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Instan Dengan Menggunakan Metode Kano. 
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                                   2.  Dr. Ir. Wignyanto, MS 

 
 

RINGKASAN 
 

Tujuan penelitian ini antara lain Mendapatkan informasi mengenai 
gambaran akhir produk dan mutu produk dengan pengembangan prototipe 
biomasa jagung instan. Mendapatkan informasi tingkat prioritas atribut 
pengembangan biomassa jagung instan. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Rekayasa Proses dan Sistem 
Produksi Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya pada bulan Oktober 2008-juli 2009. Pada penelitian ini 
dilakukan analisa kepuasan konsumen dengan menggunakan metode Kano, 
digunakan untuk menentukan atribut pengembangan produk biomassa jagung 
Insatn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biomassa jagung instan memiliki 
bentuk silinder dengan bentuk yang seragam dan warna kuning atau sesuai dengan 
warna jagung pada umumnya, menurut responden warna masuk dalam kategori 
reverse warna diharapkan sama dengan jagung dan tidak ditambahkan pewarna. 
Mengikuti hasil analisa, modifikasi atau pengembangan yang diberikan pada  
produk ini adalah rasa abon dan atribut biomassa yang masuk prioritas 
pengembangan adalah perubahan saran penyajian merupakan prioritas utama 
dengan IBT = 0 dan IWT = 1. Selanjutnya adalah komposisi dan kandungan gizi 
dengan IBT = 0.67 dan IWT = 1, dan peningkatan keseragaman produk dengan 
IBT = 1 dan IWT = 0.67. Untuk prioritas terakhir adalah penambahan rasa abon 
dengan IBT = 0.67 dan IWT = 0. 
 
Kata kunci: biomassa jagung instan, matode Kano, kepuasan konsuman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARIS PRIYANTO. 0411030016. Developing Prototype Of  Instan Corn 
Biomass With Kano Method. 
The Supervisor: 1. Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS 
       2. Dr. Ir. Wignyanto, MS 
 
 

SUMMARY 
 

This research aimed to get information about illustration of the final 
product and quality of the product with development instant corn biomass 
prototype. Get the information about the attribute priority level of development 
instant corn biomass 

This research which conducted in Laboratory of Process Engineering and 
Production System, Agry Industry Technology Major, Agry Technology Faculty, 
Brawijaya University on october 2008 until july 2009. On This research done the 
analysis of consumer satisfaction with kano method. Used for determine 
development product attribute of instan corn biomass. The result of the research 
indicated that instan corn biomass have sylinder form whit uniform shape and 
yelloe colour or similar with common corn colour, following respondent colour 
include with referse category. Colour wished to be the shame with colour of 
commond corn and not be add with dye. Following the result of analysis, 
modification or development than give to this product is abon flavor and attribute 
that include with development priority is change of cooking instruction is the 
main priority with IBT = 0 dan IWT = 1. Afterward is composition and nutrition 
facts with IBT = 0.67 dan IWT = 1, and improve of uniform product shape with 
IBT = 1 dan IWT = 0.67. for the last priority is add the flavor with abon IBT = 
0.67 dan IWT = 0. 
 
Keywords: instan corn biomass, Kano methode, consumer satisfaction. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jagung digunakan sebagai bahan baku pembuatan biomassa jagung instan 

karena dari segi kandungan gizi, jagung juga tidak kalah dengan beras. Jagung 

juga mengandung asam amino esensial atau protein dan juga karbohidrat. Vitamin 

utama yang terkandung pada jagung adalah vitamin B1 dan B2 masing-masing 

sekitar 5 dan 1,2 mg/100g. Jagung mengandung karbohidrat sekitar 71% – 73%, 

yang terutama terdiri dari pati, sebagian kecil gula, serat.jagung, serta 

mengandung 10% protein. Jagung hanya mengandung sedikit kalsium, kemudian 

fosfor dan zat besi terdapat dalam jumlah yang lebih banyak. Masalah utama yang 

dihadapi dalam penggunaan jagung sebagai bahan makanan pokok terletak pada 

pengolahannya yang sukar dan kandungan tryptophan dan lisin yang masih rendah 

(Syarief, 1986). 

Dari masalah yang timbul di atas, maka dilakukan penelitian pada jagung 

yang difermentasikan dengan Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus karena 

jenis kapang ini mampu menghasilkan enzim extraseluler alfa amylase dan 

protease yang diharapkan bisa menambah kelarutan pati dan mampu 

mensubstitusi kekurangan akan asam amino. Kemudian diinstankan sehingga 

lebih sederhana untuk dikonsumsi ketika sampai di tangan konsumen. 

Jagung memiliki kandungan karbohidrat yang unik dan berbeda dari jenis 

serealia pada umumnya. Biasanya adalah glukosa tetapi jagung memiliki 

kandungan gula berupa fruktosa yang biasanya terdapat pada buah-buahan. Dari 



segi kesehatan, hal ini sangat baik karena sebagian besar penderita diabetes 

disebabkan karena kelebihan glukosa. Menurut ahli gizi dan nutrisi Dr. Samuel 

Oetoro MS SpGK di Jakarta beberapa waktu lalu, kandungan pada jagung bisa 

berbeda tergantung pada kualitasnya. Kandungan gula yang ada dalam jagung 

bukan glukosa tapi fruktosa sehingga aman dan tidak menyebabkan diabetes Jadi 

jagung dapat dijadikan sebagai alternatif makanan pokok untuk memenuhi 

kebutuhan energi sehari - hari bagi penderita diabetes, dan semua orang yang 

membutuhkan produk ini. 

 Dalam mengkonsumsi jagung dibutuhkan pengolahan untuk mengubah 

pati menjadi gelatin, agar mudah dikonsumsi. Akan tetapi, pengolahan atau 

pemasakan jagung tersebut relatif membutuhkan waktu yang banyak sehingga 

dibutuhkan pengolahan pendahuluan untuk membuat jagung praterglatinisasi atau 

jagung instan, sehingga dalam mengkonsumsi nantinya dapat dipersiapkan dengan 

cepat, dan makanan ini juga berpotensi menjadi makanan darurat. Dari sini satu 

masalah dapat dipecahkan dengan proses praterglatinisasi. 

 Pengembangan lebih lanjut ke skala yang lebih besar dibutuhkan prototipe 

produk tersebut, hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran produk akhir dan 

mutu produk yang akan diproduksi nantinya. Pembuatan prototipe akan 

mengurangi ketidakpastian pada waktu proses produksi dan mengurangi biaya 

pengembangan produk.  (Stephen, 2006). Pembuatan prototipe dilakukan dengan 

dua tahap tahap yaitu pembuatan prototipe awal dan lanjutan. Pada pembuatan 

prototipe awal dilakukan di laboratoriom dan analisa yang dilakukan lebih banyak 

ke analisa kimia dan fisik. Kemudian akan dilanjutkan pada pengembangan 



produk dan disesuaikan dengan keinginan konsumen dengan menggunakan 

metode kano. Setelah di interpretasikan akan diterjemahkan ke dalam bahasa 

teknis, proses pembuatan prototipe lanjutan.  

Pada pembuatan prototipe awal produk yang dihasilkan belum sempurna, 

karena biomassa jagung instan merupakan produk baru yang belum beredar 

dipasaran dan analisa yang dilakukan hanya analisa kimia dan fisik saja sehingga 

perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk  mengatasi permasalahan 

tersebut perlu dilakukan pengembangan produk, dengan menggunakan metode 

kano. Metode Kano merupakan suatu manajemen mutu dan teknik pemasaran 

yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen sebagai alat 

untuk mengerti keinginan konsumen agar dihasilkan produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen (Anonymous,2005a) 

 Dengan pengembangan produk biomassa jagung instan dengan 

menggunakan metode kano diharapkan akan dapat memberikan variasi diet 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mempunyai kualitas yang baik. 

 



1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mendapatkan informasi mengenai gambaran akhir produk, kemasan dan 

mutu produk dengan pengembangan prototipe biomasa jagung instan 

2. Mendapatkan informasi tingkat prioritas atribut pengembangan biomassa 

jagung instan 

 

1.3 Manfaat 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 
sebagai: 

1. Sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pendirian dan 

pengembangan industri kecil-menengah, terutama utilitas alat dan mesin 

2. Bahan informasi bagi penelitian selanjutnya, yaitu untuk pengembangan 

penelitian ke arah perancangan industri. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jagung (Zea mays) 

Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian 

dari keluarga rumput-rumputan, berasal dari Amerika yang tersebar ke Asia dan 

Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa. Sekitar abad ke-16 orang 

Portugal menyebarluaskannya ke Asia termasuk Indonesia. Orang Belanda 

menamakannya mais dan orang Inggris menamakannya corn (Dharmaputra, 

2005).  

Jagung (Zea mays L.) termasuk dalam kelompok serealia yaitu biji-bijian 

dari famili rumput-rumputan (Gramineae) yang kaya dengan karbohidrat sehingga 

dapat digunakan sebagai makanan pokok manusia, campuran makanan ternak dan 

bahan baku industri (Syarief dan Irawati, 1998). Jagung berasal dari Meksiko, 

Amerika Tengah. Jagung adalah biji-bijian ketiga setelah gandum dan beras yang 

paling banyak ditanam di seluruh dunia. Amerika Serikat, RRC, Brazil dan 

Meksiko adalah empat negara produsen utama jagung dunia yang produksinya 

mencapai lebih dari 75% total produksi dunia (Johnson, 2000). 

Komposisi kimia yang terkandung dalam beberapa jenis jagung dapat 

dilihat pada Tabel 1. 



Tabel 1. Komposisi Kimia Beberapa Jenis Jagung (per 100 gr bahan) 

No. Zat Gizi 
Jagung  
Biasa 

Jagung  
Manis 

Jagung 
Kuning 
Pipil 

Jagung 
Kuning 
Giling 

1 Energi (kal) 129 96 355 361 
2 Protein (g) 4,1 3,5 9,2 8,7 
3 Lemak (g) 1,3 1 3,9 4,5 
4 Karbohidrat (g) 30,3 22,8 73,7 72,4 
5 Kalsium (mg) 5 3 10 9 
6 Fosfor (mg) 108 111 256 380 
7 Besi (mg) 1,1 0,7 2,4 4,6 
8 Vitamin A (SI) 117 400 510 350 
9 Vitamin B (mg) 0,18 0,15 0,38 0,27 
10 Vitamin C (mg) 9 12 - - 
11 Air (g) 63,5 72,7 12 13,1 

Sumber : Dharmaputra (2005) 

Karbohidrat merupakan komponen terbanyak yang terdapat di dalam 

jagung. Karbohidrat tersebut merupakan campuran dari amilosa dan amolopektin. 

Kandungan amilosa dan amilopektin jagung adalah 20% dan 80%. Jagung selain 

kaya karbohidrat juga kaya akan protein (Winarno, 2004). 

Menurut Munarso (1998), pengelompokan jenis jagung menurut 

komposisi patinya adalah sebagai berikut : 

1. Jagung manis (sweet corn), kadar gulanya tinggi di samping kadar patinya 

sehingga waktu muda rasanya manis. Biji jagung manis terlihat transparan, 

sedangkan biji matang mengerut karena endospermnya tidak terisi penuh. 

2. Jagung ketan (waxy corn) atau disebut jagung pulen. Sebagian besar pati 

jagung terdiri dari amilopektin yaitu struktur bercabang polimer glukosa. 

Dengan banyaknya amilopektin maka dalam pemasakan jagung menjadi 

lengket, pulen seperti ketan.  



3. Jagung beramilosa tinggi atau jagung pera, merupakan lawan dari jagung 

ketan. Sebagian besar patinya terdiri dari amilosa, yaitu suatu polimer glukosa 

berbentuk rantai lurus. Granula pati jagung ini tidak tergelatinisasi walaupun 

dalam air mendidih. Gelatinisasi baru terjadi jika direbus dalam panci 

bertekanan atau bila mendapat perlakuan dengan larutan NaOH. 

Produksi jagung di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Pada tahun 2001 produksi jagung Indonesia sebesar 9.347.192 ton, tahun 2002 

sebesar 9.654.105 ton, tahun 2003 sebesar 10.886.442 ton, tahun 2004 sebesar 

11.225.243 ton dan tahun 2005 sebesar 12.413.353 ton. Penghasil jagung terbesar 

di Indonesia adalah Jawa Timur. Produksi jagung di Jawa timur mengalami tren 

peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi jagung untuk daerah Jawa Timur dari 

tahun 2001 sampai 2005 yaitu 3.529.968; 3.692.146; 4.181.550; 4.133.762; 

4.398.502 (dalam ton) (Badan Pusat Statistika, 2006). 

 
2.2 Gelatinisasi 

 Gelatinisasi merupakan fenomena pembentukan gel yang diawali dengan 

pembengkakan granula pati akibat penyerapan air. Bila pati mentah dimasukkan 

ke dalam air dingin, granula pati akan menyerap air dan mulai bengkak namun 

terbatas, sekitar 30% dari berat tepung. Proses pemanasan adonan tepung akan 

menyebabkan granula semakin membengkak karena penyerapan air semakin 

banyak. Suhu dimana pembengkakan maksimal disebut dengan suhu gelatinisasi. 

Selanjutnya pengembangan granula pati juga disebabkan masuknya air ke dalam 

granula dan terperangkap pada susunan molekul-molekul penyusun pati. 

Mekanisme pengembangan tersebut disebabkan karena molekul–molekul amilosa 



dan amilopektin secara fisik hanya dipertahankan oleh adanya ikatan hidrogen 

lemah. Atom hidrogen dari gugus hidroksil akan tertarik pada muatan negatif 

atom oksigen dari gugus hidroksil yang lain. Bila suhu suspensi naik, maka ikatan 

hidrogen makin lemah, sedangkan energi kinetik molekul-molekul air meningkat, 

memperlemah ikatan hidrogen antar molekul air (Widjanarko, 2008). 

Pati dalam jaringan tanaman mempunyai bentuk granula (butir) yang 

berbeda-beda. Dengan mikroskop, jenis pati dapat dibedakan karena mempunyai 

bentuk, ukuran, dan letak hilum yang unik. Bila pati mentah dimasukkan ke dalam 

air dingin, granula patinya akan menyerap air dan membengkak. Namun 

demikian, jumlah air yang terserap dan pembengkakannya terbatas. Air yang 

terserap tersebut hanya dapat mencapai kadar 30%. Peningkatan volume granula 

pati yang terjadi di dalam air pada suhu antara 55 oC sampai 65oC merupakan 

pembengkakan yang sesungguhnya, dan setelah pembengkakan ini granula pati 

dapat kembali pada kondisi semula. Granula pati dapat dibuat membengkak luar 

biasa, tetapi bersifat tidak dapat kembali lagi pada kondisi semula. Perubahan 

tersebut disebut gelatinisasi. Suhu pada saat granula pati pecah disebut sebagai 

suhu gelatinisasi (Winarno, 2004). 

 Jumlah gugus hidroksil dalam molekul pati sangat besar sehingga 

kemampuannya menyerap air sangat besar. Terjadinya peningkatan viskositas 

disebabkan air yang semula berada di luar granula dan bebas bergerak sebelum 

suspensi dipanaskan, kini sudah berada dalam butir-butir pati dan tidak dapat 

bergerak dengan bebas lagi. Pati yang telah mengalami gelatinisasi dapat 

dikeringkan, tetapi molekul-molekul tersebut tidak dapat kembali lagi ke sifat-



sifatnya sebelum gelatinisasi. Bahan yang telah dikeringkan tersebut masih 

mampu menyerap air kembali dalam jumlah yang besar. Sifat inilah yang 

digunakan agar instant rice dan instant pudding dapat menyerap air kembali 

dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pati yang telah mengalami gelatinisasi 

(Winarno, 2004).  

2.3 Fermentasi 

Fermentasi adalah hasil pengembangbiakan beberapa tipe mikroorganisme 

khususnya bakteri, ragi, dan jamur pada substrat tertentu, yang aktivitasnya 

menyebabkan perubahan kimia pada substrat tersebut. Perubahan-perubahan yang 

terjadi meliputi perubahan molekul-molekul kompleks atau senyawa-senyawa 

organik seperti protein, karbohidrat dan lemak menjadi molekul-molekul yang 

lebih sederhana dan mudah dicerna, mengubah rasa dan aroma yang tidak disukai 

menjadi disukai, mensintesis protein, dan mempercepat pematangan (Shurtleff 

dan Aoyagi, 1979 dalam Rusdi, 1992). 

Jenis fermentasi dibagi menjadi 2 yaitu fermentasi substart padat dan 

substart cair. Fermentasi substrat padat adalah suatu jenis fermentasi dimana 

terjadi degradasi komponen kimia padat oleh mikroba yang ditandai dengan tidak 

adanya air bebas dalam sistem fermentasi tersebut. Dalam hal ini substrat 

berfungsi sebagai sumber karbon, nitrogen maupun energi (Muchtadi dkk., 1992). 

Fermentasi substrat padat mempunyai beberapa kelebihan, antara lain cara 

pengoperasiannya sederhana, kontaminasi bukan merupakan masalah penting, 

bahan untuk substrat mudah diperoleh dan harganya relatif murah (Rahman, 

1992). Selain itu, fermentasi substrat padat biasanya menggunakan substrat 



tunggal, menghasilkan kepekatan produk yang lebih tinggi dan memiliki 

produktivitas yang tinggi (Satiawiharja, 1984 dalam Muchtadi dkk., 1992). 

Mikroorganisme yang sering digunakan dalam proses fermentasi adalah 

khamir, kapang dan bakteri. Penggunaan jenis mikroorganisme ini tergantung atas 

kemampuan mencerna substrat, ukuran sel dan syarat-syarat tumbuh. Khamir dan 

kapang mempunyai kemampuan mencerna substrat lebih tinggi dari bakteri 

(Rahman, 1992).  

Kapang dari jenis Rhizopus merupakan organisme yang ditemukan dalam 

ragi tempe. Sejumlah spesies yang sering ditemukan dalam ragi tempe antara lain, 

R. oryzae, R. oligosporus, R. stolonifer, R. Arrhizus. Kapang terpenting yang 

terdapat pada ragi tempe adalah Rizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. 

Miselium R. oryzae lebih panjang daripada R. oligosporus, sehingga tempe yang 

dihasilkan tampak lebih padat dan kompak daripada jika hanya R. oligosporus 

yang digunakan dalam fermentasi. Akan tetapi, jika tempe yang akan diproduksi 

lebih diutamakan kandungan gizinya, maka R. oligosporus memegang peranan 

terpenting. Hal ini disebabkan karena selama fermentasi berlangsung R. 

oligosporus mensintesa lebih banyak enzim protease, sedangkan R. oryzae 

mensintesa lebih banyak enzim amylase (Arcan, 1992).  

Menurut Kasmidjo (1990), R. oligosporus mempunyai sifat spesifik yaitu 

kemampuan mensintesa antibiotik, biosintesa vitamin dan bisa memproduksi 

enzim hidrolitik seperti protease, pektinase, dan amylase dimana sintesa protease 

dalam jumlah banyak sedangkan amilase dalam jumlah sedikit. Ragi tempe 

merupakan bahan yang mudah didapat dengan harga yang murah dan apabila 



digunakan dalam proses fermentasi, ragi ini merupakan sumber protein dan 

vitamin. Sel-sel ragi tempe mudah dipanen, dengan mutu protein yang lebih baik 

serta mempunyai dinding sel yang lebih tipis sehingga mudah dicerna. 

2.4 Pengeringan 

Pengeringan adalah pemisahan cairan dari suatu bahan padat yang lembab 

dengan cara menguapkan cairan tersebut dan membuang uap yang terbentuk. 

Karena memerlukan panas, proses ini disebut pengeringan termal. Selain bahan-

bahan padat yang lembab, suspensi juga dapat dikeringkan (Bernasconi et al., 

1995).  

Dasar proses pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena 

perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Dalam 

hal ini kandungan uap air udara lebih sedikit atau dengan kata lain udara memiliki 

kelembaban nisbi yang lebih rendah sehingga terjadi penguapan. Kemampuan 

udara membawa uap air bertambah besar jika perbedaan antara kelembaban nisbi 

udara pengering dengan udara sekitar bahan semakin besar (Wiraatmadja, 1998). 

 Tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air bahan sampai batas 

dimana perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat 

menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti (Anonymous, 2007). Selain 

itu, menurut Wiraatmadja (1998), tujuan pengeringan produk hasil pertanian 

antara lain agar produk dapat disimpan lebih lama, mempertahankan daya 

fisiologik, mendapatkan kualitas yang lebih baik, serta penghematan biaya 

penyimpanan dan pengangkutan. 



 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan digolongkan menjadi dua 

yaitu faktor yang berhubungan dengan udara pengering, diantaranya suhu, 

kecepatan volumetrik aliran udara pengering dan kelembaban udara. Faktor yang 

lain adalah yang berhubungan dengan sifat bahan yang dikeringkan, diantaranya 

ukuran bahan, kadar air awal dan tekanan parsial dalam bahan (Wiraatmadja, 

1998). Bahan pangan yang memiliki kadar air di bawah 5% dapat disimpan dalam 

waktu lama karena mikroba tidak dapat tumbuh dan enzim tidak aktif (Suratmo, 

1999). 

 
2.5 Pengembangan Produk 

Produk merupakan sesuatu yang dijual perusahaan kepada pembeli 

(Ulrich, 2001) dan ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pembeli (Kotler, 1997). Dalam merancang dan membangun suatu produk terdapat 

dua pendekatan, yaitu: 

1. Product driven, yaitu perusahaan hanya membuat produk kemudian 

diluncurkan ke pasar untuk dijual. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa 

perusahaan mengetahui apa yang akan dibuat dan pasar akan membeli dalam 

jumlah yang memadai untuk memberikan laba. 

2. Customer driven, yaitu perusahaan memulai produksi dari perkiraan 

penjualan kemudian menentukan apa dan berapa produk yang akan dibuat 

yang disesuaikan dengan keinginan pasar (Soeparjo, 2004). 

Dalam dunia yang berubah dengan cepat, semua perusahaan harus 

memperhatikan proses pengembangan produk. Tujuan dasar proses 

pengembangan produk adalah untuk mengidentifikasi peluang-peluang produk 



baru yang dapat dikomersialisasikan dengan tingkat pengembalian investasi 

terbesar dan sebanding dengan sumber daya perusahaan yangtelah dikerahkan, 

baik finansial maupun manajerial (Boyd, 2000). 

Dalam hal tingkat kebaruannya bagi perusahaan dan pasar, terdapat 

enam kategori produk baru, yaitu: 

1. Produk baru bagi dunia, yaitu produk baru yang menciptakan suatu pasar 

yang baru sama sekali (Kotler, 1997) dan membentuk siklus hidup produk 

yang baru. Contohnya: popok pampers pada waktu pertama kali diluncurkan 

tidak ada pesaing langsung (Chandra, 2002). 

2. Lini produk baru, yaitu produk-produk yang baru bagi perusahaan, namun 

diluncurkan bagi pasar yang sudah ada. Contohnya: PT Konimex yang 

semula hanya lini farmasi tapi kemudian menambah lini baru, yaitu permen 

(Chandra, 2002). 

3. Tambahan pada lini produk yang telah ada, yaitu produk baru yang 

memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan 

memberikan manfaat yang berbeda. Contohya: So klin memperluas lini dari 

So Klin Power menjadi So Klin Higinis (Chandra, 2002). 

4. Perbaikan dan revisi produk yang telah ada, yaitu produk baru yang 

memberikan kinerja lebih baik atau nilai yang dianggap lebih hebat dan 

menggantikan produk yang telah ada (Kotler, 1997). Bentuk produk baru 

seperti ini banyak dijumpai pada produk elektronik. Contohnya: 

mikroprosesor Pentium IV (Chandra, 2002). 



5. Penentuan kembali posisi (repositioning), yaitu produk yang telah ada 

diarahkan ke pasar atau segmen pasar baru (Kotler, 1997). Pengembangan 

teknis yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi yang baru. 

Contohya: Hemaviton yang dulu digunakan orang untuk lesu darah sekarang 

diposisikan sebagai suplemen untuk mendukung vitalitas tubuh (Chandra, 

2002). 

6. Pengurangan biaya, yaitu produk baru yang mempunyai kinerja serupa, tapi 

mempunyai harga yang lebih murah (Kotler, 1997). Contohnya: produk 

kemasan baru refill (isi ulang) (Chandra, 2002). 

Pengembangan produk baru adalah pengembangan dari produk original, 

perbaikan produk, modifikasi produk, dan merek baru melalui berbagai upaya 

penelitian dan pengembangan perusahaan itu sendiri (kotler, 1999) dan modifikasi 

dilakukan dengan cara mengubah sifat-sifat produk yang dapat menarik para 

pemakai atau pembeli baru (Swasta, 1990). 

Hendri (2005) mengemukakan bahwa pengembangan produk bisa 

dijadikan salah satu faktor untuk mencapai kepuasan pelanggan selain faktor 

lainnya, seperti pelayanan, product image, dan lain-lain. Produk perlu 

dikembangkan, baik dengan merubahnya atau menemukan sesuatu yang baru 

sama sekali, agar pelanggan tidak bosan dengan produk tersebut dan berpindah 

pada produk lain. Produk merupakan salah satu faktor eksternal yang menentukan 

keputusan pembelian oleh konsumen dan produk menyangkut feature, kualitas, 

pelayanan dan lain-lain. Hubungan pengembangan produk dengan loyalitas 

konsumen dilihat dengan mempertimbangan faktor-faktor, seperti karakteristik 



konsumen dan karakteristik produk itu sendiri, yaitu mana yang harus 

dikembangkan apakah kemasan, isi, desain, feature, dan lain-lain. 

Menurut Effendi (1996), keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

apabila melakukan pengembangan produk adalah: 

1. Perusahaan dapat mengarahkan semua kapasitas karena tidak tergantung pada 

satu macam produk saja 

2. Perusahaan dapat memaksimumkan keuntungannya dengan cara mengadakan 

ekspansi perusahaan 

3. Penemuan-penemuan baru yang menguntungkan bagi calon konsumen 

4. Perusahaan tidak tergantung pada satu pasar saja  

Model pengembangan produk baru ada dua macam, yaitu; 

1. Sequential model 

Sequential model berusaha menekan resiko kegagalan produk baru dengan 

jalan melakukan riset pasar ekstensif guna menyeleksi sejumlah besar ide 

menjadi beberapa ide yang dianggap paling mungkin sukses. Sequential model 

terdiri dari sejumlah tahap yang masing-masing harus diselesaikan terlebih 

dahulu kemudian berlanjut ke tahap berikutya. Sequential model lebih cocok 

untuk inovasi incremental, tetapi kurang sesuai untuk inovasi terobosan baru 

(Chandra, 2002). 

Model pengembangan produk sequential model terdiri dari beberapa 

tahapan, yaitu: 

 

 



a. Pemunculan ide 

Proses pengembangan produk baru berawal dari pencarian ide. Ide produk 

baru dapat berasal dari sejumlah sumber, seperti departemen riset dan 

pengembangan, konsumen, pesaing, ilmuwan, karyawan, distributor, dan 

manajer puncak. Beberapa teknik untuk menghasilkan ide-ide yang lebih baik 

adalah: 

1. Daftar atribut 

Teknik ini memerlukan daftar atribut-atribut utama dari produk lama dan 

memodifikasi setiap atribut dalam upaya mencari produk yang lebih baik 

2. Forced relationship 

Dalam teknik forced relationship, beberapa objek dipertimbangkan 

keterkaitannya satu sama lain sehingga akhirnya didapatkan suatu produk 

yang kompleks denganberbagai manfaat, contohnya meja kerja elektronik. 

3. Analisis morfologi 

Metode analisis morfologi membutuhkan identifikasi dimensi struktural 

masalah dan menguji hubungan-hubungan diantaranya. Sehingga dapat 

membuat suatu kombinasi baru, contohnya jenis kendaraan kereta dengan 

tenaga mesin uap internal dan bergerak diatas permukaan keras, yaitu 

mobil.  

4. Identifikasi kebutuhan/masalah 

Identifikasi masalah dimulai dari konsumen dengan menanyakan apa 

masalah dan ide mereka dalam menggunakan produk tertentu, kemudian 

berbagai masalah dikelompokkan berdasarkan tingkat keseriusannya, 



frekuensinya, dan biaya penanggulangannya untuk menentukan perbaikan 

produk apa saja yang harus dilakukan. 

5. Brainstorming 

Perusahaan membentuk kelompok yang terdiri dari enam sampai sepuluh 

orang kemudian diminta mengajukan ide dan usul sebanyak mungkin 

dalam jangka waktu tertentu. Agar efektif, maka dibatasi dengan pedoman 

tanpa kritik, pemberian kebebasan, mendorong kuantitas, serrta 

mendukung penggabungan dan perbaikan ide. 

6. Sinektik 

Teknik sintetik mirip dengan brainstorming, tapi pemecahan tidak terlalu 

cepat dan mempunyai prinsip penundaan untuk melihat sudut pandang, 

membiarkan masalah seperti apa adanya, ambil keuntungan dari 

ketrbiasaan, lihat masalah sebagai suatu keseluruhan, serta biarkan hal-hal 

yang tidak relevan dan kebetulan-kebetulan analogi yang dapat menjadi 

sumber sudut pandang baru (Chandra, 2002). 

b. Penyaringan ide 

Tahapan penyaringan ide terdiri atas sejumlah aktivitas yang dirancang 

untuk mengevaluasi suatu konsep produk baru. Konsekuensi tahap 

penyaringan ide adalah akan ada banyak konsep baru yang akan dieliminasi. 

Kegiatan-kegiatan penyaringan meliputi: 

 

 

 



1) Studi potensi pasar (market potensial studies) 

Melalui studi pasar dapat diperkirakan jumlah pembeli potensial, tingkat 

pembelian potensial, dan situasi persaingan (siapa pesaing utama, 

kemungkinan reaksinya, dan peluang terjadinya kompetisi harga) 

2) Pengujian konsep (concept test) 

Pengujian konsep merupakan metode yang berusaha mengukur minat 

pembeli suatu produk sebelum prototype aktualnya dikembangkan. 

Pengujian konsep bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai 

tantangan pemasaran spesifik yang harus diatasi jika perusahaan akhirnya 

mengkomersialisasikan ide produk baru tersebut. Biasanya pembeli 

potensial diminta membaca pertanyaan-pertanyaan tentang fitur dan 

manfaat produk yang kadangkala disertai dengan visualisasinya kemudian 

mereka diminta untuk menjawab kuesioner terstruktur berkaitan dengan 

produk tersebut. Konsumen diminta mengungkapkan penilaian dengan 

produk tersebut. Konsumen diminta mengungkapkan penilaian, persepsi, 

dan kesediaan atau kemungkinannya mencoba ide produk baru 

3) Model skoring (scoring model) 

Model skoring memungkinkan manajer untuk menyusun peningkat daya 

tarik secara umum dari suatu konsep produk baru atau meranking berbagai 

konsep yang saling bersaing (Chandra, 2002). 

c. Pengembangan produk 

Pengembangan produk merupakan suatu upaya teknis mengubah suatu 

konsep menjadi produk nyata (working product). Dalam pengembangan 



produk terdapat tiga kegiatan utama yang saling berkaitan, yaitu 

pengembangan arsitektur produk, aplikasi desain industri dan penilaian atas 

persyaratan/kebutuhan manufaktur, serta uji kinerja yang selanjutnya 

bermanfaat untuk memperoleh informasi keputusan penetapan harga dan biaya 

pemasaran lainnya (Chandra, 2002). Departemen litbang akan 

mengembangkan dan menguji satu atau beberapa versi fisik konsep produk. 

Litbang berharap dapat merancang prototype yang menarik dan memuaskan 

konsumen dan secepatnya dapat diproduksi (Kotler, 1999)   

d. Pengujian pasar/produk 

Tujuan tahap pengujian pasar adalah memberikan penilaian lebih rinci 

mengenai peluang sukses produk baru, mengidentifikasi penyesuaian-

penyesuaian akhir untuk produk, dan menetapkan elemen-elemen penting 

dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan 

produk di pasar. Pada tahap pengujian pasar terdapat empat kegiatan utama, 

yaitu: 

1) Pengujian teknis dengan cara membuat prototype yang merupakan 

pendekatan produk akhir sehingga dapat diketahui usia panjang produk, 

tingkat keusangan, masalah yang timbul akibat konsumsi yang tidak 

semestinya, potensi kerusakan yang membutuhkan penggantian, dan 

jadwal pemeliharaan yang tepat 

2) Pengujian preferansi dan kepuasan yang digunakan untuk menetapkan 

elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran dan untuk 

membuat ramalan penjualan awal produk baru. Pengujian preferensi dan 



kepuasan dilakukan dengan cara konsumen diminta memakai produk 

dalam jangka waktu tertentu kemudian diberikan sejumlah pertanyaan 

tentang preferensi dan kepuasan mereka. Blind test kemudian dilakukan 

sehingga konsumen membandingkan berbagai alternatif produk tanpa 

mengetahui nama merek atau produsennya 

3) Pengujian pasar simulasi, yang merupakan riset pasar yang dirancang 

untuk memberikan gambaran yang cepat dan murah mengenai pangsa 

pasar yang diharapkan dari produk baru 

4) Pengujian pasar dalam uji pasar, perusahaan menawarkan suatu produk 

untuk dijual di wilayah yang terbatas yang sedapat mungkin mewakili 

keseluruhan pasar tempat produk tersebut nantinya akan dijual (Chandra, 

2002) 

e. Analisis bisnis 

Tujuan analisis bisnis adalah untuk mrndaptkan gambaran selengkap 

mungkin tentang dampak finansial yang dapat diperoleh dari memperkenalkan 

suatu produk, seperti biaya, laba, return on investement, arus kas, payback 

period, break even analysisi dan risk analysis (Chandra, 2002) 

f. Komersialisasi 

Tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi 

peluncuran (launching strategy) produk baru ke pasar. Pasar prinsipnya, ada 

tiga komponen strategi peluncuran produk baru, yaitu penentuan timing 

introduksi produk baru, pemilihan strategi merek, dan koordinasi program-



program pemasaran yang mendukung introduksi produk baru, seperti program 

harga, promosi, dan distribusi (Chandra, 2002) 

2. Simultaneous model 

Simultaneous model menekankan pada pentingnya respon cepat dan 

proses yang sifatnya simultan atau berlangsung serentak. Model 

pengembangan produk ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

a. Pengembangan teknologi 

Tahap pengembangan teknologi terfokus pada riset ilmiah dan teknik 

rekayasa. Tujuan utamanya bukan menghasilkan produk-produk yang dapat 

dipasarkan, namun lebih ditekankan pada penemuan platform teknologi yang 

dapat dijalankan atau dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai macam 

produk potensial dan produk yang sudah ada (Chandra, 2002) 

b. Pengembangan produk 

Dalam tahap pengembangan produk perusahaan berusaha 

menterjemahkan platform teknologi kedalam produk-produk yang dapat 

dipasarkan, misal: telnologi laser yang dapat dimanfaatkan untuk membuat 

kamera, CD Player, dan sebagainya (Chandra, 2002) 

c. Pengembangan pasar 

Berbeda dengan sequential model yang mengandalkan satu atau 

segelintir produk yang diharapkan menjadi ”produk jawara”, simultaneous 

model berusaha untuk membanjiri pasar dengan berbagai produk yang 

memasukkan berbagai aspek berbeda sari teknologi baru, contoh : telepon 



genggam yang ditawarkan salam berbagai variasi warna, ukuran, bentuk, 

maupun karakteristik fungsional khusus (Chandra, 2002) 

2.6. Prototipe 

 Prototype adalah sebuah penaksiran produk melalui satu atau lebih 

dimensi yang menjadi perhatian. (Ulrich ,2004). Prototype adalah sebuah bagian 

dari penelitian dan proses pengembangan penelitian dari produk yang diusulkan, 

untuk tujuan menunjukkan sebagian atau seluruhnya kelebihan fungsionalnya. 

Prototipe tidak mempunyai percobaan yang ketat, dokumentasi, dan pemenuhan 

kebutuhuan seperti layaknya produk yang sudah beredar (Anonymous, 2008) 

Prototyping adalah proses cepat untuk mempersatukan sebuah prototype untuk 

menguji berbagai aspek dari rancangan. Menggambarkan konsep atau ciri –ciri 

dan mendapatkan respon awal dari pengguna. Pembuatan prototype sering 

diperlakukan sebagi bagian yang berhubungan dengan proses pembuatan system, 

yang dipercaya untuk mengurangi resiko dan biaya proyek. (Haag et al, 2006) 

2.6.1 Kegunaan Prototipe 

 Adapun kegunaan prototipe menurut Ulrich (2004) ada empat, antara lain 

1. Pembelajaran 

 Prototipe sering digunakan untuk menjawab dua tipe pertanyaan “akankah 

dapat bekerja?” dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan?” saat 

harus menjawab pertanyaan semacam ini, prototype diperlukan sebagai alat 

pembelajaran. 

 

 



2. Komunikasi 

 Prototype memperkaya komunikasi dengan menejemen puncak, penjual, 

mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan dan investor. Hal ini benar karena 

sebuah gambaran, alat, tampilan tiga dimensi dari produk lebih mudah dimengerti 

daripada sebuah penggambaran verbal. 

3. Penggabungan  

 Prototype digunakan untuk memastikan bahwa komponen komponen dari 

subsistem – subsistem dari produk bekerja seperti yang diharapkan . 

4. Penjadwalan 

 Dalam tahap pengembangan produk berikutnya, prototype digunakan 

untuk mendemonstrasikan bahwa produk telah mencapai tingkat kegunaan yang 

diinginkan. 

2.6.2 Kelebihan Dan Kekurangan Pembuatan Prototype  

Haag et al (2006) menyatakan bahwa kelebihan dari pembuatan prototype adalah: 

a. Kelebihan pembuatan prototipe 

Memberikan bukti dari teori,  penting untuk mendapatkan pendanaan. 

Pandangan awal dari prototype yang sehingga pengguna  mengerti terhadap hasil 

akhir dari produk. Mendorong partisipasi antara pengguna dan produsen. 

Memungkinkan sebuah hasil yang lebih baik untuk pengguna. Efektivitas biaya 

(pengurangan biaya pengembangan produk). Meningkatkan kecepatan 

pengembangan produk. Membantu mengidentifikasi beberapa masalah dari design 

awal. Membantu memperbaiki potensi resiko berhubungan dengan berjalannya 

pengembangan (Haag et al, 2006) 



b. Kekurangan pembuatan prototype 

Perkiraan pengguna pada prototype mungkin dibawah kemampuannya. 

Kemungkinan menyebabkan produk tidak terselesaikan. Kemungkinan produk 

digunakan sebelum produk tersebut siap untuk digunakan. (Haag et al, 2006) 

2.7 Model Kano 

Model Kano dikembangkan oleh Profesor Noriaki Kano tahun 1984. 

Model Kano merupakan suatu manajemen mutu dan teknik pemasaran yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen (Anonymous, 2005a). 

Model Kano juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung spesifikasi 

produk, sebagai alat diskusi untuk pemahaman kelompok pengembangan produk, 

mengorganisasi input dari konsumen, dan digunakan sebagai alat visualisasi jika 

tanpa input dari konsumen (Anonymous, 2005b). 

Model Kano biasanya digunakan dalam aktivitas-aktivitas seperti, 

identifikasi kebutuhan konsumen, penentuan keperluan fungsional, 

pengembangan konsep dan analisis produk kompetitif. Metode-metode lain yang 

berhubungan dengan Model Kano adalah pemunculan input dari konsumen 

(eliciting customer deployment), matrik prioritas (priorititation matrices), QFD 

(quality function deployment), dan analisis nilai (value analysis) (Anonymous, 

2005c). 

Model Kano membagi atribut produk menjadi enam kriteria sebagai berikut : 

 

 



1. Must be 

Konsumen menganggap atribut yang berada dalam kategori must be 

sebagai suatu keharusan yang ada dalam produk (Widiawan, 2004) dan tidak akan 

menambah kepuasan konsumen (Anonymous, 2005a) sehingga konsumen akan 

sangat tidak puas dan tidak akan tertarik untuk membeli produk tersebut apabila 

atribut yang berada dalam kategori must be tidak dipenusi (Mello, 2002). 

2. One dimensial 

Konsumen akan meningkat kepuasannya jika atribut yang berada dalam 

kategori one dimensional diberikan, tetapi konsumen juga tidak akan puas apabila 

atribut yang berada dalam kategori one dimensional tidak ada (Widiawan, 2004). 

Harga produk sering terkait dengan kelompok atribut yang berada dalam kategori 

one dimensional (Anonymous, 2005a). 

3. Attractive 

Konsumen akan puas sekali jika atribut yang berada dalam kategori 

attractive diberikan, tapi konsumen tidak kecewa jika atribut yang berada dalam 

kategori attractive tidak diberikan (Widiawan, 2004). Pemberian atribut yang 

berada dalam kategori attractive akan menimbulkan kesenangan dan sesuatu yang 

mengejutkan bagi konsumen serta sebagai pembeda dari pesaing atau bahkan 

daapt mengungguli pesaing (Anonymous, 2005a). Biasanya konsumen mau 

membayar lebih untuk pemberian atribut yang berada dalam kategori attractive. 

Atribut yang berada dalam kategori attractive sering tidak diduga, tersembunyi, 

atau bahkan tak dikenal konsumen (Anonymous, 2005c). 

 



4. Indiffirent 

Ada atau tidaknya atribut yang berada dalam kategori indifferent tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Widiawan, 2004) 

5. Questionable 

Kadangkala konsumen puas atau tidak puas jika atribut yang berada dalam 

kategori questionable diberikan atau tidak diberikan (Widiawan, 2004) sehingga 

tidak jelas apakah sebenarnya atribut yang berada dalam kategori questionable 

diharapkan atau tidak oleh konsumen (Anonymous, 2005b). Dengan kata lain 

terjadi penyangkalan dalam jawaban konsumen terhadap pertanyaan yang 

diberikan (Walden, 1993). 

6. Reverse 

Konsumen tidak puas apabila ada atribut yang berada dalam kategori 

reverse, tetapi konsumen puas jika atribut yang berada dalam kategori reverse 

tidak ada (Widiawan, 2004) dan sangat mengharapkan hal ini (Anonymous, 

2005a). 

Model Kano dikembangkan dengan beberapa langkah analisis sebagai 

berikut: 

1. Menentukan atribut-atribut produk yang akan diklasifikasikan dalam Model 

Kano 

Penentuan atribut produk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan melakukan wawancara langsung dengan 20-30 konsumen dalam segmen 

yang homogen dan melakukan pembentukan suatu kelompok diskusi yang 

diasumsikan dapat mudah mengantisipasi kebutuhan konsumen terhadap produk. 



Keuntungan melakukan pembentukan suatu kelompok diskusi adalah dapat 

menentukan atribut attractive yang tidak dapat diperoleh dari wawancara 

langsung dengan konsumen karena terkadang tidak dipikirkan oleh konsumen. 

(Sauerwein, 1996)  

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan ke konsumen antara lain: 

a. Pada kesempatan (pergaulan) apakah konsumen mengunakan produk x? 

b. Apakah ada keluhan dalam penggunaan produk x? 

c. Berdasarkan kriteria apakah konsumen membeli produk x? 

d. Kriteria/pelayanan apa saja yang perlu ditambahkan pada produk x?  

2. Menyusun dan menguji coba kuesioner 

Tujuan pembuatan kuesioner adalah untuk mengetahui pendapat 

konsumen mengenai suatu atribut pada suatu produk. Hal tersebut dilakukan 

dengan menanyakan dua pertanyaan meliputi functional (bagaimana menurut 

pendapat konsumen jika atribut ada) dan disfunctional (bagaimana menurut 

pendapat konsumen jika atribut tidak ada) pada setiap atribut. Skala yang 

digunakan untuk setiap pertanyaan adalah skala likert dengan skor jawaban mulai 

dari 1 sampai 5. Skor jawaban tersebut terdiri dari: 1= sangat senang apabila 

dilakukan, 2= harus dilakukan, 3= tidak bisa memberikan penilaian, 4= tidak suka 

tetapi apabila dilakukan tidak berpengaruh apapun, dan 5= sangat tidak suka 

apabila dilakukan (Sauerwein, 1996). 

Sebelum disebarkan terhadap konsumen yang dituju, maka kuesioner 

terlebih dahulu harus diuji didalam lingkungan internal perusahaan sehingga dapat 

diketahui kata-kata yang tidak jelas, kesalahan penulisan, dan instruksi yang 



membingungkan. Sebelum menyebarkan kuesioner, dipilih dahulu konsumen 

yang akan disurvey, media apa yang digunakan, dan dikumpulkan data-data 

kependudukan untuk kemudahan segmentasi atau untuk tujuan yang lain (Walden, 

1993). Setelah sempurna, kuesioner disebarkan ke konsumen yang telah 

ditentukan.  

3. Evaluasi dan interpretasi 

Kuesioner yang telah disebarkan ke konsumen dan diperoleh hasilnya, 

dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu: 

a. Mengkombinasikan jawaban functional dan disfunctional tiap atribut untuk 

tiap responden berdasarkan tabel penentuan Kategori Kano sehingga diperoleh 

Kategori Kano tiap atribut produk untuk tiap responden, seperti yang 

ditunjukkan Tabel 2. Misal: jika responden menjawab dengan skor 1 pada 

pertanyaan functional, dan menjawab dengan skor 2 pada pertanyaan 

disfunctional maka atribut tersebut masuk kategori A (attractive). Hal ini juga 

seterusnya berlaku untuk semua atribut dan semua responden. 

 

Tabel 2 Tabel Penentuan Kategori Kano 

Functional Disfungsional 
1 2 3 4 5 

1 Q A A A O 
2 R I I I M 
3 R I I I M 
4 R I I I M 
5 R R R R Q 

Keterangan : 
Simbol Q = questionable, R = reserve, A= attracticve, O = one dimensional , M = 

must be, I = indifferent 



Skor 1 = = sangat senang apabila dilakukan, 2= harus dilakukan, 3= tidak bisa 

memberikan penilaian, 4= tidak suka tetapi apabila dilakukan tidak 

berpengaruh apapun, dan 5= sangat tidak suka apabila dilakukan. 

Sumber : Walden, 1993 

b. Menghitung frekuensi Kategori Kano untuk tiap-tiap atribut produk dari 

semua responden sesuai hasil kuesioner kemudian menentukan Kategori Kano 

dengan menggunakan Blauth’s formula (Walden, 1993) sebagai berikut: 

1). Jika frekuensi kategori (O – A – M) > frekuensi kategori (I – R – Q) maka 

grade yang diperoleh merupakan nilai yang paling maksimum dari (O, A, 

M) 

2). Jika frekuensi kategori (O – A – M)< frekuensi kategori (I – R – Q) maka 

grade yang diperoleh merupakan nilai yang paling maksimum dari (I, R, 

Q) 

Grade yang dipilih berdasarkan Blauth’s formula merupakan Kategori Kano 

dari masing-masing atribut produk. 

c. Menghitung customer satisfication coefficient (CSC) dan menggambarkan 

nilainya dalam Grafik Koefisien Kepuasan Kano 

Customer Satisfication Coefficient (CSC) menyatakan denagn 

memasukkan suatu atribut dalam suatu produk akan menambah kepuasan atau 

menghindarkan terjadinya ketidakpuasan (Sauerwein, 1996). Pasar yang berbeda 

biasanya akan memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda sehingga kadang 

atribut produk yang mana yang harus diberikan pada suatu produk masih 

membingungkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui rata-rata 



pengaruh pemberian atribut tersebut terhadap kepuasan dari seluruh konsumen 

(Mello, 2002). 

Nilai CSC menunjukkan nilai atribut produk mempengaruhi kepuasan 

jika diberikan atau menyebabkan ketidakpuasan apabila tidak diberikan. Atribut 

yang dihitung CSC-nya adalah atribut yang layak utnuk dikembangkan (tidak 

ditolak konsumen) (Sauerwein, 1996). Untuk menghitung nilai CSC, rumus 

sebagai berikut dapat digunakan : 

IBT  =
IMOA

OA
+++

+
  

IWT =
IMOA

OM
+++

+  

IBT adalah kepanjangan dari if better than best in class yang 

mengindikasikan bahwa rata-rata kepuasan konsumen akan bertambah apabila 

mengandung semua atribut A (attractive) dan O (one dimensional). Konsumen 

menginginkan sebuah solusi atribut yang lebih baik (better than) dari solusi 

atribut yang umum atau mendekati pada pemenuhan kebutuhan konsumen. 

Ukuran lebih baik (better) tergantung pada pemenuhan kombinasi atribut A dan 

O. Apabila pemenuhan atribut A lebih besar, maka tingkat kepuasan tertinggi 

akan dicapai (Walden, 1993; Mello, 2002). Nilai IBT berkisar antara 0 sampai 1. 

Jika nilai IBT semakin mendekati 1, maka pengaruh terhadap kepuasan semakin 

besar. Jika IBT semakin mendekati 0, maka pengaruhnya terhadap kepuasan 

semakin kecil (Sauerwein, 1996). 

  IWT merupakan kepanjangan dari if worse than best in class yang 

mengindikasikan bahwa rata-rata kepuasan konsumen akan menurun (ditandai 



dengan tanda negatif). Konsumen tidak akan puas apabila solusi atribut baru yang 

ditawarkan dari pengembangan produk lebih jelek (worse than) daripada atribut 

yang ada sekarang. Pada suatu kasus yang ekstrim, semua konsumen menganggap 

bahwa sebuah atribut adalah must be dan solusinya harus lebih baik daripada 

atribut yang ada sekarang. Walaupun tingkat ketidakpuasan konsumen dengan 

adanya solusi atribut yang jelek (worse) dari yang ada sekarang tidak tinggi, tetapi 

tetap ada ketidakpuasan terhadap adanya solusi atribut yang lebih jelek tersebut 

(Walden, 1993; Mello, 2002). Nilai IWT berkisar antara 0 sampai -1. Jika nilai 

IWT semakin mendekati -1, maka pengaruh ketidakhadiran suatu atribut pada 

suau produk terhadap ketidakpuasan semakin besar. Jika nilai IWT semakin 

mendekati 0, maka pengaruh ketidakhadiran suatu atribut pada suatu produk 

terhadap ketidakpuasan konsumen semakin kecil (Sauerwein, 1996). 

 Setelah menghitung nilai IBT dan IWT, langkah selanjutnya adalah 

memetakan nilai IBT dan IWT dalam grafik dua dimensi yang disebut Grafik 

Koefisien Kepuasan Kano (seperti yang ditunjukkan Gambar 1). Dari grafik dapat 

diketahui atribut yang kuat atau lemah pengaruhnya terhadap kepuasan maupun 

kuadran menunjukkan arti yang berbeda. Semakin mendekati sudut (titik (0,1), 

titik (-1,1), dan titik (-1,0)) dari grafik, berarti pengaruh atribut makin kuat, baik 

untuk kepuasan maupun ketidakpuasan konsumen (Mello, 2002). 



 

Tabel 3 Deskripsi Grafik Koefisien Kepuasan Kano 

Distribusi Respon XY Lokasi Titik dalam Grafik 

Semua attractive 0,1 Kiri atas pojok 
Semua one dimensional -1,1 Kanan atas pojok 
Terbagi antara attractive dan one 
dimensional -0,5;1 

Titik A 

Semua must be -1,0 Kanan bawah pojok 
Terbagi antara one dimensional 
dan must be 

-1,;0,5 
Titik B 

Semua indifferent 0,0 Kiri bawah pojok 
Terbagi antara must be dan 
indifferent -0,5;0 

Titik C 

Terbagi antara indefferent dan 
attractive 

0;0,5 
Titik D 

Terbagi dalam attractive, one-
dimensional, muet be, dan 
indefferent 

-0,5;0,5 
Titik E 

Terbagi antara attractive dan 
must be 

-0,5;0,5 
Titik E (tanpa pengaruh one 
dimensional) 

Terbagi dalam attractive, one 
dimensional, dan must be 

-0,67;0,67 
Titik F (dipengaruhi one 
dimensional) 
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Gambar 1 Grafik koefisien kepuasan kano (Mello, 2002). 



Sumber: Mello (2002) 
Hasil pemetaan Kano dapat digunakan oleh tim pengembangan produk 

untuk segera memulai aktifitas penentuan prioritas pengembangan. Pemetaan 

Kano memperjelas atribut yang must be (perlu dikembangkan, tetapi tidak perlu 

lebih baik dari pesaing), one dimensional (harus lebih baik dari pesaing), dan 

attractive (menyenangkan konsumen dan membuat takjub pasar, tetapi tidak perlu 

dikembangkan jika anggaran dan jadwal terbatas) (Mello, 2002). 

Beberapa keuntungan mengklasifikasikan atribut produk dengan 

Model Kano adalah: 

1. Pemahaman terhadap atribut produk yang berpengaruh besar pada kepuasan 

konsumen akan teridentifikasi dan dipahami dengan baik dengan adanya 

klasifikasi atribut produk berdasarkan kategori must be, one dimensional, dan 

attractive (Sauerwein, 1996). 

2. Membantu memprioritaskan pengembangan produk (Sauerwein, 1996) dan 

membantu penentuan seberapa besar sumber daya yang digunakan dalam 

pengembangan produk (Mello, 2002), misal: tidak perlu untuk menginvestasi 

atribut indifferent yang tidak berpengaruh pada kepuasan konsumen, tetapi 

lebih baik mengembangkan atribut yang berada pada kategori must be, one 

dimensional, atau attractive karena berpengaruh besar pada kualitas produk 

dan kepuasan konsumen. Atribut reserve juga tidak dikembangkan dalam 

pengembangan produk karena tidak diinginkan oleh konsumen (Sauerwein, 

1996). 



3. Apabila atribut yang tergolong dalam kategori must be, one dimensional, atau 

attractive diterapkan akan menjamin terciptanya tingkat kepuasan konsumen 

optimal (Sauerwein, 1996) 

4. Menciptakan kemungkinan untuk melakukan diversifikasi produk dengan 

adanya penemuan dan pemenuhan atribut attractive (Sauerwein, 1996) 

5. Hasil survei dengan Model Kano mengandung kriteria objektif dari perspektif 

konsumen untuk menuntun bagian desain produk dalam mengevaluasi atribut-

atribut produk, biaya, tujuan pengembangan produk, dan waktu 

pengembangan. Hasil analisis Kano menuntun tim pengembangan produk 

untuk memperkirakan alternatif dan menangani tantangan atau delay dalam 

pengembangan produk yang berfokus pada kebutuhan konsumen daripada 

lingkungan perusahaan sendiri (Mello, 2002). 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Rekayasa Proses dan Sistem 

Produksi Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya pada bulan Oktober 2008 – juli 2009. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan biomassa jagung instan adalah 

timbangan digital, timbangan analitik, gelas ukur, baskom, sarung tangan plastik, 

loyang, dandang, ember, kompor gas, kantong plastik, blender, cabinet dryer, 

ayakan 60 mesh, pengering vakum dan cetakan.   

 Alat-alat yang digunakan untuk analisa adalah oven, cawan porselen, 

desikator, penjepit cawan, timbangan digital, pemanas Kjeldahl, labu Kjeldahl 

berukuran 30 ml/50 ml, alat distilasi lengkap dengan erlenmeyer berpenampung 

berukuran 125 ml dan buret 25 ml/50 ml. 

 
3.2.2 Bahan-bahan  

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan biomassa jagung instan adalah 

beras jagung,tepung tapioka, air, dan kapang. Bahan untuk analisa yaitu kalsium 

klorida, asam sulfat pekat berat jenis 1.84, air raksa oksida, kalium sulfat, larutan 

natrium hidroksida-natrium tiosulfat, aminoum sulfat, buffer phosphat, dan reagen 

ninhydrin 



3.3 Batasan Masalah 

1. Pembuatan prototipe meliputi desain kemasan, penentuan massa, 

kandungan nutrisi, komposisi, saran penyajian. 

2. Penelitian dibatasi pada pengembangan produk biomassa jagung instan 

revisi atau perbaikan produk yang telah dibuat sebelumnya, tambahan lini 

produk menggunakan metode kano. 

3. Responden yang diambil bertempat tinggal di kota Malang, responden 

yang diambil adalah penduduk kota Malang yang berusia antara 20 – 59 

tahun dibagi menjadi dua kuota masyarakat umum dan masyarakat yang 

pernah mengkonsumsi makanan instan.  

 
3.4 Metode dan Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan antara lain: 

Pada proses pembuatan prototipe digunakan perlakuan terbaik dari skala 

laboratotium, kemudian ditentukan sebagai pengembangan prototype awal. 

Setelah ditentukan prototipe awal akan dilakukan evaluasi konsumen. 

Sehingga dihasilkan prototipe yang telah dievaluasi  

Adapun Atribut dari produk untuk evaluasi konsumen adalah sebagai berikut: 

Ukuran, Massa, Harga, Kandungan nutrisi, Komposisi, Saran penyajian. 

Diagram alir tahapan prototyping dapat dilihat pada Gambar 2. 

 



 

Gambar 2. Diagram Alir Tahapan Prototiping 

 

3.4.1 Pengembangan Prototipe awal. 

Pada pengembangan prototipe awal akan dilakukan 3 tahapan desain, yaitu: 

1. Desain Proses Biomassa jagung instan 

Pada proses pembuatan desain proses biomassa jagung instan diperlukan 2 

tahapan utama proses yaitu tahap gelatinisasi dan fermentasi bahan baku (beras 

jagung) serta tahap pengeringan. Dibawah ini adalah gambar dari oparation proces 

cart dari biomassa jagung instan.  
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Gambar 3 Peta Proses Operasi Biomassa Jagung Instan 



2. Desain bentuk produk biomssa jagung instan  

Biomassa jagung instan berbentuk silinder diharapkan bentuk dari 

biomssa jagung instan ini mendekati bentuk dari beras.pada prototipe awal ini 

ukuran dari tiap butir dengan diameter 5mm dan panjang ±1 cm 

 

Gambar 4 bentuk dari biomassa jagung instan 

3.4.3 Evaluasi Konsuman 

Pada proses evaluasi konsumen penelitian menggunakan metode Kano 

target responden merupakan target pasar dari biomassa jagung instan. 

Sehingga responden diambil dari penduduk Malang pada usia produkstif.  

Diagram alir evaluasi konsumen dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 



3.4.3.1 Identifikasi Masalah 

 Masalah yang diangkat dalam evaluasi konsumen adalah belum 

diketahuinya selera dan keinginan konsumen terhadap biomassa jagung instan 

karena merupakan produk baru. Masalah tersebut menyebabkan peneliti ingin 

melakukan pengembangan produk yang disesuaikan dengan keinginan 

konsumen melalui penambahan, perbaikan, dan pengubahan beberapa atribut 

produknya. 

3.4.3.2 Studi Literatur 

 Studi literatur sangat menunjang penelitian yang dilakukan oleh suatu 

individu atau organisasi. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan 

dan membaca berbagi macam buku, jurnal, tulisan ilmiah, dan informasi dari 

internet yang berhubungan dengan pengembangan produk dan model kano. 

3.4.3.3 Sumber Data 

 Data yang dikumpulkan ada dua jenis, yatu: 

1. Data Primer  

 Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama dalam 

penelitian ( Umar, 2003). Data primer diperoleh dari responden dengan cara 

menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner. 



 

Gambar 7 diagram alir tahapan evaluasi konsumen 
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2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain (Umar, 2003). 

Data sekunder diperoleh dari data statistik pemerintah kota Malang mengenai 

jumlah penduduk  

3.4.3.4 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang digunakan kuesioner, kuesioner 

adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. (Umar, 2003). Kuesioner dibuat untuk mendapatkan tanggapan 

dari konsumen tentang atribut produk biomassa jagung instan yang akan 

diperbaiki, ditambahkan dan diubah. 

3.4.3.5 Penentuan Sampel 

 Populasi penelitian adalah penduduk kota Malang yang berusia antara 

20-59 tahun yang berjumlah 457.374 orang (Anonymous, 2008), tetapi tidak 

semua populasi dijadikan responden sehingga dilakukan pengambilan sampel 

yang dapat mewakili populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah quota sampling, yaitu dengan membagi ukuran sampel (30 

orang) menjadi dua karakteristik yang terdiri dari pria dan wanita dengan 

quota menurut prosesntase jumlah penduduk dari total jumlah penduduk usia 

20 – 59 tahun. Quota sampling mengidentifikasi sampel dengan sejumlah 

informasi yang dirancang sebelumnya yang diperoleh dari responden yang 



mempunyai karakteristik – karakteristik pokok, seperti jenis kelamin dan usia 

(Chadwick, 1991). 

 Dari 30 orang tersebut, akan dirinci lagi berdasarkan jenis kelamin 

dan kelompok usia seperti ditunjukan pada Tabel 4. Pembagian kelompok usia 

tersebut disesuaikan dengan teori perkembangan Erikson dalam Santrock 

(2002), yaitu usia awal dewasa (usia 20-39 tahun) dan dewasa (usia 40 – 59 

tahun) 

Tabel 4. Jumlah Responden Penelitian 

Kelompok 
Usia Jenis Kelamin 

Jumlah Penduduk 
Kota Malang 

Jumlah 
Responden 

Awal Dewasa 
(20-39 tahun) 

Pria 159.993 orang  35% = 10 orang 
Wanita 154.645 orang 34% = 10 orang 

Dewasa       
(40-59 tahun 

Pria  70.971 orang 15% = 5 orang 
Wanita 71.765 orang 16% = 5 orang 

Keterangan:  Jumlah  responden  diperoleh  dengan  menghitung  presentase 
penduduk pada kelompok usia yang dipilih. 

Sumber:  Anonymous ,( 2005c ) 

3.4.3.6 Penyusunan kuesioner 

 Pertanyaan yang dicantumkan dalam kuesioner dibuat dengan melakukan 

langkah identifikasi atribut produk berdasarkan kategori produk baru yang ingin 

di kembangkan seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5. 

Berdasarkan atribut yang telah ditetapkan, disusun pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat tertutup (jawaban tersedia) yang diberikan kepada konsumen untuk 

mengnalisa kebutuhan terhadap produk biomassa jagung instan. Pertanyaan dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu functional dan disfunctional dengan skala pertanyaan 

skala likert, misal: 



Tabel 5 Rencana penambahan, Perbaikan, dan pengubahan atribut biomassa 
jagung instan 
 
Kategori Produk 
baru 

Rencana Penambahan, Perbaikan, Dan Pengubahan 
Atribut Biomassa Jagung Instan 

Perbaikan dan Revisi 
produk yang telah 
ada 

 Rasa buah 
 Rasa Kaldu 
 Warna lebih terang 
 Warna lebih gelap 
 Penggantian merek 
 komposisi dan kandungan gizi 
 Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi 

yang bermanfaat bagi kesehatan 
 Peningkatan keseragaman produk 
 Adanya peningkatan harga sesuai dengan 

peningkatan kualitas 
 Massa produk lebih berat 
 Massa produk lebih ringan 
 Perubahan saran penyajian 

Penambahan pada 
lini produk yang 
telah ada 

 Penambahan keripik buah  
 Penambahan abon sesuai kaldu yang digunakan 

 

 Fungsional 

Atribut : Bagaimana menurut anda apabila rasa biomassa jagung instan 

ditambahkan rasa buah-buahan? 

Skor :  (1) sangat senang bila dilakukan 

 (2) harus dilakukan 

 (3) tidak bisa memberikan penilaian 

 (4) tidak suka tetapi bila dilakukan tidak apa-apa 

 (5) Sangat tidak suka bila dilakukan 

     2.    Disfungsional 

Atribut : Bagaimana menurut anda apabila rasa biomassa jagung instan 

tetap? 



Skor :  (1) sangat senang bila dilakukan 

(2) harus dilakukan 

(3) tidak bisa memberikan penilaian 

(4) tidak suka tetapi bila dilakukan tidak apa-apa 

(5) Sangat tidak suka bila dilakukan 

 
3.4.3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Langkah- langkah uji validitas dan reliabilitas meliputi: 

1. Melakukan uji coba kuesioner kepada 30 responden untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reliabilitas sebelum kuesioner disebarkan ke 

responden sesungguhnya menurut Bailey dalam Hasan (2002), ukuran 

sampel minimum penelitian yang akan menggunakan analisis data statistik 

adalah 30. Berdasarkan pernyataan inilah akhirnya kuesioner diujicobakan 

dalam batas minimal responden, yaitu 30 responden. 

2. Menguji tingkat validitas dengan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment Pearson (Arikunto ,1996) sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

r    = Nilai korelasi 

n    = Jumlah responden 

X   = Skor Pernyataan ke – n  

Y   = Skor Total 

XY= Skor Pernyataan ke –n dikalikan skor total 



Syarat minimum suatu butir instrumen dinyatakan valid apabila nilai 

indeks validitas ≥ 0.3 (Hasan, 2002). Pengujian tingkat validitas 

menggunakan bantuan program SPSS 11 for Windows. 

3. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach 

(Arikunto,1996) 

Dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

α = reliabilitas / koefisien Alpha cronbach (keandalan instrumen) 

K= Jumlah butir pertanyaan 

R = koefisien korelasi product Moment 

Nilai alpha cronbach adalah 0 sampai 1. Apabila nilai alpha cronbach 

suatu instrumen lebih dari 0,6 maka instrumen dapat dikatakan reliable 

(Santosa, 2005) pengujian reliabilitas menggunakan bantuan program 

SPSS 11 for wndows. 

 

3.4.3.8 Penyebaran kuesioner 

 Kuesioner yang telah dibuat disebarkan pada responden. Responden 

penelitian adalah penduduk kota Malang yang berusia  antara 20 – 59  tahun . 

3.4.3.9 Pengolahan Analisa , dan Intrepetasi Data 

 Data kuesioner diolah menggunakan Model Kano dengan langkah sebagai 

berikut: 



1. Mengkombinasikan jawaban pertanyaan Functional dan disfunctional tiap 

atribut untuk tiap responden berdasarkan tabel penentuan kategori kano 

sehingga diperoleh kategori kano tiap atribut produk untuk tiap 

reponden.seperti ditunjukkan Tabel 3., contoh: jika responden menjawab 

dengan skor 1 pada pertanyaan functional dan menjawab dengan skor 2 pada 

pertanyaan disfunctional, maka atribut tersebut termasuk dalam kategori A 

(atractive). Hal ini juga berlaku untuk semua atribut dan responden. 

2. Menghitung frekuensi kategori kano untuk tiap-tiap atribut produk dari semua 

responden sesuai hasil kuesioner kemudian menentukan kategori kano dengan 

menggunakan kategori kano dengan menggunakan blauth’s Formula 

(Walden, 1993) sebagai berikut 

a. Jika frekuensi kategori ( O – A – M ) > frekuensi kategori ( I – R – Q), 

maka kategori yang dipilih merupakan merupakan nilai yang paling 

maksimum dari ( O – A –M ) 

b. Jika frekuensi kategori ( O – A – M ) < frekuensi kategori ( I – R – Q), 

maka kategori yang dipilih merupakan nilai yang paling maksimum dari  

( I – R – Q) 

3. Menghitung costumer satisfaction coefficient (CS coefficient) sehingga 

tingkat kepuasan konsumen dapat diketahui dengan rumus sebagi berikut:  

 

 

 

 



Keterangan   

IBT = koefisien kepuasan 

IWT = koefisien ketidakpuasan 

Simbol: Q = quesionable, R = Reverse, A = Atractive, O = One dimensional,    

M = Must be 

Setelah menghitung nilai koefisien kepuasan kano ( IBT dan IWT). Nilai –

nilai tersebut digambarkan dalam grafik koefisien kepuasan kano (Gambar 1 ) 

sumbu X adalah nilai IWT dan sumbu Y adalah nilai IBT. 

3.4.3.10 Penentuan Alternatif pengembangan produk 

 Setelah melakukan analisa data, alternatif tindakan  pengembangan produk 

kemudian dilakukan dengan kreteria sebagai berikut: 

1. Atribut-atribut yang menurut konsumen termasuk dalam kategori must_be, 

One_dimensional, dan atractive tetap dikembangkan dalam biomassa 

jagung instan. 

2. Mempertimbangkan pengembangan atribut Indifferent karena ada atau 

tidak adanya atribut indifferent pada suatu produk, tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan konsumen. 

3. Menghindari pengembangan atribut reverse karena konsumen menolaknya 

dan tidak puas bila diberikan kepada biomassa jagung instan. 

4. Memeriksa sebab – sebab adanya atribut dalam kategori questionable (jika 

ada) kemudian meneliti kemungkinan masuk dalam kategori kano yang 

lain. 



IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Umum Responden 

 Karakteristik responden menggambarkan bagaimana keadaan responden 

yang diambil pada penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir, pekerjaan, pendapatan/ uang saku perbulan, keperluan konsumsi 

makanan instan, frekuensi konsumsi makanan instan. 

 Responden dibatasi pada wilayah kota Malang karena riset dilakukan di 

Universitas Brawijaya sehingga kota Malang adalah kota yang paling ideal untuk 

dilakukan penyebaran kuesioner karena jaraknya paling dekat dengan universitas 

brawijaya. Responden penelitian berjumlah 30 orang usia 20-59 tahun dengan 

jenis kelamin pria dan wanita masing- masing 15 orang karena pertimbangan 

konsumen produk instan terdiri dari dua jenis kelamin ini. Kelompok usia 20-59 

tahun adalah usia produktif ( Santrok, 2002) yang potensial untuk membeli 

produk baru ini “biomassa jagung instan” karena kelompok usia produktif secara 

ekonomi sudah mandiri sehingga dapat menjangkau harga biomassa jagung 

instan.kelompok usia produktif juga mempunya pemikiran yang logis dan 

idealistik, serta sudah mempunyai tanggung jawab pribadi dan sosial (Santrock, 

2002) sehingga dapat memberikan penilaian yang baik terhadap biomassa jagung 

instan. 

 Responden penelitian kemudian dibedakan menurut jenis kelamin dan 

kelompok usia, yaitu pria usia 20-39 tahun sebanyak 15 orang, wanita usia 20-39 

tahun 15 orang, pria usia 40-59 tahun sebanyak 5 orang dan wanita usia 40-59 



tahun sebanyak 5 orang. Pembagian kelompok responden berdasarkan prosentase 

jumlah penduduk pada usia tersebut terhadap jumlah penduduk keseluruhan 

penduduk kota Malang pada usia 20-59 tahun. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang mendekati kebenaran dan mewakili pendapat 

dari berbagai kelompok responden yang merupakan konsumen produk instan yang 

beredar dipasaran. Karakteristik responden secara keseluruhan disajikan dalam 

Tabel 6. 

Berdasarkan data yang terkumpul, maka karakteristik responden dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Responden yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang (3%) dari total 

responden dan merupakan kelompok responden terkecil dibandingkan 

dengan kelompok lain, sedangkan responden terbanyak adalah yang 

berpendidikan smu sebanyak 20 orang (67%). Tingkat pendidikan 

menentukan pola pikir dan sikap yang dimiliki oleh konsumen. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan konsumen akan semakin tinggi pula pengetahuan 

yang dikuasai sehingga akan menyebabkan semakin majunya pola pikir 

dan sikapnya dalam memilih produk (Kotler, 1996).  

2. Responden yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 14 orang (63%) 

dari total responden dan merupakan jumlah terbanyak dari profesi lainnya 

kelompok yang terkecil adalah pegawai 13%. Menurut kotler (1996), 

pekerjaan dapat dijadikan suatu petunjuk dalam menentukan kedudukan 

sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat. Pekerjaan sangat 

berpengaruh pada penghasilan tiap bulan yang diperoleh. Semakin baik 



pekerjaan seseorang, maka pendapatan yang diperoleh juga semakin tinggi 

yang akhirnya berpengaruh pada semakin terbukanya kemungkinan untuk 

melakukan pemilihan terhadap barang atau jasa. 

 

Tabel 6. Karakteristik Umum Responden 

No 
Profil 
Responden  kelompok Jumlah Persentase

1 
Jenis kelamin a. pria 15 50% 

b. wanita 15 50% 

2 
Usia a. 20-39 tahun  20 67% 

b. 40-59 tahun 10 33% 

3 

Pendidikan 
terakhir 

a. SD 1 3 % 
b. SMP/SLTP 7 23 % 
c. SMU/SLTA 13 43 % 
d. Diploma 5 17 % 
e. Sarjana 2 7 % 

4 

Tingkat 
pendapatan 
perbulan 

a. < Rp 500.000 6 23 % 
b. Rp 500.000 - Rp 1.000.000 14 47 % 
c. Rp 1.000.000 - 
Rp2.000.000 

7 20 % 

d. > Rp 2.000.000 3 10 % 

5 
Jenis pekerjaan a. Pegawai 4 13% 

b. Wiraswasta 14 46% 
c. Mahasiswa 12 40% 

6 
Tingkat 
keperluan 
konsumsi 

a. mengurangi rasa lapar 20 67 % 
b. cepat disajikan 10 33 % 
c. lainnya 0 0 % 

7 
Status konsumsi 
makanan instan 

a. sudah pernah 30 100 % 

b. belum pernah 0 0 % 

8 
Produk yang 
sering 
dikonsumsi 

a. mie 19 63 % 
b. nasi 6 20 % 
c. sereal 5 17 % 

9 

Frekuensi 
konsumsi 
makanan 
Tersebut 

a. <5 kali 7 23 % 

b. 5-10 kali 9 30 % 

c. > 10 kali 14 47 % 



3. Reaponden yang mempunyai pendapatan sebanyak 63% dan yang 

mendapatkan uang saku sebanyak 37%. Dari data yang diperoleh, maka 

dapat diketahui bahwa responden sebagian besar adalah penduduk yang 

berada pada golongan menengah. Penghasilan sangat berkaitan dengan 

jenis pekerjaan dan turut mempengaruhi perilaku dalam mengkonsumsi 

barang dan jasa. Perbedaan jumlah penghasilan menyebabkan perbedaan 

dalam keputusan pembelian suatu barang dan jasa. Konsumen yang 

berpenghasilan tinggi dapat lebih leluasa memilih produk pada berbagai 

tingkat harga dibandingkan dengan kelompok yang berpenghasilan rendah. 

4. Dari 30 orang responden, 67% diantaranya mengkonsumsi biomassa 

jagung instan untuk mengurangi rasa lapar. Jumlah ini merupakan 

kelompok terbesar dibandingkan kelompok yang lain. Responden yang 

bertujuan untuk alasan cepat disajikan sebanyak 33% jumlah ini 

merupakan kelompok terkecil dibandingkan kelompok lain. 

5. Responden yang mengkonsumsi makanan instan sebanyak 100% dari data 

di atas penduduk kota Malang semuanya pernah mengkonsumsi makanan 

instan karena produk- produk instan sudah tersedia di semua tempat. Dari 

sini akan diketahui peminat terhadap produk instan adalah tinggi, sehingga 

masih memungkinkan diproduksinya produk instan baru.  

 

 

 

 



4.2. Hasil Pengujian Kuesioner 

4.2.1 Validitas 

 Dari penelitian terhadap 30 responden didapatkan bahwa semua butir 

pertanyaan baik fungsional ataupun, disfungsional dinyatakan valid karena 

mempunyai koefisien korelasi r ≥ 0,3 yang merupakan syarat minimum suatu 

butir instrumen dinyatakan valid (Hasan, 2002). Hal ini berarti kuesioner yang 

digunakan mempu menentukan kategori kano dan koefisien kepuasan kanu. Tabel 

7 dan 8 menunjukkan hasil uji validitas kuesioner. 

4.2.2 Reliabilitas 

 Apabila suatu alat ukur telah dinyatakan valid, maka tahap berikutnya 

adalah mengukur reliabilitas alat ukur tersebut. Reliabilitas adalah ukuran yang 

menunjukkan konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain 

kesempatan  (santoso, 2005). Suatu kuesioner dinyatakan reliable jika mempunyai 

nilai alpha cronbach α > 0,6 (Santoso, 2005). Dari hasil uji reliabilitas kuesioner 

penelitian yang dilakukan terhadap 30 orang responden diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Pertanyaan functional 

Dalam uji reliabilitas jumlah responden adalah 30 dan jumlah item yang diuji 

adalah 18. Untuk semua nomor pertanyaan dapat dilihat bahwa nilai α = 0.6. dari 

hasil pengujian reliabilitas untuk semua butir jawaban kuesioner diperoleh nilai 

α=0.617 sehingga dapat disimpulkan bahwa desain kuesioner tersebut dinyatakan 

relianble. Hal ini berarti kuesioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur 

gejala yang sama di lain kesempatan 



Tabel 7 Hasil Perhitungan Uji Validitas Pertanyaan Fungsional 

No  Atribut Biomassa Jagung Instan 
koefisien 
korelasi 

Nilai 
kritis 

Status 

1 Rasa buah 0.344  0,3 Valid 
2 Rasa Kaldu 0.464  0,3 Valid 
3 Warna lebih terang 0.556  0,3 Valid 
4 Warna lebih gelap 0.355  0,3 Valid 
5 Penggantian merek 0.453  0,3 Valid 

6 
Pencantuman komposisi dan kandungan 
gizi 0.593  0,3 Valid 

7 

Biomassa jagung instan memiliki 
kandungan gizi yang bermanfaat bagi 
kesehatan 0.558  0,3 Valid 

8 Peningkatan keseragaman produk 0.490  0,3 Valid 

9 
Adanya peningkatan harga sesuai dengan 
peningkatan kualitas 0.423  0,3 Valid 

10 Massa produk lebih berat 0.647  0,3 Valid 
11 Massa produk lebih ringan 0.489  0,3 Valid 
12 Perubahan desain kemasan 0.536  0,3 Valid 
13 Penambahan keripik buah  0.448  0,3 Valid 

14 
Penambahan abon sesuai kaldu yang 
digunakan 0.566  0,3 Valid 

2. Pertanyaan disfungsional 

Dalam uji reliabilitas jumlah responden adalah 30 dan jumlah item 

yang diuji adalah 18. Untuk semua nomor pertanyaan dapat dilihat bahwa nilai α 

= 0.6. dari hasil pengujian reliabilitas untuk semua butir jawaban kuesioner 

diperoleh nilai α=0.812 sehingga dapat disimpulkan bahwa desain kuesioner 

tersebut dinyatakan relianble. Hal ini berarti kuesioner menunjukkan konsistensi 

dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. 

 

 



 

Tabel 8 Hasil Perhitungan Uji Validitas Pertanyaan Disfungsional 

No  Atribut Biomassa Jagung Instan 
koefisien 
korelasi 

Nilai kritis Status 

1 Rasa buah 0.557  0,3 Valid 
2 Rasa Kaldu 0.587  0,3 Valid 
3 Warna lebih terang 0.670  0,3 Valid 
4 Warna lebih gelap 0.438  0,3 Valid 
5 Penggantian merek 0.746  0,3 Valid 

6 
Pencantuman komposisi dan 
kandungan gizi 0.572  0,3 Valid 

7 

Biomassa jagung instan memiliki 
kandungan gizi yang bermanfaat 
bagi kesehatan 0.508  0,3 Valid 

8 Peningkatan keseragaman produk 0.474  0,3 Valid 

9 
Adanya peningkatan harga sesuai 
dengan peningkatan kualitas 0.604  0,3 Valid 

10 Massa produk lebih berat 0.345  0,3 Valid 
11 Massa produk lebih ringan 0.651  0,3 Valid 
12 Perubahan desain kemasan 0.640  0,3 Valid 
13 Penambahan keripik buah  0.594  0,3 Valid 

14 
Penambahan abon sesuai kaldu 
yang digunakan 0.577  0,3 Valid 

 



4.3 Model Kano Dan Hubungannya Dengan Pengembangan Produk 
4.3.1 Kategori Kano 

 Metode kano merupakan metode yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan produk karena output model kano sangat diperlukan pada tahap 

awal pengembangan produk, yaitu tahap pemunculan ide dan penyaringan ide. 

Pada tahap pemunculan ide diperlukan pemunculan konsep produk baru beserta 

manfaatnya, atribut fisik atau teknologi, modifikasi setiap atribut dalam upaya 

mencari produk yang lebih baik, dan melakukan identifikasi kebutuhan atau  

masalah konsumen. Pada tahap penyaringan ide, dilakukan pengujian konsep 

untuk mengukur minat pembeli potensial terhadap suatu produk sebelum prototipe 

aktualnya dikembangkan. Model kano juga melakukan kegiatan – kegiatan pada 

tahap awal pengembangan produk tersebut dari hasil jawaban responden pada 

kuesioner diperoleh kategori kano tiap atribut biomassa jagung instan seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 9. 

4.3.1.1 Atribut Kategori One Dimensional 

 Atribut biomassa jagung instan yang berada dalam kategori one 

dimensional berarti konsumen akan meningkat kepuasannya jika atribut tersebut 

diberikan, tetapi konsumen akan tidak  puas apabila atribut tersebut tidak ada 

(Widiawan , 2004). Pada kategori one dimensional atribut produk dari suatu 

produk harus dapat lebih baik dari pesaingnya. Atribut – atribut biomassa jagung 

instan yang berada dalam kategori one dimensional adalah 

 

 

 



Tabel 9 Persentase Kategori Kano Tiap Atribut Biomassa jagung instan 

Atribut Biomassa Jagung 
Instan 

Jumlah tiap kategori kano  A+O+
M  

I+R+Q   TO
TAL  

KATE 
GORI O  A M  I  R  Q 

Rasa buah 
1
3 

2
3  0 

4
0 

1
3 

1
0  37  63  100  I 

Rasa Kaldu 
1
3 

3
3  0 

5
0  3  0  47  53  100  I 

Warna lebih terang 0 
1
3  3 

4
0 

4
3  0  17  83  100  R 

Warna lebih gelap 0  3  0 
3
3 

6
3  1  3  97  100  R 

Penggantian merek 0  7  0 
5
7 

3
3  3  7  93  100  I 

komposisi dan kandungan gizi 
4
7 

2
3 

1
0 

1
0  3  7  80  20  100  O 

Biomassa jagung instan 
memiliki kandungan gizi yang 
bermanfaat bagi kesehatan 

6
3 

2
3  0 

1
0  3  0  87  13  100  O 

Peningkatan keseragaman 
produk 

1
0 

2
7  7 

5
3  3  0  43  57  100  I 

Adanya peningkatan harga 
sesuai dengan peningkatan 
kualitas 7 

1
0  3 

4
0 

3
3  7  20  80  100  I 

Massa produk lebih berat 3 
2
3  7 

5
3 

1
0  3  33  67  100  I 

Massa produk lebih ringan 0 
1
0  3 

5
0 

3
3  3  13  87  100  I 

Perubahan saran penyajian 0 
1
0  0 

5
3 

3
3  3  10  90  100  I 

Penambahan keripik buah  3 
3
3  3 

3
7 

1
3 

1
0  40  60  100  I 

Penambahan abon sesuai 
kaldu yang digunakan 0 

4
0  7 

4
7  7  0  47  53  100  I 

a. Komposisi dan Kandungan Gizi 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atractive , One 

dimensional, Must be adalah 80%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 20%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One dimensional, 

Must be  (A, O, dan M) adalah 23%, 47%, dan 10% sehingga kategori atribut 



biomassa jagung instan  pencantuman komposisi dan kandungan gizi  adalah 

one dimensional. 

b. Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi 

kesehatan 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 87%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 13%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One dimensional, 

Must be adalah 23%, 67%, dan 0% sehingga kategori atribut biomassa jagung 

instan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan adalah one 

dimensional. 

Selama ini jagung lebih banyak digunakan sebagai pakan ternak 

dan sebagian saja yang digunakan sebagai bahan makanan pokok untuk 

masyarakat Indonesia. Pengolahan jagung menjadi biomassa jagung instan 

adalah untuk meningkatkan kandungan gizi dan mempermudah dalam 

mengkonsumsi jagung. Kandungan gizi dari biomassa jagung instan tidak 

kalah dengan beras dan ada beberapa kandungan gizi yang lebih baik dari 

pada beras. Hal ini mengakibatkan konsumen akan meningkat kepuasannya 

tetapi akan tidak puas apabila tidak bermanfaat bagi kesehatan. Pengolahan 

jagung dengan menggunakan mikroorganisme sehingga menjadi biomassa 

jagung instan ini, secara signifikan meningkatkan kandungan asam amino 

yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan regenerasi tubuh  

 



4.3.1.2 Atribut Kategori Indifferent 

 Pengembangan atribut kategori Indifferent pada suatu produk tidak akan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen maupun ketidak puasan konsumen 

(Widiawan, 2004). Atribut – atribut biomassa jagung instan yang termasuk 

kategori indifferent adalah: 

a. Rasa Buah 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 37%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 63%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable Q adalah 40%, 30%, dan 10% sehingga kategori atribut 

biomassa jagung instan untuk rasa buah adalah indifferent 

Selama ini rasa biomassa jagung instan masih standart yaitu rasa 

jagung pada umumnya. Tetapi peneliti ingin mengembangkan rasa biomassa 

jagung instan menjadi rasa buah. Tanggapan responden terhadap 

pengembangnan biomassa jagung instan dengan rasa buah adalah indifferent 

yang berarti tidak mempengaruhi kepuasan konsumen, karena konsumen 

lebih menyukai rasa original jagung.  Pengembangan produk biomassa jagung 

instan dengan rasa buah akan dipertimbangkan lagi perlu atau tidaknya 

dikembangkan ke arah tersebut. 

b. Rasa Kaldu 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 47%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 



responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 53%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 50%, 3%, dan 0% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk rasa kaldu adalah indifferent 

Tanggapan responden terhadap pengembangan biomassa jagung 

instan dengan rasa buah adalah indifferent yang berarti tidak mempengaruhi 

kepuasan konsumen, karena konsumen lebih menyukai rasa original jagung.  

Rasa kaldu disini akan ditambahkan bumbu sebagai penambah rasa. 

Pengembangan produk biomassa jagung instan dengan rasa kaldu akan 

dipertimbangkan lagi perlu atau tidaknya dikembangkan ke arah tersebut. 

Dilihat dari jumlah frekuensi atractive pada Tabel 9 rasa kaldu merupakan 

peringkat dua (33%) hal ini memberikan peluang bahwa ada saatnya 

konsumen akan puas apabila biomassa jagung instan ditambahkan rasa kaldu. 

c. Merek 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 7%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 93%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 57%, 33%, dan 7% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk penggantian merek  adalah indifferent. Hal ini berarti 

bahwa perubahan merek dari biomasa jagung instan (Cornio) menjadi merek 

lainnya harus dipertimbangkan karena tidak berpengaruh dengan kepuasan 

maupu  ketidak puasan konsumen. 



d. Keseragaman Produk 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 43%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 57%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 53%, 3%, dan 0% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk peningkatan keseragaman produk adalah indifferent. 

e. Harga Produk 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 20%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 80%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 40%, 33%, dan 7% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk peningkatan harga sesuai dengan peningkatan kualiatas 

adalah indifferent. hal ini berarti bahwa peningkatan harga sesuai dengan 

peningkatan kualitas dari biomasa jagung instan harus dipertimbangkan 

karena tidak berpengaruh dengan kepuasan maupu  ketidak puasan 

konsumen. Konsumen juga cenderung tidak menyukai peningkatan harga dari 

produk biomassa jagung instan meskipun kualitas sudah ditingkatkan. 

f. Massa lebih berat 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 33%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 



responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 67%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 53%, 10%, dan 3% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk massa lebih berat adalah indifferent. Massa biomassa 

jagung instan adalah 100 gr, dengan berat 100 gr biomassa jagung instan 

sudah cukup untuk porsi makan responden. Sehingga pengembangan kearah 

penambahan masa produk perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak 

menambah tingkat kepuasan konsumen 

 

g. Massa Lebih Ringan 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 13%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 87%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 50%, 33%, dan 3% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk massa lebih ringan adalah indifferent. Massa biomassa 

jagung instan adalah 100 gr, dengan berat 100 gr biomassa jagung instan 

sudah cukup untuk porsi makan responden, tetapi apabila produk dikurangi 

responden lebih banyak yang tidak suka, sebanyak 33% responden 

menyatakan tidak suka yang merupakan peringkat 2 teratas dari atribut ini. 

Sehingga pengembangan kearah penambahan masa produk tidak perlu 

dipertimbangkan lagi, karena tidak menambah tingkat kepuasan konsumen. 

 



h. Saran Penyajian 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 10%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 90%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 53%, 33%, dan 3% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk perubahan saran penyajian adalah indifferent. 

Saran penyajian sudah dicantumkan pada label kemasan awal 

prototipe, saran penyajian berfungsi sebagai informasi mengenai cara 

pembuatan apabila saran penyajian sedah dibuat dengan jelas maka konsumen 

akan dengan mudah mengkonsumsi produk yang dibuat. Saran penyajian 

yang telah dicantumkan sudah cukup jelas sehingga konsumen tidak akan 

bertambah puas apabila dikembangkan lagi, dan juga tidak berpengaruh 

terhadap ketidak puasan konsumen apabila saran penyajian dikembangkan. 

Pengembangan ke arah perubahan saran penyajian akan dipertimbangkan 

lagi. 

i. Penambahan Keripik buah 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 40%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 60%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 37%, 13%, dan 10% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk Penambahan keripik buah adalah indifferent 



Penambahan keripik buah bertujuan untuk memberikan rasa yang 

unik dari biomasa jagung instan, selama ini biomassa jagung instan belum 

diberikan penambahan. Tetapi dari hasil penyebaran kuesioner responden 

kurang menyukai apabila pada produk tersebut ditambahkan keripik buah, 

meskipun ditambahkan tidak akan menambah kepuasan. Sehingga 

pengembangan kearah penambahan keripik buah perlu dipertimbangkan lagi. 

j. Penambahan abon sesuai dengan rasa kaldu 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , One 

dimensional, Must be adalah 47%, sedangkan penjumlahan frekuensi jawaban 

responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 53%. secara 

berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 47%, 7%, dan 0% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk penambahan abon adalah indifferent 

Penambahan abon untuk meningkatkan cita rasa dari penambahan 

rasa kaldu. Semisal rasa udang akan ditambahkan abon udang, sehingga rasa 

dari biomassa jagung instan akan lebih baik. Melihat respon konsumen antara 

jawaban attractive dan indifferent tidak jauh beda meskipun sudah termasuk 

pada kategori indifferent atribut penambahan abon lebih diinginkan 

konsumen sehingga atribut ini akan dipertimbangkan lagi untuk 

dikembangkan, diharapkan dengan penambahan abon akan meningkatkan 

kepuasan konsumen terhadap biomassa jagung instan.  

 

 



4.3.1.3 Atribut Kategori Reverse 

 Konsumen tidak puas apabila ada atribut yang berada dalam kategori 

reverse, tetapi konsumen puas jika atribut yang berada dalam kategori reverse, 

tetapi konsumen akan puas jika atribut yang berada dalam kategori reverse tidak 

ada (Widiawan, 2004). Atribut biomassa jagung instan yang termasuk dalam 

kategori reverse adalah: 

a. Warna Lebih terang 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , 

One dimensional, Must be adalah 17%, sedangkan penjumlahan frekuensi 

jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 83%. 

secara berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 40%, 43%, dan 0% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk perubahan warna lebih terang adalah reverse. 

b. Warna Lebih gelap 

Penjumlahan frekuensi jawaban responden kategori Atraktive , 

One dimensional, Must be adalah 3%, sedangkan penjumlahan frekuensi 

jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, Questionable adalah 97%. 

secara berturut frekuensi jawaban responden kategori Indifferent, Reverse, 

Questionable adalah 33%, 63%, dan 1% sehingga kategori atribut biomassa 

jagung instan untuk perubahan warna lebih terang adalah reverse. Hal ini 

berarti bahwa konsumen tidak akan puas apabila warna biomassa jagung 

instan dibuat lebih terang. Dengan kondisi tersebut pengembangan kearah 

warna lebih terang akan dibatalkan dengan tujuan untuk meningkatkan 



kepuasan konsumen. Melihat dari dua atribut tentang perubahan warna yang  

keduanya masuk dalam kategori Reverse, merupakan indikasi bahwa 

konsumen lebih menyukai biomassa jagung instan dengan warna natural atau 

jingga 

4.3.2 Nilai Koefisien Kepuasan Kano dan Grafik Koefisien Kepuasan Kano 

 Koefisien kepuasan kano (customer satisfaction coefficient) menunjukkan 

koefisien-koefisien kepuasan dan ketidak puasan pada rencana pemberian 

beberapa atribut pada biomassa jagung instan. Atribut yang dihitung koefisien 

kepuasan atau ketidak puasannya adalah atribut yang termasuk kategori ( M, O, A, 

I) karena atribut – atribut ini layak dikembangkan dalam pengembangan produk 

dan perlu diketahui kekuatan pengaruhnya terhadap kepuasan maupun ketidak 

puasan konsumen sehingga dapat dipilih prioritas – prioritas pengembangan yang 

utama apabila anggaran pengembangan produk terbatas. Hasil perhitungan 

koefisien kepuasan (if better than best in class = IBT) dan ketidak puasan (if 

worse than best in class =IWT) untuk atribut biomassa jagung instan (kategori 

M,O,A,I) ditunjukkan oleh tabel 10. Nilai IBT berarti konsumen akan meningkat 

kepuasan apabila atribut diberikan dalam biomassa jagung instan. Sedangkan IWT 

bearti konsumen akan menurun kepuasannya apabila atribut diberikan dalam 

biomassa jagung isntan. Jika nilai IBT semakin mendekati 1, maka kepuasan 

konsumen akan semakin meningkat. Jika nilai IWT semakin mendekati -1, maka 

ketidak puasan konsumen akan semakin meningkat. 

Penentuan urutan prioritas pengembangan produk berdasarkan kategori 

atribut kemudian dipilih atribut yang mempunyai nilai kepuasan (IBT) mulai dari 



yang tertinggi sampai rendah urutkan dari ke-15 atribut yang sebaiknya 

dikembangkan peneliti lebih lanjutnya. 

Tabel 10 Nilai costumer satisfaction coefficient atribut – atribut biomassa 
jagung instan 

   Atribut Biomassa Jagung Instan 
Nilai Kepuasan 

IBT  IWT 

A  Rasa buah 0.47826  ‐0.1739 

B  Rasa Kaldu 0.48276  ‐0.1379 

C  Penggantian merek 0.10526  0 

D  Pencantuman komposisi dan kandungan gizi 0.77778  ‐0.6296 

E 
Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi 
kesehatan 0.89655  ‐0.6552 

F  Peningkatan keseragaman produk 0.37931  ‐0.1724 

G  Adanya peningkatan harga sesuai dengan peningkatan kualitas 0.27778  ‐0.1667 

H  Massa produk lebih berat 0.30769  ‐0.1154 

I  Massa produk lebih ringan 0.15789  ‐0.0526 

J  Perubahan saran penyajian 0.15789  0 

K  Penambahan keripik buah  0.47826  ‐0.087 

L  Penambahan abon sesuai kaldu yang digunakan 0.42857  ‐0.0714 
Sumber: Data primer diolah 

 
a. Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi 

kesehatan 

Nilai IBT pada atribut Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi 

yang bermanfaat bagi kesehatan adalah 0,89 sedangkan nilai IWT adalah -

0,65. Pengaruh pemberian atribut Biomassa jagung instan memiliki 

kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan terhadap kepuasan 

konsumen tinggi , tetapi pengaruh tidak diberikannya atribut tersebut 

terhadap ketidak puasan konsumen juga tinggi. Oleh karena itu 

pengembangan atribut biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi 



yang bermanfaat bagi kesehatan harus dilakukan sehingga kepuasan 

konsumen akan meningkat dan ketidak puasan konsumen dapat diatasi. 

b. Pencantuman komposisi dan kandungan gizi 

Nilai IBT pada atribut Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi 

yang bermanfaat bagi kesehatan adalah 0,78 sedangkan nilai IWT adalah -

0,63. Pengaruh pemberian atribut Pencantuman komposisi dan kandungan 

gizi terhadap kepuasan konsumen tinggi, tetapi pengaruh tidak 

diberikannya atribut tersebut terhadap ketidak puasan konsumen juga 

tinggi. Oleh karena itu pengembangan atribut Pencantuman komposisi dan 

kandungan gizi harus dilakukan sehingga kepuasan konsumen akan 

meningkat dan ketidak puasan konsumen dapat diatasi. Pengembangan 

atribut Pencantuman komposisi dan kandungan gizi termasuk prioritas 

kedua setelah atribut Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi 

yang bermanfaat bagi kesehatan. 

1. Atribut Kategori Indifferent 

Pengembangan atribut kategori indifferent pada suatu produk tidak 

akan berpengaruh terhadap kepuasan maupun ketidak puasan konsumen, bahkan 

nilainya pasti kecil, jika berpengaruh terhadap kepuasan maupun ketidak puasan 

konsumen. Oleh karena itu, atribut kategori indifferent kurang perlu 

dikembangkan. Atribut – atribut biomassa jagung instan yang termasuk dalam 

kategori indifferent dan urutan prioritas pengembangannya adalah:  

 

 



Tabel 11 Prioritas Pengembangan Atribut Indifferent Biomassa Jagung 
Instan 
Prioritas Atribut Biomassa Jagung Instan 

1 Penambahan keripik buah  
2 Rasa Kaldu 
3 Rasa buah 

4 Penambahan abon sesuai kaldu yang digunakan 
5 Peningkatan keseragaman produk 
6 Massa produk lebih berat 
7 Adanya peningkatan harga sesuai dengan peningkatan kualitas 
8 Perubahan saran penyajian 
9 Massa produk lebih ringan 
10 Penggantian merek 

 

a. Penambahan keripik buah 

Nilai IBT pada atribut penambahan keripik buah adalah 0,48 sedangkan 

nilai IWT pada atribut penambahan keripik buah adalah -0,087. Jika 

ditambahkan keripik buah maka pengaruhnya terhadap kepuasan 

konsumen masih tinggi (mendekati 0.5 \ mendekati kategori Atraktif), jika 

tidak ditambahkan tidak ada pengaruhnya terhadap ketidak puasan 

konsumen karena mendekati 0. Oleh karena itu pengembangan ke arah 

penambahan keripik buah masuk dalam kategori indifferent dengan 

prioritas utama dari semua atribut indifferent. 

b. Rasa kaldu  

Nilai IBT pada atribut penambahan rasa kaldu adalah 0,48 sedangkan nilai 

IWT pada atribut penambahan rasa kaldu adalah -0,137. Jika ditambahkan 

rasa kaldu maka pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen masih tinggi 

(mendekati 0.5 \ mendekati kategori Atraktif), jika tidak ditambahkan 

maka pengaruhnya kecil terhadap ketidak puasan konsumen karena 



mendekati 0. Oleh karena itu pengembangan kearah rasa kaldu masuk 

dalam kategori indifferent dengan prioritas kedua dari semua atribut 

indifferent. 

c. Rasa buah 

Nilai IBT pada atribut penambahan rasa buah adalah 0,47 sedangkan nilai 

IWT pada atribut penambahan rasa buah adalah -0,173. Jika ditambahkan 

rasa buah maka pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen masih tinggi 

(mendekati 0.5 \ mendekati kategori Atraktif), jika tidak ditambahkan 

maka pengaruhnya kecil terhadap ketidak puasan konsumen karena 

mendekati 0. Oleh karena itu pengembangan kearah penambahan rasa 

buah masuk dalam kategori indifferent dengan prioritas ketiga dari semua 

atribut indifferent. 

d. Penambahan abon 

Nilai IBT pada atribut penambahan abon adalah 0,42 sedangkan nilai IWT 

pada atribut penambahan abon adalah -0,07. Jika ditambahkan abon maka 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen masih tinggi (mendekati 0.5 \ 

mendekati kategori Atraktif), jika tidak ditambahkan tidak ada 

pengaruhnya terhadap ketidak puasan konsumen karena mendekati 0. Oleh 

karena itu pengembangan kearah penambahan abon masuk dalam kategori 

indifferent dengan prioritas ke-4 dari semua atribut indifferent. 

e. Peningkatan keseragaman produk 

Nilai IBT pada atribut peningkatan keseragaman produk adalah 0,37 

sedangkan nilai IWT pada atribut keseragaman produk adalah -0,17. Jika 



keseragaman produk ditingkatkan maka pengaruhnya terhadap kepuasan 

konsumen masih tinggi (lebih dari 0.25), jika tidak ditambahkan maka  

pengaruhnya terhadap ketidak puasan konsumen rendah karena mendekati 

0. Oleh karena itu pengembangan kearah keseragaman produk masuk 

dalam kategori indifferent dengan prioritas ke-5 dari semua atribut 

indifferent. 

f. Massa produk lebih berat 

Nilai IBT pada atribut massa produk lebih berat adalah 0,31 sedangkan 

nilai IWT pada atribut massa produk lebih berat adalah -0,11 Jika massa 

produk lebih berat maka pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen 

rendah (mendekati 0), jika tidak ditambahkan pengaruhnya terhadap 

ketidak puasan konsumen rendah karena mendekati 0. Oleh karena itu 

pengembangan kearah massa produk lebih berat masuk dalam kategori 

indifferent dengan prioritas ke-6 dari semua atribut indifferent. 

g. Adanya peningkatan harga sesuai dengan peningkatan kualitas 

Nilai IBT pada atribut adanya peningkatan harga sesuai dengan 

peningkatan kualitas adalah 0,27 sedangkan nilai IWT pada atribut 

tersebut adalah -0,16. Jika peningkatan harga sesuai dengan peningkatan 

kualitas ditambahkan maka pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen 

rendah, jika tidak ditambahkan pengaruhnya terhadap ketidak puasan 

konsumen sangat rendah karena mendekati 0. Oleh karena itu 

pengembangan kearah peningkatan harga sesuai dengan peningkatan 



kualitas masuk dalam kategori indifferent dengan prioritas ke-8 dari semua 

atribut indifferent. 

h. Perubahan saran penyajian 

Nilai IBT pada atribut perubahan saran penyajian adalah 0,15 sedangkan 

nilai IWT pada atribut perubahan saran penyajian adalah 0. Jika saran 

penyajian diubah maka pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen sangat 

rendah (mendekati 0), jika tidak ditambahkan tidak ada pengaruhnya 

terhadap ketidak puasan konsumen karena IWT nya 0. Oleh karena itu 

pengembangan kearah perubahan saran penyajian masuk dalam kategori 

indifferent dengan prioritas ke-10 dari semua atribut indifferent. 

i. Massa produk lebih ringan 

Nilai IBT pada atribut massa produ lebih ringan adalah 0,15sedangkan 

nilai IWT pada atribut tersebut adalah -0,05. Jika massa produk lebih 

ringan maka pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen sangat rendah 

(mendekati 0), jika tidak ditambahkan tidak ada pengaruhnya terhadap 

ketidak puasan konsumen karena mendekati 0. Oleh karena itu 

pengembangan kearah massa produk lebih ringan masuk dalam kategori 

indifferent dengan prioritas ke-11 dari semua atribut indifferent. 

 

j. Penggantian merek 

Nilai IBT pada atribut penggantian merek adalah 0,10 sedangkan nilai 

IWT pada atribut penggantian merek adalah 0. Jika merek diganti maka 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen sangat rendah (mendekati 0), 



jika tidak ditambahkan tidak ada pengaruhnya terhadap ketidak puasan 

konsumen karena mendekati 0. Oleh karena itu pengembangan kearah 

penggantian merek masuk dalam kategori indifferent dengan prioritas ke-

12 dari semua atribut indifferent. 

4.4 Prototipe Produk Akhir Biomassa Jagung Instan  

 Prototype biomassa jagung instan akan didesain ulang karena atributnya 

lebih banyak masuk kedalam kategori kano Indifferent sehingga prototype 

biomassa jagung instan dilakukan penelitian ulang menggunakan responden ahli 

dibidang pengolahan produk agro dan retailer atau pedagang 

4.4.1 Karakteristik Umum Responden Ahli 

Karakteristik responden menggambarkan bagaimana keadaan responden 

yang diambil pada penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pengalaman. Responden ahli yang diambil sebanyak 3 orang yang berfungsi untuk 

menganalisa ulang prioritas atribut biomassa jagung instan yang diperoleh dari 

responden umum. 

No  : 1  
Nama  : Prof. dr. Sri kumalaningsih MAppSc. 
Jenis kelamin : Wanita 
Profesi  : Dosen 
Pengalaman : Produksi produk pertanian 
No  : 2  
Nama  : Mulyadi. 
Jenis kelamin : Pria 
Profesi  : Pengusaha 
Pengalaman : Produksi produk pertanian dan pemasaran 
 
No  : 3  
Nama  : Madukin 
Jenis kelamin : Pria 
Profesi  : Pengusaha 
Pengalaman : Pemasaran Produk Pertanian  



4.4.2 Nilai Koefisien Kepuasan Kano dan Grafik Koefisien Kepuasan Kano  

 Koefisien kepuasan kano (customer satisfaction coefficient) menunjukkan 

koefisien-koefisien kepuasan dan ketidak puasan pada rencana pemberian 

beberapa atribut pada biomassa jagung instan. Tabel 13 menunjukkan persentase 

kategori kano yang merupakan hasil evaluasi dari responden ahli. 

 

a.  Atribut yang masuk dalam kategori reverse 

 Atribut-atribut biomassa jagung instan yang masuk dalam kategori reverse 

tidak dikembangkan, diperbaiki atupun diganti karena atribut reverse tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

1. Atribut warna lebih terang  

Warna biomassa jagung instan adalah jingga sesuai dengan warna bahan 

baku atau sama dengan warna jagung, akan dikembangkan sehingga warna nya 

lebih terang. Setelah di evaluasi responden menyatakan tidak setuju, menurut 

responden apabila dalam rangka membuat warna lebih terang dengan 

menggunakan bantuan bahan kimia mengakibatkan produk fungsional akan 

kurang baik karena bertentangan dengan fungsinya untuk membuat tubuh 

konsumen menjadi sehat. Atribut ini masuk dalam kategori reverse hal ini berarti 

bahwa konsumen tidak akan puas apabila warna biomassa jagung instan dibuat 

lebih terang. Dengan kondisi tersebut pengembangan kearah warna lebih terang 

akan dibatalkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

 

 



Tabel 12 Persentase Kategori Kano Tiap Atribut Biomassa jagung instan 

Atribut Biomassa Jagung 
Instan 

O 
(%) 

A 
(%) 

M 
(%) 

I 
(%) 

R 
(%) 

Q 
(%) 

A+O+
M (%) 

I+R+
Q (%) 

TO
TAL 
(%) 

ka
te
g
or
i 

Rasa abon 0  67  0  33  0  0  67  33  100  A 

Warna lebih terang 0  0  0  33  67  0  0  100  100  R 

Warna lebih gelap 0  0  0  33  67  0  0  100  100  R 

Pencantuman komposisi dan 
kandungan gizi 67  0  33  0  0  0  100  0  100  O 

Peningkatan keseragaman 
produk 67  33  0  0  0  0  100  0  100  O 

Penggantian merek 0  0  0  0  100  0  0  100  100  R 

Perubahan saran penyajian 0  0  67  0  33  0  67  33  100  M 

Tabel 13 Nilai costumer satisfaction coefficient atribut – atribut biomassa 
jagung instan 

   Atribut Biomassa Jagung Instan  KATEGORI 

Nilai Kepuasan 

IBT  IWT 

a  Rasa abon  A  0,67  ‐0 

b 
Pencantuman komposisi dan kandungan 
gizi O  0,67  ‐1 

c  Peningkatan keseragaman produk  O  1  ‐0,67 

d  Perubahan saran penyajian M  0  ‐1 
 
a.  Atribut yang masuk dalam kategori reverse 

 Atribut-atribut biomassa jagung instan yang masuk dalam kategori reverse 

tidak dikembangkan, diperbaiki atupun diganti karena atribut reverse tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 



 
Gambar 5  Grafik koefisien kepuasan kano biomassa jagung instan lanjutan 
Keterangan: 

a. Rasa abon 
b. Pencantuman komposisi dan kandungan gizi 
c. Peningkatan keseragaman produk 
d. Perubahan sarana penyajian 

 
2. Atribut warna lebih terang  

Warna biomassa jagung instan adalah jingga sesuai dengan warna bahan 

baku atau sama dengan warna jagung, akan dikembangkan sehingga warna nya 

lebih terang. Setelah di evaluasi responden menyatakan tidak setuju, menurut 

responden apabila dalam rangka membuat warna lebih terang dengan 

menggunakan bantuan bahan kimia mengakibatkan produk fungsional akan 

kurang baik karena bertentangan dengan fungsinya untuk membuat tubuh 

konsumen menjadi sehat. Atribut ini masuk dalam kategori reverse hal ini berarti 

bahwa konsumen tidak akan puas apabila warna biomassa jagung instan dibuat 

lebih terang. Dengan kondisi tersebut pengembangan kearah warna lebih terang 

akan dibatalkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 



3. Atribut Warna lebih gelap 

Atribut biomassa jagung instan untuk perubahan warna lebih gelap adalah 

reverse. Hal ini berarti bahwa konsumen tidak akan puas apabila warna biomassa 

jagung instan dibuat lebih gelap. Dengan kondisi tersebut pengembangan kearah 

warna lebih gelap akan dibatalkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen. Melihat dari dua atribut tentang perubahan warna yang  keduanya 

masuk dalam kategori Reverse, merupakan indikasi bahwa konsumen lebih 

menyukai biomassa jagung instan dengan warna natural atau jingga. 

Diperbandingkan dengan produk lain yang sejenis atau yang berbahan baku sama 

warna biomassa jagung instan mencapai rating 60% yang berarti cukup kuat 

dalam pengaruhnya dengan kepuasan konsumen tetapi masih kalah dengan produk 

saingannya yang sebesar 80% untuk “Kellogs” yang berarti kuat, tetapi masih 

sama dengan “Happy toss” yang juga sama 60%. 

4. Atribut penggantian merek 

Merek memegang peranan penting dalam pemasaran merek berkaitan 

dengan persepsi sehingga sesungguhnya persaingan yang terjadi antar perusahaan 

adalah pertarungan persepsi bukan pertarungan produk. Merek dapat memiliki 

posisi sangat kuat apabila telah dikenal konsumen. Merek yang telah dikenalkan 

kepada responden adalah Cornio, dari tanggapan responden penggantian merek 

Cornio tidak perlu dilakukan karena dengan nama tersebut sudah cukup baik dan 

sudah mampu menggambarkan produk yang dijual. Penggunaan bahasa inggris 

memberikan dampak positif terhadap persepsi reponden terhadap produk 

biomassa jagung instan. Atribut ini masuk dalam kategori reverse hal ini berarti 



bahwa konsumen tidak akan puas apabila merek biomassa jagung instan diganti. 

Dengan kondisi tersebut pengembangan kearah penggantian merek akan 

dibatalkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Dibandingkan 

dengan “Kellogs” dan “Happy toss” mendapatkan rating paling tinggi yaitu 67%, 

yang lainnya 60% hal ini berarti merek Cornio sudah cukup kuat untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen karena sudah sebanding dengan produk bahan 

baku sejenisnya 

b. Atribut yang masuk dalam pengembangan produk lanjutan 

1. Rasa abon 

Konsumen akan sangat puas jika atribut yang berada dalam kategori 

attractive, tetapi konsumen tidak kecewa jika atribut yang berada dalam ketegori 

ini tidak diberikan, pemberian atribut yang berada pada ketegori ini menimbulkan 

kesenangan dan sesuatu yang mengejutkan bagi konsumen serta sebagai pembeda 

dari pesaing atau bahkan dapat mengungguli pesaing. Biasanya konsumen mau 

membayar lebih untuk pemberian atribut yang berada dalam kategori ini.   

Nilai IBT pada atribut penambahan abon adalah 0.67 sedangkan nilai IWT 

pada atribut penambahan abon adalah 0. Jika ditambahkan abon maka 

pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen sangat inggi (mendekati), jika tidak 

ditambahkan tidak ada pengaruhnya terhadap ketidak puasan konsumen karena 

bernilai 0. Oleh karena itu pengembangan kearah penambahan abon masuk dalam 

kategori attractive. Abon sebaiknya ditambahkan pada biomassa jagung instan 

karena dari perbandingan produk dengan pesaing ratting rasa alami biomassa 

jagung instan paling rendah 60% sedangkan “Kellogs” 80% dan “Happy toss” 



67%. sehingga konsumen berharap dengan pemambahan abon akan meningkatkan 

rasa dari produk biomassa jagung instan. Pada pengembangan produk biomassa 

jagung instan akan ditambahkan abon sebagai prioritas utama untuk  mendorong 

peningkatan kepuasan konsumen. 

2. Komposisi dan kandungan gizi 

Nilai IBT pada atribut Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi 

yang bermanfaat bagi kesehatan adalah 0,67 sedangkan nilai IWT adalah -1. 

Pengaruh pemberian atribut pencantuman komposisi dan kandungan gizi terhadap 

kepuasan konsumen tinggi, tetapi pengaruh tidak diberikannya atribut tersebut 

terhadap ketidak puasan konsumen juga tinggi. Oleh karena itu pengembangan 

atribut Pencantuman komposisi dan kandungan gizi masuk dalam kategori one 

dimensional dan harus dilakukan sehingga kepuasan konsumen akan meningkat 

dan ketidak puasan konsumen dapat diatasi. Untuk komposisi produk biomassa 

jagung instan mendapatkan rating 60% sedangkan “Kellogs” 87% dan “Happy 

toss” 53% hal ini menggambarkan posisi tawar biomssa jagung instan berada di 

diantara produk saingannya. Menurut responden komposisi biomassa jagug instan 

tidak ada bahan pengawet dan lebih cenderung alami sehingga apresiasi terhadap 

komposisi biomassa jagung instan sebagai makanan fungsional masih tinggi 

walaupun masih dibawah “kellog” yang mempunyai komposisi dan kandungan 

gizi lebih lengkap. Tetapi masih diatas produk “Happy toss”. 

Konsumen semakin mengerti dengan produk yang dibelinya sehingga 

pencantuman komposisi kimia dan gizi akan memberikan tambahan pengetahuan 

tentang produk yang akan dijual, sehingga konsumen dapat membuat keputusan 



pemebelian. Pencantuman komposisi kimia dan gizi akan meningkatkan 

prosentase pembelian terhadap produk yang telah diproduksi. Jika dilakukan 

pencantuman komposisi kima dan gizi pada lebel kemasan biomassa jagung instan 

maka konsumen akan puas tetapi konsumen tidak akan puas apabila tidak 

dicantumkan komposisi kimia dan gizi. Oleh karena itu pada kemasan biomassa 

jagung instan harus dicantumkan komposisi kimia dan gizi untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen dan menghindari ketidak puasan konsumen. 

Tabel 14 Kandungan Gizi Cornio Dan Produk Saingnnya 

Komponen Nutrisi 
Produk Pembanding 

Cornio Kellogs Happytoss 
Energi (kal) 314 370 520 
Lemak (mg) 0,2 0,8 28 
Kolesterol (mg) 0 0 - 
Protein (g) 18 7 8 
Karbohidrat (g) 58 85 64 
Serat (g) 2 3 - 
Vitamin A (µg) 172 600 - 
Vitamin B (µg) 2 19 - 
Zat besi (mg) 0 8,5 - 
Asam amino (mg) 1000 - - 

Sumber: Data primer 

3. Peningkatan keseragaman produk 

Nilai IBT pada atribut peningkatan keseragaman produk adalah 1 

sedangkan nilai IWT pada atribut keseragaman produk adalah -0,67. Pengaruh 

pemberian atribut peningkatan keseragaman produk terhadap kepuasan konsumen 

tinggi, tetapi pengaruh tidak diberikannya atribut tersebut terhadap ketidak puasan 

konsumen juga tinggi. Oleh karena itu pengembangan kearah keseragaman 

produk masuk dalam kategori one dimensional. Pengembangan ke arah 



peningkatan keseragaman produk harus dilakukan untuk menjaga kepuasan 

konsumen dan ketidak puasan konsumen dapat terhindarkan 

Produk biomassa jagung instan berbentuk silinder, proses forming 

dilakukan menggunakan gilingan daging, kemudian dipotong sepanjang 2 cm. 

tetapi banyak yang berbeda atau tidak seragam panjang pendeknya. Setelah 

dilakukan survey responden memberikan tanggapan bahwa perlu dilakukan 

penyeragaman produk. Karena melihat dari sampel yang telah diberikan produk 

belum cukup seragam sehingga perlu dilakukan improvisasi terhadap pemotongan 

untuk menjaga produk tetap seragam. Dari hasil perbandingan produk “Cornio” 

mendapat ratting yang paling kecil 53% sedangkan “kellog” dan “Happy toss” 

60%. Hal ini disebabkan bentuk produk saingan lebih seragam dari pada “Cornio” 

apabila ditingkatkankan keseragaman produk berakibat langsung pada 

meningkatnya  kepuasan konsumen 

4. Perubahan saran penyajian 

Nilai IBT pada atribut perubahan saran penyajian adalah 0 sedangkan nilai 

IWT pada atribut perubahan saran penyajian adalah -1. Jika dilakukan perubahan 

saran penyajian maka pengaruh terhadap kepuasan konsumen kecil 0. Tetapi 

pengaruhnya terhadap ketidakpuasan konsumen tinggi sekali apabila saran 

penyajian tidak diubah. Oleh karena itu pengembangan kearah perubahan saran 

penyajian masuk dalam kategori must be. Responden merasa bahwa perubahan 

saran penyajian merupakan hal pokok yang harus dilakukan sehingga 

ketidakpuasan bisa diatasi. Oleh karena itu pengembangan kearah perubahan 

saran penyajian masuk dalam kategori must be merupakan prioritas utama dalam 



pengembangan produk biomassa jagung instan. Dari rating yang diberikan 

“Cornio” mendapatkan nilai 60% dan “Kellogs” mendapatkan nilai 93% hal ini 

disebabkan cara penyajian “Kellogs” mampu di buat dalam berbagai cara dengan 

cara menyajikan yang beragam itu mampu memenuhi keinginan konsumen yang 

beragam dan mmapu menarik minat lebih banyak konsumen sehingga kepuasan 

konsumen juga meningkat.  

c. Spesifikasi Prototipe Akhir Produk Biomassa Jagung Instan  

Spesifikasi Atribut Biomassa Jagung Instan 

Nama produk : Biomassa jagung Instan 
Merek  : Cornio 
Rasa  : Jagung dengan tambahan Abon 
Aroma  : Jagung 
Warna  : kuning  
Bentuk  : Silinder dengan diameter 0.2cm ,panjang 2 cm 
 
 
Tabel 15 Spesifikasi Kandungan Nutrisi Biomassa Jagung Instan 
Nutrisi  Kandungan 

Energi (kal) 314 

Lemak (mg) 0,2 

Kolesterol (mg) 0 

Protein (g) 18 

Karbohidrat (g) 58 

Serat (g) 2 

Vitamin A (µg) 172 

Vitamin B (µg) 2 

Zat besi (mg) 0 
Asam amino (mg) 1000 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Produk biomassa jagung instan memiliki bentuk silinder dengan bentuk 

yang seragam dan warna kuning atau sesuai dengan warna jagung pada 

umumnya menurut responden warna masuk dalam kategori reverse warna 

diharapkan sama dengan jagung dan tidak ditambahkan pewarna. 

Mengikuti hasil analisa, modifikasi atau pengembangan yang diberikan 

pada  produk ini adalah rasa abon.. 

2. Atribut biomassa yang masuk prioritas pengembangan adalah perubahan 

saran penyajian merupakan prioritas utama dengan IBT = 0 dan IWT = 1. 

Selanjutnya adalah komposisi dan kandungan gizi dengan IBT = 0.67 dan 

IWT = 1, dan peningkatan keseragaman produk dengan IBT = 1 dan IWT 

= 0.67. Untuk prioritas terakhir adalah penambahan rasa abon dengan IBT 

= 0.67 dan IWT = 0. 

5.2 Saran 

Bagi peneliti selanjutnya dapat dilanjutkan penelitian menggunakan 

responden di daerah lain dan dilanjutkan kelayakan usaha sehingga produk 

bimassa jagung instan mampu dipasarkan ke daerah yang lebih luas dari Malang. 
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 
Bagian I 

Data Karakteristik Responden 
 
Petunjuk pengisian kuesioner 

1. Jawablah pertanyaan dengan cara melingkari salah satu  jawaban yang 
telah disediakan, apabila tidak ada, silahkan mengisi titik-titik dengan 
jawaban yang lain. 

2. Bila anda salah menjawab. Buatlah tanda silang pada jawaban yang salah 
dan kemuadian pilih kembali jawaban anda dengan melingkari jawaban 
yang dikehendaki. 

Pertanyaan-pertanyaan 
1. Apakah anda berdomisili di kota Malang? 

a. Ya  b. Tidak 

( jika jawaban anda Ya, silahkan anda mengisih pertanyaan selanjutnya, 
jika tidak tidak perlu melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ) 

2. Apakah jenis kelamin anda? 
a. Pria b. Wanita 

3. Berapakh usia anda saat ini? 
a. 20 – 39 tahun  b. 40 – 59 tahun 

4. Apakah pendidikan terakhir anda? 
a. SD  b. SMP  c. SMU / SMK d. Diploma e. 

Sarjana 
5. Apakah jenis pekerjaan anda saat ini? 

a. Pegawai b. Wiraswasta c. Mahasiswa   d. 
Lainnya………………. 

6. Berapakah pendapatan anda per bulan? 
a. < Rp 500.000   b. Rp 500.000 – Rp 1.000.000 
c. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 d. > Rp 2.000.000 

7. Apabila anda belum mempunyai pendapatan. Berapakah uang saku anda 
per bulan? 
b. < Rp 250.000 b. Rp 250.000 – Rp 500.000 c. > Rp 500.000  

8. Untuk keperluan apa anda mengkonsumsi makanan instan? 
a. Mengurangi rasa lapar b. cepat disajikan  c. Lainnya………….. 

9. Produk apa yang sering anda konsumsi 
a. Mie b. Nasi  c. sereal d. lainnya…………. 
Berapa kali anda mengkonsumsi? 
a. < 5 kali b. 5 – 10 kali c. > 10 kali 

10. Merek apa yang sering anda konsumsi? 
……………… 

Berapa kali anda menkonsumsi? 
< 5 kali b. 5 – 10 kali c. > 10 kali 
 

 
 



Lanjutan Lampiran 1 
Bagian II 

Tanggapan Responden 
Berdasarkan pengamatan anda maka isilah kolom dibawah ini sesuai 

dengan pendapat anda dengan tanda silang ( X ). 
Contoh: 
 Bagaimana menurut anda apabila rasa biomassa jagung instan 
ditambahkan rasa buah-buahan? Apabila anda merasa sangat senang maka berikan 
tanda silang (X) pada kolom 1 = sangat senang bila dilakukan, tetapi apabila 
sangat tidak suka bila dilakukan maka beri tanda silang (X) pada kolom 5 = sangat 
tidak suka bila dilakukan. 
No Atribut Produk bimossa 

jagung instan 
sangat 
senang bila 
dilakukan 
(1) 

harus 
dilakukan 
(2) 

tidak bisa 
memberik
an 
penilaian 
(3) 

tidak suka 
tetapi bila 
dilakukan 
tidak apa-
apa (4) 

Sangat 
tidak 
suka bila 
dilakukan 
(5) 

1a Bagaimana menurut anda 
apabila rasa biomassa 
jagung instan 
ditambahkan rasa buah-
buahan?           

1b  Bagaimana menurut anda 
apabila rasa biomassa 
jagung instan tetap? 

          
2a Bagaimana menurut anda 

apabila rasa biomassa 
jagung instan 
ditambahkan rasa kaldu?           

2b Bagaimana menurut anda 
apabila rasa biomassa 
jagung instan tetap? 

          
3a Bagaimana menurut anda 

apabila warna biomassa 
jagung instan diubah 
lebih terang?           

3b Bagaimana menurut anda 
apabila warna biomassa 
jagung instan tetap? 

          
4a Bagaimana menurut anda 

apabila warna biomassa 
jagung instan diubah 
lebih gelap?           

4b Bagaimana menurut anda 
apabila warna biomassa 
jagung instan tetap? 

          



5a Bagaimana menurut anda 
apabila merk biomassa 
jagung instan diganti? 

          
5b Bagaimana menurut anda 

apabila merk biomassa 
jagung instan tetap? 

          
6a Bagaimana menurut anda 

apabila pada kemsan 
biomassa jagung instan 
dicantumkan komposisi 
kimia dan gizi ? 

          
6b Bagaimana menurut anda 

apabila pada kemsan 
biomassa jagung instan 
tidak dicantumkan 
komposisi kimia dan gizi 
?           

7a Bagaimana menurut anda 
apabila biomassa jagung 
instan bermanfaat bagi 
kesehatan?           

7b Bagaimana menurut anda 
apabila biomassa jagung 
instan tidak bermanfaat 
bagi kesehatan? 

          
8a Bagaimana apabila 

biomassa jagung instan 
mempunyai bentuk yang 
seragam?           

8b Bagaimana apabila 
biomassa jagung instan 
mempunyai bentuk yang 
tidak seragam?           

9a Bagaimana apabila 
desain kemasan biomassa 
jagung instan diubah? 

          
9b Bagaimana apabila 

desain kemasan biomassa 
jagung instan tetap? 

          
10a Bagaimana menurut anda 

apabila harga biomassa 
jagung instan akan 
meningkat sesuai kualitas 
yang diberikan?           



10b Bagaimana menurut anda 
apabila harga biomassa 
jagung instan akan tetap 
sesuai kualitas yang 
diberikan?           

11a Bagaimana apabila berat 
dari tiap kemasan produk 
biomassa jagung instan 
diubah lebih berat? 

      
11b Bagaimana apabila berat 

dari tiap kemasan produk 
biomassa jagung instan 
tetap?           

12a Bagaimana apabila berat 
dari tiap kemasan produk 
biomassa jagung instan 
diubah lebih ringan? 

      
12b Bagaimana apabila berat 

dari tiap kemasan produk 
biomassa jagung instan 
tetap?           

13a Bagaimana apabila saran 
penyajian dari biomassa 
jagung instan diubah? 

          
13b Bagaimana apabila saran 

penyajian dari biomassa 
jagung instan tetap? 

          
14a Bagaimana apabila 

biomassa jagung instan 
dapat dijadikan pengganti 
nasi?           

14b Bagaimana apabila 
biomassa jagung instan 
tidak dapat dijadikan 
pengganti nasi?           

15a Bagaimana apabila dalam 
tiap kemasan biomassa 
jagung instan 
ditambahkan keripik 
buah sesuai rasanya?           

15b Bagaimana apabila dalam 
tiap kemasan biomassa 
jagung instan tidak 
ditambahkan keripik 
buah sesuai rasanya?           



16a Bagaimana apabila dalam 
tiap kemasan biomassa 
jagung instan 
ditambahkan abon sesuai 
rasanya?           

16b Bagaimana apabila dalam 
tiap kemasan biomassa 
jagung instan tidak 
ditambahkan abon sesuai 
rasanya?       

17a Bagaiman apabila 
kemasan biomassa 
jagung instan 
ditambahkan kemsan 
sekunder berupa karton?           

17b Bagaiman apabila 
kemasan biomassa 
jagung instan tidak 
ditambahkan kemsan 
sekunder berupa karton?           

 



Lampiran 2. Kuisioner untuk responden ahli 
Bagian I 

Data Karakteristik Responden 
Petunjuk pengisian kuesioner 

3. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan bapak/ ibu untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada  

4. Jawablah pertanyaan dengan cara melingkari salah satu  jawaban yang 
telah disediakan, apabila tidak ada, silahkan mengisi titik-titik dengan 
jawaban yang lain. 

5. Bila anda salah menjawab. Buatlah tanda silang pada jawaban yang salah 
dan kemuadian pilih kembali jawaban anda dengan melingkari jawaban 
yang dikehendaki. 

Pertanyaan-pertanyaan 
11. Apakah jenis kelamin anda? 

b. Pria b. Wanita 
12. Berapakh usia anda saat ini? 

b. 20 – 39 tahun  b. 40 – 59 tahun 
13. Apakah jenis profesi anda saat ini? 

b. Pegawai b. pengusaha c. Mahasiswa   d. 
Lainnya………………. 

 
 
 
 
 
 

Malang,………..……2009 
Responden 

 
 

(......................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bagian II 
Tanggapan Responden 

Berdasarkan pengamatan anda maka isilah kolom dibawah ini sesuai 
dengan pendapat anda dengan tanda silang ( X ). 

• Ada lima alternative jawaban, yaitu: 

1 = Sangat senang bila dilakukan 

2 = harus dilakukan 

3 = Tidak bias memberikan penilaian 

4 = tidak suka tetapi bila dilakukan tidak apa-apa 

5 = Sangat tidak suka bila dilakukan 

 

 

 

No Atribut Produk 
bimossa jagung 

instan 

 (1)  (2)  (3) (4)  (5) Alasan Pemberian 
Jawaban 

1a Bagaimana menurut 
anda apabila rasa 
biomassa jagung 
instan ditambahkan 
rasa abon?           

 

1b  Bagaimana menurut 
anda apabila rasa 
biomassa jagung 
instan tetap?           

 

2a Bagaimana menurut 
anda apabila warna 
biomassa jagung 
instan diubah lebih 
terang?           

 

2b Bagaimana menurut 
anda apabila warna 
biomassa jagung 
instan tetap?           

 

3a Bagaimana menurut 
anda apabila warna 
biomassa jagung 
instan diubah lebih 
gelap?           

 

3b Bagaimana menurut 
anda apabila warna 
biomassa jagung 
instan tetap?           

 



        

No Atribut Produk 
bimossa jagung 

instan 

 (1)  (2)  (3) (4)  (5) Alasan Pemberian 
Jawaban 

4a Bagaimana apabila 
desain kemasan 
biomassa jagung 
instan diubah?           

 

4b Bagaimana apabila 
desain kemasan 
biomassa jagung 
instan tetap?           

 

5a Bagaimana menurut 
anda apabila pada 
kemsan biomassa 
jagung instan 
dicantumkan 
komposisi kimia dan 
gizi ?           

 

5b Bagaimana menurut 
anda apabila pada 
kemasan biomassa 
jagung instan tidak 
dicantumkan 
komposisi kimia dan 
gizi ?           

 

6a Bagaiman apabila 
kemasan biomassa 
jagung instan 
ditambahkan kemsan 
sekunder berupa 
karton? 

 

6b Bagaiman apabila 
kemasan biomassa 
jagung instan tidak 
ditambahkan kemsan 
sekunder berupa 
karton? 

 

7a Bagaimana apabila 
biomassa jagung 
instan mempunyai 
bentuk yang 
seragam?           

 

7b Bagaimana apabila 
biomassa jagung 
instan mempunyai 
bentuk yang tidak 
seragam? 

 



        

No Atribut Produk 
bimossa jagung 

instan 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) Alasan Pemberian 
Jawaban 

8a Bagaimana menurut 
anda apabila merk 
biomassa jagung 
instan diganti? 

      

8b Bagaimana menurut 
anda apabila merk 
biomassa jagung 
instan tetap?           

 

9a Bagaimana apabila 
saran penyajian dari 
biomassa jagung 
instan diubah? 

 

9b Bagaimana apabila 
saran penyajian dari 
biomassa jagung 
instan tetap? 

 

 



Bagian III 
Perbandingan produk 

PETUNJUK PENGISIAN  
• Tiap tabel digunakan untuk mengevaluasi produk yang berbeda antara 

biomassa jagung instan, happy toss, kelogs corn flakes 

• Berilah tanda silang (x) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan 

yang sebenarnya 

• Ada lima alternative jawaban, yaitu: 

5 = SB = Sangat baik 

4 = B   = Baik 

3 = CB = Cukup baik 

2 = KB = Kurang baik 

1 = SKB= Sangat kurang baik 

 

NO 
Pernyataan Tentang           

"Happy toss" 

Interval Jawaban 
SB B CB KB SKB 
5 4 3 2 1 

1 Rasa 5 4 3 2 1 
2 Aroma 5 4 3 2 1 
3 Warna 5 4 3 2 1 
4 Bentuk Produk 5 4 3 2 1 
5 Kandungan Nutrisi 5 4 3 2 1 
6 Komposisi 5 4 3 2 1 
7 Design kemasan 5 4 3 2 1 
8 Merk 5 4 3 2 1 
9 Cara Penyajian 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO 
Pernyataan Tentang           

"Kellogs Corn Flake" 

Interval Jawaban 
SB B CB KB SKB 
5 4 3 2 1 

1 Rasa 5 4 3 2 1 
2 Aroma 5 4 3 2 1 
3 Warna 5 4 3 2 1 
4 Bentuk Produk 5 4 3 2 1 
5 Kandungan Nutrisi 5 4 3 2 1 
6 Komposisi 5 4 3 2 1 
7 Design kemasan 5 4 3 2 1 
8 Merk  5 4 3 2 1 
9 Cara Penyajian 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

NO 
Pernyataan Tentang           

"biomassa jagung instan" 

Interval Jawaban 
SB B CB KB SKB 
5 4 3 2 1 

1 Rasa 5 4 3 2 1 
2 Aroma 5 4 3 2 1 
3 Warna 5 4 3 2 1 
4 Bentuk Produk 5 4 3 2 1 
5 Kandungan Nutrisi 5 4 3 2 1 
6 Komposisi 5 4 3 2 1 
7 Design kemasan 5 4 3 2 1 
8 Merk  5 4 3 2 1 
9 Cara Penyajian 5 4 3 2 1 

 



 
Lampiran 3 Data Jawaban Responden Pertanyaan Fungsional 

Respond
en 

Pertanyaan Funsional 

1  2  3  4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4 

1
5 

1
6 

1
7

1  1  1  4  4 4 2 1 4 4 3 4 3 4 4  5  2  2
2  3  1  1  1 4 1 1 5 4 4 2 5 3 1  4  5  4
3  3  1  3  3 3 1 1 1 4 4 1 4 4 1  4  1  4
4  1  1  4  5 4 1 1 4 4 4 2 4 4 4  4  4  4
5  4  1  4  4 4 1 1 1 3 2 3 4 4 3  4  1  1
6  1  4  3  3 3 1 1 1 3 5 3 3 3 4  1  1  2
7  2  2  1  4 3 1 1 3 3 2 1 3 3 3  2  2  2
8  3  2  3  4 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1  1  2  2
9  2  2  3  3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2  2  2  3
10  1  1  3  5 4 1 5 2 5 2 4 1 5 1  2  2  1
11  1  2  4  5 5 2 1 4 4 4 1 3 4 1  1  1  2
12  2  4  2  3 4 2 1 3 3 2 1 3 3 3  2  2  2
13  2  3  1  5 2 1 1 1 1 2 1 5 2 2  2  2  2
14  5  1  4  5 4 1 1 3 4 2 4 5 5 4  1  1  2
15  2  2  1  5 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1  1  1  2
16  5  1  2  5 2 1 1 2 1 4 5 5 4 4  2  2  4
17  4  4  4  5 1 1 3 2 1 5 5 5 1 1  5  1  1
18  1  2  2  5 5 2 1 1 2 5 2 5 5 3  2  2  2
19  1  1  3  3 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1  1  1  1
20  1  1  5  4 1 1 5 1 4 2 4 2 3 4  5  2  2
21  4  1  5  5 5 1 1 1 5 1 2 5 2 1  1  1  2
22  1  1  5  4 5 1 1 1 4 2 4 2 3 4  5  2  2
23  1  2  4  5 5 2 1 4 4 4 1 3 4 3  1  1  2
24  1  1  3  5 4 1 1 2 5 2 4 1 5 1  2  2  1
25  2  2  3  3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2  2  2  3
26  5  2  4  5 4 1 1 2 2 2 2 4 4 2  4  2  4
27  3  4  5  5 3 1 1 1 3 3 3 3 5 2  3  2  2
28  1  2  5  5 2 1 1 1 5 1 2 5 5 1  1  5  1
29  1  2  4  5 5 2 1 4 4 4 1 3 4 3  1  1  2
30  1  1  3  3 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1  1  1  1

 



 
Lampiran 4 Data Jawaban Responden Pertanyaan Disfungsional 

Respond
en 

Pertanyaan disfungsional 

1  2  3  4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4 

1
5 

1
6 

1
7

1  4  4  4  1 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5  4  4  4
2  4  4  4  4 1 4 2 1 2 1 4 1 3 5  1  1  1
3  3  3  1  2 2 3 4 3 1 1 3 3 2 3  2  3  2
4  5  5  5  4 4 2 5 4 4 2 4 4 4 4  4  4  4
5  2  2  2  3 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3  1  4  5
6  3  4  3  3 3 5 5 4 3 2 3 3 3 3  3  3  5
7  3  4  4  4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3  3  3  3
8  2  2  2  2 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5  5  4  2
9  3  3  3  3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3  3  3  3

10  5  5  1  2 1 5 3 4 2 2 2 2 1 4  5  5  5
11  1  2  1  1 1 5 5 3 1 1 4 1 1 3  3  3  3
12  3  3  4  4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3  3  3  3
13  2  2  4  4 4 5 5 5 5 2 4 4 4 3  4  4  4
14  1  4  1  1 4 3 5 4 4 3 5 3 3 3  4  4  3
15  3  4  4  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3  4  4  2
16  2  2  4  2 4 5 5 5 4 5 5 4 2 3  5  5  4
17  4  4  1  1 4 5 3 5 4 5 1 5 1 4  5  3  4
18  3  4  3  1 1 1 5 4 4 2 3 2 2 1  4  4  4
19  4  4  3  3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3  3  3  3
20  4  4  1  1 1 1 5 4 1 1 1 2 1 2  5  4  4
21  3  5  2  2 2 5 5 4 1 1 5 2 4 5  2  4  4
22  4  4  1  1 1 1 5 4 1 1 1 2 1 2  5  4  4
23  1  2  1  1 1 5 5 3 1 1 4 1 1 3  3  3  3
24  5  5  1  2 1 5 3 4 2 2 2 2 1 4  5  5  5
25  3  3  3  3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4  3  3  3
26  4  4  4  4 4 5 5 4 4 2 2 2 2 2  2  5  2
27  1  1  1  1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 3  1  3  3
28  5  5  1  1 3 5 5 5 1 5 4 1 1 5  4  1  5
29  1  2  1  1 1 5 5 3 1 1 4 1 1 3  3  3  3
30  4  4  3  3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3  3  3  3

 
 
 
 
 
 



Lampiran 5 Kategori Kano Tiap Atribut Biomassa Jagung Instan Dari 
Semua Atribut  

Respond
en 

Pertanyaan disfungsional 

1  2  3  4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4 

1
5 

1
6 

1
7

1  A  A  I  R  I  M O I  I  I  I  I  I  M  R  I  I 
2  I  A  A  A  R  A  A R  I  R  I  R  I  O  R  R  R 
3  I  A  R  I  I  A  A A  R  R  A  I  I  A  I  A  I 
4  O  O  M  R  I  A  O I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
5  I  A  I  I  I  O  O A  I  I  I  I  I  I  R  A  O 
6  A  I  I  I  I  O  O A  I  R  I  I  I  I  A  A  M
7  I  I  A  I  I  A  A I  I  I  A  I  I  I  I  I  I 
8  I  I  I  I  A  I  O O  O O  A  M I  O  O  I  I 
9  I  I  I  I  I  O  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 

10  O  O  R  R  R  O  R  I  R  I  I  A  R  A  I  M  O 
11  Q  I  R  R  R  M O I  R  R  A  R  A  A  A  A  I 
12  I  I  I  I I I A I I I A I I I  I  I  I
13  I  I  A  R  I  O  O O  O I  O  R  I  I  I  I  I 
14  R  A  R  R  I  A  O I  I  I  M R  R  I  A  A  I 
15  I  I  A  R  I  A  A I  I  A  I  A  I  A  A  A  I 
16  R  A  I  R R O O M A M Q R I I  I  I  I
17  I  I  R  R  A  O  I  M A  Q  R  Q  Q  A  Q  A  A 
18  A  I  I  R R R O A I R I R R R  I  I  I
19  A  A  I  I  I  O  O I  A  A  I  I  A  A  A  A  A 
20  A  A  R  R  Q Q  Q A  R  R  R  I  R  I  Q  I  I 
21  I  O  R  R  I  O  O A  R  Q  M R  I  O  A  A  I 
22  A  A  R  R R Q O A R R R I R I  Q  I  I
23  Q  I  R  R  R  M O I  R  R  A  R  R  I  A  A  I 
24  O  O  R  R  R  O  A I  R  I  I  A  R  A  M  M  O 
25  I  I  I  I  I  O  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
26  R  I  I  R  I  O  O I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
27  R  R  R  R  R  A  A A  R  R  I  I  R  I  R  I  I 
28  O  I  R  R  I  O  O O  R  O  I  R  R  O  A  R  O 
29  Q  I  R  R  R  I  O I  R  R  A  R  R  I  A  A  I 
30  A  A  I  I  I  O  O I  A  A  I  I  A  A  A  A  A 

 



 
Lampiran 6 Kategori Kano Tiap Atribut Biomassa Jagung Instan Dan Nilai 

Customer Satisfaction Coefficient 
 

atribut  O  A  M  I  R  Q A+O+M I+R+Q TOTAL KATEGORI  IBT IWT
1  13  23  0  40  13 10 37 63 100 I  0.47826 ‐0.1739
2  13  33  0  50  3 0 47 53 100 I  0.48276 ‐0.1379
3  0  13  3  40  43 0 17 83 100 R  ‐  ‐ 
4  0  3  0  33  63 0 3 97 100 R  ‐  ‐ 
5  0  7  0  57  33 3 7 93 100 I  0.10526 0
6  47  23  10  10  3 7 80 20 100 O  0.77778 ‐0.6296
7  63  23  0  10  3 0 87 13 100 O  0.89655 ‐0.6552
8  10  27  7  53  3 0 43 57 100 I  0.37931 ‐0.1724
9  7  13  0  43  37 0 20 80 100 I  0.31579 ‐0.1053

10  7  10  3  40  33 7 20 80 100 I  0.27778 ‐0.1667
11  3  23  7  53  10 3 33 67 100 I 0.30769 ‐0.1154
12  0  10  3  50  33 3 13 87 100 I  0.15789 ‐0.0526
13  0  10  0  53  33 3 10 90 100 I  0.15789 0
14  3  33  3  37  13 10 40 60 100 I 0.47826 ‐0.087
15  0  40  7  47  7 0 47 53 100 I  0.42857 ‐0.0714
16  13  10  3  70  3 0 27 73 100 I  0.24138 ‐0.1724

 
Keterangan atribut: 

1 Rasa buah 
2 Rasa Kaldu 
3 Warna lebih terang 
4 Warna lebih gelap 
5 Penggantian merek 
6 Pencantuman komposisi dan kandungan gizi 

7 Biomassa jagung instan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan 
8 Peningkatan keseragaman produk 
9 Perubahan desain kemasan 

10 Adanya peningkatan harga sesuai dengan peningkatan kualitas 
11 Massa produk lebih berat 
12 Massa produk lebih ringan 
13 Perubahan desain kemasan 
14 Penambahan keripik buah  
15 Penambahan abon sesuai kaldu yang digunakan 
16 Penambahan kemasan sekunder berupa karton 

 



Lampiran 7 Perbandingan Produk 

Atribut Cornio Kellogs 
Happy 
toss

Rasa 9 12  10
Aroma 11 13  11
Warna 9 10  10
Bentuk Produk 8 9  9
Kandungan Nutrisi 11 12  6
Komposisi 9 13  8
Design kemasan 7 10  7
Merk 10 9  9
Cara Penyajian 9 14  9
 Total  83 102  78

 
Lampiran 8 Kategori Kano Tiap Atribut Biomassa Jagung Instan Dan Nilai 

Customer Satisfaction Coefficient untuk produk akhir 

Atribut Biomassa 
Jagung Instan 

O 
(%) 

A 
(%) 

M 
(%) 

I 
(%) 

R 
(%) 

Q 
(%) 

A+
O+
M 
(%) 

I+R+
Q 
(%) 

TOT
AL 
(%) 

KATE
GORI 

IBT  IWT 

Rasa abon 0  67  0  33  0  0  67  33  100  A  0,67 0,00
Perubahan desain 
kemasan 33  0  33  0  33  0  67  33  100  M  0,50 1,00
Pencantuman 
komposisi dan 
kandungan gizi 67  0  33 0 0 0

10
0 0 100  O  0,67 1,00

Penambahan 
kemasan sekunder 
berupa karton 67  0  0  33  0  0  67  33  100  O  0,67 0,67
Peningkatan 
keseragaman 
produk 67  33  0  0  0  0 

10
0  0  100  O  1,00 0,67

Perubahan saran 
penyajian 0  0  67  0  33  0  67  33  100  M  0,00 1,00

 
 


