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Lampiran 1 

Matriks penilaian kriteria komponen technoware 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui nilai dari komponen 

teknologi, Technoware. Dalam kuesioner ini bapak/ ibu diminta 

untuk memberikan penilaian tentang komponen technoware yang 

ada di koperasi susu SAE pujon berdasarkan kriteria dan 

keterangan range nilai yang ada pada kuesioner.  

Contoh pengisisan kuesioner 

No.  Kriteria Komponen 
Technoware 

Keterangan  Skor  

1. Tipe mesin yang 
digunakan 

Manual (0);  
Mekanik (5); 
Otomatis (10) 

5 

Penjelasan : 

Apabila menurut bapak/ ibu tipe mesin yang digunakan pada 

proses produksi susu adalah tipe mesin mekanik maka bapak/ ibu 

dapat memberikan nilai 5 pada kriteria tipe mesin yang digunakan. 

Begitu juga untuk kriteria-kriteria yang lain. 
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Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 

Kuesioner Komponen Technoware 

No.  Kriteria Komponen 
Technoware 

Keterangan  Skor  

1. Tipe mesin yang 
digunakan 

Manual (0);  
Mekanik (5); 
Otomatis (10) 

 

2. Tipe proses yang 
diterapkan 

Sederhana: hanya satu 
operasi diterapkan dalam tiap 
proses (2,5);  
Kombinasi lebih dari satu 
operasi yang sama pada satu 
pekerjaan (5);  
Kombinasi lebih dari satu 
operasi berbeda pada suatu 
pekerjaan (7,5);  
Progresif: lebih dari satu 
operasi yang 
diselenggarakan paralel pada 
pekerjaan yang berbeda pos 
(10) 

 

3. Tipe operasi yang 
diselenggarakan 

Pemasakan (2,5); 
penambahan rasa (2,5); 
Pengemasan (2,5); 
Penyimpanan (2,5) 

 

4. Rata-rata kesalahan yang 
terjadi saat produksi susu 
pasteurisasi 

0% (10); 
 6-10% (5); 
 25%(0) 

 

5. Frekuensi untuk 
perawatan mesin 

Pemeliharaan preventif (10); 
Sering tetapi tidak secara 
periodik (5); 
Pemeliharaan pemulihan (0) 

 

6. Keahlian teknis operator 
yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan mesin 

Tidak perlu keahlian teknis 
(10);  
Perlu keterampilan tertentu 
(5);  
Perlu keahlian teknis yang 
spesifik (0) 
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Lampiran 2 

Matriks penilaian kriteria komponen humanware 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 

Kuesioner ini digunkan untuk mengetahui nilai dari komponen 

teknologi, Humanware. Dalam kuesioner ini bapak/ ibu diminta 

untuk memberikan penilaian tentang komponen humanware yang 

ada di koperasi susu SAE pujon berdasarkan kriteria dan 

keterangan range nilai yang ada pada kuesioner.  

Contoh pengisian kuesioner 

No.  Kriteria Komponen 
Humanware 

Keterangan  Skor  

1. Kesadaran dalam 
tugas 

Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 

10 

Penjelasan : 

Apabila menurut bapak/ ibu tenaga kerja di Koperasi Susu SAE 

pujon memiliki kesadaran dalam tugas yang sangat tinggi, maka 

bapak/ ibi dapat memberikan nilai 10 pada kolom skor. Begitu juga 

untuk kriteria-kriteria yang lain. 
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Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

Kuesioner Komponen Humanware 

No.  Kriteria Komponen 
Humanware 

Keterangan  Skor  

1. Kesadaran dalam 
tugas 

Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 

 

2. Kesadaran 
kedisiplinan dan 
tanggung jawab 

Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 

 

3. Kreativitas dan inovasi 
dalam menyelesaikan 
masalah 

Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 

 

4. Kemampuan 
memelihara fasilitas 
produksi 

Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 

 

5. Kesadaran bekerja 
dalam kelompok 

Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 

 

6. Kemampuan untuk 
memenuhi target 

100% (10); 
 <50% (0) 

 

7. Kemampuan untuk 
menyelesaikan 
masalah perusahaan 

Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 

 

8. Kemampuan bekerja 
sama 

Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 

 

9. Kepemimpinan Sangat tinggi (10); 
Rata-rata (5); 
Sangat rendah (0) 
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Lampiran 3 

Matriks Penilaian kriteria komponen infoware 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 

Kuesioner ini digunkan untuk mengetahui nilai dari komponen 

teknologi, Infoware. Dalam kuesioner ini bapak/ ibu diminta untuk 

memberikan penilaian tentang komponen infoware yang ada di 

koperasi susu SAE pujon berdasarkan kriteria dan keterangan 

range nilai yang ada pada kuesioner.  

Contoh pengisisan kuesioner 

No.  Kriteria Komponen 
Infoware 

Keterangan  Skor  

1. Bentang informasi 
manajemen 

Bentang informasi 
termasuk perusahaan 
eksternal (10); 
Informasi sebagian (5); 
Bentang informasi tidak 
termasuk perusahaan 
eksternal (0) 

5 

Penjelasan : 

Apabila menurut bapak/ ibu bentang informasi yang ada di 

Koperasi Susu SAE Pujon adalah informasi sebagian yakni tidak 

semua informasi yang ada dapat dipublikasikan maka bapak/ibu 

dapat memberikan skor 5 pada kolom skor. Begitu juga untuk 

kriteria-kriteria berikutnya. 
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Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

Kuesioner Komponen Infoware 

No.  Kriteria Komponen 
Infoware 

Keterangan  Skor  

1. Bentang informasi 
manajemen 

Bentang informasi 
termasuk perusahaan 
eksternal (10); 
Informasi sebagian (5); 
Bentang informasi tidak 
termasuk perusahaan 
eksternal (0) 

 

2. Perusahaan 
menginformasikan 
masalah dan kondisi 
internal dengan segera 
pada karyawan di 
dalam perusahaan 

Selalu (10); 
Kadang-kadang (5); 
tidak pernah (0) 

 

3. Jaringan informasi di 
dalam perusahaan 

Online (10); 
Offline (0) 

 

4. Prosedur untuk 
komunikasi antara 
anggota di perusahaan 

Mudah dan transparan 
(10); 
Rumit (0) 

 

5. Sistem informasi 
perusahaan untuk 
mendukung aktivitas 
perusahaan 

Akses global (10); 
Akses nasional (7.5); 
akses lokal (5); 
Tidak ada (0) 

 

6. Penyimpanan dan 
pengambilan informasi 
kembali 

Terkomputerisasi (10); 
Manual (5); 
Tidak terarsip (0) 
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Lampiran 4 

Matriks penilaian kriteria komponen orgaware 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 

Kuesioner ini digunkan untuk mengetahui nilai dari komponen 

teknologi, Orgaware. Dalam kuesioner ini bapak/ ibu diminta untuk 

memberikan penilaian tentang komponen orgaware yang ada di 

koperasi susu SAE pujon berdasarkan kriteria dan keterangan nilai 

yang ada pada kuesioner.  

Contoh pengisian kuesioner 

No.  Kriteria Komponen 
Humanware 

Keterangan  Skor  

1. Otonomi perusahaan  Otonomi penuh (10); 
Kontrol dari 
perusahaan induk 
(0) 

10 

Penjelasan : 

Apabila menurut bapak/ ibu koperasi susu SAE pujon memiliki 

otonomi perusahaan secara penuh, maka bapak/ ibu dapat 

memberikan nilai 10 pada kolom skor. Begitu juga untuk kriteria 

berikutnya. 
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Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

Kuesioner Komponen Orgaware 

No.  Kriteria Komponen 
Orgaware 

Keterangan  Skor  

1. Otonomi perusahaan  Otonomi penuh (10); 
Kontrol dari 
perusahaan induk (0) 

 

2. Visi perusahaan  Mengorientasi masa 
depan (10); 
Tidak ada (0) 

 

3. Kemampuan perusahaan 
dalam menciptakan 
lingkungan yang kondusif 
untuk mengadakan 
perbaikan dan peningkatan 
produktivitas 

Sangat tinggi (10); 
Sedang (5); 
Sangat rendah (0) 

 

4. Kemampuan perusahaan 
untuk memotivasi karyawan 
dengan kepemimpinan yang 
efektif 

Sangat tinggi (10); 
Sedang (5); 
Sangat rendah (0) 

 

5. Kemampuan perusahaan 
untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungan bisnis 
yang berubah dan 
permintaan eksternal 

Sangat tinggi (10); 
Sedang (5); 
Sangat rendah (0) 

 

6. Kemampuan perusahaan 
untuk bekerjasama dengan 
supplier 

Sangat tinggi (10); 
Sedang (5) 
Sangat rendah (0) 

 

7. Kemampuan perusahaan 
untuk memelihara hubungan 
dengan pelanggan 

Sangat tinggi (10); 
Sedang (5); 
Sangat  rendah (0) 

 

8. Kemampuan perusahaan 
untuk mendapat dukungan 
sumberdaya dari luar 

Sangat tinggi (10); 
Sedang (5); 
Sangat rendah (0) 
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Lampiran 5 

Kuesioner penilaian intensitas kontribusi komponen teknologi 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 

Kuesioner ini digunakan untuk menentukan bobot dari masing 

– masing kriteria produktivitas yang ada pada Koperasi Susu SAE 

Pujon. Dalam pengisian kuesioner, penilaian dilakukan dengan 

menggunakan skala banding secara berpasangan, dimana 

bilangan – bilangan yang digunakan menggambarkan relatif 

pentingnya satu kriteria terhadap kriteria yang lainnya. Bapak/Ibu 

diminta untuk melingkari matriks kriteria pada kuesioner intensitas 

kontribusi kompinen. Berdasarkan tabel skala banding 

berpasangan pada tabel 1. 

Tabel 1. Skala Banding Secara Berpasangan 

Tingkat Kepentingan Keterangan 

1 

Kedua kriteria sama penting (kedua 

kriteria mempunyai pengaruh yang 

sama terhadap tingkat produktivitas) 

3 
Kriteria yang satu sedikit lebih penting 

daripada kriteria yang lainnya 

5 
Kriteria yang satu lebih penting dari 

pada kriteria yang lainnya 

7 
Kriteria yang satu sangat penting 

daripada kriteria yang lainnya 

9 
Kriteria yang satu mutlak sangat 

penting daripada kriteria yang lainnya 

2, 4, 6, 8 

Nilai – nilai tengah, yaitu nilai yang 

diberikan jika terdapat keraguan 

penilaian antara 2 penilaian yang 

berdekatan 
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Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 

Contoh pengisisan kuesioner 

No. Kriteria Penilaian Kriteria 

1  Fasilitas 

produksi  

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

SDM  

Penjelasan : 

Apabila bapak/ ibu melingkari angka 1 berarti antara kriteria 1 ( 

Fasilitas Produksi) dengan kriteria II (Kemampuan SDM) memiliki 

tingkat kepentingan sama penting (kedua kriteria mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap tingkat teknologi). Begitu juga 

dengan perbandingan kriteria-kriteria yang lain. 

No. Kriteria Penilaian Kriteria 

1  Fasilitas 

produksi  

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

SDM  

Penjelasan : 

Apabila Anda melingkari angka 3 pada bagian sebelah kanan 

berarti kriteria II ( Kemampuan SDM) sedikit lebih penting dari 

kriteria I (Fasilitas Produksi). Begitu juga dengan perbandingan 

kriteria-kriteria yang lain. 
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No. Kriteria Penilaian Kriteria 

1  Fasilitas 

produksi  

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

SDM  

Penjelasan : 

Apabila Anda melingkari angka 3 pada bagian sebelah kiri 

berarti kriteria I ( Fasilitas Produksi) sedikit lebih penting dari 

kriteria II (Kemampuan SDM). Begitu juga dengan perbandingan 

kriteria-kriteria yang lain. 
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Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya 

 

Kuesioner Intensitas Kontribusi Komponen 

 

No. Kriteria Penilaian Kriteria 

1  Fasilitas 

produksi  

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

SDM  

2  Fasilitas 

produksi  

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

informasi  

3  Fasilitas 

produksi  

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

organisasi  

4  Kemampuan 

SDM  

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

informasi  

5  Kemampuan 

SDM  

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

organisasi  

6  Penguasaan 

informasi  

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

organisasi  

 

 

 

 

 

 


