maka 
ketidakkonsistenan mungkin terjadi dikarenakan 
manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan 
persepsinya secara konsisten terutama ketika harus 
membandingkan dengan banyaknya kriteria. Penentuan 
konsistensi dari matriks tersebut didasarkan atas eigen 
value maksimum yang diperoleh dengan persamaan (8).  

Jika nilai CI adalah nol, maka matriks 
perbandingan berpasangan tersebut ialah konsisten. 
Batas ketidakkonsistenan atau inconsistency yang 
ditetapkan oleh Thomas L. Saaty ditentukan dengan 
menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yaitu 
perbadingan indeks konsistensi dengan nilai random 
indeks (RI). Rasio konsistensi dapat dirumuskan pada 
persamaan (9). Nilai random indeks didapatkan dari 
Tabel 3.12. Jika matriks perbandingan berpasangan 
(pair-wise comparison) dengan nilai CR lebih kecil dari 
0,1 maka ketidakkonsistenan pendapat pengambil 
keputusan masih dapat diterima dan jika tidak maka 
penilaian perlu diulang. 

CI =  ........................(14) 

Keterangan:  
CI = Rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi 
(consistency indeks)  
λ max = Nilai eigen terbesar dari matriks berordo n  
n = Orde Matriks  
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 ..................(15) 

Keterangan:  
CR = Rasio Konsistensi 
RI = Indeks Random  

Tabel 3.12 Indeks Random 

Sumber: Saaty (1983) 

8. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil-hasil penelitian 

yang telah dipilih yang dapat memenuhi tujuan awal dan 
perumusan masalah pada penelitian ini. Penyusunan saran 
berguna untuk memberikan informasi kepada UKM mengenai 
risiko pemasaran dan penanganan risiko. 

 
 

 

Ukuran 
Matriks 

1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Indeks 
Random 

0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum UKM Putra Ridhlo 

 UKM Putra Ridhlo adalah salah satu UKM yang 
mengolah kripik tempe di Malang. UKM Putra Ridho berlokasi di 
Jalan Sanan No.46, Kelurahan Purwantoro, Kecematan 
Belimbing Kota Malang. UKM ini berdiri pada tahun 2000. Pada 
tahun pertama UKM Putra Ridhlo hanya menjalankan peran 
sebagai distributor dari UKM AL-Ridho. Setelah tahun pertama 
berjalan UKM Putra Ridhlo sudah mendapat pelanggan tetap 
sehingga pemilik berani mengembangkan UKM ini. 
Pengembangan yang dilakukan yaitu dengan mencoba 
memproduksi sendiri sehingga berawal dari distributor menjadi 
produsen kripik tempe. Pemilik dari UKM Putra Ridhlo yaitu 
bapak H. Khosem Sasmito.  
 Proses produksi yang pertama kali dilakukan oleh UKM 
ini yaitu memproduksi kripik tempe berbentuk persegi panjang 
dengan varian rasa original dan jeruk purut. Pada tahun 2000 
distribusi yang dilakukan UKM ini cenderung jauh dari tempat 
produksi dikarenakan persaingan pasar yang cukup ketat di 
tempat produksi. Pemasaran yang dilakukan pada awal 
berdirinya UKM diarah pada daerah yang menjauhi dari tempat 
produksi yaitu daerah pasar Lawang, karena pasar lawang 
sangat ramai dan juga pasar lawang merupakan pintu masuk 
wisatawan menuju kota Malang.  

Kripik tempe yang di produksi oleh UKM saat ini 
berbentuk bulat. Terdapat beberapa varian rasa kurang lebih 23 
varian rasa, beberapa rasa yaitu original, keju, pedas manis, 
balado dan lain-lain. Jumlah kapasitas produksi dari UKM ini 
berkisar 1000-1500 perhari. UKM Putra Ridhlo memiliki 10 
orang pekerja yaitu 3 pekerja menggoreng tempe, 3 pekerja 
memotong tempe, 2 pekerja mengemas produk, 2 pekerja 
pemasaran. Hari kerja karyawan mulai dari Senin sampai Sabtu, 
Jam kerja pada pekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 
sore. Kripik tempe dengan berat 100 gr diberi harga Rp.6000. 
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4.2 Pemasaran Kripik Tempe 

 Pada UKM Putra Ridhlo sistem pemasaran yang untuk 
saat ini sementara menggunakan pemasaran secara offline. 
Pemasaran secara offline dengan cara pertama melakukan 
pendirian toko atau outlet, kedua melakukan promosi kepada 
masyarakat sekitar dan ketiga beberapa angota keluarga, 
produk yang di pasarkan yaitu barang yang berupa makanan 
ringan atau cemilan, kerjasama dengan beberapa outlet lain. 
Menurut Kertajaya (2017), pemasaran terdiri dari pemasaran 
online dan pemasaran offline, pemasaran dengan cara online 
untuk immadiacy atau mencari dengan cepat dan mudah barang 
diinginkan sedangkan offline untuk Intimacy atau mencari 
barang dengan konfirmasi, kejelasan dan ingin memanjakan 
indra untuk memastikan barang tersebut. 
 Pemasaran kripik tempe dilakukan dengan 
pembangunan toko pertama pada daerahh Sanan Malang, 
tujuan pembuatan outlet untuk memasarkan produk secara 
langsung kepada konsumen atau pembeli. Pada outlet terdapat 
produk yang dipasarkan, pihak yang menjual dan informasi 
terkait produk maupun UKM.  Jam kerja outlet UKM Putra 
Ridhlo dimulai pada jam 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 
WIB. 

Pemasaran melalui promosi yaitu melakukan promosi 
kepada masyarakat sekitar dan beberapa angota keluarga 
dengancara mulut ke mulut. Promosi mulut ke mulut diawali 
sesmakeluarga kemudian disebarkan ke tetangga. Tetangga 
yang akan membartu menyebarkan informasi produk kripik 
tempe UKM Putra Ridhlo secara luas. 
 Pihak UKM selain melakukan pembukaan gerai toko dan 
promosi guna untuk memasarkan produk, pihak UKM juga 
melakukan kerjasama dengan outlet lain untuk membantu 
menyebarluaskan produk yang diproduksi UKM Putra Ridhlo. 
UKM Putra Ridhlo pengiriman Produk sendiri ke outlet-outlet 
yang telah bekerja sama. Pengiriman produk ke outlet-outlet 
tersebut dmelalui jalur darat, pengiriman dilakukan setiap hari 
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pada sekitar pukul 20.00 WIB. Outlet UKM Putra Ridhlo dapat 
dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Outlet UKM putra ridhlo 

Produk yang diproduksi UKM Putra Ridhlo yaitu kripik 
tempe dengan berat 100 gr diberi harga Rp.6000. varian rasa 
dari kripik UKM putra ridhlo yang berjumlah 23 varian rasa. 
Varian rasa yang menjadi kesukaan konsumen diantaranya 
original, keju, pedas manis, balado, dan barbeku. Segmentasi 
produk UKM putra ridhlo dapat ditujukan pada semua kalangan. 
Harga yang terjangkau dapat membuat masyarakat dapat 
membeli produk tersebut. Sebagian varian rasa produk dapat 
dilihat pada Gambar 4.2. persiapan pengiriman produk dari 
UKM dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Beberapa varian rasa kripik tempe UKM 
Putra Ridhlo 
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Gambar 4.3 Persiapan pengiriman produk 

4.3 Gambaran Umum Responden Pakar 

 Pada penelitian risiko pemasaran kripik tempe ini 
menggunakan responden pakar yang berjumlah 2 orang. 
Responden pakar merupakan seorang pemilik UKM Putra 
Ridhlo, responden dipilih pada penelitian ini merupakan orang 
yang berpengalaman dalam bidangnya. Menurut Stamatis 
(2019), data dapat diperoleh dari responden yang ahli dalam 
bidangnya. 
 Responden pakar pada penelitian ini berjumlah 2 orang. 
Kedua responden tersebut adalah pemilik UKM Putra Ridhlo, 
responden pertama bernama H. Khosem Sasmito yang berusia 
42 tahun dan pendidikan terakhir sarjana. Responden kedua 
bernama Hj. Frimiyanti dengan usia 38 tahun dan pendidikan 
terakhir sarjana.  

Responden pakar yang berpengalaman yaitu responden 
yang memiliki masa kerja yang cukup lama dan sudah 
mengetahui kondisi perusahaan secara umum. Bobot 
kepentingan yang digunakan dalam penelitian yaitu 50 banding 
50. Reponden tersebut merupakan salah satu pihak yang alih 
dalam bidangnya. Menurut Susanto dkk (2017), ahli dalam 
bidangnya yaitu seseorang yang telah melakukan pekerjaan 
tersebut atau menempuh pendidikan pada bidang tersebut.  
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4.4 Identifikasi Risiko Pemasaran 

 Identifikasi risiko pemasaran yaitu proses mencari 
informasi terkait beberapa risiko pemasaran dalam perusahaan. 
Risiko pemasaran diperoleh dengan melakukan wawancara dan 
bertukar pikiran bersama responden pakar. Berdasarkan hasil 
identifikasi didapatkan risiko yang dihadapi oleh UKM dalam 
memasarkan produk kripik tempe. Adapun risiko pemasaran 
secara umum yaitu risiko teknis, risiko pasar, risiko konsumen, 
dan risiko lingkungan (Sutherland, 2017).  

Risiko teknis yaitu produk mudah rusak, penanganan 
produk tidak tepat, sistem promosi sederhana,dan penjualan 
yang fluktuatif. Risiko pasar yaitu persaingan harga, munculnya 
pesaing baru, dan tidak tercapai target penjualan. Risiko 
konsumen yaitu selera konsumen cepat berubah, dan 
konsumen kurang mengenal produk. Risiko lingkungan yaitu 
keterbatasan wilayah penjualan, lokasi penjualan sulit 
dijangkau, dan area tinggi akan persaingan.  

Terdapat 4 variabel dalam risiko pemasaran. Masing-
masing variabel memiliki beberapa komponen risiko, total 
keseluruan komponen yaitu diperoleh 13 komponen risiko 
pemasaran pada UKM Putra Ridhlo. Pertama yaitu risiko 
kategori produk. Risiko kategori produk memiliki 4 komponen 
berupa selera konsumen cepat berubah, produk yang mudah 
rusak, penanganan produk yang tak tepat, kemasaran tidak 
terlihat praktis. Komponen pertama yaitu selera konsumen cepat 
berubah. Penyebab dari komponen ini karena konsumen cepat 
mudah bosan. Konsumen cepat berubah dapat dilihat dari 
tingkat penjualan masing-masing varian rasa yang berubah-
rubah. Komponen kedua yaitu produk mudah rusak berupa 
produk kripik tempe remuk saat proses produksi, proses 
mobilisasi, proses pengiriman dan proses pengemasan. 
Komponen ketiga yaitu penanganan produk tak tepat berupa 
kesalahan dalam melakukan proses produksi seperti kesalahan 
memotongbahan baku yang kurang presisi, lalu pada saat 
pengariman melebihi kapasitas angkut sehingga mudah remuk. 
Komponen kempat berupa kemasan kurang tidak terlihat praktis 
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seperti kemasan terlalu tebal dan kemasan tidak dapat dibuka 
tutup berulang kali karena produk hanya dikonsumsi satu kali 
buka.   
 Variabel kedua yaitu risiko kategori price dengan 
komponen risiko sebayak 3 komponen yaitu persaingan harga, 
munculnya pesaing baru, penjualan yang fluktiatif. Komponen 
yang pertama yaitu persaingan harga terjadi karena banyak 
pesaingan saesama penjual dari kripik tempe. Pada sekitar 
daerah produksi dan penjualan terdapat banyak produsen kripik 
tempe. Banyaknya pesaing menyebab produsen kripik tempe 
berlomba-lomba untuk menentukan harga. Komponen kedua 
dari risiko kategori price yaitu munculnya pesaing baru terjadi 
karena melihat pangsa pasar yang banyak dan banyaknya 
minat konsumen menyababkan banyak pula produsen kripik 
tempe yang baru. Persaingan baru ini dapat menyebabkan 
turunnya daya jual UKM Putra Ridhlo. Komponen ketiga yaitu 
penjualan yang fluktuaif berupa setiap pendapatan yang 
didapatkan dari penjulan mengalami naik turun tiap bulannya. 
Penyebab dari komponen ketiga yaitu penjualan yang tidak 
konsistennya jumlah pembeli pada outlet UKM Putra Ridhlo. 
 Variabel ketiga yaitu risiko kategori promotion terdiri dari 
beberapa komponen berupa konsumen kurang mengenal 
produk, tidak tecapai target penjualan, dan sistem promosi 
sederhana. Komponen pertama pada variabel promosi yaitu 
konsumen kurang mengenal produk seperti banyaknya penjual 
serupa yang mengakibatkan konsumen mengalami kesulitan 
mengenali produk UKM Putra Ridho karena bentuk produk 
hampir sama. Komponen kedua yaitu tidak tecapai target 
penjualan seperti UKM Putra Ridhlo berusaha mengirim produk 
pada mitra sesuai target yang ditentukan tetapi sesekali 
pengiriman kurang dari target. Penyebab dari permasalahan 
tersebut yaitu masih banyaknya persediaan produk pada mitra 
dikarenakan selera konsumen berubah. Komponen ketiga yaitu 
sistem promosi sederhana berupa UKM menerapkan promosi 
secara offline. Promosi offline yang dilakukan yaitu promosi 
mulut ke mulut, promosi pada outletnya secara langsung. 
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penyebab dari masalah tersebut adalah pihak UKM kurang 
mengikuti promosi online. 
 Variabel keempat adalah risiko kategori place yang 
memiliki beberapa komponen terdiri dari keterbatasan wilayah 
penjualan, lokasi sulit dijangkau, area tinggi akan persaingan. 
Komponen pertama yaitu keterbatasan wilayah penjualan 
seperti pihak UKM hanya memasarkan pada daerah-daerah 
sekitar Malang. Komponen kedua dari risiko kategori place yaitu 
lokasi sulit dijangkau yang mana outlet utama dari UKM Putra 
Ridhlo berlokasi didalam jalan kecil. Lokasi tersebut membuat 
calon konsumen sulit mencari lokasi outlet penjualan. 
Komponen ketiga adalah area tinggi akan persaingan yang 
dimana disekitar area Outlet banyak dibukanya toko yang 
menjual produk oleh-oleh. Banyaknya toko lain atau pesaing 
membuat daya saing produk meningkat 

4.5 Pengukuran risiko pemasaran  

 Pengukuran risiko pemasaran pada produk kripik tempe 
UKM Putra Ridhlo menggunakan metode Fuzzy FMEA (Fuzzy 
Failure Mode Effect Analysis) yang berguna untuk mendapatkan 
tingkat prioritas pada setiap variabel. Metode Fuzzy FMEA 
mendapatkan perbaikan dari bantuan para responden ahli atau 
responden pakar untuk mengevaluasi risiko dan mendapatkan 
prioritas tindakan perbaikan (Novina, 2008). Kriteria yang 
digunakan untuk mengukur risiko pemasaran yaitu severity (S), 
occurrence (O), dan detection (D). Hasil perhitungan Fuzzy 
FMEA yaitu nilai FRPN yang digunakan untuk menentukan 
prioritas penanganan dan tingkat komponen risiko pemasaran 
sebagai acuan menentukan strategi mitigasi risiko. Nilai FRPN 
tertinggi menunjukan bahwa komponen risiko tersebut 
merupakan potensi risiko utama yang perlu diperhatikan. 
Penjelasan masing-masing variabel pada risiko pemasaran 
sebagai berikut: 
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1. Product (Produk) 

Pada risiko kategori produk terdapat 4 komponen risiko. 
Perhitungan variabel risiko kategori produk dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Hasil nilai FRPN dari variabel risiko produk dapat 
dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil FRPN Produk  

N
o 

Pernyataan 
FRP

N 
Rankin

g 
Kategor
i risiko 

Keteranga
n nilai 
output 

1 
Selera konsumen 
cepat berubah 

4,50 4 M 4,45-5,55 

2 
Kemasan produk 
tidak terlihat praktis 
dan menarik 

6,41 1 M-H 5,56-6,66 

3 
Penanganan 
produk yang tak 
tepat 

4,55 3 M 4,45-5,55 

4 
Produk mudah 
rusak 

5,51 2 M 4,45-5,55 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

 Berdasarkan hasil FRPN produk didapatkan Tabel 4.1. 
hasil dari tabel tersebut yaitu terdapat empat komponen risiko 
dengan rangking pertama adalah Kemasan produk tidak terlihat 
praktis dan menarik. Nilai rangking pertama yaitu sebesar 6,41. 
Berdasarkan hasil analisa komponen dengan rangking tertinggi 
termasuk pada kategori risiko moderate-high (M-H). Data 

dikatakan kategori moderate-high (M-H) memiliki jangkauan 
nilai keterangan output yaitu 5,56-6,66. Kemasan produk 
kripik tempe UKM Putra Ridhlo pada saat ini dibungkus dengan 
plastik yang tipis sehingga mudah remuk dikarenakan pada saat 
pengemasan dan distribusi terdapat perlakuan SOP yang 
kurang sesuai seperti terbanting dan terlempar, terdapat minyak 
yang menempel pada kemasan dikarenakan pada saat 
penirisan produk kurang teliti sehingga masih ada minyak yang 
menempel diproduk, pengemasan dilakukan dengan cara 
manual yang mana menggunakan lilin untuk merekatkan 
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kemasan. Dampak yang ditimbulkan yaitu minat pelanggan 
berkurang dikarenakan adanya produk remuk, minyak pada 
kemasan dan kemasan direkatkan dengan lilin. Menurut 
Roncarelli dan Candace (2010) kemasan menarik akan 
mendapatkan perhatian dan minat dari konsumen dan 
mempengaruhi presepsi konsumen tersebut. 

2. Price (Harga) 

 Pada risiko kategori price memiliki komponen risiko 
sebayak 3 komponen. Perhitungan FRPN variabel risiko 
kategori price dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil nilai FRPN 
dari variabel risiko price dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Hasil FRPN Price  

No Pernyataan FRPN Ranking Kategori 
Keterangan 
nilai output 

1 
Persaingan 

harga 
4,23 3 L-M 3,34-4,44 

2 
Munculnya 

pesaing baru 
5,67 2 M-H 5,56-6,66 

3 
Penjualan 

yang 
fluktuatif 

6,59  1 M-H 5,56-6,66 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

 Berdasarkan hasil analisis FRPN produk didapatkan 
Tabel 4.2. hasil dari tabel tersebut yaitu terdapat tiga komponen 
risiko dengan rangking pertama adalah penjualan yang 
fluktuatif. Nilai rangking pertama yaitu sebesar 6,59. 
Berdasarkan data yang didapat risiko ini termasuk pada kategori 
moderate-high (M-H). Kategori moderate-high (M-H) dapat 
dikatakan merugikan dalam pemasaran UKM dikarenakan harga 
adalah hal yang sensitif bagi konsumen dimana jika harga tidak 
sesuai maka akan kehilangan konsumen. Hal ini perlu dilakukan 
mitigasi risiko guna mengurangi risiko pada UKM. Penjualan 
kripik tempe yang fluktuatif dikarenakan minat beli konsumen 
berubah penyebabnya ada beberapa faktor seperti hari libur 
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atau adanya acara tertentu, faktor pendapatan dan faktor 
keinginan sendiri dikarenakan keinginan konsumen cepat 
mudah berubah, serta adanya produk yang gagal dalam proses 
produksi dikarenakan kurang teliti pada saat menggoreng 
produk seperti produk gosong, pada saat meracik terdapat 
bahan yang terjatuh. Dampak yang ditimbulkan bagi UKM yaitu 
pendapatan tidak stabil dan hasil produksi tidak tetap. Menurut 
Fikri (2014), salah satu penyebab terjadinya fluktuasi penjualan 
adalah terjadinya ketidak seimbangan antara jumlah yang 
diminta dengan jumlah yang ditawarkan. 

3. Promotion (Promosi) 

Pada risiko kategori promotion memiliki komponen risiko 
sebayak 3 komponen. Perhitungan FRPN kategori promotion 
dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil nilai FRPN dari risiko 
promotion dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Hasil FRPN Promotion 

No Pernyataan FRPN Ranking Kategori 
Keterangan 
nilai output 

1 

Konsumen 
kurang 

mengenal 
produk 

5,20 2 M 4,45-5,55 

2 
Target 

penjualan yang 
tak tercapai 

5,09 3 M 4,45-5,55 

3 
Sistem promosi 

sederhana 
5,95 1 M-H 5,56-6,66 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

 Berdasarkan hasil analisa FRPN produk didapatkan 
Tabel 4.3. hasil dari tabel tersebut yaitu terdapat tiga komponen 
risiko dengan rangking pertama adalah sistem promosi yang 
sederhana. Penyebab dari sistem promosi yang sederhana yaitu 
pihak UKM kurang mengetahui pemasaran dengan media online 
atau cara penggunaan dari media sosial dan juga pihak UKM 
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kurang tertarik dalam menggunakan media sosial dikarenakan 
membutuhkan pengelolahan dalam infomasi. Nilai rangking 
pertama yaitu sebesar 5,95 berdasarkan data yang didapat 
risiko ini termasuk pada kategori moderate-high (M-H). 
Komponen peringkat pertama termasuk kategori M-H yang 
memiliki potensi yang menyebabkan kerugian pada pemasaran 
dikarenakan informasi kurang menyebar luas,cepat dan murah. 
Strategi mitigasi perlu dibuat agar produktivitas serta penjualan 
bisa meningkat. Promosi yang dilakukan pada UKM Putra 
Ridhlo yaitu masih sebatas mulut ke mulut dikarenakan promosi 
ini sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang 
bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui 
pengalaman teman dan kerabat. Dampak menggunakan mulut 
ke mulut yaitu promosi kurang berjalan secara efektif dan tidak 
meluas dengan baik. Masyarakat luar Malang kurang mengenal 
produk dari UKM Putra Ridhlo dikarenakan belum 
mempromosikan pada pihak masyarakat luar Malang. Sistem 
promosi sedarhana pada UKM ini kurang mendorong dalam 
menyebarkan informasi secara luas. Menurut Išoraitė (2016), 
promosi yang baik adalah alat yang membantu menyebarkan 
informasi, mendorong pembelian dan memengaruhi proses 
keputusan pembelian. Penyebaran informasi secara luas dapat 
berupa media sosial, iklan media cetak dan iklan televisi. 

4. Place (Tempat) 
Pada variabel risiko kategori place memiliki komponen 

risiko sebayak 3 komponen. Perhitungan FRPN dari risiko 
kategori place dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil nilai FRPN 
dari risiko place dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil FRPN Place 

No Pernyataan FRPN Ranking Kategori 
Keterangan 
nilai output 

1 
Keterbatasan 

wilayah 
penjualan 

4,84 2 M 4,45-5,55 

2 
Area tinggi 

akan 
5,69 3 M-H 5,56-6,66 
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persaingan 

3 

Lokasi 
penjualan 

sulit 
dijangkau 

6,63 1 M-H 5,56-6,66 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

 Berdasarkan hasil analisa FRPN produk didapatkan 
Tabel 4.4. hasil dari tabel tersebut yaitu terdapat tiga komponen 
risiko dengan rangking pertama adalah lokasi penjualan sulit 
dijangkau. Nilai rangking pertama yaitu sebesar 6,63. 
Berdasarkan data yang didapat risiko ini termasuk pada kategori 
moderate-high (M-H). Komponen peringkat pertama termasuk 
kategori M-H yang memiliki potensi yang menyebabkan 
kerugian pada pemasaran dikarenakan tempat penjualan 
mempengaruhi daya beli konsumen. Komponen tersebut perlu 
dibuatkan Strategi mitigasi agar mampu menjangkau konsumen. 
Pada UKM lokasi penjualan yang sudah ada saat ini berada 
dalam gang yang mana tidak dapat dilihat secara langsung. 
Lokasi yang berada dalam gang membuat konsumen 
membutuhkan ongkos, tenaga dan waktu untuk mendapatkan 
produk tersebut sehingga konsumen beralih pada produk lain 
yang mudah dijangkau. Dampak yang ditimbukan yaitu 
pendapatan akan menurun karena konsumen sulit menuju 
kelokasi penjualan. Menurut Muchtar (2010), lokasi dapat 
mempengaruhi penjualan, semakin mudah di jangkau semakin 
mudah konsumen mendapat kebutuhannya. 

4.6 Penentuan Strategi Penanganan Risiko Pemasaran 

 Pada perhitungan FRPN didapatkan risiko tertinggi 
dalam masing-masing variabel risiko pemasaran. Risiko tertinggi 
mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menimbulkan 
risiko sehingga perlu dilakukannya strategi guna mengurangi 
risiko tersebut. Penentuan strategi penanganan yang dapat 
mengurangi risiko menggunakan metode analytical hierarchy 
process (AHP). hasil kuesioner dan perhitungan dapat dilihat 
pada Lampiran 5.  
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 Pada analisis risiko didapatkan hasil prioritas risiko 
tertinggi yang kemudian dilakukan penentuan strategi untuk 
memitigaasi risiko tersebut. Faktor yang dipertimbangkan dalam 
memilih alternatif strategi yaitu bersadarkan kondisi 
permasalahan di UKM, kemudian strategi yang dipilih ditentukan 
dari nilai bobot yang tertinggi. Nilai kosistensi rasio (Consistency 
Ratio/CR) dari tiap variabel dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Struktur hierarki dan bobot dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
 

 
Gambar 4.4 Alternatif Strategi Mitigasi Risiko Pemasaran 

UKM Putra Ridhlo 

Tabel 4.5 Consistency Ratio 

No. Tujuan, Kriteria Level 1 Nilai Konsistensi Rasio 

1 Mitigasi Risiko Pemasaran 0,07 

2 Product 0,039 

3 Price 0,055 

4 Promotion 0,046 

5 Place 0,040 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai consistency ratio 
pada kriteria bernilai kurang dari 10% atau 0,1. Nilai kriteria 
kurang dari 10% dapat diartikan bahwa kriteria yang digunakan 
telah memanuhi standar sehingga data yang digunakan sudah 
dinyatakan valid dan juga tidak perlu melakukan pengisian 
kuisioner ulang. Menurut Iriadi dan Desy (2016), consistency 
ratio merupakan parameter yang digunakan untuk memeriksa 



41 

 

apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan 
konsisten atau tidak dan consistency ratio data dianggap baik 
jika nilai CR-nya ≤ 0.1. 

4.7 Analisis Prioritas Penilaian Variabel  

Pada analisis prioritas penilaian variabel digunakan 
untuk mengetahui prioritas tertinggi pada variabel. Nilai bobot 
pada masing-masing variabel diperoleh berdasarkan 
perhitungan AHP. Hasil dari bobot variabel dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Bobot Variabel 

No. Variabel Bobot Rangking 

1 Product 0,19 3 

2 Price 0,21 2 

3 Promotion 0,44 1 

4 Place 0,15 4 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

Berdasarakan Tabel 4.6. didapatkan variabel tertiggi 
adalah promotion dengan nilai sebesar 0,44. Variabel promotion 
ini mendapatkan nilai tertinggi dikarenakan memiliki kepentingan 
mitigasi risiko yang harus diprioritaskan untuk merancang solusi 
permasalahan tersebut. Variabel ini memiliki keterkaitan dengan 
komponen risiko yang ada meliputi konsumen kurang mengenal 
produk, target penjualan yang tak tercapai dan sistem promosi 
sederhana. Masalah utama pada UKM Putra Ridhlo yaitu sistem 
promosi sederhana. Sistem promosi sederhana pada UKM 
Putra Ridhlo yaitu dengan promosi offline seperti mulut ke 
mulut, sistem promosi seperti ini berjalan kurang efektif 
dikarenakan promosi kurang menyebar luas secara cepat, 
sehingga perusahaan sulit mendapatkan pelanggan baru. 
Menurut Widharta dan Sugiono (2013), tujuan dari promosi 
penjualan adalah agar masyarakat mengetahui atau mengenal 
produk tersebut dan kemudian membelinya. 
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Posisi kedua yaitu variabel price dengan nilai bobot 
sebesar 0,21. Komponen risiko variabel price pada UKM Putra 
Ridhlo yaitu penjualan yang fluktuatif, persaingan harga, dan 
munculnya pesaing baru. Masalah utama pada variabel price 
yaitu penjulan yang fluktuatif dikarenakan minat beli konsumen 
berubah serta adanya produk yang gagal dalam proses produksi 
dan kompetitor lain memasang harga sedikit lebih murah, 
sehingga konsumen memilih produk murah. menurut Harahap 
(2015), faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 
harga. Harga dapat menjadi indikator untuk konsumen memilih 
produk. Harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Pada posisi ketiga yaitu variabel product dengan nilai 
bobot sebesar 0,19. Komponen risiko dari product di UKM Putra 
Ridhlo yaitu Selera konsumen cepat berubah, Kemasan produk 
tidak terlihat praktis dan menarik, Penanganan produk yang tak 
tepat, dan Produk yang mudah rusak. Pemasalan utama dari 
variabel ini yaitu kemasan produk tidak terlihat praktis, hal ini 
dikarenakan produk terlihat kaku dan material kemasan dari 
plastik yang tipis sehingga mudah remuk, terlihat banyak minyak 
yang menempel pada kemasan dan terlihat kurang menarik, 
kemasan hanya direkatkan dengan lelehan plastik. Hal ini 
memnybabkan konsumen mudah bosan dan kurang tertarik. 
Menurut Hellström and Annika (2016), desain kemasan yang 
baik dan pemasaran produk yang baik pula dapat merebut 
pasar dan menarik konsumen untuk membeli produknya melalui 
desain kemasan (packaging desain) semenarik mungkin 
sehingga dapat diminati oleh konsumen. 

Posisi keempat yaitu variabel place dengan bobot nilai 
sebesar 0,15. Komponen risiko place pada UKM Putra Ridhlo 
yaitu lokasi sulit dijangkau, area tinggi akan persaingan, dan 
keterbasan wilayah penjualan. Masalah utama pada risiko dari 
variabel place yaitu lokasi sulit dijangkau dikarenakan bentuk 
penjualan UKM yaitu secara langsung pada konsumen sehingga 
mengharuskan konsumen datang ke outlet UKM. Lokasi UKM 
terletak dalam gang hal ini akan menyulitkan konsumen baru 
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untuk mengakses ke UKM dikarenakan membutuhkan waktu 
lebih mencari UKM. Menurut Fu’ad (2015), pemilihan lokasi 
usaha secara efektif berarti menghindari risiko seminimal 
mungkin atau dengan kata lain mendapatkan lokasi yang 
memiliki keuntungan paling maksimal. 

4.8 Analisis Prioritas Penilaian Alternatif Strategi 

 Perhitungan pembobotan alternatif strategi digunakan 
untuk meminimasi risiko pemasaran pada UKM Putra Ridhlo. 
Hasil perhitungan alternatif strategi dapat dilihat pada Tabel 4.7, 
Tabel 4.8, Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. alternatif strategi 
didapatkan dari hasil penilaian FRPN tertinggi pada variabel. 

Tabel 4.7. Alternatif Strategi Variabel product 

No. Strategi Bobot Rangking 

1 Inovasi kemasan 0,47 1 

2 
Membuat inovasi 
produk sesuai selera 
konsumen 

0,24 3 

3 
Meningkatkan kualitas 
SDM 

0,29 2 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 Pada Tabel 4.7 bobot alternatif strategi pada variabel 
product didapatkan bobot tertinggi yaitu strategi inovasi 
kemasan dengan bobot sebesar 0,47. Inovasi kemasan ini 
dimaksud adalah memperbarui kemasan yang sudah ada 
dengan desain baru. Strategi ini sesuai dengan risiko tertinggi 
pada variabel product yaitu kemasan kurang menarik dan 
kurang praktis. UKM Putra ridhlo diharapkan membuat desain 
baru pada kemasan produk kripik tempe guna menjadi praktis 
dan menarik. Salah satu contoh yang dapat diterapkan yaitu 
merubah bentuk kemasan, dari kemasan yang direkatkan oleh 
lelehan lilin menjadi kemasan yang direkatkan dengan sealer 
sehingga kripik tempe tidak mudah terbuka akibat 
menggunakan perekat dari lelehan lilin dan mudah untuk 
melakukan penyimpanan. Kemudian UKM juga bisa membuat 



44 

 

logo baru untuk ditaruh dalam kemasan. Tujuan pembuatan 
logo baru yaitu untuk menambah ciri khas dari produk agar 
dapat dikenal oleh pelanggan. Menurut Sari dan Ni Ketut (2018), 
selain memenuhi fungsi estetis, desain kemasan hendaknya 
memiliki fungsi praktis yang mudah dibawa. 
 Alternatif kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM 
(Sumber Daya Manusia) dengan nilai bobot sebesar 0,29. 
Berdasarkan masalah yang ada yaitu penanganan yang kurang 
tepat pada produk seperti penataan produk dalam pengiriman 
dan penyimpanan yang kurang sesuai sehingga UKM 
mengalami kerusakan produk. Hal ini masih ada karyawan yang 
kemampuannya sedikit kurang sepadan dengan karyawan 
lainya maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM pada UKM 
Putra Ridhlo yaitu seperti pelatihan tanaga kerja guna 
meningkatkan kualitas dalam pemahaman pada produksi dan 
pemasaran kripik tempe. Bentuk pelatihan tenaga kerja yang 
dapat dilakukan seperti pemberitauan tata cara menggoreng, 
mengemas dan distribusi yang baik sehingga karyawan atau 
SDM dapat tambahan pengetahuan dan memperlakukan produk 
dengan baik. Menurut Riniwati (2016), sumber daya manusia 
merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam suatu 
perusahaan, maka SDM harus dikelola dengan baik guna 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam perusahan.  
 Alternatif ketiga yaitu membuat inovasi produk sesuai 
selera konsumen dengan nilai bobot sebesar 0,24. Inovasi ini 
dimaksud menambah varian rasa atau perubahan bentuk pada 
produk. Pada inovasi rasa dapat dilakukan pemberian tingkatan 
kepedasan, hal ini dikarenakan konsumen menyukai rasa yang 
memiliki tingkat kepedasan tertentu. Pada inovasi bentuk dapat 
dilakukan dengan merubah bentuk lingkaran menjadi persegi 
panjang dikarenakan mayoritas UKM pada daerah Malang untuk 
saat ini menggunakan bentuk lingkaran pada produknya. 
Menurut Rofiaty (2012), penambahan inovasi produk digunakan 
untuk membuat konsumen tertarik dan tidak jenuh dengan 
produk yang ada.  
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Tabel 4.8. Alternatif Strategi Variabel Price 

No. Strategi Bobot Rangking 

1 Diskon 0,50 1 

2 Odd pricing 0,22 3 

3 
Pemberian 

bonus 
0,28 2 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

 Berdasarakan Tabel 4.8 didapatkan alternatif strategi 
tertinggi yaitu strategi diskon dengan nilai bobot sebesar 0,50. 
Pada UKM belum menggunakan diskon maka perlu dilakukan 
strategi yang menarik pelanggan salah satunya yaitu diskon, 
dimana strategi ini dapat menarik pelanggan dengan cara 
memberikan potongan harga untuk pembelian produk seperti 
pembelian 6 bungkus akan diberikan potongan harga. Jumlah 
pembelian 6 bungkus didalamnya berkandung taktik pemasaran 
memaksa atau mendorong konsumen untuk membeli banyak. 
Menurut Abidin dkk (2017), metode diskon dapat meningkatkan 
profit melalui peningkatan kepuasan konsumen dari sisi harga 
kemudian omzet juga ikut meningkat dan metode diskon efektif 
dapat mencapai tujuan profitabilitas. 
 Alternatif peringkat kedua yaitu pemberian bonus 
dengan nilai bobot sebesar 0,29. Pada alternatif strategi variabel 
price diperlukannya strategi pemberian bonus. Pemberian 
bonus dimaksud yaitu pemberian produk setiap pembelian 
produk yang ditentukan. Contoh yang dapat diterapkan yaitu 
pembelian satiap satu kotak kardus akan mendapatkan bonus 
produk sejumlah 3 buah dengan harga yang sama. Menurut 
Putra dkk (2018), pemberian bonus atau hadiah dapat menarik 
perhatian konsumen yang sebelumnya belum pernah membeli 
maupun yang sudah pernah membeli produk dari suatu 
perusahaan dan pemberian bonus atau hadiah juga dapat 
membuat konsumen setia untuk melakukan pembelian terhadap 
produk yang dijadikan hadiah dan juga menyarankannya / 
merekomendasikan ke orang terdekatnya. 
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 Alternatif peringkat ketiga yaitu odd pricing dengan nilai 
bobot sebesar 0,22. Odd pricing tersebut dimaksud merubah 
pandangan seseorang terhadap sebuat harga yang mana 
terlihat lebih murah. Odd pricing dapat diterapkan seperti 
memberi harga bilangan ganjil pada setiap produk misalnya Rp, 
6.750. Cara tersebut dapat mempengaruhi psikologi konsumen 
atau pandangan konsumen untuk membeli produk. Menurut 
Levy et.al (2013), odd price merupakan metode penetapan 
harga berbasis psikologis yang mempengaruhi persepsi 
konsumen akan harga suatu produk. Pada saat ini banyak 
penjual menggunakan strategi odd price dengan menetapkan 
harga yang berakhiran angka ganjil guna mempengaruhi 
konsumen pada saat membeli dikarnakan konsumen cenderung 
memproses harga dari „kiri ke kanan” dan bukan dengan 
membulatkan. Jika dijual saat bersebelahan dengan produk lain 
maka cenderung terpilih dikarenakan harga ganjil terlihat lebih 
murah yang mana akan merubah mindset konsumen pada 
produk UKM Putra Ridhlo. 

Tabel 4.9. Alternatif Strategi variabel promotion 

No. Strategi Bobot Rangking 

1 
Membuat media 

online 
0,54 1 

2 Sponsorship 0,24 2 

3 Iklan cetak 0,22 3 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

 Pada Tabel 4.9 alternatif strategi variabel promotion 
terdapat alternatif tertinggi yaitu membuat sosial media dengan 
nilai bobot sebesar 0,54. Salah satu cara untuk menarik 
konsumen yaitu melakukan promosi dan untuk saat ini cara 
paling efisien yaitu memberikan informasi produk melalui media 
online. Media online dapat memberikan informasi dengan cepat, 
luas, dan hemat biaya. Saat ini UKM Putra ridhlo belum 
menggunakan promosi melalui media online sehingga UKM 
Putra Ridhlo diharapkan menggunakan media online untuk 
mempromosikan produk. Media online yang dapat digunakan 
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meliputi Facebook, Twitter, Line, instagram dan UKM Putra 
Ridhlo dapat menjual produk melalui penggunaan e-commerce 
dan karyawan dapat diedukasi agar dapat mengoperasikan 
media online untuk mempromosikan produk. Menurut Umami 
(2015), promosi produk pada media sosial merupakan sebuah 
integrasi agar hubungan perusahaan dengan konsumen dan 
pelanggan dapat terjalin dengan baik sehingga memungkinkan 
perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari media sosial. 
Sistem e-commerce dapat mempermudah pelanggan untuk 
memesan produk dan juga melakukan pembayaran secera 
online serta UKM dapat dengan mudah mendapakan pelanggan 
dari luar daerah Malang. UKM Putra ridho dapat dikatakan 
mampu untuk mengelola media sosial dan e-commerce. Pada 
media sosial dapat dipegang oleh pemilik UKM dan untuk 
pengelolahan e-commerce dapat dikelola oleh karyawan 
tambahan yang mengerti pada teknologi informasi. Menurut Li 
and Hong (2013), kehadiran sistem E-Commerce membuat 
berbagai perusahaan mikro, kecil maupun menengah dapat 
memasuki pasar global secara mudah dan bahkan bersifat 
realtime. Semua pelaku bisnis mudah menjalin hubungan suatu 
bisnis dengan bisnis lainnya. 
 Alternatif kedua yaitu sponsorship dengan nilai bobot 
sebesar 0,24. UKM Putra Ridho sampai saat ini masih belum 
pernah melakukan sponsorship. dikarenakan belum mengetahui 
sistem tersebut. Alternatif strategi yang dimaksud yaitu 
mengikut-sertakan atau bekerjasama dengan kegiatan 
mahasiswa dan mengikuti event tertentu seperti acara yang 
diselengarakan oleh pemerintah kota malang maupun acara 
yang diselenggarakan pihak swasta. Pihak UKM harus lebih 
ditingkatkan melakukan kegiatan tersebut guna 
memperkenalkan produk kepada masyarakat dan memperluas 
wilayah pemasaran. Menurut Kolah (2015), sponsorship adalah 
salah satu alat promosi yang baik di dalam bisnis penciptaan 
merek, pengakuan merek, dan dapat meningkatkan penjualan. 
Terlebih lagi, mensponsori para sponsor adalah bisnis yang 
penting guna mengenalkan produk. 
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 Alternatif ketiga yaitu membuat iklan dengan nilai bobot 
sebesar 0,22. Media iklan salah satu cara stategi agar 
mendapat daya minat konsumen untuk membeli produk. Salama 
ini pihak UKM menggunakan banner dan kartu nama untuk 
mengiklankan produk dari UKM dan untuk pelanggan yang 
sering membeli yaitu kalangan wisatawan dan mahasiswa. 
Media iklan ini meliputi media cetak seperti banner, brosur dan 
koran. Guna memanfaatkan cara ini diharapkan masyarakat 
dapat mengetahui produk UKM Putra Ridhlo. Menurut Kotler 
dan Gary (2012), iklan merupakan bentuk komunikasi tidak 
langsung yang dilakukan melalui berbagai media cetak seperti 
majalah, koran dan brosur. Melalui iklan, perusahaan dapat 
menyampaikan pesan-pesan berupa informasi mengenai 
keunggulan yang dimiliki oleh suatu produk tertentu. Sesuai 
fungsinya, iklan berperan sebagai pengingat konsumen 
terhadap suatu produk tertentu, pembujuk (persuasi) untuk 
melakukan pembelian terhadap suatu produk, dan sebagai 
pemberi informasi tentang produk tertentu. 

Tabel 4.10. Alternatif Strategi varibel place 

No. Strategi Bobot Rangking 

1 
Merubah tampilan 

outlet 
0,37 2 

2 Penambahan mitra 0,39 1 

3 
Pembuatan cabang 

baru 
0,24 3 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

 Pada Tabel 4.10 didapatkan alternatif tertinggi yaitu 
penambahan mitra dengan nilai bobot 0,39. Pihak UKM hanya 
memasarkan pada daerah-daerah sekitar Malang dan tempat 
wisata maka perlu dilakukannya penambahan mitra. Salah satu 
cara untuk menambah pelanggan yaitu dengan penambahan 
mitra kerja. Penambahan mitra kerja ini dapat berupa kerjasama 
dengan toko-toko yang mewakili pangsa pasar di seluruh 
Malang. Kelebihan dari penambahan mitra yaitu memperluas 
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penjualan dan pemasaran produk. Pada saat ini UKM Putra 
Ridho hanya memiliki sedikit rekan kerja di daerah sekitar 
Malang untuk kedepannya diharapkan dengan menambah 
rekan kerja seperti berkerja sama dengan toko oleh-oleh, 
restoran atau warung makan di Kota Malang maupun luar Kota 
Malang yang akan menambah keuntungan pada pihak UKM 
misalnya di daerah Lawang dan Singosari terdapat toko maupun 
warung yang sering dikunjungi oleh pendatang, pihak UKM 
dapat melakukan kerjasama dengan toko dan warung yang 
memiliki pembeli yang ramai. Menurut Azahari (2000), 
kemitraan adalah penjalinan kerjasama antara dua pihak atau 
lebih dalam kegiatan usaha tertentu, dimana pihak-pihak yang 
bekerja (bermitra) mempu-nyai kedudukan yang sejajar. Proses 
kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan 
apabila prinsip-prinsip dasarnya dipenuhi, yakni saling 
membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan dan 
saling memperkuat. 
 Alternatif kedua yaitu merubah tampilan oulet dangan 
nilai bobot sebesar 0,37. Merubah tampilan oulet ini dimaksud 
untuk merubah tatanan produk dengan mengelompokkan sesai 
varian rasa guna konsumen lebih leluasa memilih produk dan 
konsumen lebih tertarik dengan dekorasi yang baik. Pada saat 
ini konsumen yang membeli di UKM Putra Ridhlo kurang leluasa 
dikarenakan konsumen tidak mengambil sendiri. Menurut Santy 
dan Muhammad (2013), penempatan barang merupakan hal 
yang penting terutama penempatan barang dalam windows 
display, interior display, dan exterior display yang mana 
bertujuan untuk menarik perhatian orang-orang yang lewat, 
menyatakan kualitas yang baik, atau harga yang murah, 
sebagai ciri khas dari toko tersebut, memancing perhatian 
terhadap barang-barang istimewa yang dijual toko, untuk 
menimbulkan impulse buying (dorongan seketika untuk 
membeli), dan agar menimbulkan daya tarik terhadap 
keseluruhan daya toko.  
 Alternatif ketiga yaitu pembuatan cabang baru dengan 
nilai bobot sebesar 0,24. Pihak UKM dapat membuat cabang 
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baru dengan menyewa toko yang terjangkau guna menghemat 
biaya dalam membuat cabang baru. Saat ini cabang yang 
dimiliki UKM Putra Ridhlo sementara hanya satu cabang maka 
disarankan membuat cabang baru di daerah Sawojajar untuk 
mempermudah pembelian dengan memperluas jangkauan 
pemasaran sehingga konsumen mudah untuk membeli produk. 
Pemilihan lokasi di Sawojajar karena pada lokasi tersebut 
terdapat banyak persewaan. Menurut Hery (2017), menambah 
cabang baru dapat mempermudah pelanggan mendatangi 
cabang tersebut untuk memperoleh produk yang diinginkan. 

4.9 Implikasi Manajerial 

Bersadarkan hasil pembahasan didapatkan beberapa 
usulan alternatif strategi yang dapat diterapkan untuk 
meminimasi risiko pemasaraan kripik tempe pada UKM Putra 
Ridhlo. Alternatif strategi dipilih dari bobot yang tertinggi karena 
dianggap strategi tersebut lebih diprioritaskan untuk diterapkan 
oleh pihak UKM. Dari rekomendasi ini diharapkan dapat 
meningkatkan keuntungan pada UKM Putra Ridhlo antara lain: 

- Inovasi kemasan sangat dibutuhkan untuk membuat 
ketertarikan konsumen agar tidak cepat bosan. inovasi 
kemasan ini dimaksud adalah memperbarui kemasan 
yang sudah ada dengan desain baru seperti 
penggunaan sealer untuk merekatkan kemasan 
sehingga kripik tempe tidak mudah terbuka akibat 
menggunakan perekat dari lelehan lilin dan mudah untuk 
melakukan penyimpanan. 

- Pemberian diskon diharapkan meningkatkan daya minat 
konsumen untuk membeli produk. Pemberian diskon 
akan menjadi lebih mudah di jangkau oleh masyarakat 
karena produk akan menjadi lebih terlihat murah 
dibanding dengan pesaing-pesaing dari UKM seperti 
dengan cara memberikan potongan harga untuk 
pembelian produk seperti pembelian 6 bungkus akan 
diberikan potongan harga. 
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- UKM Putra Ridhlo dapat mempertimbangkan untuk 
membuat media sosial dengan mengedukasi karyawan 
menggunakan media online agar dapat mengoperasikan 
media online untuk mempromosikan produk. Media 
sosial dapat memberikan informasi dengan cepat, luas, 
dan hemat biaya. UKM Putra Ridhlo diharapkan 
menggunakan media sosial guna untuk mempromosikan 
produk, UKM dapat mepromosikan produk melalui 
instagram, facebook maupun whatsApp.  

- Penambahan mitra berguna untuk meperluas 
pemasaran dan mempermudah konsumen untuk 
membeli. Pihak UKM hanya memasarkan pada daerah-
daerah sekitar Malang dan tempat wisata maka perlu 
dilakukannya penambahan mitra. Salah satu cara yaitu 
kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pihak UKM 
dengan penyalur atau toko yang dimana pihak UKM 
menitipkan barang atau produknya kepada penyalur 
untuk dijual.  
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BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pada risiko pemasaran kripik tempe terdapat empat 
variabel risiko berupa product, price, promotion, dan place. 
Empat variabel tersebut memiliki tiga belas komponen risiko, 
dari tiga belas risiko terdapat empat risiko kritis yang diambil 
dari masing-masing variabel. Pada risiko kritis yang diambil 
memiliki nilai FRPN tertinggi pada setiap variabel meliputi 
Kemasan produk tidak terlihat praktis dan menarik, kedua 
penjualan yang fluktuatif, ketiga sistem promotion yang 
sederhana dan tempat yang sulit dijangkau. Urutan nilai FRPN 
yang prioritas tertinggi ke rendah meliputi lokasi sulit dijangkau, 
penjualan yang fluktuatif, Kemasan produk tidak terlihat praktis 
dan menarik dan sistem promosi yang sederhana. 
 Pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode 
AHP didapatkan empat mitigasi risiko. Empat strategi mitigasi 
yang sebaiknya dilakukan untuk upaya meminimalkan risiko 
yang ada ialah inovasi kemasan, melakukan diskon, membuat 
media sosial dan melakukan penambahan mitra. Pada alternatif 
tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko dan 
meningkatkan keuntungan pada UKM Putra Ridhlo dipasaran.  

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini yang dapat diterapkan oleh UKM 
Putra Ridhlo adalah dengan melakukan upaya pencegahan dan 
mitigasi pada pemasaran terutama pada sistem promosi UKM. 
Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan 
promosi yang efektif. Promosi yang efektif dapat dilakukan 
melalui media sosial, iklan cetak, dan sponsorship yang mana 
dapat dilakukan oleh UKM Putra Ridhlo Malang. 
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