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PROSES PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN  DENGAN BERDASARKAN 

PADA BOBOT RISIKO SETIAP TAHAP PENGEMBANGAN PRODUK (Studi 

Kasus di CV.ARA-Malang) 

Dosen Pembimbing: 1. Dr.Ir. IMAM SANTOSO, MP 

2. ARIF HIDAYAT, STP. M.AIT 

RINGKASAN 

Pengembangan produk merupakan upaya teknis yang mengubah suatu 

konsep menjadi produk nyata (working product). Proses pengembangan produk 

yang baik melalui beberapa tahapan yaitu planning, concept development, system 

level design, detail desaign, testing and refinement dan production rump-up. Pada 

setiap tahapan pengembangan produk pasti  memiliki risiko sendiri-sendiri. 

Risiko merupakan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh 

sebab itu perlu dilakukan pembobotan risiko untuk mengetahui seberapa besar 

bobot risiko pada proses pengembangan produk pangan jika dilakukan dengan 

proses yang sesuai dengan proses tahapan pengembangan produk. Cara yang 

digunakan adalah dengan melakukan pembobotan dengan menggunakan metode 

Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) untuk menentukan bobot risiko 

masing-masing tahapan proses pengembangan produk dan dilanjutkan dengan 

menggunakan teori Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengambil 

keputusan strategi terbaik untuk mengatasi risiko yang muncul. 

Berdasar penelitian dengan menggunakan metode Fuzzy Analitycal 

Hierarchi Process (FAHP) dan pembobotan risiko diperoleh hasil fase 

pengembangan produk yang memiliki bobot tinggi adalah fase 0 (perencanaan), 

fase 1 (pengembangan konsep) dan fase 5 (produksi awal) yang kemudian strategi 

yang dipilih untuk meminimasi bobot risiko pada fase tersebut dengan 

menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah untuk fase 0 

dengan CR 7% digunakan strategi dengan mendefinisikan segmentasi pasar 

dengan detail, untuk fase 1 dengan CR 5% digunakan strategi dengan melakukan 

survey pasar dan untuk fase 5 dengan CR 7% digunakan strategi dengan 

melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawannya. 

 

Kata Kunci: Pengembangan produk, Fuzzy Analitycal Hierarchi Process (FAHP) 

dan Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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STRATEGIES WEIGHTS IN FOOD PRODUCT DEVELOPMENT 
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DEVELOPMENT (Study Case at CV. ARA-Malang). SKRIPSI. Supervisor: 
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M.AIT 

 

SUMMARY 

 

 Product development is a technical effort that turns a concept into a real 

product (working product). A good product development process through several 

stages, i.e planning, concept development, system level design, detail design, 

testing and refinement and production rump-up. In each product development 

stage must have its own risk. 

 Risk is an uncertainty that may cause harm. Therefore it is necessary for 

the risk weighting to know how much weight the risks involved in food product 

development process if done by a process in accordance with the product 

development stages. One method used is to perform weighting by using Fuzzy 

Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) to determine the risk weight of each 

stage of product development process and proceed by using the theory of Analytic 

Hierarchy Process (AHP) to decide the best strategy to address risk that appears. 

 Based on the research using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 

method and risk weighting obtained product development result phase that has 

high weight is phase 0 (planning), phase 1(concept development), and phase 5 

(early production) then the chosen strategy is to minimize the risk weight on these 

phases using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP) is to phase 0 with 

CR 7% used to define a market segmentation strategy in detail, for phase 1with 

CR 5% used the strategy by conducting market surveys and to phase 5 with a CR 

7% used the strategy by conducting training to its employees first. 

 

Keywords: Product Development, Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 

and Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pengembangan produk merupakan upaya teknis yang mengubah suatu 

konsep menjadi produk nyata (working product). Pengembangan produk baru 

akan menjadi sebuah terobosan  strategis untuk memecahkan situasi 

kebuntuan akibat arena  persaingan bisnis yang mulai jenuh (Milano, 2010). 

Produk baru dapat berbentuk produk baru, kategori yang baru, jalur perluasan, 

peningkatan produk, penempatan kembali, dan pengurangan harga, akan 

menjadi strategi baru bagi perusahaan untuk menguasai pasar sasaran.  

Proses pengembangan produk yang baik melalui beberapa tahapan yaitu 

planning, concept development, system level design, detail desaign, testing 

and refinement dan production rump-up. Pada setiap tahapan pengembangan 

produk tersebut memiliki bobot risiko sendiri-sendiri. Berdasar pengembangan 

produk yang sudah dijalankan, risiko tertinggi dari beberapa tahap 

pengembangan produk yang dilakukan terletak pada tahap produksi awal atau 

tahap planning. Pada tahap ini bagian produksi masih mencoba untuk 

menemukan racikan yang tepat untuk produk barunya agar konsumen tertarik 

pada produk baru tersebut. Selain itu pada tahap awal atau pada fase 0 juga 

memiliki risiko tinggi karena pada tahap ini semua harus direncanakan sebaik 

mungkin khususnya mengenai keuangan atau modal. Semakin tinggi nilai 

bobot yang dimiliki oleh suatu tahapan pengembangan produk, maka terdapat 

suatu faktor yang memicu risiko tersebut berpengaruh terhadap produk yang 

akan dikembangkan. Dari risiko dengan bobot tinggi yang muncul diperlukan 



strategi yang tepat untuk mengatasi risiko yang terdapat pada setiap tahapan 

pengembangan produk. 

Kim dan Choi (2009) menyatakan alat ukur untuk meneliti tingkat 

risiko berdasarkan bobot risiko yang dimiliki oleh tahap pengembangan 

produk menggunakan teori Fuzzy Analitical Hierarchy Process (Fuzzy AHP). 

Metode AHP adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan 

efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan 

mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan 

tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel dalam suatu 

susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang 

pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan untuk 

menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak 

untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Banu Kastowo, 2008). 

Sedangkan logika fuzzy merupakan konsep logika yang didasarkan pada 

permasalahan nyata (riil) yang kebanyakan bersifat kabur (Sutanto, 2009). 

Sehingga teori Fuzzy AHP ini merupakan teori yang dapat membantu 

memberikan nilai bobot pada suatu permasalah yang sifatnya kabur atau 

belum pasti. Menurut Kristianto (2002), pendekatan fuzzy AHP dikembangkan 

untuk mengakomodasikan keragu-raguan dengan pembobotan linguistik 

pengambil keputusan, juga untuk memaparkan sebuah metode yang dapat 

menghitung waktu review untuk mengevaluasi waktu antara saat pengambilan 

keputusan dan waktu perencanaan. 

CV. ARA merupakan unit usaha yang bergerak dibidang pusat oleh-

oleh khas Malang khususnya keripik tempe aneka rasa. Keripik Tempe CV. 



ARA dimulai dari rasa Original hingga sampai dengan saat ini telah berhasil 

menciptakan rasa-rasa yang lain, yaitu Keju (Cheese), Daging Panggang 

(Barbeque), Sambal Balado, Ayam Bawang, Udang, Pedas, Pizza, Burger, 

Spaghetti, Kebab, Rumput Laut (Seaweed), Jagung Bakar Manis (Sweet 

Roasted Corn) dan masih banyak lagi. Kapasitas produksi untuk masing-

masing produk berkisar lebih dari 50 kg per hari. CV. ARA telah banyak 

melakukan pengembangan produk. Produk yang telah berhasil dikembangkan 

adalah brownies tempe, cake bekatul, cokelat keripik buah, keripik sayur 

seperti keripik wortel, keripik bayam, kangkung dan masih banyak 

pengembangan produk lain. Unit usaha melakukan pengembangan produk 

atau inovasi untuk menghindari kejenuhan pasar serta unit usaha ini ingin 

memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin lama semakin berkembang.  

Salah satu contoh dari pengembangan produk yang akan dilakukan 

adalah dengan menginovasi kue yang biasanya hanya dibuat kue isi biasa 

menjadi kue isi AREMA yang artinya Apel Rempah Manis dan sekaligus 

untuk lebih menunjukkan icon kota Malang. Pengembangan produk dari kue 

isi menjadi kue AREMA ini disebabkan adanya inspirasi untuk menciptakan 

kue khas sehingga Malang tidak hanya dikenal dengan oleh-oleh keripiknya 

saja melainkan juga diperkenalkan melalui kue Arema dengan icon singanya 

sebagai bentuk dari kue tersebut. 

Proses pengembangan produk yang dilakukan oleh CV. ARA ini 

melalui beberapa tahap yaitu mulai dari planning (perencanaan), concept 

development (pengembangan konsep), detail design dengan mencoba 

membuat bentuk kue AREMA. Dari tahap pengembangan produk yang telah 



dilakukan oleh pihak CV.ARA, tahap yang memiliki tingkat risiko tinggi 

berada pada tahap awal atau fase 0. Pada tahap ini pemilik usaha yang 

berperan sebagai pelaku pengembangan produk masih mencari-cari produk 

yang sesuai dengan keinginan pasar dan menyesuaikan antara modal yang 

dimiliki dengan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan 

produk barunya. Hal tersebutlah yang mendominasi terjadinya risiko yang 

sering dialami oleh CV.ARA. Dengan demikian diperlukan strategi yang 

sesuai untuk meminimasi tingkat risiko tersebut.   

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini dilakukan untuk 

memberikan strategi meminimalkan risiko yang mungkin akan terjadi pada 

proses pengembangan produk. Pada penelitian ini, akan dilakukan 

penghitungan nilai risiko pengembangan produk pangan yang akan dilakukan 

oleh CV. ARA yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan 

produk  kue AREMA. Dengan menghitung bobot dari setiap tahapan proses 

pengembangan produk ini maka CV. ARA dapat menentukan satu strategi 

yang tepat untuk membantu meminimasi kemungkinan risiko yang dapat 

muncul jika produk tersebut dipasarkan atau launching product.  Salah satu 

cara yang digunakan adalah dengan melakukan pembobotan dengan 

menggunakan metode Fuzzy AHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) untuk 

menentukan bobot risiko masing-masing tahapan proses pengembangan 

produk dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan teori AHP untuk 

mengambil keputusan strategi terbaik untuk mengatasi risiko yang muncul. 

Sehingga nantinya akan dapat diperoleh strategi yang tepat untuk meminimasi 



risiko pada setiap tahap proses pengembangan produk kue AREMA dan pada 

pengembangan produk pangan lainya pada CV. ARA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi pengembangan produk yang tepat dengan 

memperhatikan besarnya bobot risiko (risk degree) untuk meminimasi risiko 

yang ada.  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan bobot risiko dari masing-

masing tahap pengembangan produk dan memilih bobot risiko yang memiliki 

bobot besar untuk selanjutnya dipilih 1 strategi pada setiap tahap 

pengembangan produk terpilih.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada CV.ARA strategi terbaik pada setiap  tahap pengembangan produk 

yang dilaluinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengembangan Produk 

Wahyono (2002) berpendapat  bahwa inovasi produk menunjukkan pada  

pengembangan dan  pengenalan produk  baru atau dikembangkan yang berhasil di  

pemasaran. Inovasi produk dapat berupa perubahan desain, komponen dan 

arsitektur produk. Sedangkan menurut Anonimous (2008), Produk baru dapat 

didefinisikan sebagai produk yang benar-benar baru (belum pernah ada 

sebelumnya), hasil modifikasi produk yang sudah ada, dan atau hasil meniru 

produk yang sudah ada. Industri pangan memerlukan proses pengembangan 

produk baru dengan beberapa alasan yaitu peningkatan kualitas, peningkatan 

efisiensi proses atau biaya, untuk memenuhi perubahan tuntutan konsumen, 

meningkatkan daya saing (kompetisi), meningkatkan keuntungan. Tantangan 

dalam pengembangan produk baru dapat berasal dari dalam (internal) dan dari 

luar (eksternal). 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen, 

perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lain 

serta untuk menjaga dan meningkatkan laba perusahaan, maka salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan produk baru. Menurut Bozz, 

Allen dan Hamilton yang dikutip Djaslim Saladin (2006), mengidentifikasi 6 

(enam) kategori produk baru yaitu: 

1. Produk baru bagi dunia (New to the world product), yaitu produk yang 

menciptakan pasar yang baru sama sekali 

2. Line produk baru (New product lines), line produk yang benar-benar baru 

pertama kali dipasarkan oleh perusahaan 



3. Tambahan dari linie produk yang sudah ada (Addition to existing product 

lines), artinya perusahaan menambah line produk yang sudah ada 

4. Merevisi produk yang sudah ada (Improvement sion of existing product), yaitu 

merevisi atau menyempurnakan produk yang sudah ada sehingga memberikan 

nilai yang lebih tinggi atau mengganti dengan yang baru 

5. Penempatan kembali (Repositioning), yaitu memposisikan kembali pada 

segmen pasar baru atau yang sudah ada 

6. Penekanan biaya (Cost reduction), yaitu produk baru dengan penampilan yang 

sama tetapi melalui biaya yang rendah  

Pada hakekatnya dalam proses pengembangan produk terdapat beberapa 

tahapan proses. Menurut Eppinger (2001), proses pengembangan produk dalam 

suatu perusahaan umumnya melalui 6 tahapan proses, antara lain adalah : 

1. Fase 0 : Perencanaan Produk 

Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai “zero fase” karena 

kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran 

pengembangan produk aktual. 

2. Fase 1 : Pengembangan Konsep 

Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, 

alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau 

lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. 

3. Fase 2 : Perancangan Tingkat Sistem 

Fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk 

dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. 

 



4. Fase 3 : Perancangan Detail 

Fase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, 

material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan 

identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. 

5. Fase 4 : Pengujian dan Perbaikan 

Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari 

bermacam-macam versi produksi awal produk. 

6. Fase 5 : Produksi Awal 

Pada fase produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem 

produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk 

melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada 

proses produksi sesungguhnya. Peralihan dari produksi awal menjadi produksi 

sesungguhnya melalui tahap demi tahap. Pada beberapa titik pada masa 

peralihan ini, produk diluncurkan dan mulai disediakan untuk didistribusikan. 

2.2 Analisis Risiko 

Risiko menggambarkan informasi yang mengidentifikasikan bahwa 

setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan 

probabilitas hasilnya. Risiko mempunyai dua komponen utama yaitu probabilitas 

terjadinya suatu kejadian dan dampak terjadinya kejadian (Redja, 2001). Menurut 

Halikas et.al (2002), proses manajemen risiko yang umum terjadi pada suatu 

perusahaan terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu identifikasi risiko, pengkajian 

risiko, pengambilan keputusan dan implementasi pada kegiatan manajemen risiko 

serta pengawasan risiko.  



Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang menimbulkan 

kerugian (uncertainty of loss). Risiko dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu 

speculative risk (risiko spekulatif), yang memberikan kemungkinan untung atau 

rugi. Misalnya risiko dalam dunia perdagangan. Pure risk (risiko murni), risiko 

yang hanya mempunyai satu akibat yaitu kerugian misalnya risiko akibat 

kebakaran (Anonimous, 2009). Menurut Djahanputro (2006), risiko merupakan 

ketidakpastian yang bisa dikuantifikasikan sehingga dapat menyebabkan kerugian 

atau kehilangan.  

Analisis risiko meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko dan evaluasi 

risiko. Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi penyebab risiko, kondisi 

dan kejadian yang secara potensial menghasilkan dampak merugikan. Penilaian 

risiko adalah usaha untuk mendeskripsikan dan mengkuantifikasi risiko. Evaluasi 

risiko yaitu membandingkan dan menentukan tingkat risiko. Tujuan dari analisis 

risiko adalah memberikan informasi penting yang dibutuhkan dalam manajemen 

risiko meliputi mengumpulakan alternatif solusi, mengevaluasi alternatif, 

menyelesaikan alternatif untuk diimplementasikan dan implementasi alternatif 

terpilih (Covello dan Merkhofer, 2003). Tujuan utama melakukan analisis risiko 

adalah untuk mengukur dampak dari ancaman-ancaman yang berpotensi untuk 

berdampak terhadap sistem, serta untuk menafsir kebutuhan atau nilai terhadap 

kemampuan organisasi yang hilang akibat ancaman-ancaman tersebut (Nia, 2007). 

Menurut Richardson (2001), analisis resiko adalah proses pengambilan 

keputusan untuk mengatasi masalah dengan keragaman kemungkinan yang ada 

dan ketidakmungkinan yang akan terjadi. Dalam analisa risiko pertama kali 

masalah harus didefinisikan dan risiko diperkirakan, kemudian resiko dievaluasi 



dan dipertimbangkan juga faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi 

sehingga bisa diputuskan tindakan mana yang bisa diambil. Proses perkiraan 

risiko, evaluasi risiko, pengambilan keputusan, dan penerapannya disebut analisis 

risiko. Sedangkan menurut Darmawi (2002), Analisis risiko dapat diperdalam 

pada manajemen risiko. Langkah-langkah dalam manajemen risiko adalah 

mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau 

menentukan besarnya risiko itu kemudian dicari jalan keluar untuk menangani 

atau mengendalikan risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses 

pengendalian untuk menentukan secara sistematis dan secara berkesinambungan 

risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan. Langkah-langkah 

selanjutnya risiko tersebut harus diukur untuk menentukan relatif kepentingannya 

dan memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi 

peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya kemudian dipikirkan 

bagaimana menangani risiko-risiko tersebut.  

2.3 Metode Yang Digunakan Untuk Strategi Minimasi Tingkat Risiko 

Pada proses penelitian yang akan dilakukan untuk menentukan strategi 

meminimasi risiko pada proses pengembangan produk dengan memperhatikan 

tingkat risiko (risk degrees) untuk produk baru kue AREMA ini adalah dengan 

menggunakan Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) dan Analytic 

Hierarchy Process (AHP): 

2.3.1 Fuzzy Analytic Hierarchy Process ( Fuzzy AHP) 

Pada teori logika yang biasa, logika merupakan suatu penalaran yang 

dinyatakan dengan benar atau salah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sering 

ditemukan kasus yang tidak bisa dinyatakan sebagai benar atau salah, tapi harus 



dinyatakan dengan hampir benar, agak benar atau semacamnya. Dalam logika  

fuzzy, kita dapat menyatakan hal seperti itu dengan suatu nilai, antara benar dan 

salah. Logika fuzzy adalah logika yang kabur atau mengandung unsur 

ketidakpastian (Rinaldi, 2009). Logika fuzzy ini digunakan untuk menentukan 

strategi yang tepat dalam meminimasi tingkat risiko yang muncul pada tahap 

pengembangan produk terpilih. Hal ini didasarkan pada beberapa literature 

pendukung yang menjelaskan bahwa, Fuzzy multi kriteria decision making 

memiliki prosedur dan metode diantaranya pengukuran alternatif, yaitu dengan 

mengukur variabel linguistik untuk menunjukkan performansi kriteria dengan 

ungkapan “sangat baik”, “baik”, “biasa”, “jelek”, dan “sangat jelek” yang 

merupakan penilaian subyektif dari pada pengambilan keputusan (Febransyah, 

2006). Para pengambil keputusan juga dapat menetapkan skala variabel 

linguistiknya berdasarkan subyektifitasnya yang dapat mengidentifikasikan 

keanggotaan nilai yang dinyatakan oleh masing-masing pengambil keputusan 

(Tang, Tzeng dan Wang, 2000).  

Logika Fuzzy adalah teknik penalaran ketidakpastian. Dalam ilmu 

komputer Logika Fuzzy digunakan untuk menangani masalah ketidakpastian. 

Prof.Lotfi Zadeh pada tahun 1965 adalah orang yang pertama kali 

memperkenalkan teori Fuzzy. Didalam teori fuzzy, kebenaran tidak lagi bersifat 

absolute 0 atau 1. Namun kebenaran dinyatakan dalam bentuk himpunan nilai dari 

fungsi keanggotaan (membership function) dengan nilai berada pada interval 0 

dan 1 (Yeni, 2009). Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan 

suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Ada beberapa alasan mengapa 

digunakan logika fuzzy, antara lain (Laras, 2008): 



1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari 

penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 

2. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat.  

4.Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks. 

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman 

para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 

6.Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka keunggulan Fuzzy menurut Mahsun 

(2007) antara lain, mudah dimengerti, pemodelan matematik sederhana, toleransi 

data-data yang tidak tepat, dapat memodelkan fungsi-fungsi non linier yang 

kompleks, mengaplikasikan pengalaman tanpa proses pelatihan dan didasarkan 

pada bahasa alami. Sedangkan keunggulan metode Fuzzy menurut Atia (2009), 

antara lain daya  gunanya dianggap lebih  baik  daripada teknik kendali yang 

pernah ada, pengendali fuzzy terkenal karena keandalannya, mudah diperbaiki dan 

pengendali fuzzy memberikan pengendalian yang sangat baik dibandingkan teknik 

lain. 

Selain itu, logika  fuzzy  juga memiliki kekurangan, terutama dalam 

penerapannya. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain (Atia, 2009):  

1. Para enginer dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang 

tidak mengenal teori kendali fuzzy, meskipun secara teknik praktis mereka 



memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi dan perkakas kontrol 

yang sudah ada.   

2. Belum banyak terdapat kursus/balai pendidikan dan buku-buku teks yang 

menjangkau setiap tingkat pendidikan (undergraduate, postgraduate, dan  on 

site training)   

3. Hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang 

metodologi pemecahan problema kendali menggunakan pengendali fuzzy.   

4. Belum adanya metode umum  untuk mengembangkan dan implementasi 

pengendali fuzzy. 

Fuzzy analytical hierarchy process (Fuzzy AHP) merupakan metode 

pengambil keputusan untuk menstrukturkan problem yang kompleks kedalam 

bentuk hierarki sederhana dan melakukan evaluasi faktor-faktor kuantitatif dan 

kualitatif yang sangat konflik (Saaty, 1993). Hsiesh (2004) mengembangkan 

konsep fuzzy AHP untuk memudahkan orang dalam membandingkan dua kriteria 

dan menurunkan bobot fuzzy dengan metode rata-rata geometrik.  Selanjutnya 

beberapa model Fuzzy AHP dengan pembobotan additive telah banyak 

dikembangkan oleh beberapa penetili (Jani dan Nyoman, 2002). Pendekatan fuzzy 

AHP dikembangkan untuk mengakomodasikan keragu-raguan dengan 

pembobotan linguistik pengambil keputusan, juga untuk memaparkan sebuah 

metode yang dapat menghitung waktu review untuk mengevaluasi waktu antara 

saat pengambilan keputusan dan waktu perencanaan (Kristianto, 2002). 

Matrik perbandingan fuzzy yang baru diturunkan dari matrik 

perbandingan Saaty yang mengadopsi sistem fuzzy dalam skala penilaiannya. Jika 



matrik perbandingan tersebut diatas konsisten maka akan memenuhi syarat seperti 

berikut ini (Kurniasari, 2008): 

 =  

Adapun skala perbandingan fuzzy-nya adalah sebagai berikut : 

rii= 0,5 , rij + rji = 1 ,  - 1 =  x  

Dengan perhitungan bobot prioritas: 

W= (w1, w2, ….., wn) 

wi=      dimana     bi=  

 

Multi-Attribute Utility Theory adalah sebuah skema evaluasi yang sangat populer 

untuk mengevaluasi suatu produk. Pada metode MAUT, keseluruhan evaluasi (v) 

dari sebuah objek x didefinisikan sebagai bobot tambahan dari evaluasinya 

berkenaan dengan dimensi nilai yang relevan. Penyebut dari semua dimensi nilai 

bertindak sebagai evaluator (Kurniasari, 2008): 

v (x) =  

dimana v(x)= Nilai Keseluruhan 

x = Objek Kriteria 

wi = Bobot kriteria ke-i 

vi = Nilai kriteria ke-i 



Ada banyak penelitian yang menilai risiko berdasarkan dampaknya 

seperti yang dikatakan oleh Herman, et all (2006) yang menyarankan menilai 

berbagai kriteria dampak dengan Analytical Hierarchy Process (AHP), namun 

jika dalam penelitian tersebut terdapat keputusan yang sifatnya ketidakpastian 

dapat digabungkan dengan teori fuzzy set untuk menyempurnakan keterbatasan 

AHP. Sehingga dengan fuzzy AHP ketidakpastian keputusan dalam risiko teratasi.  

Untuk tujuan ketidakpastian, aturan fuzzy (fuzzy set theory) dapat diintegrasikan 

dengan perbandingan berpasangan sebagai suatu perluasan dari AHP. Pendekatan 

fuzzy AHP memberikan suatu uraian yang lebih akurat tentang proses 

pengambilan keputusan. Sehingga fuzzy AHP ditujukan untuk menyusun 

ketidakpastian dan kekaburan yang dihubungkan dengan penilaian dari penentuan 

bobot masing-masing metrik (Ayag dan Ozdemir, 2006).  

Menurut Fitria (2006), langkah-langkah menyelesaikan masalah dengan 

Fuzzy AHP adalah: 

1. Mengubah variabel linguistik dalam bentuk bilangan fuzzy. Data kuisioner 

dalam bentuk variabel linguistik dikonversikan kedalam bilangan fuzzy 

2. Menyusun matrik perbandingan berpasangan diantara semua elemen atau 

kriteria dalam dimensi sistem hierarki berdasarkan penilaian dengan variabel 

linguistic dengan rumus: 

ij = (
1
i1 x 

2
 i2 x 

3
 i3 x….x

n
 in)

1/n
 

3. Menghitung rata-rata geometri dari penilaian responden 

4. Defuzifikasi. Dilakukan defuzifikasi untuk mendapatkan nilai crisp dari nilai 

rata-rata geometri bilangan fuzzy untuk diolah kembali dalam AHP 

BNP wi= [(Uwi – Lwi) + (Mwi-Lwi)]/3 + Lwi  



Dimana: Uw = Upper weight = nilai bobot pada matrik awal 

Mw = Middle weight = nilai bobot pada matrik tengah 

Lw = Low weight = nilai bobot pada matrik akhir 

5. Menghitung bobot dengan AHP. Perhitungan bobot dihitung apabila kuisioner 

konsisten, yaitu jika nilai Consistency Ratio (CR) < 0,1 

Menurut Rochman, Ciptomulyono dan Karningsih (2005), pada langkah 

penilaian alternatif, pengambil keputusan diminta memberikan suatu rangkaian 

penilaian terhadap alternatif (x)  yang ada dalam bentuk bilangan fuzzy triangular 

(Triangular Fuzzy Number (TFN)), yang disusun berdasarkan variabel linguistik 

kemudian nilai fuzzy didefinisikan bagi setiap alternatif pada setiap kriteria. 

Variabel linguistik adalah sebuah variabel dimana nilainya berupa kata atau 

bahasa alami yang digunakan untuk membandingkan dua kriteria dengan lima 

istilah linguistik diantaranya “paling penting”, “sangat penting”, “lebih penting”, 

“sedikit lebih penting”, dan “sama penting” yang mengacu pada lima level skala 

fuzzy pada Tabel 1.  

Table 1. Fungsi Keanggotaan Skala Linguistik 

Bilangan Fuzzy Skala linguistic Skala bilangan fuzzy 

 

 

 

 

 

Sama penting (SMp) 

Sedikit lebih penting (SLp) 

Lebih penting (LBp) 

Sangat penting (Sap) 

Paling penting (Pap) 

(1,1,3) 

(1,3,5) 

(3,5,7) 

(5,7,9) 

(7,7,9) 

Sumber: Setiyoko, Ciptomulyono, dan Gunarta (2005) 

2.3.2 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Menurut Dewi (2007), Metode AHP dapat diterapkan pada data yang 

tidak tunggal atau fuzzy. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan 

teori umum mengenai pengukuran. Empat macam skala pengukuran yang 

biasanya digunakan secara berurutan adalah skala nominal, ordinal, interval dan 



rasio. AHP digunakan untuk menurunkan skala rasio dari beberapa perbandingan 

berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan berpasangan 

tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relatif 

dari derajat kesukaan, atau kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metoda 

ini sangat berguna untuk membantu mendapatkan skala rasio dari hal-hal yang 

semula sulit diukur seperti pendapat, perasaan, prilaku dan kepercayaan (Hendro, 

2000). AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan 

keputusan karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami 

oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan AHP, 

proses keputusan kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih 

kecil yang dapat ditangani dengan mudah (Marimin, 2010).  

Kelebihan dari metode AHP ini antara lain, yaitu struktur yang 

berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria 

yang paling dalam, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi 

inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil 

keputusan, AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensistensis suatu hasil 

yang representatif dari berbagai pilihan, serta AHP memungkinkan organisasi atau 

perusahaan memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki 

pertimbangan serta pengertian mereka melalui pengulangan (Yusuf, 2009). Pada 

hakekatnya AHP merupakan suatu model pengambil keputusan yang 

komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif. Dalam model pengambilan keputusan dengan AHP pada dasarnya 

berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya.  Kelebihan 

dan kekurangan AHP jika dibandingkan dengan metode penilaian lain seperti 



metode Stated Preference dan metode Simple Additive Weighting Method (SAW), 

adalah (Anonimous, 2005): 

I.  Kelebihan dari metode AHP:  

1. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan  

input utamanya adalah persepsi manusia. 

2. AHP memberikan suatu skala pengukuran dan memberikan metode untuk 

menetapkan prioritas.   

3. Hasil yang didapat lebih rinci, karena dapat dilihat pembobotan untuk tiap 

alternatif. 

4. AHP memberikan penilaian terhadap konsistensi logis dari pertimbangan- 

pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas. 

5. Dapat melihat perbandingan tiap kriteria untuk masing-masing alternatif.  

6. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi  

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil  

keputusan. 

7. Digunakan pada pembobotan global. 

II. Kekurangan dari metode AHP: 

1. Pengisisan kuesioner sulit, karena responden diminta untuk 

membandingkan satu per satu tiap kriteria dengan range penilaian yang 

sangat luas atau memerlukan ketelitian dalam mengisi kuesioner.  

2. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara 

statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang 

terbentuk. 



3. Bila kriteria atau alternatif  yang dibandingkan jumlahnya banyak, 

sebaiknya  tidak menggunakan metode ini karena akan membutuhkan 

waktu yang sangat lama serta tingkat konsistensi yang tinggi dalam proses 

pengolahan.  

4. Untuk melakukan perbaikan keputusan, harus dimulai lagi dari tahap awal 

Jika dibandingkan dengan Metode Stated Preference, kelebihan dari 

metode  Stated Preference adalah dapat menggunakan data terbatas, berisikan 

pilihan pelayanan dengan kondisi baik dan buruk serta tingkat kepuasan dibuat 

dengan perangkingan dalam skala ordinal, tidak menggunakan asumsi dan 

prediksi yang terlalu banyak atau yang bersifat substansial. Kekurangan dari 

metode Stated Preference adalah hasil perhitungan sering tidak tepat atau akurat, 

tidak mampu menangkap pengaruh aspek-aspeknya, mengukur probabilitas 

tingkat kepuasan, perlu dilakukan analisa faktor dan regresi dan uji sensitivitas 

model, outputnya adalah fungsi probabilitas (Anonimous, 2005). 

Penyelesaian masalah dengan metode AHP terdapat prinsip-prinsip yang 

harus dipahami, diantaranya adalah: decomposition (memecahkan masalah yang 

utuh menjadi unsur-unsurnya), comparative judgment (membuat penilaian tentang 

kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang dalam kaitannya 

dengan tingkat diatasnya), synthetisis of priority (prosedur melakukan sintesa 

berbeda menurut hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif 

melalui prosedur sintesa) dan logical consistency (pengelompokan objek yang 

serupa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relefasi) (Siti, 2005). 

Menurut Santoso dan Marimin (2001), kelebihan metode AHP adalah mampu 

memberikan tingkat penilaian konsistensi pengambil keputusan dalam 



memberikan nilai evaluasi dengan tingkat kompromi dari penggabungan nilai 

antar pengambil keputusan tidak terlihat. 

 Secara sederhana, penilai dapat memperkirakan besaran sederhana 

melalui inderanya. Proses yang mudah adalah dengan membandingkan dua hal 

dengan keakuratan perbandingan yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk 

menilai perbandingan tingkat kepentingan elemen, menetapkan skala kuantitatif 1 

sampai 9 seperti Table 2 (Ratih, 2010).  

Tabel 2. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan. 

Intensitas Kepentingan Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada 

elemen yang lainya 

5 Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainya 

7 
Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari pada 

elemen lainya 

9 Satu elemen mutlak penting dari elemen lainya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua pertimbangan yang berdekatan 

Kebalikan 

Jika aktivitas yang I mendapat satu angka 

dibandingkan aktivitas I, maka I memiliki nilai 

kebalikan dibandingkan aktivitas i 
(Sumber: Ratih, 2010) 

2.4 Penelitian Terkait 

Menurut Gusti (2009), dalam setiap usaha pasti selalu muncul dua hal 

yang bertentangan, yaitu peluang memperoleh keuntungan dan risiko menderita 

kerugian. Risiko menderita kerugian ini dapat dianalisis dari jenis usaha yang 

dilakukan. Metode yang digunakan adalah metode Analitycal Hierarchy Process 

(AHP). Proses analisis dimulai dengan mengidefinisikan masalah dan membuat 

struktur hierarki. Hierarki ini terdiri dari 3 level yaitu tujuan (level 1), kriteria 

(level II) dan alternatif (level III). Berdasarkan hierarki tersebut kemudian disusun 

kuisioner. AHP tidak hanya digunakan untuk menentukan prioritas pilihan-pilihan 



dengan banyak kriteria, tetapi penerapanya telah meluas sebagai model alternatif 

untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, seperti analisis manfaat biaya, 

peramalan dan lain-lain. AHP menawarkan penyelesaian masalah keputusan yang 

melibatkan seluruh sumber kerumitan. Dalam menyelesaikan persoalan dengan 

AHP ada persoalan-persoalan yang harus dipahami, diantaranya adalah 

decomposition, comparative judgement, synthesis of priority dan logical 

consistency (Hendro, 2001).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kim dan Choi (2009), 

menjelaskan bahwa kesuksesan pengembangan produk di pasar ditentukan oleh 

kemampuan produk baru tersebut bersaing dipasaran sehingga sebuah perusahaan 

membutuhkan identifikasi faktor risiko yang mungkin terjadi pada proses 

pengembangan produk dan kemudian mengukur tingkat risiko tersebut. Salah satu 

metode pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan teori Fuzzy 

AHP. Teori Fuzzy AHP digunakan untuk menentukan bobot risiko pada setiap 

pengembangan produk sehingga dengan adanya nilai tingkat risiko pada setiap 

pengembangan produk tersebut dapat terlihat pada tahap mana yang memiliki 

tingkat risiko tinggi. Tingkat risiko tinggi itulah yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap kelangsungan produk yang akan diluncurkan. Nilai dari tingkat risiko 

yang telah diperoleh nantinya juga dapat membantu pemilik usaha untuk 

melakukan penanganan atau tindak lanjut.  

Proses penentuan tingkat risiko ini dimulai dari penentuan klasifikasi 

faktor risiko berdasarkan fase. Dari hasil klasifikasi itulah diperoleh risiko apa 

saja yang muncul berdasarkan pada fase pengembangan produk. Kemudian 

menentukan tingkat risiko dengan menggunakan fuzzy AHP serta melakukan 



normalisasi pada setiap tingkat kepentingan faktor risiko dengan rumus 

, dimana Wi = kepentingan relatif dari faktor risiko ke I, Wmax   = nilai 

kepentingan relative, Ii  = normalisasi kepentingan untuk faktor risiko i. 

selanjutnya untuk memperjelas hasil tingkat risiko dari setiap fase, dilakukan 

perhitungan rata-rata pada setiap fase dengan rumus  

dimana, Rp = bobot risiko  setiap fase, ri = bobot risiko dari faktor risiko ke I, n = 

jumlah faktor risiko yang digunakan pada setiap fase (1,2,3,….k). Sehingga dapat 

terlihat bobot risiko dari masing-masing fase pengembangan produk. 

Kemungkinan terjadinya kejadian risiko akan tergambar pada grafik dari analisa 

fuzzy. Dasar itulah yang akan digunakan untuk penelitian ini namun akan 

dilanjutkan dengan menentukan strategi untuk meminimasi tingkat risiko yang 

ada dengan menggunakan AHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1      Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV. ARA Jl. Ciliwung II/2 Malang pada bulan 

Februari 2011 sampai selesai. Pengolahan data penelitian dilakukan di 

Laboratorium Manajemen dan Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Pengumpulan Data 

3.2.1  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data merupakan tembat dan bahan untuk mendapatkan 

data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperlukan secara langsung dan sebenarnya 

melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung di unit usaha. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan 

data/dokumen unit usaha. Data sekunder pada penelitian ini berupa data-

data yang berkaitan dengan penelitian. 

3.2.2 Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pemilik 

usaha dan kepada karyawan mengenai produk yang dihasilkan oleh CV. 



ARA dan mengadakan tanya jawab mengenai faktor dilakukannya 

pengembangan produk. Wawancara ditujukan kepada pemilik usaha yang 

memiliki ide untuk mengembangkan produknya. 

b. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kondisi unit 

usaha. 

c. Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari atau mencatat informasi 

yang diperoleh dari unit usaha dan dokumen-dokumen lain yang terkait 

dengan pengembangan produk. 

Sedangkan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang di dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data produksi perusahaan. 

b. Data produk-produk inovasi beserta banyaknya penjualan. 

c. Data risiko yang telah dialami terhadap proses pengembangan produk 

yang sudah dilakukan. 

3.3 Batasan Masalah dan Asumsi 

Untuk memudahkan dalam pemecahan masalah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yaitu: 

1. Metode yang digunakan adalah metode Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

(Fuzzy AHP) yang digunakan untuk pembobotan pada setiap tahapan 

pengembangan produk sehingga diperoleh tahapan pengembangan produk 

yang memiliki bobot besar. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkanpengambil keputusan untuk membandingkan kriteria dan 

menurunkan bobot fuzzy dengan metode rata-rata geometrik. Selain itu 

pada penelitian ini juga terdapat keputusan yang sifatnya ketidakpastian 



yaitu masih mencari dimana letak bobot risiko yang memiliki 3 bobot 

paling besar, sehingga harus digabungkan dengan teori fuzzy set untuk 

menyempurnakan keterbatasan AHP dalam perhitungan bobot. Sehingga 

dengan fuzzy AHP ketidakpastian keputusan dalam risiko teratasi.  Selain 

itu digunakan logika Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk memilih 

satu stategi untuk mengatasi risiko yang mungkin akan muncul pada 

pengembangan produk tersebut. Hal ini dikarenakan AHP merupakan 

struktur yang berhirarki, dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria 

yang paling dalam, memperhitungkan validitas sampai dengan batas 

toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh 

dalam mengambil keputusan. Proses pengembangan produk secara umum 

ditunjukkan pada Lampiran 1 sedangkan klasifikasi faktor risiko yang 

terdapat pada proses pengembangan produk ditunjukkan pada Lampiran 2.  

2. Pengambilan data menggunakan kuisioner yang disebar kepada pakar 

pengembangan produk dan analisis risiko, karena penelitian ini akan 

meneliti tentang risiko produk yang akan dikembangkan. Sehingga yang 

berperan penting untuk menilai pengembangan produk pangan ini adalah 

pakar sehingga hasil akhirnya dapat dipertanggung jawabkan. Untuk 

ketentuan jumlah pakar yang terlibat adalah: 

a. Ahli pengembangan produk (pemilik CV.ARA) 

b. Ahli analisis risiko dan strategi pengembangan produk (dosen) 

 

 



3.4       Prosedur Penelitian 

Tahap penelitian dilakukan berdasark diagram penelitian yang pada gambar1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 Berdasarkan diagram prosedur penelitian di atas dapat diketahui bahwa 

penelitian dilakukan untuk menentukan strategi minimasi risiko pata tahap 

pengembangan produk untuk setiap tahapan pengembangan produk dengan 

menggunakan metode Fuzzy AHP sebagai alat untuk menentukan bobot risiko dan 

AHP sebagai alat untuk menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi risiko 

yang dihadapi pada tahap proses pengembangan produk. Prosedur penelitian yang 

Survei Pendahuluan 

Menentukan tahap-tahap pengembangan 

produk 

Menentukan tahapan pengembangan 

produk yang memiliki tingkat risiko 

tertinggi  

Menentukan risiko yang mungkin muncul pada tiap 

tahap pengembangan produk dengan menggunakan 

fuzzy AHP 

 

Menentukan strategi untuk 

meminimasi risiko pada setiap 

tahap pengembangan produk 

terpilih 

(metode: AHP) 

Strategi Pengembangan 

Produk 

Studi Literatur 

Identifikasi 

masalah 

Gambar 1. Diagram Penelitian                                       

Gambar 1. Diagram Penelitian 

                              Gambar 1. Diagram Penelitian 

 



dilakukan dimulai dengan tahap survei pendahuluan terhadap unit usaha dan 

diakhiri dengan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. 

3.4.1 Survei Pendahuluan 

 Survei pendahuluan dilakukan dengan cara datang langsung ke unit usaha 

yang dijadikan obyek penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

masalah yang ada di dalam unit usaha sehingga dapat diangkat menjadi tema atau 

topik penelitian.  

3.4.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah menguji hubungan sebab akibat dan mencari 

penyimpangan-penyimpangan dari kondisi normal dengan cara yang sistematik. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan bahwa dalam setiap tahapan 

untuk melakukan pengembangan produk yaitu mulai dari planning, concept 

development, system level design, detail desaign, testing and refinement dan 

production rump-up, memiliki bobot risiko sendiri-sendiri yang nantinya dapat 

mempengaruhi produk yang akan dikembangkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

penelitian mengenai bobot risiko masing-masing tiap tahapan pengembangan 

produk sehingga tahap yang memiliki bobot tinggi dapat diberikan strategi yang 

tepat untuk meminimalkan risiko yang mungkin akan terjadi.    

3.4.3 Menentukan Tahap-Tahap Pengembangan Produk 

Menentukan tahap proses pengembangan produk yang akan digunakan 

untuk mengembangkan produk berdasarkan tahapan proses yang pengembangan 

produk yang sesuai. Tahap-tahap pengembangan produk yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah berdasarkan yang dijelaskan oleh Eppinger (2001), 

yaitu Fase 0: Perencanaan Produk, Fase 1: Pengembangan Konsep, Fase 2: 



Perancangan Tingkat Sistem, Fase 3: Perancangan Detail, Fase 4: Pengujian dan 

Perbaikan dan Fase 5: Produksi Awal. 

3.4.4 Menentukan Tingkat Risiko dengan Fuzzy AHP 

Setelah menentukan tahapan proses yang tepat untuk proses 

pengembangan produk pangan, selanjutnya dari setiap tahapan proses dihitung 

bobot risiko setiap tahapan proses atau setiap fase yang dilaluinya. Kemudian dari 

bobot yang sudah diperoleh, dipilih fase pengembangan produk yang memiliki 

bobot risiko tertinggi dengan menggunakan AHP. 

Langkah-langkah penentuan tingkat risiko dengan menggunakan Fuzzy 

AHP berdasarkan pada prinsip kerja Fuzzy AHP yaitu sebagai berikut: 

1. Membandingkan tingkat prioritas risiko antar faktor-faktor risiko. Parameter 

yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Parameter Pada Setiap Tahap Pengembangan Produk 

Variabel Parameter 

Fase 0: Perencanaan  

 

Market share 

Kompetisi pesaing 

Alokasi dana 

Ketersediaan bahan 

Fase 1: Pengembangan Konsep  

 

Perubahan selera konsumen 

Adanya produk sejenis 

Bencana ekonomi 

Kemampuan mesin memproduksi 

Fase 2: Perencanaan Tingkat Sistem  

 

Nilai akhir di pasar 

Perubahan desain 

Bencana ekonomi 

Fase 3: Perencanaan Detail 

 

Tingkat ketersediaan bahan dipasar 

Perubahan desain/bentuk produk 

Kesiapan peralatan produksi 

Fase 4: Pengujian dan Perbaikan  

 

Tingkat ketersediaan bahan dipasar 

Kemampuan peralatan untuk memproduksi 

Bencana ekonomi 

Fase 5: Produksi Awal  

 

Respon konsumen awal 

Kemampuan media promosi 

Bencana ekonomi 

 



2. Menghitung bobot untuk setiap risiko yang muncul dari setiap tahap 

pengembangan produk berdasarkan hasil kuisioner dengan Fuzzy AHP. 

a. Data yang diperoleh dari pengumpulan kuisioner akan disusun matriks 

perbandingan berpasangan. 

b. Menghitung elemen matriks synthetic pairwise comparison dengan rumus:  

ij = (
1

i1 x 
2
 i2 x 

3
 i3 x….x

n
 in)

1/n
 

c. Penentuan bobot kriteria setiap kelompok responden dengan menggunakan 

persamaan: 

I = ( 
1

i1  
2
 i2   

3
 i3 ……

n
 in)

 1/n 

i = i   ( i   …… n) 

sehingga diperoleh nilai 1, 2, 3,…., n dan  1, 2, 3, ….., n 

d. Proses defuzifikasi dilakukan dengan menggunakan metode best nonfuzzy 

performance value (BNP) dengan persamaan: 

BNP wi= [(Uwi – Lwi) + (Mwi-Lwi)]/3 + Lwi  

3. Menentukan probabilitas dari kejadian risiko. Dengan menggunakan sebuah 

asumsi bahwa risiko terjadi pada tahap awal dan akan mengalami penyusutan 

risiko pada tahap selanjutnya. Berdasarkan pada asumsi tersebut, bentuk 

frekuensi dari sebuah risiko akan mengikuti suatu distribusi gamma. Distribusi 

gamma menunjukkan waktu tunggu untuk setiap n waktu dari kejadian 

Poisson. Pemisalan atau asumsi yang digunakan untuk menentukan besarnya 

probabilitas ini berdasarkan kemungkinan kenyataan yang terjadi di CV.ARA. 

Probabilitas fungsi gamma ditunjukkan dalam persamaan: 

n x n-1 e –λx 



Dimana:  

λ = jumlah peristiwa yang terjadi pada suatu waktu
 

n = jumlah variable eksponensial untuk setiap kejadian independen 

x = waktu yang digunakan untuk setiap proses pengembangan produk. Disini 

waktu yang digunakan adalah lebih besar sama dengan (>) 24 jam. 

Jika probabilitas distribusi risiko tersebut mengikuti distribusi gamma, maka 

risiko yang terjadi akan didefinisikan sebagai distribusi gamma. Namun 

bagaimanapun juga, pada proses pengembangan produk pada kenyataanya 

tidak dapat mengikuti distribusi gamma. 

 

4. Melakukan perbandingan berpasangan dengan persamaan: 

 

Dimana:  

Wi  = kepentingan relatif dari faktor risiko ke i 

  Wmax   = nilai kepentingan relatif 

  Ii  = normalisasi kepentingan untuk faktor risiko i 

Sehingga dari hasil perhitungan langkah (1) sampai langkah (3) dapat 

ditampilakan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Fase Fungsi Risiko Bobot Ii 

Fase 0 

Marketing  Pergantian 

pasar 

persediaan 

 Ketersediaa

n bahan 

baku 

Kompetisi 

Y 

 

 

y  

z 

 

 

z  

Desain  Spesifikasi 

tidak cukup 

 Dokumen 

y 

 

y  

z 

 

z  



Fase Fungsi Risiko Bobot Ii 

tidak sesuai 

Manufacturing   Peralatan 

produksi 

 Sistem 

keluaran 

y 

 

y  

z 

 

z  

Financial & economic  Inflasi 

 Fluktuasi 

kurs uang 

  bencana 

ekonomi 

y  

y 

 

y  

  

z 

z 

 

z  

 

Fase 1 

Marketing       

Desain       

Manufacturing        

Financial & economic       

Fase 2 

Marketing       

Desain       

Manufacturing        

Financial & economic       

Fase 3 

Marketing       

Desain       

Manufacturing        

Financial & economic       

Fase 4 

Marketing       

Desain       

Manufacturing        

Financial & economic       

Fase 5 

Marketing       

Desain       

Manufacturing        

Financial & economic       

 

5. Menghitung bobot risiko pada setiap faktor dengan rumus: 

Ri= Pi x Ii 

Dimana: 

Ri = tingkat risiko dari setiap faktor risiko i 

Ii =  normalisasi kepentingan untuk faktor risiko i 

Pi = probabilitas kemungkinan risiko dari setiap faktor risiko i 



Setelah diperoleh bobot risiko dari setiap factor risiko pada setiap fase 

pengembangan produk, berikutnya dilakukan perhitungan bobot risiko 

keseluruhan terhadap fase pengembangan produk dengan rumus:  

 

Dimana:  

Rp = bobot risiko  setiap fase 

ri = bobot risiko dari faktor risiko ke i 

n = jumlah faktor risiko yang digunakan pada setiap fase 

(1,2,3,….k) 

 

Hasil perhitungan tersebut ditampilkan pada tabel sebagai berikut: 

Fase 0 

Perencanaan 

Produk 

Fase 1 

Pengembangan 

Konsep 

Fase 2 

Perancangan 

Tingkat Sistem 

Fase 3 

Perancangan 

Detail 

Fase 4 

Pengujian & 

Perbaikan 

Fase 5 

Produksi 

Awal 

 

R0 R1 R2 

 

R3 

 

R4 

 

R5 

 

  

3.4.5 Menentukan Strategi Untuk Meminimasi Tingkat Risiko Pada Tahap 

Pengembangan Produk Terpilih dengan AHP 

Strategi yang digunakan untuk meminimasi bobot risiko pada tahap 

pengembangan produk kue AREMA dapat dilihat pada tabel 4: 

Tabel 4. Strategi Untuk Minimasi Bobot Risiko Setiap Fase 

Fase Pengembangan Produk Strategi Minimasi 

Fase 0 (Perencanaan Produk) a. Melakukan analisa selera 

konsumen 

b. Mendefinisikan segmentasi 

pasar secara terperinci 

Diambil yang memiliki bobot besar 



Fase Pengembangan Produk Strategi Minimasi 

c. Melakukan analisa ketersediaan 

bahan baku 

d. Menganalisa perkiraan 

keuntungan jika terlaksana 

Fase 1 (Pengembangan Konsep) a. Melakukan survey pasar 

b. Melakukan identifikasi 

mengenasi pesaing yang sejenis 

c. Melakukan analisa kelayakan 

ekonomi 

Fase 2 (Perencanaan Tingkat sistem) a. Merencanakan target penjualan 

b. Menentukan peralatan yang 

kira-kira sesuai dengan 

kapasitas produksi 

Fase 3 (Perencanaan Detail) a. Pemilihan bahan baku yang 

tepat 

b. Menentukan pemasok yang 

yang cocok  

c. Memilih peralatan yang tepat 

Fase 4 (Pengujian dan Perbaikan) a. Membuat taster untuk calon 

konsumen 

b. Melakukan evaluasi produk 

khususnya mengenai umur 

simpan 

Fase 5 (Produksi Awal) 

 

a. Melkukan lounching produk di 

pusat-pusat keramaian 

b. Melakukan pelatihan pada 

karyawansebelum produksi 

skala sesungguhnya 

c. Membuat iklan mengenai 

produk kue AREMA 

d. Melakukan evaluasi pendapatan 

awal 

 

Strategi yang ada tersebut akan digunakan untuk memberikan solusi 

meminimasi bobot risiko pada tahap pengembangan produk terpilih. 

Metode yang digunakan untuk memilih strategi tersebut adalah AHP. 

Terdapat tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu 

penyusunan hierarki, penetapan prioritas dan konsistensi logis. 

 

 

Tabel 4. Strategi Untuk Minimasi Bobot Risiko Setiap Fase 
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1. Penyusunan Hierarki 

Penyusunan hierarki dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

pengetahuan atau informasi yang sedang diamati. Penyusunan tersebut 

dimulai dari permasalahan yang kompleks yang diuraikan menjadi 

elemen pokoknya, elemen pokok ini diuraikan lagi ke dalam bagian-

bagiannya lagi, dan seterusnya secara hierarki. Gambar hierarki yang 

akan digunakan dapat dilihat pada Gambar 2. Struktur Hierarki dalam 

AHP. 

2. Penetapan Prioritas 

Setiap level hierarki, perlu dilakukan perbandingan berpasangan untuk 

menentukan prioritas. Hubungan antarelemen dari setiap tingkatan 

hierarki ditetapkan dengan membandingkan elemen itu dalam 

pasangan.  

 

Tabel 5. Matriks perbandingan kriteria 

Goal X1 X2 X3 

X1 1   

X2  1  

X3   1 

 

3. Konsistensi Logis 

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara 

konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Hasil dikatakan logis 

jika CR bernilai < 0.1 atau 10%. Namun sebelum menghitung nilai 

CR, terlebih dahulu dilakukan beberapa perhitungan, yaitu: 

a. VPi: perhitungan vector prioritas atau vector eigen (VP) 

 



b. VA : merupakan pnjumlahan antara bobot dari pakar dikali dengan 

VPi 

c. λ maks: perhitungan nilai eigen maksimum 

 

 

 

 

d. CI: perhitungan indeks konsistensi 

 

 

e. CR: perhitungan rasio konsistensi  

 

 

Nilai indeks acak (RI) matriks 

Orde 

(n) 

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

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.57 1.59 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Unit Usaha 

4.1.1 Profil CV.ARA 

Keripik Tempe Aneka Rasa (KTAR) “Bu Noer” mulai dirintis tahun 1993 

dengan tempat produksi awal hingga saat ini di Jl. Ciliwung II/2 Malang. Keripik 

tempe menjadi salah satu alternatif usaha karena istri M. Noer (Suami Bu Noer) 

mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Selain itu, beliau mempunyai 

keyakinan bahwa usaha keripik tempe ini akan berkembang, karena salah satu 

makanan khas kota Malang adalah tempe. Adanya pola pemikiran yang kreatif 

dan inovatif untuk pengembangan produk, maka produk keripik tempe aneka rasa 

yang diciptakan oleh Bu Noer merupakan pelopor yang pada saat ini banyak ditiru 

oleh pengusaha yang lainnya. 

Keripik Tempe Aneka Rasa “Bu Noer” dimulai dari rasa original hingga 

sampai dengan saat ini telah berhasil menciptakan rasa-rasa yang lain, yaitu 

Original, Keju (Cheese), Daging Panggang (Barbeque), Sambal Balado, Ayam 

Bawang, Udang, Pedas, Pizza, Burger, Spaghetti, Kebab, Rumput Laut 

(Seaweed), Jagung Bakar Manis (Sweet Roasted Corn), Jagung Bakar Pedas (Hot 

Roasted Corn), Jagung Bakar Coklat (Chocolate Roasted Corn), Bakso Malang, 

Ngo Hiong, dan rasa-rasa lainnya yang lebih nikmat. Berkat inovasi yang 

diciptakan oleh Bu Noer, usaha ini mengalami perkembangan yang pesat.  

 

Semakin berkembangnya sistem produksi yang dijalankan, produk yang 

dihasilkan tidak hanya keripik tempe aneka rasa saja. Berpegang pada motto 



“Produk Tradisional, Cita Rasa Internasional”, maka produk yang dihasilkan 

semakin beragam, antara lain Aneka keripik buah mulai dari nangka, apel, 

semangka, melon, mangga manalagi, salak pondoh, pepaya, nanas, lengkeng, 

rambutan, jambu, belimbing, buah naga, dan keripik buah lainnya. Berkembang 

juga Keripik Aneka Ubi Rasa seperti, singkong aneka rasa, kentang aneka rasa, 

talas aneka rasa, marning jagung aneka rasa, sambal goreng tempe bumbu 

original, bali, gule, kare, sambal goreng kentang bumbu balado teri, balado bakso, 

balado sosis, dan sebagainya.  

Inovasi yang dilakukan pada tahun 2006, adalah menciptakan aneka kue 

dan roti aneka rasa dengan mempadukan dengan bumbu seasoning. Umumnya 

kombinasi kue dan roti adalah dengan menggunakan essence (perasa cair). Produk 

yang dihasilkan hingga saat ini adalah kue pia aneka rasa (pia barbeque, pia pizza, 

dan lain-lain), brownies tempe, pie temple (tempe dan apel). Saat ini KTAR “Bu 

Noer” mencoba mengembangkan produk  Kue AREMA yang ingin dijadikan 

sebagai kue khas kota Malang dengan menonjolkan icon AREMA. Nama 

AREMA untuk kue ini  merupakan singkatan dari Apel Rempah Manis.   

4.1.2 Manajemen dan Organisasi 

Keripik Tempe Aneka rasa “Bu Noer” atau KTAR “Bu Noer”  adalah jenis 

usaha dengan badan usaha bernama CV. Aneka Rasa (CV. ARA). KTAR “Bu 

Noer” mengembangkan usaha dari skala UKM dengan kapasitas produksi kurang 

lebih 40-50 Kg per hari menjadi skala industri menengah atau CV dengan 

kapasitas 100 kg per hari. KTAR “Bu Noer” dipimpin oleh seorang direktur, 

wakil direktur, dan manager Struktur organisasi di KTAR “Bu Noer” terdapat 

pada Gambar 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi KTAR “Bu Noer” 

KTAR “Bu Noer” memiliki dua jenis tenaga kerja yaitu tenaga kerja senior dan 

tenaga kerja biasa. Tenaga kerja senior bertugas sebagai pengawas atau mandor 

untuk mengawasi jalannya produksi. Tenga kerja biasa merupakan tenaga kerja 

yang melakukan proses produksi dalam pembuatan keripik tempe, keripik buah, 

brownies, kue AREMA dan produk lainnya. 

4.2 Proses Pengembangan Produk Di CV.ARA 

CV.ARA merupakan unit usaha yang berbasis keripik. Namun dengan 

semakin berkembangnya keinginan konsumen, CV.ARA mulai perlahan 

melakukan pengembangan produk. Pengembangan produk yang dilakukan oleh 

CV.ARA ini bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan variasi 

pada pasar agar pasar tidak jenuh. Proses pengembangan produk yang dilakukan 

pada CV.ARA selama ini yaitu: 

1. Perencanaan. 

Perancanaan disini pemilik usaha berperan sebagai pelaku 

pengembangan produk atau inovasi. Pengembangan produk yang biasa 

dilakukan biasanya berdasarkan atas ide yang muncul tiba-tiba karena 
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pelaku pengembangan produk melihat adanya peluang dari bahan baku 

yang telah ada atau berdasarkan melimpahnya suatu bahan disekitarnya. 

Pada fase perencanaan ini, pelaku pengembangan produk merencanakan 

produk apa yang akan dikembangkan atau dilakukan inovasi.  

Pertimbangan untuk melakukan sebuah pengembangan produk 

hanyalah berada pada biaya yang dibutuhkan dan kemampuan tenaga 

kerjanya untuk mewujudkan ide tersebut. Pertimbangan lain seperti market 

share yang akan diambil, evaluasi adanya pesaing dan sasaran utama dari 

produk sering kali diabaikan. Namun seharusnya pada tahap awal 

pengembangan produk harus memperhatikan pengetahuan tentang 

kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap, sumber daya yang 

mendukung terhadap pengembangan produk baru, perkiraan 

penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran, perkiraan 

biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru, 

antisipasi terhadap reaksi para pesaing, kapan waktu yang paling tepat 

untuk meluncurkan produk baru seperti yang dikemukakan oleh Craven 

(2006). 

 

 

2. Pengembangan konsep. 

 Fase berikutnya setelah fase perencanaan adalah pengembangan 

konsep. Disini pelaku pengembangan produk memilih paling tidak dua ide 

yang akan dilakasanakan. Ide yang dipilih adalah ide yang lebih berpotensi 

atau lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan ide yang satunya. 



Pertimbangan  tersebut didasarkan pada ketersediaan bahan baku, biaya 

yang dibutuhkan tidak terlalu besar, kemudahan untuk merealisasikan 

produk, unik namun berpotensi.  

Karakter unik yang dimaksudkan adalah sesuatu untuk menarik 

konsumen agar membeli atau paling tidak mencoba produk tersebut. 

Dengan begitu konsumen akan merasa penasaran dengan sendirinya dan 

membeli produk tersebut. Hal ini sudah terbukti dengan dipasarkannya 

produk-produk yang unik di outlet CV.ARA seperti keripik tempe aneka 

rasa, cake bekatul, brownies tempe dan lain-lain. Menurut Arianty, Felicia 

and Jeannie (1999) pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar 

target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan 

dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan 

percobaan lebih jauh. 

3. Detail design (perencanaan detail) dan Produksi awal.  

Pada proses pengembangan produk yang telah dilakukan oleh 

CV.ARA tahap akhir adalah detail design dan langsung dilanjutkan pada 

produksi awal. Desain detail merupakan fase dimana pelaku 

pengembangan produk membuat rancangan desain bentuk produk, logo 

atau gambar dan menyediakan peralatan yang akan digunakan. Setelah 

semua keperluan tersebut tersedia, berikutnya dilakukan produksi awal 

dengan kapasitas kecil. Biasanya untuk produk yang berupa kue, produksi 

awal hanya menjadi 30 biji saja. Jika responnya baik, maka pihak produksi 

akan secara perlahan menambah kapasitas produksinya.  



Sehingga terdapat dua tahap proses pengembangan produk yang dilewati pada 

setiap proses pengembangan produk pada CV. ARA. Tahapan proses tersebut 

adalah perencanaan tingkat sistem dan pengujian dan perbaikan. Model 

pengembangan produk demikian juga terjadi pada proses pengembangan produk 

kue AREMA (Apel Rempah Manis).  Sedangkan  menurut Eppinger (2001), 

proses pengembangan produk yang tepat hendaknya melalui  6 tahap, yaitu:  

1. Fase 0 : Perencanaan Produk 

Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai “fase nol” karena kegiatan 

ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan 

produk aktual. 

2. Fase 1 : Pengembangan Konsep 

Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, 

alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau 

lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. 

3. Fase 2 : Perancangan Tingkat Sistem 

Fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk 

dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. 

4. Fase 3 : Perancangan Detail 

Fase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, 

material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan 

identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. 

5. Fase 4 : Pengujian dan Perbaikan 

Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari 

bermacam-macam versi produksi awal produk. 



6. Fase 5 : Produksi Awal 

Pada fase produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem 

produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah untuk 

melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada 

proses produksi sesungguhnya. Peralihan dari produksi awal menjadi produksi 

sesungguhnya melalui tahap demi tahap. Pada beberapa titik pada masa 

peralihan ini, produk diluncurkan dan mulai disediakan untuk didistribusikan. 

Dengan melalui tahap pengembangan produk yang tepat akan 

menghasilkan produk baru yang baik. Oleh sebab itu hendaknya CV.ARA saat  

melakukan proses pengembangan produk dapat melalui tahap-tahap yang telah 

dianjurkan sehingga dihasilkan produk baru yang dapat siap bersaing di pasar. 

Dengan melakukan proses pengembangan produk yang runtut akan terlihat risiko-

risiko yang terdapat pada setiap tahap pengembangan produk yang ada yang untuk 

selanjutnya risiko tersebut dapat diminimasi bobot risikonya.  

 

4.3 Risiko Pada Pengembangan Produk 

Risiko merupakan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. 

Untuk melihat seberapa besar adanya risiko, diperlukan adanya analisis risiko. 

Analisis risiko dapat meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko dan evaluasi 

risiko. Tujuan dari analisis risiko ini adalah untuk mengukur dampak dari 

ancaman-ancaman yang berpotensi pada suatu sistem. 

Hasil dari identifikasi risiko pada proses pengembangan produk adalah 

risiko dapat muncul dari berbagai aspek, seperti aspek marketing, design, 

manufacturing, other function (research dan financial). Dalam penelitian ini 

dihasilkan bahwa risiko yang lebih banyak muncul pada proses pengembangan 



produk dapat dipicu oleh adanya beberapa faktor. Fakor pemicu munculnya risiko 

pada proses pengembangan produk dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Faktor Penyebab Risiko  

Variabel Risiko  

Fase 0: Perencanaan 

 

Market share 

Pesaing  

Kebutuhan dana 

Ketersediaan bahan 

Fase 1: Pengembangan Konsep 

 

Perubahan selera konsumen 

Adanya produk sejenis 

Bencana ekonomi 

Kemampuan mesin memproduksi 

Fase 2: Perencanaan Tingkat Sistem 

 

Nilai akhir di pasar 

Perubahan desain 

Bencana ekonomi 

Fase 3: Perencanaan Detail 

 

Tingkat ketersediaan bahan dipasar 

Perubahan desain/bentuk produk 

Kesiapan peralatan produksi 

Fase 4: Pengujian dan Perbaikan 

 

Tingkat ketersediaan bahan dipasar 

Kemampuan peralatan untuk memproduksi 

Bencana ekonomi 

Fase 5: Produksi Awal 

 

Respon konsumen awal 

Kemampuan media promosi 

Bencana ekonomi 

 

Fase 0 merupakan fase perencanaan, dimana pada fase ini pemilik unit 

usaha masih merencanakan produk apa yang akan dikembangkan, termasuk 

merencakan sasaran utama konsumen, banyaknya wilayah yang ingin dikuasai 

oleh produk (market share), ada tidaknya bahan yang akan digunakan baik bahan 

pendukung maupun bahan utama serta merencanakan kebutuhan dana yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah produk. Fase ini merupakan fase yang 

memiliki bobot risiko tinggi, karena fase perencanaan merupakn fase awal yang 

akan mendasari fase-fase atau tahap berikutnya sehingga harus lebih berhati-hati 

dalam melakukan sebuah perencanaan. Hal ini didukung oleh pernyataan hasil 

penelitian sebelumnya oleh Kim dan Choi (2009), yang menyatakan bahwa fase 0 

(perencanaan) merupakan fase awal yang memiliki tingkat risiko tinggi. 



Sedangkan menurut Syaichudin (2009), dua langkah utama pada tahap awal 

pengembangan produk sehingga dapat menekan risiko adalah dengan  

mewujudkan gagasan produk baru dan menilainya yang berpusat pada strategi 

produk baru secara keseluruhan. Strategi ini menyediakan fokus untuk 

mewujudkan gagasan produk baru dan kriteria untuk menyaring dan menilai 

gagasan ide produk yang ingin dikembangkan.  

Mewujudkan gagasan produk baru dimulai dengan suatu gagasan atau ide. 

Yang terpenting pada tahap awal pengembangan produk adalah sistem perusahaan 

untuk merangsang gagasan-gagasan baru dan kemudian mengakui serta 

meninjaunya dengan tepat. Menyaring dan menilai gagasan-gagasan untuk 

menentukan gagasan atau ide mana yang bernilai untuk dikembangakan serta 

menganalisis bisnis. Gagasan produk baru yang bisa mencapai tingkat ini 

dikembangkan menjadi sebuah usulan bisnis yang nyata. Oleh sebab itu pada 

tahap atau fase awal yaitu perencanaan memiliki bobot risiko tinggi karena fase 

awal merupakan fase pokok untuk selanjutnya dikembangkan pada fase-fase atau 

tahap-tahap pengembangan produk selanjutnya. 

Fase berikutnya adalah fase 1 yaitu pengembangan konsep. Pada fase ini 

pemilik unit usaha memiliki beberapa alternatif produk yang akan dikembangkan. 

Sehingga bentuk-bentuk dari risiko yang ada pada fase perencanaan ini dapat 

timbul dari adanya perubahan selera konsumen, adanya produk yang sejenis 

dengan kue AREMA, adanya kemungkinan terjadinya bencana ekonomi seperti 

inflasi, perubahan nilai mata uang, atau bahkan meningkatnya harga bahan baku 

di pasar. Selain itu dalam sebuah pengembangan konsep dimana pada tahap ini 

pelaku pengembangan produk mulai mendefinisikan bentuk atau tekstrur dari 



produk, kapasitas yang akan diproduksi dalam satu kali produksi, memilih bahan 

dasar dari produk yang akan dibuat maka erat kaitannya dengan jenis mesin dan 

peralatan yang digunakan. Oleh sebab itu ketepatan dalam memilih mesin dan 

menyesuaikan dengan kemampuan mesin memproduksi juga dapat memicu 

munculnya risiko pada tahap ini.  

Fase 2 yaitu perencanaan tingkat sistem, dimana pada fase ini pelaku 

pengembangan produk sudah memilih sebuah produk yang akan dikembangkan 

yaitu kue AREMA (Apel Rempah Manis). Tahap ini deskripsi akan produknya 

lebih terperinci seperti halnya bentuk produk, tekstrur, bahan-bahan yang akan 

digunakan telah terdefinisi beserta karakteristik dari masing-masing bahan yang 

digunakan. Tahap ini mungkin akan mengalami perubahan dari pengembangan 

konsep pada fase 1, karena fase 2 ini dilakukan evaluasi lebih mendetail dan 

konsep fase 2 ini akan diterapkan untuk produknya nanti. Fase 2 ini dapat saja 

terjadi perubahan desain, baik desain produk atau kemasan yang pada akhirnya 

akan memicu perubahan pada peralatan yang akan digunakan. Sehingga disini 

perubahan desain ditetapkan sebagai faktor pemicu terjadinya risiko. Selain itu 

perubahan desain juga akan berpengaruh pada nilai akhir produk dipasar karena 

perubahan desain yang dilakukan mungkin akan mengurangi biaya atau malah 

akan meningkatkan biaya produksi yang telah diperkirakan pada fase awal. 

Sehingga nilai akhir di pasar juga merupakan faktor pemicu munculnya risiko 

pada fase 2, perencanaan tingkat sistem.  

Fase 3 perencanaan detail, pada fase ini lebih terfokus pada hal-hal yang 

dibutuhkan untuk kelancaran dalam pembuatan produk seperti bahan baku. Jika 

pada fase 2 hanya dicatat bahan-bahan yang digunakan, maka pada fase 3 ini 



dicatat yang akan menyuplai bahan baku dengan pertimbangan bahan baku yang 

diambil adalah bahan baku yang mudah dijangkau dari tempat produksi dan 

harganya terjangkau. Maka tingkat ketersediaan dan kemudahan bahan baku 

dijangkau merupakan salah satu faktor timbulnya risiko pada pengembangan 

produk ini. Jika bahan baku tidak mudah dijangkau akan dikhawatirkan dapat 

memicu meningkatnya biaya produksi sehingga produk akan meningkat harganya. 

Selain itu, perubahan desain yang mungkin terjadi pada fase 2 dan kesiapan mesin 

untuk memproduksi juga dapat memicu timbulnya risiko. Jika mesin atau 

peralatan belum siap dikhawatirkan waktu produksi awal akan mundur sehingga 

bias saja ide yang dipilih dapat didahului oleh pesaing walaupun produknya 

mungkin akan berbeda. Atau hal ini erat kainya dengan waktu untuk menguasai 

pasar dan menjadi leader, bukan follower.  

Fase 4 atau fase pengujian dan perbaikan. Pada fase ini risiko dapat 

muncul diperkirakan karena beberapa hal seperti pada kesiapan mesin dan 

peralatan yang digunakan. Peralatan yang berpengaruh dalam produksi ini adalah 

oven yang digunakan untuk memasak kue. Saat pengujian dan perbaikan produk 

bias saja oven tidak bekerja dengan maksimal sehingga dapat menimbulkan risiko 

seperti produk tidak sesui dengan keinginan dan desain yang telah dirancang. 

Kemudian seperti halnya bencana ekonomi yang dapat mempengaruhi harga 

bahan baku juga diperkirakan dapat ikut memicu timbulnya risiko pada fase ini. 

Dengan meningkatnya harga bahan, bisa saja pihak unit usaha mengurangi takaran 

bahan atau malah meningkatkan harga jual produk.  

Fase yang terakhir yaitu fase 5 atau fase produksi awal, pada fase ini hal-

hal yang dapat memicu timbulnya risiko diperkirakan dapat timbul akibat respon 



konsumen awal. Mengingat kue AREMA ini adalah produk baru sehingga belum 

ada konsumen yang mengenal produk ini maka dikhawatirkan setelah produksi 

awal produk tidak laku sehingga dibutuhkan media promosi untuk membantu 

memperkenalkan produk kue AREMA (Apel Rempah Manis). Namun untuk 

membuat media promosi juga membutuhkan biaya sehingga harus ada tambahan 

biaya sendiri untuk promosi. Oleh sebab itu biaya keuangan juga ikut dalam faktor 

timbulnya risiko pada proses pengembangan produk ini.  

Faktor-faktor risiko yang ada pada setiap fase pengembangan produk, 

khususnya pada proses pengembangan produk kue AREMA (Apel Rempah 

Manis) pada CV. ARA ini didasarkan pada klasifikasi faktor risiko yang 

dikemukan oleh Kim dan Choi (2009) yang ada pada Lampiran.2. Menurut Sheizi 

(2009), risiko dapat terjadi dari berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan baik 

pada tahap perencanaan (anggaran dan preparasi kegiatan), pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi serta pada tahap tindak lanjut. Hal ini sesuai dengan yang 

tertulis pada Lampiran 2, bahwa risiko pengembangan produk telah 

diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktornya pada setiap tahapan proses.  

 

4.4 Proses Pembobotan Risiko Pengembangan Produk Pangan 

Setelah dilakukan identifikasi risiko pada proses pengembangan produk, 

selanjutnya dilakukan penilaian risiko. Hal ini merupakan rangkaian dari analisis 

risiko pada proses pengembangan produk ini. Dengan melakukan penilaian risiko 

dapat terlihat pada fase mana yang memiliki bobot risiko tinggi sehingga dapat 

dilakukan minimasi risiko dengan menentukan strategi minimasi risiko pada 

proses pengembangan produk pangan. 



Penilaian risiko pengembangan produk pangan pada CV.ARA dilakukan 

dengan bantuan panelis ahli atau pakar. Pakar yang digunakan adalah sebanyak 

tiga pakar yang mengerti mengenai proses pengembangan produk dan dapat 

memberikan nilai pada risiko yang telah ditetapkan. Alat bantu yang digunakan 

untuk menilai risiko pengembangan produk ini adalah dengan kuisioner yang 

dibuat berdasarkan analisis risiko pengembangan produk yang telah dilakukan. 

Kuisioner yang telah diisi oleh pakar ahli kemudian diolah dengan menggunakan 

metode Fuzzy Analitycal Hierarchi Process (F-AHP).  

Penilaian bobot risiko menggunakan  metode F-AHP karena pada kasus ini 

yang dibobotkan adalah risiko pada proses pengembangan produk dimana sifat 

dari risiko tersebut masih belum diketahui keberadaannya atau risiko pada 

pengembangan produk masih bersifat belum tentu. Oleh sebab itu digunakan 

metode F-AHP karena menurut Herman, et all (2006) yang menyarankan menilai 

berbagai kriteria dampak dengan Analytical Hierarchy Process (AHP), namun 

jika dalam penelitian tersebut terdapat keputusan yang sifatnya ketidakpastian 

dapat digabungkan dengan teori fuzzy set untuk menyempurnakan keterbatasan 

AHP. Sehingga dengan fuzzy AHP ketidakpastian keputusan dalam risiko teratasi.  

Untuk tujuan ketidakpastian, aturan fuzzy (fuzzy set theory) dapat diintegrasikan 

dengan perbandingan berpasangan sebagai suatu perluasan dari AHP. Pendekatan 

fuzzy AHP memberikan suatu uraian yang lebih akurat tentang proses 

pengambilan keputusan. Sehingga fuzzy AHP ditujukan untuk menyusun 

ketidakpastian dan kekaburan yang dihubungkan dengan penilaian dari penentuan 

bobot masing-masing metrik (Ayag dan Ozdemir, 2006). Berdasar penilaian 



dengan menggunakan metode Fuzzy AHP, maka diperoleh hasil pembobotan awal 

seperti pada tabel 7 berikut.  

Tabel 7. Pembobotan Awal 

Variabel Faktor Risiko Bobot  Ii 

Fase 0: Perencanaan  

(0.43) 

Market share 0.29 0.42 

Kompetisi pesaing 0.36 0.52 

Alokasi dana 0.38 0.55 

Ketersediaan bahan 0.25 0.36 

Fase 1: Pengembangan 

Konsep  

(0.38) 

Perubahan selera 

konsumen 
0.22 0.32 

Adanya produk sejenis 0.12 0.17 

Bencana ekonomi 0.13 0.19 

Kemampuan mesin 

memproduksi 
0.69 1.00 

Fase 2: Perencanaan Tingkat 

Sistem  

(0.14) 

Nilai akhir di pasar 0.54 0.78 

Perubahan desain 0.17 0.25 

Bencana ekonomi 0.52 0.75 

Fase 3: Perencanaan Detail 

(0.17) 

Tingkat ketersediaan 

bahan dipasar 
0.55 0.80 

Perubahan 

desain/bentuk produk 
0.50 0.72 

Kesiapan peralatan 

produksi 
0.52 0.75 

Fase 4: Pengujian dan 

Perbaikan  

(0.20) 

Tingkat ketersediaan 

bahan dipasar 
0.58 0.84 

Kemampuan peralatan 

untuk memproduksi 
0.33 0.48 

Bencana ekonomi 

 
0.45 0.65 

Fase 5: Produksi Awal  

(0.13) 

Respon konsumen 

awal 
0.52 0.75 

Kemampuan media 

promosi 
0.48 0.70 

Bencana ekonomi 0.15 0.22 

 

Dari Tabel 7 dapat terlihat bahwa faktor risiko yang tertinggi adalah faktor 

risiko dari fase 1 (pengembangan konsep) yaitu kemampuan mesin untuk 

memproduksi dengan bobot 0.69. Bobot tersebut diperoleh dari hasil kuisioner 

yang diisi oleh panelis dan kuisioner tersebut diolah dengan menggunakan Fuzzy 

AHP. Dengan kemampuan mesin yang baik maka akan dapat dihasilkan produk 



(output) yang berkualitas dan sesuai dengan target yang direncanakan oleh unit 

usaha. Oleh sebab itu bobot dari faktor risiko kemampuan mesin berproduksi ini 

lebih besar dibandingkan dengan faktor risiko yang lain.  

Bobot tertinggi pada faktor risiko tersebut yang nantinya digunakan untuk 

mengetahui nilai dari kepentingan antar faktor risiko atau nilai (Ii). Nilai 

kepentingan antar faktor risiko paling tinggi bernilai 1.00. Nilai Ii dibutuhkan 

untuk menilai bobot risiko dari setiap faktor risiko pada proses pengembangan 

produk ini. Pada dasarnya risiko pada proses pengembangan produk, semakin 

berlanjutnya fase pengembangan produk yang dilakukan maka risikonya akan 

semakin menurun. Hal ini menjelaskan bahwa jika digambarkan, risiko 

pengembangan produk akan dimulai dari risiko tinggi dan seiring dengan 

berjalannya waktu, maka risikonya akan turun perlahan. Maka, untuk 

menggambarkan hal tersebut digunakan perhitungan dengan menggunakan 

distribusi gamma. 

Alasan lain menggunakan distribusi gamma untuk melihat probabilitas 

risiko dari proses pengembangan produk ini adalah distribusi gamma 

menunjukkan waktu tunggu dari setiap n waktu dari sebuah kejadian Poisson 

(distribusi Poisson). Distribusi piosson merupakan distribusi yang menunjukkan 

kemungkinan terjadinya suatu kejadian selama selang waktu tertentu. Selang 

waktu tersebut dapat berupa menit, hari, minggu atau tahun. Sedangkan ciri dari 

distribusi poisson adalah distribusi poisson tidak bergantung pada banyaknya hasil 

percobaan yang dilakukan. Sehingga distribusi gamma ini dapat digunakan untuk 

melihat probabilitas dari kemungkinan risiko yang terjadi pada proses 

pengembangan produk.  



Pada proses pengembangan produk, dari setiap tahap yang dilakukan tidak 

mungkin hanya melakukan satu kali percobaan atau pengujian. Percobaan atau 

pengujian dalam satu tahap saja bisa dilakukan dua, tiga atau berkali-kali agar 

diperoleh hasil seperti yang diharapkan. Agar banyaknya pengulangan tidak 

mempengaruhi hasil (hasil seimbang) maka digunakan distribusi gamma untuk 

menghitung probabilitas bobot risiko pengembangan produk ini karena didalam 

distribusi gamma terdapat kejadian poisson yang tidak bergantung pada 

banyaknya hasil percobaan yang dilakukan.  

Distribusi gamma merupakan  distribusi probabilitas diskret yang 

menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu 

apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas 

sejak kejadian terakhir (Anonymous, 2010). Pada penelitian ini digunakan asumsi 

bahwa proses pengembangan produk setiap fase lebih dari 24 jam.  Dengan 

menggunakan rumus probabilitas fungsi gamma yang terdapat pada Bab 3 dan 

dengan berdasar pada hasil rata-rata bobot risiko yang terjadi pada setiap faktor, 

maka dapat diperoleh hasil seperti pada  Tabel 8 dan dapat digambarkan pada 

sebuah grafik seperti pada Gambar 3.  

Tabel 8. Tabel Hasil Distribusi Gamma 

Fase  (rata-rata) P (probability) 

0 0,32 0,1060 

1 0,29 0,1540 

2 0,41 0,0106 

3 0,52 0,0015 

4 0,45 0,0054 

5 0,38 0,0173 

 



 
Gambar 3. Grafik Distribusi Gamma 

Pada kenyataannya (hasil penelitian) distribusi gamma tidak tergambar 

melandai seperti yang seharusnya dijelaskan pada literatur yaitu probaliliti 

kejadiaan awal lebih tinggi kemudian kejadian berikutnya akan terus menurun 

probabilitinya. Seperti yang tergambar pada Gambar 3, pada fase 0 probabilitinya 

adalah 0,1060 dan pada fase 1 probabilitinya naik menjadi 0,1540. Hal ini 

dikarenakan rata-rata (β) dari  bobot pada fase 1 lebih rendah dibandingkan rata-

rata pada fase 0. Artinya kemungkinan risiko terjadi pada fase 1 (pengembangan 

konsep) lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan risiko yang akan muncul 

pada fase lain.  

Dengan adanya nilai dari probability gamma distribusi tersebut maka dapat 

diperoleh bobot masing-masing faktor risiko (Ri) yang terjadi pada proses 

pengembangan produk kue AREMA seperti pada Tabel 9. Nilai risiko dari setiap 

faktor (Ri) yang terdapat pada Table 9 tersebut diperoleh dari hasil perhitungan 

dengan mengalikan nilai probability gamma (Pi) dengan normalisasi kepentingan 

dari setiap faktor (Ii). Namun jika hanya dihitung nilai dari bobot risiko dari 

masing-masing faktor risiko tidak akan terlihat pada fase mana yang memiliki 

bobot risiko tinggi yang nantinya akan dilakukan penentuan strategi minimasi 
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bobot risiko yang telah dijadikan masalah pada penelitian ini. Oleh sebab itu 

dilakukan pembobotan risiko setiap fase dengan cara membandingkan banyaknya 

faktor risiko yang terjadi dengan jumlah faktor risiko pada setiap fase 

pengembangan produk. Sehingga diperoleh hasil bobot risiko pada setiap fase 

pengembangan produk seperti tergambar pada Gambar 4 berikut. 

Tabel 9. Bobot Risiko Setiap Faktor 

Fase Risiko Ri 

Fase 0: 

Perencanaan 

(0.43) 

Market share 0,04452 

Kompetisi pesaing 0,05512 

Alokasi dana 0,05830 

Ketersediaan bahan 0,03816 

Fase 1: 

Pengembangan 

Konsep 

(0.38) 

Perubahan selera 

konsumen 
0,04928 

Adanya produk sejenis 0,02618 

Bencana ekonomi 0,02926 

Kemampuan mesin 

memproduksi 
0,15400 

Fase 2: 

Perencanaan 

Tingkat Sistem 

(0.14) 

Nilai akhir di pasar 0,00826 

Perubahan desain 0,00265 

Bencana ekonomi 0,00799 

Fase 3: 

Perencanaan Detail 

(0.17) 

Tingkat ketersediaan 

bahan dipasar 
0,00120 

Perubahan 

desain/bentuk produk 
0,00108 

Kesiapan peralatan 

produksi 
0,00113 

Fase 4: Pengujian 

dan Perbaikan 

(0.20) 

Tingkat ketersediaan 

bahan dipasar 
0,00454 

Kemampuan peralatan 

untuk memproduksi 
0,00259 

Bencana ekonomi 0,00351 

Fase 5: Produksi 

Awal 

(0.13) 

Respon konsumen awal 0,01300 

Kemampuan media 

promosi 
0,01210 

Bencana ekonomi 0.00380 

 



 
Gambar 4. Grafik Bobot Risiko Pengembangan Produk  

Kue AREMA 

 

Dari hasil perhitungan akhir pembobotan risiko pada proses 

pengembangan produk diperoleh hasil bobot risiko untuk fase 0 memiliki bobot 

risiko 0,0476, fase 1 memiliki bobot risiko 0,0403, fase 2 memiliki bobot risiko 

0,0048, fase 3 memiliki bobot risiko 0,0011, fase 4 memiliki bobot risiko 0,0034 

dan pada fase 5 memiliki bobot risiko 0,0071. Sehingga dari hasil pembobotan 

risiko dapat tergambar pada sebuah grafik seperti pada Gambar 4. Dari grafik 

tersebut, terlihat bahwa hasil perhitungan bobot risiko pada proses pengembangan 

produk pangan pada CV. ARA Malang, fase yang memiliki bobot tinggi dan pada 

akhirnya bobot yang dipilih untuk dibuatkan strategi minimasi risiko adalah pada 

fase  0 yaitu perencanaan, fase 1 yaitu pengembangan konsep dan fase 5 yaitu 

produksi awal.  

Pada fase-fase inilah merupakan fase yang memiliki bobot tinggi yang 

harus lebih diperhatikan sehingga produk yang akan dikembangkan dapat sukses 

dipasar. Dipilih tiga bobot tertinggi karena dengan diambil tiga bobot tertinggi 

dapat mewakili separoh risiko yang harus diperhatikan. Paling tidak ada sebagian 

0, 0.0476

1, 0.0403
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proses yang telah mendapatkan perhatian penanganan sehingga dapat mengurangi 

kegagalan pada proses pengembangan produk pangan yang dilakukan oleh 

CV.ARA.  

Fase 0 (perencanaan) memiliki bobot risiko 0,0476. Pada fase awal ini 

berhubungan dengan faktor risiko seperti market share, alokasi dana, dan 

ketersediaan bahan yang memiliki bobot risiko tinggi. Sehingga jika nilai bobot 

risiko setiap faktor (Ri) diakumulasikan akan dapat meningkatkan nilai bobot 

risiko pada fase tersebut. Menurut Redja (2001) pada tahap awal pengembangan 

produk adalah mengidentifikasikan ciri-ciri produk, memperkirakan permintaan 

pasar dan kemampuan produk menghasilkan laba, menyusun sebuah program 

untuk mengembangkan produk, dan menetapkan tanggung jawab untuk studi lebih 

lanjut kemungkinan pelaksanaan produk.  

Fase 1 (pengembangan konsep) memiliki bobot risiko 0,0403. Ini 

dipengaruhi oleh besarnya nilai bobot risiko setiap faktor (Ri) yang ada pada fase 

1, sehingga jika nilai bobot risiko setiap faktor (Ri) diakumulasikan akan dapat 

meningkatkan nilai bobot risiko pada fase tersebut. Fase 5 (produksi awal) 

memiliki bobot risiko 0,0071. Produksi awal memiliki bobot risiko tinggi karena 

produk yang akan dikembangkan merupakan produk baru sehingga dari pihak 

tenaga kerja sendiri masih belum terlatih dengan produk tersebut sehingga rawan 

terjadi kegagalan serta penyebab lain datang dari respon masyarakat masih kurang 

mengenal produk baru tersebut. Hal ini yang menyebabkan nilai dari risiko setiap 

faktor (Ri) tinggi sehingga dapat menyebabkan meningkatnya nilai bobot risiko 

pada fase 5 (produksi awal). 



  Hasil pembobotan yang telah dilakukan ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kim dan Choi (2009), yang menyatakan bahwa bobot risiko 

tertinggi berada pada pengembangan produk terjadi pada fase awal-awal proses 

pengembangan produk. Menurut Syaichudin (2009), tahap pengembangan produk 

yang harus lebih diperhatikan berada pada dua langkah utama pada tahap awal 

pengembangan produk sehingga dapat menekan risiko adalah dengan  

mewujudkan gagasan produk baru dan menilainya yang berpusat pada strategi 

produk baru secara keseluruhan. Strategi ini menyediakan fokus untuk 

mewujudkan gagasan produk baru dan kriteria untuk menyaring dan menilai 

gagasan ide produk yang ingin dikembangkan. Dengan demikian tahap awal 

merupakan inti pokok dari berlangsungnya proses pengembangan produk 

sehingga pada fase atau tahap awal kemungkinan terjadinya risiko besar.  

Bobot risiko tinggi diperoleh pada fase awal juga  berhubungan dengan 

probability kemungkinan terjadinya risiko yang digambarkan oleh distribusi 

gamma. Semakin berlanjutnya proses pengembangan produk berlangsung maka 

kemungkinan terjadinya risiko akan semakin berkurang. Hal ini dapat disebabkan 

pada tahap-tahap selanjutnya proses atau kejadian yang dilakukan dalam 

pengembangan produk lebih spesifik atau fokus sehingga kemungkinan terjadi 

risiko semakin berkurang.  

 

 

 

 

4.5 Strategi Minimasi Risiko Pengembangan Produk Pangan Pada CV.ARA 

 Berdasar pada hasil perhitungan bobot risiko dengan menggunakan 

metode Fuzzy Analitycal Hierarchi Process (FAHP), diperoleh fase 



pengembangan produk yang memiliki bobot risiko besar adalah berada pada fase 

0 (perencanaan), fase 1 (pengembangan konsep) dan fase 5 (produksi awal). 

Sehingga strategi yang disediakan adalah strategi untuk minimasi bobot risiko 

fase 0, fase 1 dan fase 5. Hal ini dikarenakan tujuan awal dari penelitian ini adalah 

untuk menentukan strategi minimasi pengembangan produk pangan pada 

CV.ARA. 

Dengan menggunakan metode Analityca Hierarchi Process (AHP) yang 

terdapat pada Lampiran 5, maka diperoleh hasil strategi yang dipilih untuk 

meminimasi bobot risiko pada: 

a.  Fase 0 (Perencanaan)  

Strategi yang dipilih untuk meminimasi bobot risiko pada fase 0 

(perencanaan) adalah dengan mendefinisikan segmentasi pasar dengan 

terperinci atau mendetail. Mendefinisikan segmentasi pasar yang mendetail ini 

yaitu benar-benar merencanakan siapa yang akan dijadikan sebagai 

konsumennya, apakah untuk semua kalangan status sosial atau hanya pada 

status-status tertentu. Hal ini akan berhubungan untuk penentuan harga jual 

produk nantinya. Selain itu juga menentukan apa yang menjadi kesukaan 

mayoritas dari calon konsumen yang akan dituju. Menurut Handoko (2010), 

segmentasi pasar merupakan tindakan membagi sebuah pasar kedalam 

kelompok-kelompok konsumen yang berbeda yang diperkirakan 

membutuhkan produk. Dalam hal ini perusahaan mengidentifikasi cara-cara 

yang berbeda untuk membagi pasar menjadi segmen-segmen, 

mengembangkan segmen pasar yang menguntungkan, dan mengevaluasi daya 

tariknya. Dalam membagi segmen pasar dapat digunakan beberapa kriteria 



sebagai dasar segmentasi pasar. Pembagian pasar dapat dilakukan atas dasar 

geografis, demografis serta psikografis.  

Pada Tabel 10 didapatkan hasil pembobotan untuk alternatif strategi 

minimasi risiko pada fase 0 (Perencanaan), dengan strategi 1 adalah 

melakukan analisa konsumen, strategi 2 adalah mendefinisikan segmentasi 

pasar dengan terperinci, strategi 3 adalah melakukan analisa ketersediaan 

bahan baku dan strategi 4 adalah menganalisa perkiraan keuntungan jika 

produk terealisasi, dengan hasil perhitungan konsistensi logis pada kriteria ini 

adalah 0.07 atau 7%. Oleh sebab itu kriteria untuk strategi minimasi risiko 

pada fase 0 (perencanaan) dikatakan konsisten, karena menurut Marimin 

(2010), menyatakan bahwa pengukuran indeks konsistensi (CI) dimaksudkan 

untuk mengetahui konsistensi jawaban yang akan berpengaruh kepada 

kesahihan hasil. Hasil dikatakan logis jika CR bernilai < 0.1 atau 10%.  Tabel 

10 berikut merupakan hasil pembobotan untuk alternatif strategi minimasi 

risiko pada fase 0 (Perencanaan). 

Tabel 10. Pembobotan Alternatif Strategi Minimasi Risiko Fase 0 

Strategi Bobot 

Strategi 1: melakukan analisa konsumen 0.25 

Strategi 2: mendefinisikan segmentasi pasar dengan terperinci 0.27 

Strategi 3: melakukan analisa analisa ketersediaan bahan baku  0.23 

Strategi 4: menganalisa perkiraan keuntungan jika produk 

terealisasi 

0.25 

 

b. Fase 1 (Pengembangan Konsep) 

Strategi yang dipilih untuk meminimasi bobot risiko pada fase 1 

(pengembangan konsep) adalah dengan melakukan survey pasar. Survey pasar 

dapat dilakukan dengan cara observasi atau melihat kondisi pasar saat ini. Apa 



yang saja yang menjadi tren atau kesukaan calon konsumen saat ini dan 

produk apa yang dibutuhkan. Survey pasar juga dapat dilakukan untuk melihat 

peluang pasar. Menurut Kristanti (2003), survey pasar adalah dimana periset 

melakukan wawancara untuk mencari pengetahuan dan penjelasan selera pasar 

dengan berfokus pada sifat, sikap dan prilaku konsumen.  

Pada Tabel 11 didapatkan hasil pembobotan untuk alternatif strategi 

minimasi risiko pada fase 1 (Pengembangan konsep), dengan strategi 1 adalah 

dengan melakukan survey pasar, strategi 2 adalah dengan melakukan 

identifikasi pesaing dan strategi 3 adalah dengan melakukan analisa kelayakan 

ekonomi, dengan hasil perhitungan konsistensi logis pada kriteria ini adalah 

0.05 atau 5%. Oleh sebab itu kriteria untuk strategi minimasi risiko pada fase 

1 (pengembangan konsep) dikatakan konsisten, karena menurut Marimin 

(2010), menyatakan bahwa pengukuran indeks konsistensi (CI) dimaksudkan 

untuk mengetahui konsistensi jawaban yang akan berpengaruh kepada 

kesahihan hasil. Hasil dikatakan logis jika CR bernilai < 0.1 atau 10%.  

Tabel 11. Pembobotan Alternatif Strategi Minimasi Risiko Fase 1 

Strategi Bobot 

Strategi 1: melakukan survey pasar 0.37 

Strategi 2: melakukan identifikasi pesaing  0.36 

Strategi 3: melakukan analisa kelayakan ekonomi 0.27 

 

c. Fase 5 (Produksi Awal) 

Strategi yang dipilih untuk meminimasi bobot risiko pada fase 5 

(produksi awal) adalah dengan melakukan melakukan pelatihan pada 

karyawannya sebelum dilakukan produksi. Karyawan atau tenaga kerja yang 

dilakukan pelatihan adalah tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang 

langsung berhubungan dengan proses produksi produk pangan sehingga 



tenaga kerja tersebut benar-benar menguasai karakter dari peralatan dan 

produk yang digunakan. Karena ketepatan menggunakan mesin dapat 

membantu unit usaha dalam mengurangi biaya penggantian atau perawatan 

mesin. Selain itu pelatihan bagi tenaga kerja dapat bertujuan agar tenaga kerja 

terampil dan pada akhirnya dapat menghasilkan output yang maksimal dan 

berkualitas.  

Pada Tabel 12 didapatkan hasil pembobotan untuk alternatif strategi 

minimasi risiko pada fase 0 (Perencanaan), dengan strategi 1 adalah 

melakukan launching product, strategi 2 adalah melakukan pelatihan pada 

karyawan, strategi 3 adalah membuatkan iklan atau media promosi mengenai 

produk pangan, dan strategi 4 adalah melakukan evaluasi pendapatan awal, 

dengan hasil perhitungan konsistensi logis pada kriteria ini adalah 0.07 atau 

7%. Oleh sebab itu kriteria untuk strategi minimasi risiko pada fase 5 

(produksi awal) dikatakan konsisten, karena menurut Marimin (2010), 

menyatakan bahwa pengukuran indeks konsistensi (CI) dimaksudkan untuk 

mengetahui konsistensi jawaban yang akan berpengaruh kepada kesahihan 

hasil. Hasil dikatakan logis jika CR bernilai < 0.1 atau 10%. 

Tabel 12. Pembobotan Alternatif Strategi Minimasi Risiko Fase 5 

Strategi Bobot 

Strategi 1: melakukan launching product 0.25 

Strategi 2: melakukan pelatihan pada karyawan 0.27 

Strategi 3: membuatkan iklan promosi mengenai produk pangan 0.23 

Strategi 4: melakukan evaluasi pendapatan awal 0.25 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasar penelitian dengan menggunakan metode Fuzzy Analitycal 

Hierarchi Process (FAHP) dan pembobotan risiko diperoleh hasil fase 

pengembangan produk yang memiliki bobot tinggi adalah fase 0 (perencanaan) 

dengan nilai risiko sebesar 0,00476, fase 1 (pengembangan konsep) dengan nilai 

risiko sebesar 0,00403 dan fase 5 (produksi awal) dengan nilai risiko sebesar 

0,00071. 

 Berdasarkan hasil nilai risiko yang sudah diperoleh, maka strategi yang 

dipilih untuk meminimasi bobot risiko pada fase pengembangan produk dengan 

menggunakan metode AHP, yaitu untuk fase 0 digunakan strategi dengan 

mendefinisikan segmentasi pasar dengan detail, untuk fase 1 digunakan strategi 

dengan melakukan survey pasar dan untuk fase 5 digunakan strategi dengan 

melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawannya. Hasil dari penelitian 

ini dapat digunakan sebagai dasar acuan untuk pengembangan produk Kue 

AREMA. 

  

5.2 Saran 

Untuk proses pengembangan produk selanjutnya disarankan agar melalui 

tahap-tahap yang sebaiknya, sehingga produk baru yang dihasilkan merupakan 

produk yang dapat bersaing dipasar. Selain itu juga diharapkan dapat lebih 

memperhatikan tahap pada fase 0 (perencanaan), fase 1 (pengembangan konsep) 

dan fase 5 (produksi awal) karena pada fase tersebut memiliki risiko yang lebih 

tinggi dibandingkan pada fase yang lain.  
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