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Risiko Pemasaran Produk Siomay dengan Menggunakan 
Metode Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis (Fuzzy 
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RINGKASAN 

Pada saat ini, kemajuan dan perkembangan teknologi 
telah banyak mengubah gaya hidup dan pola pikir masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya pada 
kebutuhan pangan. Hal ini menjadikan peluang bagi produsen 
untuk menciptakan keragaman produk pangan yang diminati 
masyarakat. Namun dalam kenyataannya, berbagai kendala 
berupa tingginya tingkat risiko-risiko membutuhkan penanganan 
yang tepat, khususnya risiko pemasaran. 

Pada penelitian ini dilakukan perbaikan pada pemasaran 
produk siomay pada salah satu UKM di Kota Malang yaitu UKM 
Yamois Oma Ikan. Penelitian ini menggunakan metode yang 
digunakan untuk mentukan risiko tertinggi yaitu metode Fuzzy 
Failure Modes and Effect Analysis (Fuzzy FMEA). Hasil 
perhitungan tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam 
menentukan alternatif strategi Mitigasi Risiko dengan 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Penelitian ini menggunakan 2 responden pakar yang terdiri dari 
pemilik UKM dan manajer UKM.  

   Hasil teridentifikasi diperoleh 3 risiko dengan nilai FRPN 
tertinggi yaitu risiko konsumen yang kurang mengenal produk 
dengan FRPN (4,078), risiko selera konsumen berubah dengan 
milai FRPN (3,862) dan risiko munculnya pesaing dengan nilai 
FRPN (3,683). Hasil analisis perhitungan alternatif strategi 
mitigasi risiko pemasaran produk siomay diperoleh 3 
rekomendasi alternatif yaitu alternatif strategi meningkatkan 
promosi (0,427) untuk alternatif kriteria risiko konsumen kurang 
mengenal produk, alternatif strategi membuat inovasi produk 
sesuai dengan keinginan konsumen (0,432) untuk alternatif 
kriteria risiko selera konsumen beruah, dan alternatif strategi 
perbaikan kualitas produk (0,597) untuk alternatif kriteria risiko 
munculnya pesaing.   
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Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis (Fuzzy Fmea) and 
Analytical Hierarchy Process (AHP) (A Case Study in UKM 
Yamois Oma Ikan, Malang) TA. Supervisor: Prof. Dr. Ir. 
Imam Santoso, MP and Riska Septifnai, STP. MP. 

SUMMARY 

       At this time, advances and developments in technology 
have greatly changed the lifestyle and mindset of the people to 
meet their daily needs, especially on food needs. This makes an 
opportunity for producers to create a variety of food products 
that are of public interest. But in reality, various obstacles in the 
form of high levels of risks require appropriate handling, 
especially marketing risks. 
         In this study, improvements were made to the marketing of 
siomay products in one UKM in Malang, namely Yamois Oma 
Ikan UKM. This study uses the method used to determine the 
highest risk, the Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis 
(Fuzzy FMEA) method. The results of these calculations will be 
used as a basis for determining alternative risk mitigation 
strategies using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. 
This study uses 2 expert respondents consisting of UKM owners 
and UKM manager.  
         The identified results obtained are 3 risks with the highest 
FRPN value, namely the risk of consumers who are less familiar 
with FRPN products (4,078), the risk of consumer tastes 
changing with FRPN milai (3,862) and the risk of the emergence 
of competitors with FRPN value (3,683). The results of the 
analysis of the calculation of alternative risk mitigation strategies 
for the marketing of siomay products obtained 3 alternative 
recommendations namely alternative strategies to increase 
promotion (0.427) for alternative risk criteria for consumers not 
familiar with products, alternative strategies for making product 
innovations in accordance with consumer desires (0.432) , and 
alternative product quality improvement strategies (0.597) for 
alternative risk criteria for the emergence of competitors. 

Keywords: Siomay, Risk Management, Fuzzy, FMEA, AHP,     
Marketing, UKM Yamois Oma Ikan 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang  

 Pada saat ini kemajuan dan perkembangan teknologi telah 
banyak mengubah gaya hidup dan pola pikir masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam aktivitas 
dan kesibukanya. Pemenuhan akan kebutuhan hidup tersebut 
menjadikan masyarakat terus-menerus berusaha untuk 
menggerakkan kreativitas dan inovasinya dalam 
mengembangkan makanan dan minuman. Hal ini menjadikan 
peluang bagi produsen untuk menciptakan keragaman produk 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang 
praktis (Ngafifi, 2014). Pola pikir masyarakat juga mengalami 
perubahan, khususnya pada kebutuhan pangan. Pangan telah 
menjadi kebutuhan dasar bagi manusia untuk memenuhi tingkat 
kesehatan yang saat ini semakin menurun. Hal ini dikarenakan 
maraknya berbagai macam makanan yang mengesampingkan 
dari segi kesehatan. Oleh karena itu pemilihan makanan tidak 
hanya dilihat dari kelezatanya, tetapi dari khasiat yang 
terkandung dalam pangan. Makanan sehat merupakan makanan 
yang higienis dan bergizi yang tidak mengandung kuman 
penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat 
membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang akan dimakan 
harus mengandung komposisi gizi yang lengkap bagi tubuh kita, 
yang didalamnya terkandung zat-zat gizi yaitu karbohidrat, 
protein, lemak, vitamin, mineral dan air (Fitriani, 2011). 
 Salah satu produk olahan makanan yang sehat dan bergizi 
yang banyak dijumpai dimasyarakat adalah siomay. Siomay 
adalah salah satu jenis dimsum yang merupakan makanan 
olahan campuran dari ikan, telur dan campuran daging ayam 
serta rempah-rempah pilihan yang sangat populer dikalangan 
masyarakat. Siomay sendiri selama perkembanganya sangat 
diminati, karena rasanya yang khas dengan kandungan gizi yang 
tinggi dan dapat dijumpai di tempat-tempat jajanan atau pesta-
pesta, serta digunakan sebagai makanan rutin sebagai lauk-pauk 
alternatif. Kandungan gizi yang baik, membuat siomay sangat 
baik di konsumsi, dimana siomay mengandung energi sebesar 
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162 kilokalori, protein 7,5 gram, karbohidrat 24,4 gram, lemak 3,8 
gram, kalsium 3,56 miligram dan zat besi 2,41 miligram (Muhtar, 
2014).  
  Salah satu UKM yang begerak dalam bidang agroindustri 
yang memanfaatkan keanekaragaman ikan didaerah malang dan 
menjadikan potensi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar 
adalah UKM Yamois Oma Ikan Malang. UKM Yamois Oma Ikan 
Malang merupakan bisnis keluarga, yang berlokasi di Kompleks 
Perumahan Oma view Kedungkandang, Kota Malang. Bahan 
baku utama yang digunakan adalah ikan-ikan segar yang 
didapatkan dari daerah pantai selatan Malang. UKM Yamois Oma 
Ikan tidak hanya menjual siomay, namun juga menjual berbagai 
macam ikan seperti ikan tawar, ikan laut dan fillet segar. Hasil 
makanan olahan yang terkenal yaitu siomay dengan 8 jenis 
varian rasa yaitu: tenggiri, tuna, salmon, cumi-cumi, udang, 
ayam, ayam pedas dan jamur. UKM Yamois Oma Ikan 
memasarkan produknya dengan cara mengirimkan ke otlet-otlet 
atau rumah-rumah makan didaerah Malang dan sekitarnya. 
Namun dalam proses pemasaran produk siomay, UKM Yamois 
Oma Ikan dihadapkan pada risiko pemasaran yang 
mengakibatkan pencapaian tujuan dan sasaran UKM menjadi 
terhambat. Risiko pemasaran yang dihadapi oleh UKM seperti 
rusaknya produk dalam pendistribusian dan fluktuasi penjualan 
yang tidak memenuhi target yang diinginkan. 
  Berdasarkan risiko pemasaran produk siomay yang dapat 
merugikan UKM Yamois Oma Ikan, maka perlu dilakukan 
kegiatan yang mampu mengendalikan risiko tersebut. Berbagai 
kendala berupa tingginya tingkat risiko yang dihadapi, membuat 
UKM Yamois Oma Ikan membutuhkan penanganan yang tepat 
dalam melakukan persediaan dan pendistribusian produk 
sehingga akan menekan biaya operasional. Pengambilan 
keputusan yang tepat adalah dengan melakukan kegiatan 
manajemen risiko, sehingga dapat mengurangi dan menghindari 
risiko. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang 
mampu digunakan untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut. 
Menurut Rosenberg dan Schuermann (2006), manajemen risiko 
dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang tidak hanya berpotensi 
munculnya konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dari suatu 
peristiwa atau kejadian yang mengancam kesuksesan, namun 
juga dapat merupakan peluang untuk meraih keuntungan. 
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Mahardika (2017) menyataakan bahwa manajemen risiko adalah 
segala proses pengolahan risiko yang mencakup identifikasi, 
evaluasi, mitigasi dan pengendalian risiko terutama yang 
berhubungan dengan menyangkut keamanan informasi yang 
dapat mengancam kelangsungan usaha, strategi visi misi dan 
aktivitas organisasi untuk masa sekarang dan masa yang akan 
datang. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam 
mengelola risiko pemasaran yaitu metode Fuzzy Failure Mode 
and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) and Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Alasan digunakannya kedua metode tersebut 
dikarenakan metode Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis 
(Fuzzy FMEA) akan memberikan kemudahan peneliti dalam 

mengidentifikasi sebanyak mungkin mode kegagalan dan efek 
dari setiap kegagalan dan menentukan prioritas kegagalan. 
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) difungsikan untuk 
menentukan perbaikan strategi mitigasi dengan menjadikan 
prioritas kegagalan sebagai kriteria dan kemudian menentukan 
alternatif-alternatif perbaikan pada proses pemasaran. Kedua 
metode tersebut diharapkan dapat membantu UKM Yamois Oma 
Ikan dalam meningkatkan penerimaan dan memperluas pangsa 
pasar. 
   Metode metode Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis 
(Fuzzy FMEA) adalah merupakan metode yang dapat membantu 
dalam menentuan nilai Risk Priority Number (RPN). Menurut 
Kutlu dan Mehmet (2011), Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA) didefinisikan sebagai alat yang difungsikan untuk 

mengidentifikasi sebab dan akibat permasalahan-permasalahan 
serta melakukan pengukuran-pengukuran berupa nilai-nilai yang 
berdasarkan pada Severity (S), Occurrence (O) dan Detection 
(D). Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) 

memiliki keunggulan yaitu mampu mengelolah data kualitatif dan 
kuantitatif secara konsisten, serta dapat juga menggunakan 
informasi yang samar sekalipun. Menurut Januar (2014), metode 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dapat membantu 

melakukan perencanaan dan perbaikan kualitas melalui 
identifikasi faktor-faktor kritis jenis kesalahan-kesalahan yang 
terjadi, kemudian menentukan tindakan koreksi yang terjadi. 
Penilaian pada setiap risiko adalah subjektif dengan penentuan 
skala 1 sampai 10 pada kemungkinan kejadian, keseriusan dan 



4 
 

kemungkinan terdeteksi, semakin tinggi angka skala maka dapat 
dikatakan bahwa akan semakin bermasalah. 
   Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan 

suatu model pendekatan yang memberikan kesempatan bagi 
para perencana dan pengelola perusahaan untuk dapat 
membangun gagasan-gagasan atau ide-ide dan mendefinisikan 
persoalan-persoalan yang ada dengan cara membuat asumsi-
asumsi dan selanjutnya mendapatkan solusi pemecahan yang 
diinginkan. Analytical Hierarchy Process (AHP) umumnya 

digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai 
alternatif yang ada dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks 
atau multi kriteria (Makkasau, 2012). Kelebihan Analytical 
Hierarchy Process (AHP) antara lain, dapat digunakan dalam 

menjelaskan proses pengambilan keputusan, karena dapat 
digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami semua 
pihak serta dapat menguji konsistensi penilaian, bila terjadi 
penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, 
maka menunjukan bahwa penilaian perlu adanya perbaikan atau 
hierarki harus dilakukan penyusunan ulang (Asfi,2010). 

 
1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan 
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut; 
1. Apa risiko-risiko pemasaran yang harus diutamakan untuk 

segera ditangani di UKM Yamois Oma Ikan? 
2. Bagaimana strategi yang digunakan dalam melakukan 

penanganan risiko pemasaran di UKM Yamois Oma Ikan 
Malang? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapaiadalah; 
1. Menganalisis risiko yang harus diutamakan untuk segera 

di tangani.  
2. Mengkaji strategi penanganan risiko pemasaran di UKM 

Yamois Oma Ikan Malang.  
 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat 
bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pihak – pihak 
yang berkepentingan, seperti; 
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1. Bagi UKM sendiri, penelitian ini dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan 
penanganaan serta pengendalian terhadap risiko 
yang timbul pada pemasaran siomay. 

2. Bagi pembaca, sebagai sarana dan informasi 
mengenai risiko-risiko pemasaran pada produk 
olahan makanan, khususnya siomay agar dapat 
dilakukan pengembangan ke arah yang lebih baik 
serta sebagai bahan acuan dan rujukan untuk 
penelitian selanjutnya. 

3. Bagi penulis, sebagai acuan dan bahan pustaka untuk 
menambah pengetahuan disiplin ilmu yang 
didapatkan selama kuliah serta melatih kemampuan 
dalam menganalisa pemecahan masalah risiko 
pemasaran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Siomay 

     Siomay diartikan sebagai dimsum, dimana di negara China 
siomay dijadikan sebagai kudapan dari daging babi cincang yang 
dibalut dengan kulit dari tepung terigu yang kemudian dikukus 
(Nasititi, 2016). Siomay di Indonesia merupakan salah satu 
makanan jenis dimsum yang terbuat dari bahan dasar ikan, 
daging, telur dan sayuran dan termasuk kategori makanan 
campuran (komposit) (Azizah dkk, 2017). Menurut Wardani 
(2016), Siomay merupakan jenis makanan selingan yang dibuat 
dari campuran daging giling dan sayuran serta bumbu, kemudian 
dibungkus dengan kulit tipis dan dimasak dengan cara dikukus. 
Siomay merupakan panganan ringan yang biasa dijadikan 
sebagai camilan. Umunya, makanan ini terbuat dari berbagai 
daging seperti sapi, ayam, berbagai jenis ikan, dan udang 
(Priyatna, 2011).  
        Menurut Nessianti (2015), siomay adalah merupakan 
makanan tradisional Indonesia yang dibuat dari daging ikan 
giling, tepung tapioka atau sagu, air, garam dan bumbu-bumbu 
sebagai penambah cita rasa. Proses pembuatan siomay ikan 
secara umum dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai 
dengan penyeleksian bahan baku, pencucian, pemotongan, 
perendaman, penghaluskan, pencampuran, penimbangan, 
pendinginan dan pematangan. Menurut Badan Standarisasi 
Nasional (BSN) (2013) siomay didefinisikan sebagai produk 
olahan hasil perikanan dengan menggunakan lumatan daging 
ikan, udang atau surimi minimum 30%, tepung dan bahan-bahan 
lainya, dibentuk dan dibungkus dengan kulit pangsit yang 
mengalami perlakuan pengukusan. 

 
2.2  Manajemen Risiko 

        Risiko adalah sesuatu yang mengarah terhadap 
ketidakpastian suatu peristiwa selama selang waktu tertentu, 
sehingga dalam peristiwa tersebut menyebabkan timbulnya 
kerugian yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu 
perusahaan. Risiko secara umum dipandang sebagai sesuatu 
kejadian yang negatif seperti adanya kehilangan, bahaya, dan 
konsekuensi lainya. Kerugian tersebut merupakan bentuk 
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ketidakpastian yang seharusnya dapat diminimalisir secara 
efektif oleh suatu organisasi, sehingga dapat menjadikan nilai 
tambah pada perusahaan dengan menentukan strategi yang baik 
dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi (Lokobal, 
2014).  Risiko tidak sama halnya dengan suatu masalah 
melainkan risiko merupakan sesuatu yang belum terjadi, 
sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua risiko memiliki 
dampak negatif. Dalam menghadapi risiko yang muncul banyak 
badan usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang memulai 
menggunakan istilah manajemen risiko dan perusahaan yang 
sadar akan risiko yang dihadapai, maka perusahaan tersebut 
akan berusaha untuk meminimalisir risiko dengan cara 
menerapkan sistem manajemen risiko (Melisa, 2013). Risiko 
dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk sebagai berikut (Fauzi, 
2017):  
a.  Risiko spekulatif  
   Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi suatu 
perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan kerugian 
seperti usaha, bisnis, pembelian saham, dan sebagainya.  
b.   Risiko murni   
    Risiko murni (pure risk) adalah sesuatu yang dapat 

mengakibatkan kerugian atau tidak terjadi apa-apa dan tidak 
mungkin menguntungkan seperti kebakaran, kecelakaan, 
kebanjiran, dan sebagainya.   
    Menurut Hanafi 2009, menambahkan penjelasan yaitu selain 
risiko spekulatif dan risiko murni, risiko dapat dibedakan menjadi 
risiko statis dan risiko dinamis. Risiko statis merupakan risiko 
yang muncul dari kondisi tertentu seperti risiko terkena petir yang 
muncul karena kondisi alam yang tertentu dengan karakterisktik 
yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Risiko dinamis diartikan 
sebagai risiko yang muncul dari adanya perubahan kondisi 
tertentu misalnya perubahan masyarakat yang semakin kritis 
yang sadar akan haknya, maka risiko hukum (legal risk) muncul 

karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum 
terhadap perusahaan akan semakin besar. Risiko juga bisa 
bersifat subjektif dan objektif. Risiko subjektif adalah risiko yang 
didasarkan pada keterkaitan persepsi seseorang terhadap risiko 
misalnya pada standar deviasi pasar yang sama, dimana 
terdapat dua orang dengan kepribadian yang berbeda akan 
mempunyai cara pandang yang berbeda. Risiko ojektif dapat 
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diartikan sebagai risiko yang didasarkan pada observasi 
parameter yang objektif seperti fluktuasi harga atau tingkat 
keuntungan investasi dipasar modal yang diukur dengan standar 
deviasi. Risiko pada dasarnya dapat dikelola dengan proses 
manajemen risiko yaitu dengan identifikasi risiko, evaluasi risiko, 
pengukuran risiko dan pengelolaan risiko sehinggga akan 
mengurangi kerugian. Pencapaian manajemen risiko sebagai 
metode peningkatan penerimaan perusahaan akan memberikan 
dampak yang negatif dengan terjadinya kerugian dan hilangnya 
pemasukan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan 
dalam menekan dampak negatif tersebut, sehingga dapat 
menjadikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemasukan. 
       Manajemen Risiko sendiri merupakan serangkaian proses 
yang diawali dengan proses mengidentifikasi risiko, pengukur 
risiko dan menanggapi risiko pada suatu proyek (Kerzner, 2001). 
Manajemen risiko merupakan proses dalam menentukan 
masalah dalam proyek meliputi, identifikasian risiko, pengukuran 
risiko, penginformasian dan pengkomunikasian risiko serta 
pemantauan risiko pada setiap proyek. Manjemen risiko dapat 
juga diartikan sebagai suatu sistem perlindungan risiko dan 
pengelolahan terhadap hak milik dan harta benda serta 
keuntungan perusahaan atas kemungkinan kerugian akibat dari 
adanya risiko. Manajemen risiko diartikan sebagai proses analisa 
risiko untuk menentukan besarnya suatu risiko dapat diterima dan 
pemilihan langkah yang terbaik untuk menanganinya seperti 
mengurangi, membagi atau mengalihkan risiko tersebut. 
Manajemen risiko merupakan kegiatan identifikasi dan 
pengendalian terhadap sesuatu yang berpotensi untuk 
menyebabkan berbagai jenis kerugian. Sesuatu yang berpotensi 
menyebabkan terjadinya kerugian disebut sebagai hazard. 
Kerugian adalah keadaan yang tidak dinginkan seperti terlukanya 
seseorang, kerusakan lingkungan ataupun kerusakan peralatan 
(Djajadikerta, 2004).  
        Manajemen risiko merupakan kegiatan mengidentifikasi, 
melakukan penilaian dan membuat prioritas terkait risiko 
selanjutnya segera dilakukan tindakan meminimalisir, monitoring, 

dan kontrol terhadap kemungkinan atau dampak dari kejadian 
yang tak terduga (Hubbar, 2009). Menurut Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 menjelaskan bahwa 
manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi 
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yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, 
dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, maka 
pada tahun 2009 The International Standard Organization (ISO) 

mengeluarkan ISO 31000. Hal tersebut bertujuan untuk 
menghindari kerancuan dari berbagai macam istilah dan definisi 
dari berbagai standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh 
berbagai negara sebelumnya. Struktur ISO 31000 terdiri dari 
prinsip pengelolahan risiko, kerangka kerja pengelolaan risiko, 
dan proses pengelolaan risiko. Dalam ISO Guide 73:2009 Risk 
Management – Vocabulary dijelaskan bahwa manajemen risiko 

adalah upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan 
dan mengendalikan risiko. Dalam standar internasional 
manajemen risiko merupakan arsitektur untuk mengelola risiko 
secara sistematis yang terdiri dari prinsip, kerangka kerja, dan 
proses untuk mengelola risiko.  

 
2.3 Pemasaran 

        Pemasaran merupakan sebuah proses sosial dan 
menejerial yang digunakan individu, rumah tangga ataupun 
organisasi untuk memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka 
dengan cara menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai 
dengan pihak lain yang memiliki tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan dan keingian individu maupun organisasi (Simamora, 
2003). Menurut Cannon et al (2008), pemasaran adalah suatu 

aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan yang 
dilakukan dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan 
atau klien serta mengarahkan aliran barang dan jasa yang 
memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari produen. Tujuan 
dari pemasaran sendiri adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan 
pelanggan dan memahami kebutuhan-kebutuhan secara baik. 
        Pemasaran merupakan ilmu melayani pasar. Hal ini 
melibatkan proses dan formulasi yang sistematis terhadap 
pencapaian kepuasan dan retensi pelanggan. pemasaran adalah 
seni, dimana setiap prosesnya dan formulasinya harus dilakukan 
secara krusial. Pemasaran  juga merupakan fungsi layanan 
terhadaap suatu organisasi yang menghubungkan perusahaan 
dengan bagian masyarakat yang ditargetkan. Pemasaran adalah 
proses mengidentifikasi kebutuhan, keinginan dan harapan 
proses pertukaran (Mohana, 2011). Menurut Cateora dan 
Graham (2007), mengatakan bahwa pemasaran merupakan 
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memiliki peran sebagai penengah dalam siklus ekonomi yaitu 
antara permintaan konsumen dan kapasitas produksi. 
Pemasaran mampu menciptakan keseimbangan yang lebih tinggi 
antara proses produksi dan konsumsi. Pemasaran memiliki 
sebuah proses, dimana terdapat elemen penting untuk 
memanfaatkan produksi yang dihasilkan dari pertumbuhan 
ekonomi secara efektif. 
 
2.4 Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis ( Fuzzy FMEA) 
       Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) dapat digunakan 

setelah faktor yang mempengaruhi kegagalan atau kecatatan 
diperolah dengan tujuan didapatkan faktor yang memerlukan 
penanganan yang lebih lanjut. Failure Modes and Effect Analysis 
(FMEA) memiliki analisis yang dapat diketahui penyebab 

potensial yang memerlukan tindakan perbaikan segera. Pada 
nilai RPN diperoleh dari hasil perkalian nilai SOD dan kemudian 
nilai hasil yang tertinggi akan menjadi titik acuan untuk usulan 
tindakan perbaikan (Elianto dkk, 2015). Menurut Budiarto (2017), 
Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) merupakan suatu metode 

terstruktur yang mampu dipergunakan untuk mengidentifiksi 
risiko serta memprioritaskan kegagalan. Failure Mode & Effect 
Analysis (FMEA) digunakan untuk menelusuri sumber-sumber 
penyebab dari suatu kegagalan dan masalah kualitas. 
       Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) merupakan suatu 

mode kegagalan yang didalam terdapatnya kecacatan atau 
kegagalan dalam desain kondisi yang melewati batas spesifikasi 
yang telah ditentukan atau perubahan terhadap produk yang 
menyebabkan terganggunya fungsi dari produk tersebut. Melalui 
hilangnya mode kegagalan, Failure Mode & Effect Analysis 
(FMEA) akan meningkatkan keandalan dari produk dan 

pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan konsumen akan 
produk tersebut. Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) 
dipergunakan sebagai alat yang mampu untuk mengidentifikasi 
potensi kegagalan, efek yang ditimbulkan pada operasi dari 
produk dan mengidentifikasi aksi untuk mengatasi masalah 
tersebut (Badariah dkk, 2016). 
        Xu et al. (2002), dan Yeh & Hsieh (2007) dalam Nasutionet 
al. (2014) mengatakan bahwa metode Failure Modes and Effect 
Analysis (FMEA) tradisional memiliki beberapa kelemahan yaitu: 
1) pernyataan dalam Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) 
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sering subjektif dan kualitatif yang dijelaskan dalam bahasa 
alamiah. 2) ketiga tingkat parameter severity (S), occurence (O), 
detectability (D) yang diasumsikan mempunyai fungsi dari ketiga 
parameter yaitu tidak sama. 3) Nilai Risk Priority Number (RPN) 
yang sama dihasilkan dari perkalian SOD yang kemungkinan 
dapat menyatakan representasi risiko yang berbeda. Wang et al. 
(2009), menyatakan Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis 
(Fuzzy FMEA) menggunakan logika Fuzzy untuk pengidentifikasi 
sumber-sumber permasalahan dengan mempertimbangkan 
faktor severity (S), occurrence (O), dan detectability (D). Menurut 
Sriwana (2014), teori Fuzzy merupakan suatu cara pengambilan 
keputusan dengan menggunakan pendekatan logika Fuzzy dan 

sangat berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang 
berhubungan dengan hal-hal yang mengandung ketidakpastian. 
Penerapan logika Fuzzy dimungkinkan membangun sistem yang 
lebih merefleksikan data sebenarnya. 
       Menurut Kusumadewi (2002), logika Fuzzy adalah suatu 

cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang 
output. Logika Fuzzy merupakan salah satu metode untuk 

melakukan analisa sistem yang mengandung ketidakpastian. 
Penerapan logika Fuzzy dalam Failure Modes and Effect Analysis 
(FMEA) adalah untuk membantu menentukan nilai Risk Priority 
Number (RPN) dari kegagalan yang terjadi. Pengaplikasian 
metode Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) 

pada perusahaan dapat menentukan proses mana yang harus 
diprioritaskan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya 
kegagalan dalam proses produksi. Menurut Keskin, (2009) 
menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan logika 
Fuzzy akan memperoleh hasil yang lebih akurat dibandingkan 
dengan menggunakan metode Failure Modes and Effect Analysis 
(FMEA) tradisional. Fuzzy Failure Modes and Effect Analysis 
(Fuzzy FMEA) sendiri merupakan pengembangan metode 
Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) tradisional yang 

memberikan kelebihan fleksebilitas untuk memuat ketidakpastian 
yang diakibatkan oleh samarnya informasi yang digunakan dalam 
penilaian terhadap kriteria kegagalan yang terjadi (Braglia et al, 
2003). 
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2.5 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
       Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah metode 
memecah permasalahan yang komplek. Analytical Hierarchy 
Process (AHP) juga mengatur bagian-bagian atau variabel 

menjadi suatu bentuk susunan hierarki. Kemudian memberikan 
nilai numerik untuk penilaian subjektif terhadap kepentingan 
relatif dari setiap variabel dan mensintesis penilaian untuk 
variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan 
mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut. Analytical 
Hierarchy Process (AHP) juga menggabungkan pertimbangan 

dan penilaian pribadi dengan cara yang logis dan dipengaruhi 
imajinasi, pengalaman dan pengetahuan untuk menyusun 
hierarki dari suatu masalah yang berdasarkan logika, intuisi dan 
juga pengalaman untuk memberikan pertimbangan. Analytical 
Hierarchy Process (AHP) merupakan proses mengidentifikasi, 
mengerti dan memberikan perkiraan interaksi sistem secara 
keseluruhan (Mutholib dan Febrina, 2017). 
       Process Analytical Hierarchy Process (AHP) yang 
merupakan suatu teori umum tentang pengukuran yang 
digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan 
berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Perbandingan-
perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu 
skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan prefensi 
relatif. Analytical Hierarchy Process (AHP) memilki perhatian 

khusus tentang penyimpanan dari konsistensi pengukuran dan 
ketergantungan didalam dan diantara kelompok elemen 
strukturnya. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya 
adalah memilih suatu alternatif yang terbaik, seperti melakukan 
penstrukturan, persoalan, penentuan alternatif-alternatif, 
penetapan nilai kemungkinan untuk variabel alat dan teori, 
pernyataan prefensi terhadap waktu, dan spesifikasi prefensi atas 
risiko (Setiawan dkk, 2013). Menurut Pebakirang dkk (2017), 
Analytical Hierarchy Process (AHP) juga sering digunakan 

sebagai metode pemecahan masalah yang dibandingkan dengan 
metode lain karena alasan-alasan sebagai berikut 1) Struktur 
yang hierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih 
sampai pada subkriteria yang paling dalam. 2) Memperhitungkan 
validitas sampai dengan batas toleransi pada setiap kriteria dan 
alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 3) 
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Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas 
pengambilan keputusan.  
        Menurut Retnoningsih dkk (2016), mengemukakan bahwa 
metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yaitu merupakan 

teknik pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menentukan 
pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang dapat diambil. 
Kelebihan Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat memberikan 

kerangka yang komperhensif dan rasional dalam menstrukturkan 
permasalahan pengambilan keputusan dan kelemahannya yaitu 
tergantung model metode inputnya dan metode ini hanya metode 
matematis, dimana tanpa ada pengujian secara sistematik, 
berikut merupakan tahapan-tahapan dalam metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) yaitu; 

1. Structuring, merupakan tahap awal dengan 

menstrukturkan alur pengambilan keputusan 
berdasarkan tiga tingkat. Tingkat pertama adalah 
tujuan. Tingkat kedua adalah menentukan apa saja 
variabel kriteria yang digunakan serta tingkat ketiga 
adalah alternatif-alternatif yang dapat diambil untuk 
memenuhi tujuan. 

2. Assessment yaitu merupakan tahap pemberian nilai 

atau bobot terhadap kriteria dan alternatif. Pemberian 
bobot ini dapat berupa direct assessment atau 

pemberian bobot berdasarkan persepsi verbal seperti, 
(sangat, penting, tidak penting, dsb), dan juga dapat 
menggunakan visual assesment, yaitu pemberian 

bobot dengan bantuan visualisasi grafik. 
3. Penentuan prioritas untuk setiap kriteria dan alternatif 

dengan dilakukannya perbandingan berpasangan 
yang kemudian diolah untuk menentukan peringkat 
alternatif dari seluruh alternatif.  

4. Konsistensi logis dimana semua elemen 
dikelompokkan dan diperingkatkan secara konsisten 
sesuai dengan kriteria yang logis. 
 

2.6  Penelitian Terdahulu 

       Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam 
melakukan penelitian tentang manajemen risiko pemasaran, 
sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 
mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, 
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penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 
memperkaya bahan kajian pada penelitian tersebut. Berikut 
merupakan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Area Vaiabel Metode 

1 Gaudens
zi dan 
Borheasi 
(2008) 
 

Managing 
Risks, 
Supply 
Chain  

Kriteria tertinggi yaitu; 
- Ketepatan waktu 
- Bebas kerusakan 
- Penanganan yang benar 
Kemudian diperoleh 
alternatiff penentuan 
strategi perbaikan yaitu;  
- Proses produksi 
- Siklus pemesanan, 
- Pengiriman, 
- Penggudangan 
- Usaha dalam 

memperoleh barang. 

AHP 

2 Winanto 
dan 
Imam 
Santoso 
(2017) 

Mitigasi 
risiko, 
rantai 
pasok 
bawang 
merah 

Prioritas risiko rantai pasok 
petani (pemasok) berkaitan 
dengan risiko kebijakan 
pemerintah yaitu;  
- Prioritas rantai pasok 
perantara (distributor) 
berkaitan dengan risiko 
persaingan dengan 
importir bawang merah.  

- Prioritas risiko rantai 
pasok pengecer adalah 
risiko pesaing dengan 
pengecer lainya 

Diperoleh 6 strategi mitigasi 
alternatif, dan prioritas 
tertinggi yaitu; 
- Memilih varietas yang 

tepat, 
- Kemitraan 

- Meningkatkan promosi 

- Menjaga kualitas 

Fuzzy 
Fmea 
dan 
AHP 
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3 Aprilia, A. 
R. dkk 
(2017) 
 

Risk 
Analysis,, 
Yogurt, 
Production 

 

- Variabel peralatan 
- Variabel bahan baku 
- Variabel proses 
- Yogurt terkontaminasi  
- Peralatan sanitasi 
- Proses aseptik. 

Fuzzy 
FMEA 

   Strategi perbaikan; 
- Proses 
- Pekerja 
- Lingkungan 
- Pengendalian starter 

yogurt 
- Peningkatan 

perencanaan produksi 
Perendaman peralatan 
dengan air panas 

 

4 Rimantho 
dan Hatta 
(2018) 

Analisis 
risiko,  
proses 
minum  air  

  Variabel mesin 
- Variabel metode 
- Variabel Manusia 
- Variabel Bahan baku 
Didapatkan nilai frpn tertingi 
yaitu; 
- Kesalahan dosis 
- Kurangnya perawatan 

mesin 

Fuzzy 
FMEA 

5 Rizal 
(2016) 

Manajeme
n risiko, 
pemasaran
, yogurt 
drink, 
(Studi 
kasus di 
CV 
Brawijaya 
dairy 
Industry, 
Batu) 

Risiko tertinggi yaitu; 
- Kualitas susu segar 
- Proses produksi 
- Produk pesaing 
Diperoleh 3 alternatif 
strategi yaitu; 
- Pelatihan intensif bagi 

peternak 
- Kemitraan dengan pelaku 

bisnis lain 
- Meningkatkan perawatan 

mesin dan peralatan 

FMEA 
dan 
AHP 

6 
 
 
 
 

Santoso, 
I. dkk 
(2018) 
 
 
 

Risk 
mitigation, 
pasteurized  
mlik 
production   

- Bahan baku 
- Proses produksi 
- Sumber daya manusia 

Mesin dan peralatan  
Strategi mitigasi yaitu; 
 

MAFMA 
dan 
AHP 
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1. Gaudenzi dan Borghesi (2006) melakukan penelitian yang 
berjudul Managing Risks In The supply Chain using The AHP 
Metode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

   - Melakukan 

Standarisasi dan 

pengawasan 

- Pengontrolan 

bahan baku 

- Pengawasan 
proses produksi 
dan produk akhir 

 

7 Suhartini 
dan 
Djefrianto 
(2013) 

Analisis 
risiko 
kegagalan, 
proses 
produksi, 
PDAM 

- Kadar DO turun 
- Air luberan mengenai 

fasilitas lain 
- Ketinggian air filter naik 
- Timbul tekanan 
- Mempercepat korosi pada 

fasilitas lain 
- Udara sulit diinjeksikan 
- Air tidak bisa 

didistribusikan 
- Flok ikut terbuka pada 

proses filtrasi 

Fuzzy 
FMEA 

   Strategi perbaikan 
melibatkan 5 unsur yaitu; 
- Unsur manusia 

(kelalaian operator) 

- Unsur mesin 

(kerusakan komponene 

mesin) 

- Unsur material (kualitas 

bahan menurun) 

- Unsur metode 
(penggunaan fasilitas) 

 

8 Udayana, I. 
G. B (2014) 

Marketing 
Risk, Palm 
Oil,  
Biodiesel 

- Basis data 
- Basis pengetahuan 
system manajemen 

- Sistem manajemen 
basis model (analisis 
pemasaran risiko)  
 

AHP 
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metode untuk mengevaluasi risiko rantai pasokan yang ada 
cara tujuan rantai pasokan. Desain / metodologi / pendekatan 
model proses hirarki analitik diusulkan untuk diidentifikasi faktor 
risiko rantai pasokan dengan maksud untuk meningkatkan 
tujuan nilai pelanggan. Dua fase metode tersebut adalah 
prioritas tujuan rantai pasokan dan pemilihan indikator risiko. 
Sebuah kasus studi juga disajikan. Temuan apresiasi risiko 
rantai pasokan yang paling kritis berasal dari evaluasi yang 
cermat dampak dan pertimbangan hubungan sebab-akibat. 
Keterlibatan manajer kunci adalah penting. Dalam studi kasus, 
dua evaluasi yang paling berbeda adalah dari manajer logistik 
dan manajer penjualan. Batasan / implikasi penelitian aplikasi 
lebih lanjut di berbagai perusahaan dan industri sektor akan 
sangat membantu untuk membandingkan berbagai kasus dan 
temuan. Implikasi praktis pada model ini memungkinkan 
fleksibilitas dalam menggunakan (dan pemantauan yang 
sering) panel indikator oleh manajemen. Dasbor hanya terdiri 
dari beberapa indikator dan membantu memastikan sintesis di 
antara perspektif yang berbeda. Alasanya yatu dengan 
memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi praktisi 
orisinalitas atau nilai model yang mampu membantu dalam 
menciptakan kesadaran akan risiko rantai pasokan. 
Keterlibatan manajer dari berbagai bidang sangat penting 
dalam menetapkan pertimbangan menyeluruh masalah kritis 
dan saling ketergantungan dalam menentukan analisis risiko 
yang lengkap. Metode ini dapat mendukung manajer dalam 
menyiapkan hierarki prioritas untuk perawatan risiko. 
 

2. Winanto dan Santoso (2017) melakukan penelitian yang 
berjudul Integrasi Metode Fuzzy FMEA dan AHP Dalam 

Analisis Dan Mitigasi Risiko Rantai Pasok Bawang Merah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menentukan 
dan merumuskan strategi mitigasi risiko rantai pasok bawang 
merah menggunakan FMEA F uzzy dan AHP. Identifikasi risiko 
dilakukan terhadap pelaku rantai pasok bawang merah 
termasuk petani (pemasok), tengkulak (distributor) dan 
pengecer (retailer). Fuzzy FMEA digunakan sebagai alat untuk 

mengukur risiko prioritas yang diidentifikasi. AHP digunakan 
sebagai alat untuk menentukan bobot strategi mitigasi risiko 
rantai pasok. Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa 
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risiko yang teridentifikasi pada para pelaku rantai pasok dalam 
hal penawaran dan permintaan. Prioritas risiko rantai pasok 
petani (pemasok) berkaitan dengan risiko kebijakan pemerintah 
yaitu kebijakan terkait impor bawang merah; prioritas risiko 
rantai pasok perantara (distributor) berkaitan dengan risiko 
persaingan dengan importir bawang merah; dan prioritas risiko 
rantai pasok pengecer adalah risiko pesaing dengan pengecer 
lainnya. Terdapat enam strategi mitigasi alternatif, dan prioritas 
tertinggi adalah memilih varietas yang tepat, diikuti oleh 
kemitraan, meningkatkan promosi, menjaga kualitas, menjaga 
stabilitas harga, dan menjaga persediaan.  
 

3. Aprilia dkk (2017) melakukan penelitian yang berjudul The 
Integratiion Methods of Fuzzy Fault Mode and Effect Analysis 
and Fault Tree Analysis for Risk Analysis of Yogurt Production. 
Yogurt adalah produk berbasis milN, yang memiliki efek 
menguntungkan bagi kesehatan. Proses untuk produksi yogurt 
sangat rentan terhadap kegagalan karena melibatkan bakteri 
dan fermentasi. Pada sebuah industri, risiko dapat 
menyebabkan kerugian dan berdampak negatif.  Suatu produk 
menjadi sukses dan menguntungkan, itu memerlukan analisis 
risiko yang mungkin terjadi selama proses produksi. Analisis 
risN dapat mengidentifikasi risiko secara rinci dan mencegah 
serta menentukan penanganannya, sehingga risiko dapat 
diminimalkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis 
risiko proses produksi dengan studi kasus di CV XYZ. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mode kegagalan 
Fuzzy dan Analisis Efek (fuzzy FMEA) dan Fault Tree Analisis 
(FTA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 risiko dari 
variabel peralatan, variabel bahan baku dan variabel 
proses. Risiko tersebut termasuk risiko kritis yang merupakan 
risiko dari proses aseptik, dimana lebih khusus jika yoghurt 
starter rusak karena kontaminasi oleh jamur atau bakteri lain 
dan lacN peralatan sanitasi. Hasil analisis kuantitatif FTA 
menunjukkan bahwa probabilitas tertinggi adalah probabilitas 
lacN dari proses aseptik dengan risiko 3,902%. Rekomendasi 
untuk perbaikan termasuk menetapkan SOP (Prosedur 
Operasional Standar) yang meliputi proses, pekerja, dan 
lingkungan serta mengendalikan starter yogurt dan 
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meningkatkan perencanaan produksi dan sanitasi peralatan 
menggunakan perendaman air panas.  
 

4. Rimantho dan Hatta (2018) melakukan penelitian yang 
berjudul analisis Risiko Proses Minum Air DI Air Minum 
Pengobatan Dengan Pendekatan FMEA Fuzzy. Pengolahan air 

minum di perusahaan air setempat di Indonesia menghadapi 
berbagai kompleks dan rentan masalah. Untuk mengetahui 
risiko potensial terhadap pengolahan air bersih dan memilih 
tindakan berdasarkan prioritas diperlukan model identifikasi 
dan evaluasi risiko. Tujuan dari makalah ini adalah untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis risiko pemrosesan air 
minum. Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan metode Fishbone dan analisis risiko menggunakan 
model fuzzy FMEA, dengan input data dari beberapa ahli. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko utama dalam 
pengolahan air seperti mesin, manusia, metode dan bahan 
baku air. Hasil perhitungan menggunakan MATLAB 
menunjukkan nilai FRPN tertinggi adalah dosis dosis yang 
salah (883) dan kurangnya perawatan mesin pompa secara 
berkala (809). Selain itu, faktor lain masih dikategorikan sedang 
dan rendah. Secara keseluruhan model ini dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi faktor risiko dan variabel pada proses 
pengolahan air bersih dan memilih tindakan prioritas. Dengan 
demikian, akan diperoleh rekomendasi tindakan yang tepat 
untuk mengantisipasinya. 
 

5. Rizal (2016) melakukan penelitian yang berjudul 
manajemen Risiko Pemasaran Yogurt Drink  Menggunakan 
Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Analytical 
Hierarchy Process) (Studi Kasus Di CV Brawijaya Dairy Industry. 
CV Brawijaya Dairy Industry adalah perusahaan yang 
memproduksi yoghurt dan keju mozzarella. Dalam memasarkan 
yoghurt drink, CV Brawijaya Dairy Industry dihadapkan pada 

risiko pemasaran yang mempengaruhi penerimaan perusahaan 
dan keberlanjutan hidup perusahaan. Keputusan yang tepat 
dapat diambil sehingga risiko yang dihadapi perusahaan dapat 
dihindari atau dikurangi. Tujuan penelitian ini untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang harus 
diprioritaskan serta mengkaji strategi penanganan risiko yang 
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sebaiknya dilakukan. Metode yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode FMEA digunakan 

untuk mengukur risiko dan AHP digunakan untuk menentukan 
strategi penanganan risiko. Hasil perhitungan menggunakan 
metode FMEA didapatkan 3 risiko kritis dari 9 risiko yang telah 
teridentifikasi. Risiko tersebut memiliki nilai RPN tertinggi 
meliputi risiko banyak munculnya pesaing baru (60), 
keterbatasan wilayah penjualan (50), dan konsumen yang 
kurang mengenal produk (40). Hasil perhitungan menggunakan 
metode AHP dapat merumuskan tujuan manajemen risiko 
pemasaran dengan prioritas tertinggi yaitu meminimalkan 
potensi risiko (0,567), meningkatkan penjualan produk (0,357) 
dan mempertahankan eksistensi perusahaan (0,076). 
Aktor/pelaku yang paling berperan dalam manajemen risiko 
pemasaran adalah perusahaan (0,651), retailer (0,209), dan 

konsumen (0,140). Risiko yang paling berkaitan dengan 
aktor/pelaku dengan prioritas tertinggi adalah keterbatasan 
wilayah penjualan (0,444), konsumen yang kurang mengenal 
produk (0,403), dan banyak munculnya pesaing baru (0,153). 
Alternatif strategi penanganan risiko dengan prioritas tertinggi 
adalah meningkatkan promosi (0,254), penetrasi pasar baru 
(0,244), penguatan legal standing (0,174), menambah tenaga 

kerja,(0,111), memperbaiki sistem penjualan (0,100), 
memperbaiki harga dan kualitas (0,067) dan memperbaiki 
sistem transportasi (0,050). 
 

6. Santoso, I. dkk (2018) melakukan penelitian yang berjudul 
The Integration of MAFMA and AHP Methods for Analysis and 
Risk Mitigation of Pasteurized Milk Production. Manajemen 

risiko dan ketidakpastian adalah tugas penting dalam industri. 
Risiko pada bahan mentah seperti produk ternak dapat terjadi 
dari pakan. Proses produksi juga terkena risiko yang mungkin 
disebabkan oleh variabel yang dapat dikendalikan. Dalam 
produk akhir tindakan yang tidak terkendali juga dapat 
menimbulkan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
risiko dan penyebabnya dalam proses produksi susu dan untuk 
menemukan strategi mitigasi yang berlaku. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Multi-Attribute 
Failure Mode Analysis (MAFMA) untuk menemukan penyebab 
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dan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menemukan 
strategi mitigasi.  Hasilnya berupa risiko dalam proses produksi 
yang disebabkan oleh bahan baku, proses produksi, sumber 
daya manusia, dan mesin dan peralatan. Risiko tertinggi dalam 
proses produksi ditimbulkan oleh kerusakan mesin dan 
kontaminasi yang tidak terdeteksi selama proses produksi. 
Namun, keduanya berakar pada kesalahan manusia yaitu 
pekerja yang kurang terlatih, kelalaian memeriksa atau menguji, 
dan pengawasan proses yang buruk. Strategi mitigasi yaitu 
standardisasi dan pengawasan bahan baku, proses produksi, 
dan produk akhir. Penerapanya untuk mengurangi risiko 
potensial. Dalam implementasi strategi ini partisipasi pekerja 
baik sebagai pengontrol atau sebagai pengawas sangat penting. 
 

7. Suhartini dan Djefrianto (2013) melakukan penelitian yang 
berjudul analisa risiko kegagalan proses produksi di PDAM 
dengan metode fuzzy FMEA. Risiko menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dalam setiap aktivitas perusahaan sehingga cara 
terbaik yang dapat dilakukan adalah mengantisipasi dan 
melindungi proses terhadap risiko-risiko. Dalam proses produksi 
penjernihan air di PDAM, seringkali terjadi hal-hal yang dapat 
menimbulkan kegagalan proses produksi sehingga nantinya 
mempengaruhi hasil atau outpout dari proses penjernihan air. 

Untuk mengatasi hal-hal tersebut yang dapat membuat 
kegagalan proses di penjernihan air ini maka perlu dilakukannya 
analisa risiko kegagalan proses guna mendeteksi risiko-risiko 
apa saja yang dapat mempengaruhi dari kegagalan sistem. 
Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy FMEA. Hasil dari 
penelitian ini didapatkan risiko kegagalan proses potensial yang 
ada pada tahap aerasi sampai dengan tahap desinfeksi adalah 
failure effect “kadar DO turun”. Failure effect “Air luberan 
mengenai fasilitas lain. Failure effect “Ketinggian air filter naik”. 
Failure effect “Timbul tekanan” dan failure effect “Mempercepat 
korosi pada fasilitas lain”. Failure effect “Udara sulit diinjeksikan” 
.Failure effect “Air tidak bisa didistribusikan”. Failure effect “Flok 
ikut terbawa ke proses filtrasi. 
 

8. Udayana (2014) melakukan penelitian yang berjudul 
marketing Risk Management of Palm Oil Based Biodiesel 
Agroindustry Using AHP Method. Biodiesel adalah bahan bakar 
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yang dihasilkan dari minyak nabati yang memiliki sifat yang mirip 
dengan minyak diesel. Keunggulan biodiesel dibandingkan 
diesel adalah bahan bakar yang ramah lingkungan karena 
menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah (bebas sulfur jumlah 
asap rendah) sesuai dengan masalah global angka setana lebih 
tinggi (> 57) sehingga efisiensi pembakaran lebih baik daripada 
diesel, pelumasan sifat-sifat mesin piston biodegradable energi 
terbarukan karena terbuat dari bahan alami, dan meningkatkan 
kemandirian pasokan bahan bakar karena dapat diproduksi 
secara lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang 
sistem pendukung keputusan manajemen risiko untuk 
pengembangan agroindustri biodiesel berbasis kelapa sawit. 
Penentuan tujuan dan strategi manajemen risiko menggunakan 
yang digunakan untuk mendapatkan nilai alternatif dalam aspek 
pemasaran. Penelitian ini menghasilkan sistem pendukung 
keputusan yang berguna untuk membantu para pengambil 
keputusan dalam menangani risiko agro-diesel. Model 
manajemen risiko dirancang dalam sistem pendukung 
keputusan (DSS), dapat digunakan oleh pengguna industri dan 
investor di bidang biodiesel. Pengembangan perangkat lunak 
DSS menggunakan Microsoft Visual Basic Versi 6.0 terdiri dari 
tiga komponen utama yaitu sistem manajemen basis data, 
sistem manajemen basis pengetahuan dan sistem manajemen 
basis model. Model sistem manajemen basis terdiri dari analisis 
pemasaran risiko. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di UKM Yamois Oma Ikan 

yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian 
dilaksanakan pada Bulan April 2019 hingga Juli 2019. 
Pengolahan data dilakukaan di Laboratorium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan penelitian adalah membatasi atau meringkas 
permasalahan-permasalahan yang akan diambil dalam 
melakukan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan 
permasalahan yang bertujuan agar penelitian tidak 
menyimpang terlalu jauh dari permasalahan yang akan diteliti 
agar lebih intensif dan efisien. Batasan permasalahan pada 
penelitian ini adalah sebaai berikut; 

1. Penelitian tidak memperhitungkan biaya. Biaya tidak 
diperhitungkan karena merupakan rahasia UKM 
terkait.  

2. Penelitian ini hanya dilakukan sampai pada usulan 
perbaikan prioritas risiko pemasaran serta penentuan 
strategi mitigasi, tidak sampai pada implementasi 
usulan perbaikan 

 
3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terdiri atas tahapan yang telah 
ditetapkan sebelum melakukan penelitian sehingga kegiatan 
yang dilakukan lebih sistematis dan terstruktur. Tujuan 
penyusunan prosedur penelitian adalah untuk membantu  
terlaksananya tahapan penelitian sehingga dapat berjalan 
dengan terarah dan berurutan serta mempermudah dalam 
melakukan analisis data. Diagram alir prosedur penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 3.1 
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3.3.1 Survei Pendahuluan 
Survei pendahuluan dilakukan di UKM Yamois Oma Ikan 

Malang, Jawa Timur. Survei pendahuluan dilakukan dengan 
cara observasi dan wawancara dengan pihak kepala bagian 
pengolahan untuk mengetahui kondisi umum UKM tentang 
sistem pemasaran yang terjadi. Selain itu juga untuk 
mengetahui berbagai macam permasalahan yang terdapati di 
UKM yang termasuk dalam risiko pemasaran.   

 
Gambar 3.1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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3.3.2 Studi Literatur 
Studi literatur dengan mengumpulkan informasi yang ada 

dari berbagai sumber yang dapat digunakan sebagai acuan 
yang mendukung pelaksanaan penelitian. Sumber literatur yang 
dapat digunakan sebagai acuan antara lain berupa buku, jurnal, 
skripsi, tesis dan informasi dari internet yang dapat mendukung 
penelitian. Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian 
harus sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. 
Literatur yang digunakan untuk menganalisa risiko sehingga 
didapatkan tingkat menggunakan Fuzzy FMEA dan strategi 

risiko dengan menggunakan metode AHP. 
 

3.3.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tindakan untuk 
mengidentifikasi masalah yang terkait dengan penellitian yang 
akan dilakukan. Fungsi dari identifikasi masalah adalah lebih 
fokus pada hal yang akan diteliti serta akan menjelaskan studi 
kasus yang akan dibahas. Sesuai dengan survei pendahuluan 
yang berfokus pada topik manajemen risiko pemasaran maka 
akan diketahui kondisi serta masalah yang terkait manejemen 
risiko pemasaran yang terdapat pada objek penelitian. 

 
3.3.4 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Perumusan masalah merupakan langkah untuk 
mengetahui secara terperinci mengenai pokok-pokok 
permasalahan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan. 
Selain perumusan masalah yang rinci, diperlukan pula 
penetapan tujuan penelitian. Penetapan-penelitian ini 
dimaksudkan sebagai pedoman pembahasan pokok-pokok 
permasalahan. Hal yang dilakukan agar penelitian terfokus 
pada masalah yang akan dibahas dan tidak menyimpang dari 
pokok-pokok tersebut. Rumusan masalah dan tujuan pada 
penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya risiko pemasaran di UKM Yamois Oma 
Ikan dengan menggunakan Fuzzy Failure mode and effect 
analysis (Fuzzy FMEA) dan Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Selain itu, mampu menghasilkan strategi dan tindakan 

yang tepat untuk menyelesaikan dan meminimalisir risiko yang 
terjadi. 
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3.3.5 Penentuan Metode Pengumpulan Data 
Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah: 
a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan 
dengan data mengenai risiko pemasaran di UKM Yamois 
Oma Ikan. 

b. Observasi 
Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 
pengamatan secara langsung terhadap keadaan 
sebenarnya yang terjadi pada UKM Yamois oma ikan, 
yang berhubungan dengan bahan penelitian dan 
mencatat data secara sistematis tentang hal yang akan 
diamati.   

c. Kuesioner 
Kuesioner dilakukan dengan cara memberi seperakat 
pertanyaan dan pertanyaan tertulis kepada responden, 
untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
proses pemasaran di UKM Yamois Oma Ikan. 
Pada kegiatan pengumpulan data, jenis data yang 
dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. 
a. Data primer diperoleh melalui wawancara dan 

kuesioner terhadap manager pemasaran dan pemilik 
UKM Yamois Oma Ikan Malang. 

b. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur seperti 
buku, skripsi, jurnal dan internet serta dokumentasi 
objek penelitian. 
 

3.3.6 Identifikasi dan Kejadian Kriteria Risiko Pemasaran 

Pada tahap penentuan kriteria dan jenis kejadian kriteria 
dilakukan penjabaran tentang krieria risiko dan jenis kejadian 
risiko yang muncul. Identifikasi risiko dan jenis kejadian risiko 
dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 
responden pakar, yaitu pemilik UKM Yamois Oma Ikan dan 
manager pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara 
didapatkan risiko yang dihadapi oleh UKM Yamois Oma Ikan 
dalam memasarkan produk siomay. Adapun risiko yang 
dihadapi UKM Yamois Oma Ikan secara umum adalah risiko 
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teknis, risiko pasar dan risiko konsumen (Noormalahayati, 
2014). 

Menurut Muchson (2017) risiko teknis merupakan risiko 
yang muncul akibat dari ketidakmampuan seorang wirausaha 
atau manager dalam mengambil keputusan. Kemudian risiko 
pasar merupakan risiko yang timbul dipasar yang disebabkan 
produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku dipasaran. 
Risiko konsumen berkaitan dengan persepsi risiko tehadap 
produk yang ingin dibeli konsumen. Menurut Suryani (2008) 
risiko yang dipersepsikan konsumen yang dapat didefinisikan 
sebagai ketidakpastian atau ketidakmampuan yang dihadapi 
konsumen ketika mereka tidak mampu melihat kemungkinan 
yang terjadi pada keputusan pembelian yang dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas terkait risiko dan jenis 
kejadian risiko dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kriteria dan Kejadian Risiko 

Kriteria Kejadian risiko Sumber Keterangan 

 
 
Risiko 
teknis 

 Adanya 
pengembalian 
produk dari 
konsumen 

 Produk mudah 
rusak 

 Keterlambatan 
pengiriman 
 

 Kesalahan 
peramalan 
permintaan  

Rizal (2012) 
 
 
 
Rizal (2012) 
 
UKM 
Yamois 
(2019) 
Dyah (2018) 

Turunnya kualitas 
produk, tidak sesuai 
harapan konsumen 
 
Kemasan 
menggunakan plastik. 
Terlambatnya 
pengiriman produk 
siomay ke konsumen 
Terjadinya kesalahan 
dalam memprediksi 
permintaan dimasa 
yang akan datang 

 

Risiko 
pasar 

 Munculnya 
pesaing 

 Harga produk 
fluktuatif 
tergantung dari 
biaya produksi 

Yulia (2018) 
Rizal (2012) 
 
  
 

Munculnya pesaing 
produk sejenis 
Harga produk yang 
tidak menentu, 
bergantung dari biaya 
produksi yang 
digunakan. 
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Risiko 
konsu
men 

 Konsumen yang 
kurang mengenal 
produk 
 

 Selera konsumen 
berubah 
 

 Minat konsumsi 
masyarakat 
rendah 
 

 Konsumen 
kurang merasa 
nyaman dengan 
kondisi 
outlet/galeri 
tempat penjualan 

Rizal 
(2012) 
 
 
Yulia 
(2018) 
 
UKM 
Yamois  
(2019) 
 
UKM 
Yamois 
(2019) 

Ketidakmampuan 
konsumen mengenal 
merk siomay Yamois 
Oma Ikan 
Konsumen lebih 
memilih produk siomay 
dengan rasa terbaru 
Minimnya keinginan  
masyarakat akan 
konsumsi siomay 
menurun 
Kondisi tempat yang 
kurang mendukung, 
membuat konsumen 
merasa kurang 
nyaman saat 
melakukan pembelian 
langsung. 

 

3.3.7 Penentuan Responden Pakar 

Pada penelitian berperan sebagai sumber infomasi data 
primer dan penentu tingkat kepentingan risiko. Penentuan 
responden yaitu dengan memilih orang-orang yang paham dan 
telah berpengalaman di bidang pemasaran produk siomay. hal 
tersebut dilakukan agar pihak UKM dapat memberikan penilaian 
secara objektif. Responden yang dituju adalah pihak yang 
memiliki pengalaman dalam bidang pemasaran. Adapun 
responden dalam penelitian ini adalah pemilik UKM dan 
manager UKM dengan menggunakan bobot 55% dan 45% yang 
ditentukan peneliti, dimana berfungsi dalam menentukan nilai 
FRPN dan agregasi kepentingan fuzzy. Responden yang dipilh 
didasarkan pada tingkat pengalaman dan pemahaman 
mengenai kegiatan pemasaran siomay dan mengetahui  risiko-
risiko yang terjadi. Responden yang dipilih akan membantu 
peneliti dalam melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, 
penentuan strategi mitigasi dan pembobotan strategi mitigasi 
risiko dengan menggunakan kuesioner  Fuzzy FMEA dan AHP. 
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3.3.8 Penyusunan Kuesioner 
Kuesioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang 

akan diolah menjadi informasi. Kuesioner dapat digunakan 
untuk memperoleh masukan mengenai pelayanan dan 
membantu menganalisis sebab akibat objek yang diteliti. 
Pembuatan kuesioner digunakan untuk mendapatkan 
informasi-informasi yang dibutuhkan dari responden pakar 
melalui seperangkat pertanyaan dan pertanyan tertulis. 
Responden pakar dalam penelitian ini antara lain pemilik UKM 
dan manager pemasaran. Dalam hal ini penentuan kriteria 
risiko pemasaran meliputi risiko teknis, risiko pasar dan risiko 
konsumen. Kuesioner disusun berdasarkan pendapat dari para 
responden pakar mengenai severity (S), occurrence (O), dan 
detection (D) untuk kemudian dianalisis menggunakan metode 
Fuzzy FMEA dan AHP.  

 
3.3.9 Penyebaran Kuesioner 

Penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti terhadap 2 
responden pakar yaitu pemilik UKM dan manager UKM. 
Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan cara 
menunggu responden pakar saat pengisian dan setelah itu 
langsung mengumpulkan kuesioner yang telah diisi kepada 
peneliti. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner tertutup, dimana peneliti memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang tidak memberikan kebebasan responden 
dalam menjawab sesuai dengan pendapat responden. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 
analisis data serta tabulasi hasil terhadap seluruh hasil kusioner 
yang telah terkumpul. 

 
3.3.10  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk menunjukan sejauh 
mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin 
diukur. Alat ukur yang valid akan mendapatkan data 
yang valid untuk mengetahui validitas, maka 
digunakan face validity. Menurut Singarimbun (2006), 
face validity atau validitas bentuk soal (pertanyaan-
pertanyaan) yaitu, keabsahan susunan kalimat atau 
kata-kata dalam soal atau pertanyaan sehingga jelas 
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pengertiannya atau tidak menimbulkan tafsiran lain. 
Face validity juga merupakan tipe validitas yang paling 

rendah signifikansinya karena hanya didasarkan pada 
penilaian selintas menganalisis alat ukur. 

b. Uji reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan bahwa 
alat ukur yang digunakan sudah baik, suatu alat ukur 
penelitian dapat dikatakan reliabel apabila alat ukur 
tersebut konsisten dalam memberikan penilaian 
(kuontur, 2004). 
 

3.3.11 Analisis Data  
3.3.11.1  Analisis Data Menggunakan Metode Fuzzy FMEA 

Pada penelitian ini menggunakan metode fuzzy fmea 

untuk melakukan pengidentifikasian dan pengukuran faktor 
penyebab terjadinya risiko pemasaran siomay yang nantinya 
akan didapatkan risiko utama yang harus diprioritaskan. 
Pengidentifikasian sumber permasalahan tersebut dengan 
mempertimbangkan faktor severity (S), occurrence (O), dan 
detectability (D). Penilaian S, O, D diperoleh dari pengisian 

kuesioner oleh para ahli atau pakar terkait pemasaran siomay 
di UKM Yamois Oma Ikan. Adapun ketiga faktor tersebut 
digunakan skala penilaian dengan 10 tingkatan berdasarkan 
pada Tabel 3.2, Tabel 3.3, dan Tabel 3.4. 

Faktor severity, occurrence, dan detection dapat dikaji 
secara linguistik dan numerik. Pengkajian secara linguistik dan 
numerik sangat membantu karena dapat digunakan untuk 
pengerjaan suatu hal yang sebelumnya hanya berupa ekspresi 
dari sebuah kata menjadi suatu nilai. Fuzzy rating untuk faktor 
severity, occurrence, dan detection dapat dilihat pada Tabel 
3.5, Tabel 3.6,dan Tabel 3.7. Fuzzy weight untuk kepentingan 
relatif faktor severity, occurrence, dan detection secara linguistik 
dan Fuzzy number dapat dilihat pada Tabel 3.8. Sementara 
Membership Function Fuzzy Weight Faktor Risiko Severity, 
Occurrence, dan Detection dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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  Tabel 3.2 Skala Faktor Severity (S) 

Rating Effect Severity of Effect 

10 Hazardous 
without 
warning 

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

9 Hazardous 
with 

warning 

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

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

7 High Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan peralatan 

6 Moderate Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan kecil 

5 Low Sistem tidak dapat beroperasi tanpa kerusakan 

4 Very Low Sistem beroperasi dengan penurunan 
performansi yang signifikan 

3 Minor Sistem beroperasi dengan beberapa 
penurunan performansi 

2 Very Minor Sistem beroperasi dengan gangguan minimal 

1 None Tidak ada pengaruh 

  Sumber. Wang et al., (2009). 

  Tabel 3.3 Skala Faktor Occurrence (O) 

Rating Probabilistic of Occurrence Failure Probability 

10 
Very High: Kegagalan hampir tidak 

bisa dihindari 
>1 dalam 2 

9 

High: Kegagalan berulang 

1 dalam 3 

8 1 dalam 8 

7 1 dalam 20 

6 

Moderat: Kegagalan Sesekali 

1 dalam 80 

5 1 dalam 400 

4 1 dalam 2.000 

3 
Low: Relatif sedikit kegagalan 

1 dalam 15.000 
2 1 dalam 150.000 

1 
Remote: Tidak Mungkin adanya 

kegagalan 
<1 dalam 1.500.000 

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

Rating Detection Likelihood of Detection 

    10 Absolute 
uncertainty 

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

     9 Very 
remote 

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

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

     7 Very low Kemampuan alat/tim pengontrol sangat rendah 
dalam mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya 

     6 Low Kemampuan alat/tim pengontrol rendah dalam 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

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

      4 Moderate 
high 

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

      3 High Kemampuan alat/tim pengontrol tinggi dalam 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya 

      2 Very high Kemampuan alat/tim pengontrol sangat tinggi 
dalam mendeteksi penyebab kegagalan dan 
modus kegagalan berikutnya 

      1 Almost 
certain 

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

 Sumber. Wang et al., (2009). 
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Tabel 3.5 Fuzzy Rating Faktor Severity 

Linguistic 
Term 

Severity Effect Fuzzy 
Number 

Hazardous 
without 
warning 

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

Hazardous 
with 

warning 

Tingkat keparahan sangat tinggi dengan 
peringatan (8,9,10) 

Very high Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
adanya kegagalan yang merusak (7,8,9) 

High Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
adanya kerusakan pada peralatan (6,7,8) 

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

Low Sistem tidak dapat beroperasi tanpa adanya 
kerusakan 

(4,5,6) 

Very low Sistem dapat beroperasi dengan penurunan 
kinerja yang signifikan (3,4,5) 

Minor Sistem dapat beroperasi dengan beberapa 
penurunan kinerja (2,3,4) 

Very minor Sistem dapat beroperasi dengan adanya 
gangguan kecil (1,2,3) 

None Tidak ada pengaruh (1,1,2) 

  Sumber: Wang et al., (2009) 

  Tabel 3.6 Fuzzy Rating Faktor Occurrence 

Linguistic 
Term 

Probability of occurrence 
Fuzzy 

Number 

Very high Kegagalan tidak dapat dihindari (8,9,10,10) 
High Kegagalan yang terjadi berulang (6,7,8,9) 

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

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

Remote Kegagalan tidak mungkin terjadi (1,1,2) 

  Sumber: Wang et al., (2009). 



34 
 

  Tabel 3.7 Fuzzy Rating Faktor Detection 

Linguistic term Likelihood of detection 
Fuzzy 

number 

Absolute uncertainty Tidak ada kesempatan (9,10,10) 
Very remote Kesempatan sangat kecil (8,9,10) 

Remote Kesempatan kecil (7,8,9) 

Very low Kesempatan sangat rendah (6,7,8) 

Low Kesempatan rendah (5,6,7) 

Moderate Kesempatan sedang (4,5,6) 

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

High Kesempatan tinggi (2,3,4) 

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

  Sumber: Wang et al., (2009). 

 Tabel 3.8 Fuzzy Weight Kepentingan Relatif Faktor Severity, 
Occurrence, Detection 

Linguistic Term Fuzzy Number 

Very low (VL) (0 ; 0 ; 0,25) 
Low (V) (0 ; 0,25 ; 0,5) 
Medium (M) (0,25 ; 0,5 ; 0,75) 
High (H) (0,5 ; 0,75 ; 1) 
Very high (VH) (0,75 ; 1 ; 1) 

Sumber: Wang et al., (2009). 

 
Gambar 3.2 Membership Function Fuzzy Weight Faktor Risiko 

Severity, Occurrence, dan Detection. 
  Sumber: Wang et al., (2009). 
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Setiap jenis risiko dinilai menggunakan metode fuzzy FMEA 
dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 
a) Penentuan nilai skala severity, occurrence, dan detection 

berdasarkan kuesioner yang diisi oleh pakar 
b) Penyesuaian nilai skala severity, occurrence, dan detection 

kebahasa linguistik dan fuzzy number 
c) Melakukan perhitungan agregasi penilaian peringkat fuzzy 

terhadap faktor skala severity, occurrence, dan detection 
dengan persamaan (1), (2), dan (3). 

�̃�𝑖
𝑆 =  ∑ ℎ𝑗�̃�𝑖𝑗

𝑆 =𝑚
𝑗=1

( ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝐿
𝑆 , ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝑀

𝑆 , ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝑈
𝑆𝑚

𝑗=1 ) 𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗=1 ............................(1) 

�̃�𝑖
𝑂 =  ∑ ℎ𝑗�̃�𝑖𝑗

𝑂 =𝑚
𝑗=1

( ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝐿
𝑂 , ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝑀1

𝑂 , ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝑀2
𝑂 , ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝑈

𝑂𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗=1 ) 𝑚

𝑗=1
𝑚
𝑗=1 …......(2) 

�̃�𝑖
𝐷 =  ∑ ℎ𝑗�̃�𝑖𝑗

𝐷 =𝑚
𝑗=1

( ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝐿
𝐷 , ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝑀

𝐷 , ∑ ℎ𝑗𝑅𝑖𝑗𝑈
𝐷𝑚

𝑗=1 ) 𝑘𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗=1 ................................(3) 

Keterangan,�̃�𝑖
𝑆 = (𝑅𝑖𝐿

𝑆 , 𝑅𝑖𝑀
𝑆 , 𝑅𝑖𝑈

𝑆 ), �̃�𝑖
𝑂 =

(𝑅𝑖𝐿
𝑂 , 𝑅𝑖𝑀1

𝑂 , 𝑅𝑖𝑀2
𝑂 , 𝑅𝑖𝑈

𝑂 ), 𝑑𝑎𝑛 �̃�𝑖
𝐷 = (𝑅𝑖𝐿

𝐷 , 𝑅𝑖𝑀
𝐷 , 𝑅𝑖𝑈

𝐷 ) 

d) Melakukan perhitungan agregasi bobot kepentingan untuk 
faktor severity, occurrence, dan detection dengan 

persamaan (4), (5), dan (6). 

�̃�𝑖
𝑆 =  ∑ ℎ𝑗�̃�𝑗
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𝑚
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𝑂𝑚
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𝑚
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𝑗=1
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𝐷 , ∑ ℎ𝑗𝑊𝑗𝑈
𝐷𝑚
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𝑚
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𝐷 = (𝑊𝐿
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𝐷) 

 
e) Menentukan FRPN untuk setiap jenis risiko dengan 

menggunakan persamaan (7). 
𝐹𝑅𝑃𝑁𝑖 =

(�̃�𝑖
𝑠)

�̃�𝑆

�̃�𝑆+ �̃�𝑂+ �̃�𝐷 𝑋 (�̃�𝑖
𝑂)

�̃�𝑂

�̃�𝑆+ �̃�𝑂+ �̃�𝐷 𝑋 (�̃�𝑖
𝑠)

�̃�𝐷

�̃�𝑆+ �̃�𝑂+ �̃�𝐷......(7) 

f) Penentuan peringkat berdasarkan nilai FRPN, dimana nilai 
FRPN terbesar merupakan peringkat tertinggi 
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3.3.11.2 Analisis Data Menggunakan Metode AHP 
Pada penentuan prioritas strategi mitigasi risiko 

pemasaran produk siomay di UKM Oma Ikan dilakukan dengan 
menggunakan metode AHP. Berikut merupakan tahapan-
tahapan yang dilakukan dalam penentuan strategi penanganan 
risiko: 

a. Merumuskan masalah dengan menyusun struktur hierarki 
dan elemen-elemenya. Penentuan struktur hierarki yaitu 
dengan menetukan risiko tertinggi dan menetukan tujuan, 
kriteria serta alternatif strategi yang digunakan berdasarkan 
permasalahan yang ada di UKM Yamois Oma Ikan. Struktur 
hierarki untuk meminimasi risiko pada penelitian dapat dilihat 
pada Gambar 3.3 

 

Mitigasi Risiko Pemasaran Produk Siomay

Risiko teknis Risiko pasar Risiko konsumen

Alternatif 21Alternatif 11

Alternatif 12

Alternatif 13

Alternatif 14

Alternatif 22 

Alternatif 31

Alternatif 34

Alternatif 33

Alternatif 32

Alternatif 22 

Alternatif 22 

 
Gambar 3.3 Struktur Hierarki Mitigasi Risiko Pemasaran Produk 

Siomay 
 

b. Menyusunan matrik pendapat individu dari masing-masing 
pakar (A). Elemen-elemen matrik berasal dari hasil 
komparasi yang mencerminkan nilai tingkat kepentingan 
elemen-elemen yang dibandingkan, yaitu berasal dari 
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kuesioner yang disebar serta matrik A berukuran n x n (n 
adalah elemen yang dibandingkan). 

c. Menggunakan skala penilaian 

Tabel 3.9 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Sumber: Saaty (1993). 

 
d. Menyusun matrik pendapat gabungan (G) dari masing-masing 

pakar. Elemen-elemen matriknya berasal dari rata-rata 
geometrik elemen-elemen matrik pendapat individu. Berikut 
merupakan gambaran dari matriks perbandingan 
berpasangan (gabungan) 

   Tabel 3.10 Matriks Perbandingan Berpasangan 

C A1 A2 … An 

A1 1 𝑊1

𝑊2
 

… 𝑊1

𝑊𝑛
 

A2 𝑊2

𝑊1
 

1 … 𝑊2

𝑊𝑛
 

… … … … … 

An 𝑊𝑛

𝑊1
 

𝑊𝑛

𝑊2
 

… 1 

 
e. Menyusun prioritas elemen-elemen keputusan pada tingkat 

hierarki keputusan. Tahapan perhitungan yang dilakukan 
yaitu: 

Intensitas 
Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya (Equal Importance) 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 
yang lainnya (Slightly more Importance) 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya 
(Materially more Importance) 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 
lainnya (Significantly more Importance) 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 
(Compromise values) 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan pertimbangan 
yang berdekatan (Compromise values) 
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- Perkalian baris dari masing-masing matriks 
- Menentukan vektor eigen (EV), yang didapatkan dengan 

rumus: 

Evj = �̅�g = √𝛱𝑖=1
𝑛 𝑋𝑖

𝐹𝑖𝑛
………………………….… (1) 

Keterangan : 
�̅�𝑔 = rata-rata geometrik 

𝑛= banyak data (total responden) 
�̅�𝑖= skor ysng doberikan atau besar data 

𝐹𝑖 = jumlah responden yang memilih skor�̅�𝑖 
Jika diperhatikan, ternyata EV merupakan rata-rata geometri 
dari unsur-unsur matrik tiap baris. 

- Perhitungan Vektor Prioritas (VP). 
Vektor prioritas pada dasarnya merupakan EV yang telah 
disesuaikan , dimana VP baris merupakan rasio EV tiap baris 
terhadap jumlah total EV. Jadi jumlah seluruh VP adalah 100%. 
VP tiap baris diperoleh dengan rumus: 

V Pt = 
𝐸𝑣𝑖

∑𝐸𝑣𝑖
…………………………….……………(2) 

Semakin tingggi VP, maka semakin tinggi prioritasnya. 

- Menentukan konsistensi maksimum (𝜆 maks) pada AHP 
bertujuan untuk melihat penyimpangan konsistensi suatu 

matriks 𝜆 maks diperoleh dari hasil perkalian jumlah kolom 1 
dengan vektor prioritas baris 1. Jumlah kolom kedua dikalikan 
dengan vektor prioritas baris 2. Dan seterusnya. Kemudian 
dijumlahkan atau digunakan rumus : 

𝜆Maks = (jumlah kolom ke i x Vpi untuk i=j) 

𝜆 Maks selalu lebih besar daripada ukuran matriks (n)I, semakin 

dekat 𝜆 maks dengan nilai n maka nilai observasi dalam matriks 
semakin konsisten. 

- Nilai tingkat konsistensi atau indeks konsistensi (Cl) bias 
dirumuskan dengan: 

CI = 
𝜆 𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑛

𝑛−1
…………..………….………(3) 

Keterangan : 
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CI = indeks konsistensi 
𝜆 𝑚𝑎𝑘𝑠  = nilai eigen terbesar dan matriks berordo n 
n       = banyaknya elemen 
Semakin nilai CI mendekati nilai 0, maka semakin konsisten 
suatu observasi. 

- Perhitungan ratio konsistensi (CR) dengan rumus : 

CR = 
𝐶𝑖

𝑅𝑖
……………………………………..……….(4) 

Keterangan: 
CR = ratio konsistensi 
CI  = indeks konsistensi 
RI  = indeks acak (random indeks) 
 
Nilai indeks acak bervariasi sesuai dengan orde matriksnya 

yang dapat dilihat pada Tabel 3.9. Nilai ratio konsistensi (CR) 

yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 merupakan nilai yang 
mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat 
dipertanggung jawabkan, dengan demikian nilai CR merupakan 
tolak ukur bagi konsistensi hasil komparasi berpasangan suatu 
matriks pendapat. 

  Tabel 3.11 Nilai acak (RI) matriks 

 Sumber: Rose, (2009). 

 
-  Menyusun prioritas pengaruh elemen pada tingkat hierarki 
terhadap sasaran utama, dengan memeriksa konsistensi yaitu 
menggunakan rasio konsistensi untuk memeriksa setiap 
perbandingan berpasangan. Rasio konsistensi tidak boleh lebih 
dari 10% yang berarti tingkat konsistensi harus tidak kurang dari 
90%, jika rasio konsistensi lebih dari 10% maka data penelitian 
harus diperbaiki. 
 
 
 
 

n  1           2  3  4                 5  
RI  0.00    0.00  0.58  0.90  1.12  

n 
RI 

6 7 8 9 10 
1,24 1.32 1.41 1.45 1.49 
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3.4 Analisa dan Pembahasan 
Analisa hasil pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi strategi yang dilakukan untuk memitigasi risiko 
yang dihadapi. Pembahasan tidak hanya terbatas pada 
identifikasi strategi, namun juga membahas risiko yang dihadapi 
perusahaan dalam memasarkan produk siomay. 

 
3.5 Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka 
dilakukan penarikan kesimpulan dan saran. Kesimpuulan yang 
dibuat harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari 
penelitian dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang 
diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teori yang 
mendukung. Setelah didapatkan kesimpulan maka perlu 
adanya penambahan saran sebagai langkah perbaikan dan 
pengembangan dari hasil penelitian yang dilakukan. perbaikan 
dan pengembangan diharapkan dapat memberikan kemajuan 
untuk kepentingan UKM yang terkait. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
4.1 Gambaran Umum UKM Yamois Oma Ikan 

  UKM Yamois Oma Ikan merupakaan UKM yang bergerak 
dalam sektor pangan, yang menggunakan ikan sebagai bahan 
baku utama dalam pembuatan produk siomay. UKM ini mulai 
beroperasi pada tahun 2009 yang didirikan oleh keluarga ibu 
Henny dengan nama UKM Yamois Oma Ikan sendiri diambil dari 
kebalikan nama produk utamanya yaitu siomay. UKM Yamois 
Oma Ikan ini berlokasi di Jln Abd Rahmad Saleh, Perumahan 
Oma View Atas GE/20, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa 
Timur. Pada awal berdirinya UKM Yamois Oma Ikan hanya 
memproduksi siomay yang terbuat dari olahan ikan tenggiri, 
namun seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk 
siomay hingga saat ini, UKM Yamois Oma Ikan telah melakukan 
ivonasi, dimana pada saat ini telah memproduksi beberapa jenis 
varian produk siomay seperti; siomay dari  olahan ikan salmon, 
jamur, ayam, ayam pedas, cumi, tuna dan udang. UKM Yamois 
Oma Ikan juga telah mendapatkan kepercayaan dari para 
konsumen yang berada disekitar Kota Malang dan sekitarnya. 
Hal ini terbukti dari banyaknya penghargaan-penghargaan yang 
telah diperoleh atas kinerja dari UKM itu sendiri serta telah 
mendapatkan sertifikasi halal dari MUI pada tahun 2016 yang 
digunakan sebagai titik acuan untuk lebih meningkatkan 
kepercayaan konsumen terhadap produk-produk dari UKM 
Yamois Oma Ikan Malang. 

Pada proses produksi siomay UKM Yamois Oma Ikan 
menggunakan bahan baku seperti pembuatan siomay pada 
umumnya yaitu tepung terigu, ikan, putih telur dan kulit pangsit. 
Kemudian mesin dan peralatan yang digunakan dalam produksi 
siomay tediri dari mesin penggiling, mesin pencampur, loyang, 
dandang, sealer dan freezer. Pada saat melaksanakan proses 
produksi siomay, UKM Yamois Oma Ikan melakukan produksi 
dengan cara terjadwal yang dengan menggunakan peramalan 
produksi sesuai dengan orderan konsumen sebelumnya. Dalam 
sehari UKM Yamois Oma Ikan mampu memproduksi siomay 
sebanyak 400 pak, dimana dalam setiap pak berisi 20 buah 
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siomay. UKM Yamois Oma Ikan, saat ini memiliki karyawan yang 
berjumlah 7 orang yang setiap karyawan memiliki bidang 
pekerjaan masing-masing, mulai dari pelayanan kepada 
konsumen, produksi, pengemasan dan pengiriman. Kemudian 
dalam proses penyimpanan, UKM Yamois Oma Ikan 
menggunakan beberapa mesin pendingin dengan kapasitas yang 
cukup besar, hal ini dikarenakan UKM Yamois Oma Ikan 
menerapkan sistem produksi make to stock. Sistem produksi 
make to stock merupakan sistem produksi, dimana produsen 

dalam memproduksi produknya tidak didasarkan pada pesanan, 
melainkan dengan dilakukan peramalan terhadap penjualan 
produk, sementara pada pengiriman produk dilakukan jika 
terdapat permintaan dari konsumen, untuk itu perusahaan harus 
mempunyai persediaan produk untuk mengantisipasi jika ada 
permintaan mendadak (Fransisca dan Tomy, 2017). 

 Pada proses pemasaran produk UKM Yamois Oma Ikan 
melakukannya dengan cara kerja sama dengan retailer-retailer 

yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali. UKM Yamois Oma Ikan, 
saat ini tidak hanya berfokus pada bidang bisnis dan industri saja, 
melainkan juga berperan dalam proses pemberdayaan 
masyarakat yang diaplikasikan pada program Graha Bahari. 
Graha Bahari merupakan progam pelatihan berbayar yang 
digagas oleh UKM Yamois Oma Ikan yang diperuntukkan 
karyawan dan masyarakat umum. Tujuan digagasnya program ini 
adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 
bagaimana mengolah ikan dengan mudah serta meningkatkan 
keinginan masyarakat dalam mengosumsi ikan. Visi dari UKM 
Yamois Oma Ikan adalah:  
- Menjadikan produk perikanan unggulan dan berkualitas 
Misi dari UKM Yamois Oma Ikan adalah: 
- Mengedukasikan masyarakat agar konsumsi ikan tinggi 
- Menjaga kestabilan kualitas, kuantitas dan kontinuitas 
- Membantu memberdayakan masyarakat melalui program 

pelatihan pengolahan produk perikanan lewat Graha Bahari. 
- Menambah lapangan tenaga kerja dan penghasilan 

masyarakat local. 
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4.2 Pemasaran Produk Siomay UKM Yamois Oma Ikan 
 UKM Yamios Oma Ikan dalam memasarkan produknya 

memiliki beberapa cara yaitu dengan cara offline, online, event 
pameran atau bazar. Cara pertama yaitu offline, UKM Yamois 
Oma Ikan membuka outlet penjualan secara langsung di lokasi 
produksi untuk memudahkan para konsumen dalam memilih dan 
melihat kondisi produk yang diinginkan secara langsung. Adanya 
cara pembelian offline akan memberikan keuntungan bagi 
penjual dan pembeli seperti dapat melakukan menyesuaian 
penawaran produk, mendapatkan respon lebih cepat, kepuasan 
dalam mengambil keputusan, serta menjalin hubungan sosial 
yang intens. Meskipun demikian sebagian besar konsumen 
enggan melakukan pembelian secara offline dikarenakan 

konsumen lebih menginginkan cara yang praktis dalam 
melakukan pembelian produk. UKM Yamois Oma Ikan biasanya 
melakukan pengiriman produk ke konsumen dilakukan apabila 
ada konsumen yang membeli produk siomay dalam jumlah 
banyak, dimana konsumen akan membutuhkan jasa pengiriman 
agar kualitas produk tetap terjaga sehingga dapat dijual kembali 
atau dikonsumsi sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh UKM Yamois 
Oma Ikan sebagai cara meningkatkan keuntungan serta 
meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara menyediakan 
jasa pengiriman produk ke konsumen. Produk yang dipasarkan 
dioutlet penjualan tidak hanya produk siomay namun terdapat 

banyak juga produk-produk ikan segar dan olahan ikan lainnya 
yang telah dikemas. 

Pada pemasaran secara online, UKM Yamois Oma Ikan 

menggunakan beberapa media sosial, dimana para konsumen 
dapat melakukan pembelian produk melalui media elektronik atau 
internet seperti Website, Facebook, Whatsapp, dan Instagram. 

Proses pendistribusian atau pengiriman produk siomay kepada 
konsumen yang berada di daerah Kota Malang menggunakan 
alat transportasi yaitu sepeda motor dan yang berada di luar Kota 
Malang seperti kota-kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali 
menggunakan jasa kiriman paket expedisi yang telah bekerja 
sama dengan UKM Yamois Oma Ikan. Kemudian cara yang 
ketiga yaitu dengan mengikuti kegiatan event pameran dan bazar 

yang diadakan di Kota Malang dan sekitarnya, seperti pameran 
semarak produk Indonesia 2018, open booth pameran Malang 
creative funshian 2017, expo pekan kreatif Nusantara 2017, road 
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show food competition 2018, Indonesia roadshow apparel 
production expo 2018, bazar Kementrian Kelautan dan Perikanan 

(KKP), bazar HUT Kota Malang, dan bazar gemar ikan bersama 
Dinas Provinsi Perikanan Jawa Timur.  

  Adanya event pameran atau bazar akan sangat 
menguntungkan bagi produsen, hai ini dikarenakan event 

pameran atau bazar akan menjadi pusat keramaian yang juga 
dimanfaatkan sebagai ajang promosi yang efektif dengan cara 
membagikan brosur kepada konsumen dan memberikan 
pelayanan kepada konsumen tentang produk siomay. Hal ini 
dikarenakan event pameran dan bazar selalu ramai dipadati oleh 
pengunjung, baik hanya sekedar meilhat-lihat atau memang ingin 
mencari suatu produk. Tujuan mengikuti event pameran atau 

bazar adalah lebih memperkenalkan produk-produk UKM Yamois 
Oma Ikan kepada konsumen terutama produk siomay.  

 UKM Yamois Oma Ikan memproduksi berbagai macam 
olahan ikan, khususnya produk siomay. Produk siomay sendiri 
memiliki beberapa variasi diantaranya siomay tuna, salmon, 
jamur, ayam, ayam pedas, udang, cumi dan tenggiri. Siomay 
yang paling diminati konsumen yaitu siomay dengan varian rasa 
tenggiri, dikarenakan memiliki aroma dan rasa yang khas. 
Jangkauan pasar produk siomay adalah masih meliputi pasar 
nasional. Segmentasi produk siomay yaitu termasuk memiliki 
segmentasi pasar yang jelas, khususnya dalam lingkup produk 
siomay dalam negeri. Hal ini disebabkan segmentasi pemasaran 
siomay mencakup semua kalangan mulai dari kalangan atas, 
kalangan menengah dan kalangan bawah. Target pasar produk 
siomay yaitu mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. 
Pemasaran produk UKM Yamois Oma Ikan termasuk 
undifferentiated marketing dikarenakan tidak membedakan 
konsumen. Posisi produk siomay adalah market challenge. Hal 

ini disebabkan produk siomay dapat bersaing dengan produk 
yang sejenis seperti nugget, bakso, sosis, dimsum non siomay 
dan produk olahan ikan lainnya.  
 
4.3 Identifikasi Risiko Pemasaran 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara 
mendalam terhadap pelaku responden selaku sebagai pemilik 
UKM Yamois Oma Ikan dan manager pemasaran, terkait 
identifiksi risiko pemasaran yang terdapat di UKM Yamois Oma 
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Ikan, didapatkan beberapa risiko yang dihadapi UKM Yamois 
Oma Ikan dalam memasarkan produk siomay.  Adapun risiko 
pemasaran yang dihadapi secara umum adalah risiko teknis, 
risiko pasar dan risiko konsumen (Barton dkk, 2002). Risiko 
teknis yaitu adanya pengembalian produk dari konsumen, produk 
mudah rusak, keterlambatan pengiriman, dan kesalahan 
peramalan permintaan. Risiko pasar yaitu munculnya pesaing 
dan harga produk fluktuatif tergantung dari biaya produksi. Risiko 
konsumen yaitu konsumen yang kurang mengenal produk, selera 
konsumen berubah, minat konsumsi masyarakat rendah dan 
konsumen kurang merasa nyaman dengan kondisi outlet/galeri 
tempat penjualan. Risiko teridentifikasi pemasaran produk 
siomay dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Analisis Kejadian Risiko, Sebab Risiko, dan Dampak Risiko 

No Kejadian 
Risiko 

   Sebab Risiko    Dampak Risiko 

1 Adanya 
pengembalian 
produk dari 
konsumen 

-  Adanya produk cacat 
- Jumlah produk tidak    

sesuai pesanan 
konsumen 

- Meningkatnya 
persediaan produk 

- Penjualan 
menurun 

- Kepuasan 
konsumen 
menurun 

2 Produk mudah 
rusak 

- Kurangnya  
pengawasan dan 
pengontrolan produk  

- Penanganan produk 
kurang tepat 

- Biaya produksi   
meningkat 

- Kepuasan  
konsumen 
menurun 

- Harga pasaran   
siomay menurun 

3 Keterlambatan 
pengiriman 

- Faktor cuaca  
- Informasi alamat 

yang kurang jelas 
- kemacetan  
- alat trnspostasi 

- Kepuasan 
konsumen 
menurun 

- Volume penjualan 
menurun 

4 Kesalahan 
peramalan 
permintaan  

- Tidak adanya tenaga 
ahli  

- Menggunakan 
prediksi dari data 
sebelumnya 

- Kurangnya 
persediaan produk 

- Tidak mampu 
memenuhi target 
pasar 
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  - penjualan 

sebelumnya 

- Kinerja manajer 
pemasaran yang 
kurang maksimal 

- Biaya operasional 
meningkat 

5 Munculnya 
pesaing 

- Produk yang mudah 
dibuat oleh semua 
masyarakat 

- Pemaran produk 
yang mencakup 
semua kalangan  

- Konsumen yang 
beralih ke produk 
pesaing 

- Volume penjualan 
menurun 

6 Harga produk 
yang fluktuatif 
tergantung 
dari biaya 
produksi 

- Bahan baku ikan 
yang sulit 
 
 

- Konsumen beralih 
ke produk pesaing 

- Beralih ke produk 
substitusi 

7 Konsumen 
kurang 
mengenal 
produk 

- Lemahnya kegiatan 
promosi 

- Penditribusian 
produk yang kurang 
tepat 

- Volume penjualan 
tidak meningkat 

- Biaya promosi 
meningkat 

- Biaya meningkat 
8 Selera 

konsumen 
berubah 

-  Ketidakpuasan    
konsumen 

-  Perubahan teknologi 
-  Persaingan produk 
- Kurang mempelajari 

keinginan konsumen 
- yang mahal 

- Loyalitas 
konsumen 
menurun 

- Volume penjualan 
menurun 

9 Minat 
konsumsi 
masyarakat 
rendah 

- Timbulnya rasa 
bosan terhadap 
produk 

- Adanya konsumen 
yang alergi terhadap 
ikan 

- Gaya hidup 
konsumen 

- Pendapatan UKM 
menurun 

- Konsumen beralih 
ke produk 
substitusi 

10 Konsumen 
kurang 
merasa 
nyaman 
dengan 
kondisi 
outlet/galer 

- Outlet penjualan 
yang kecil 

- Kurangnya 
pelayanan 
konsumen 

- Produk jadi dan 
bahan baku  

- Kepuasan 
konsumen 
menurun 

- Konsumen beralih 
ke produk pesaing 
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 tempat 
penjualan 

- disimpan dalam satu 
tempat penyimpanan 
(freezer) 

-  

 
 Berdasarkan Tabel 4.1 telah dilakukan identifikasi terkait 

sebab dan akibat risiko pemasaran siomay. Risiko pemasaran 
yang telah terdentifikasi sebanyak 10 risiko pemasaran yang 
terjadi di UKM Yamois Oma Ikan. Risiko-risiko tersebut diperoleh 
dari 3 sumber risiko yaitu risiko teknis, risiko pasar dan risiko 
konsumen. Risiko teknis merupakan risiko yang terjadi pada saat 
teknis pendistribusian produk dan teknis internal perusahaan. 
Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi akibat dari penurunan 
harga produk dipasar yang disebabkan oleh perubahan faktor 
pasar. Risiko konsumen merupakan risiko yang bersumber dan 
tergantung dari sikap dan perilaku konsumen.  

 
1. Adanya pengembalian produk dari konsumen 

   Risiko adanya pengembalian produk dari konsumen ke 
perusahan dapat terjadi karena terdapatnya produk rusak atau 
cacat, sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh pelanggan. Risiko 
ini dapat terjadi dikarenakan kemasan yang tidak memenuhi 
syarat dan penanganan produk yang kurang tepat pada saat 
pendistribusian. Risiko pengembalian produk dari konsumen 
sangat jarang terjadi dikarenakan saat pendistribusian produk 
dikemas dengan rapi dan teliti serta menggunakan 3 kemasan 
yaitu kemasan primer, sekunder dan tersier. Meskipun demikian 
kemungkinan munculnya risiko tersebut masih bisa terjadi 
sehingga harus selalu dilakukan pengontrolan. Kualitas produk 
adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 
fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketepatan, 
kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut bernilai 
lainnya (Kotler dan Armstrong, 2010). 

 
2. Produk mudah rusak 

  Pada saat pendistribusian produk siomay ke konsumen, 
risiko kerusakan produk dapat terjadi. Pendistribusian produk 
siomay menggunakan 3 lapis kemasan yaitu; kemasan primer, 
sekunder dan tersier. Pada kemasan primer digunakan kemasan 
berbahan plastik yang telah tertera merk produk siomay dan 
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batas masa simpan produk. Pada kemasan sekunder, UKM 
Yamois Oma Ikan menggunakan coolbox untuk pendistribusikan 

produk ke konsumen yang berada diarea Kota Malang. Pada 
kemasan tersier menggunakan karung. Penggunaan kemasan 
tersier hanya digunakan apabila mendapat orderan dari luar Kota 
Malang. Kerusakan biasanya terjadi pada kemasan primer yaitu 
kemasan yang terbuka atau sobek karena proses sealing yang 

kurang rapi. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan turunnya 
kualitas dari produk siomay yang dapat mempengaruhi kepuasan 
konsumen. Kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai 
bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti 
yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa 
dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau 
mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan (Sunyoto 2012).   

 
3. Keterlambatan pengiriman. 

 Keterlambatan pengiriman produk ke konsuman dapat terjadi 
disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti 
proses produksi yang lama, karena bahan baku yang belum 
tersedia ataupun kesalahan teknis yang dilakukan oleh 
karyawan. Salah satu faktor eksternal bisa juga terjadi karena 
kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk melakukan 
pengiriman atau terkendala dalam masalah transportasi. UKM 
Yamois Oma Ikan biasanya melakukan pengiriman produk 
siomay ke kota-kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali dengan 
menggunakan alat transportasi yaitu bus dan jasa pengiriman 
ekpedisi yang telah bekerja sama dengan UKM Yamois Oma 
Ikan. Selain itu UKM Yamois Oma Ikan melakukan pengiriman 
produk siomay diderah Kota Malang dan sekitarnya dengan alat 
transporatsi yaitu sepeda motor. Meskipun demikian, tak jarang 
bagi konsumen yang berada di wilayah Kota Malang datang ke 
UKM Yamois Oma IKan untuk mengambil produk. Keterlambatan 
pengiriman sering terjadi karena lalu lintas yang padat sehingga 
terjadi macet ataupun cuaca yang tidak mendukung. Menurut 
Shadily (2013) keterlambatan merupakan sebagai waktu 
pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana 
kegiatan, yang akan menyebabkan kegiatan yang lainya menjadi 
tertunda dan tidak terselesaikan sesuai jadwal yang telah 
direncanaakan. 
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4. Kesalahan peramalan permintaan 
    Kesalahan permintaan peramalan yang terjadi di UKM 
Yamois Oma Ikan dikarenakan UKM Yamois Oma Ikan tidak 
melakukan peramalan permintan berdasarkan metode-metode 
yang ada, melainkan melakukan peramalan permintaan hanya 
dengan menggunakan perkiraan dari data pada periode 
sebelumnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya 
penumpukan produk siomay dikarenakan stock yang berlebihan 
dari kapasitas tempat penyimpanan yang digunakan. 
Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh 
perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh 
setiap manager perusahaan dalam rangka memprediksi 
seberapa besar peluang pasar yang tersedia dimasa yang akan 
datang. Peramalan permintaan diartikan sebagai suatu usaha 
untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk 
dimasa yang datang dalam kendalan atau kondisi tertentu 
(Kusuma, 2015). 
 
5. Munculnya pesaing 

  Munculan pesaing menjadikan suatu ancaman bagi UKM 
Yamois Oma Ikan karena dapat menimbulkan efek negatif bagi 
proses pemasaran produk siomay. Pesaing baru baik dari produk 
lokal maupun produk nasional telah menyebabkan minat 
konsumen dalam membeli siomay menurun, dimana para 
pesaing berusaha untuk memasuki pangsa pasar yang sama. 
Contoh pesaing dari siomay UKM Yamois Oma Ikan misalnya 
siomay Umami, siomay Bandung, siomay Jones dan Siomay 
Minaku. Hal ini disebabkan produk pesaing memiliki perbedaan 
yang lebih unggul dari produk siomay UKM Yamois Oma Ikan 
seperti ukuran produk, komposisi produk, jumlah produk serta 
harga yang relatif lebih murah. Hal ini akan menyebabkan 
konsumen lebih memilih produk pesaing dari pada produk siomay 
UKM Yamois Oma Ikan. Pesaing baru dalam industri akan 
membawa kapasitas baru, keinginan untuk mendapatkan posisi 
dipangsa pasar dan menggunakan pendekatan-pendekatan baru 
untuk melayani kebutuhan seorang konsumen. Pesaing baru ini 
mendorong harga serta juga melemahkan keuntungan suatu 
industri (Kristanto, 2011). 
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6. Harga produk fluktuatif tergantung dari biaya produksi 
  Harga produk yang fluktuatif disebabkan biaya produksi yang 
tidak menentu. Hal tersebut dapat terjadi karena bahan baku 
yang mulai sulit untuk didapatkan. Risiko ini ternasuk risiko yang 
tinggi, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada 
waktu-waktu tertentu. UKM Yamois Oma Ikan sendiri, dalam 
mengantisipasi masalah tersebut yaitu dengan memperhitungkan 
segala komponen-komponen untuk penentuan harga produksi. 
Penentuan suatu harga pokok produksi merupakan sebuah cara 
yang memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok 
produksi (Mulyadi, 2014). 
 

7. Konsumen yang kurang mengenal produk 
  Konsumen yang kurang mengenal produk dapat disebabkan 

kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh UKM Yamois 
Oma Ikan. Terdapat sebagian konsumen yang tidak mengetahui 
bahwa produk siomay memiliki kandungan dan khasiat yang baik 
bagi tubuh. Faktor lain yang menyebabkan konsumen yang 
kurang mengenal produk dapat terjadi karena terdapatnya produk 
substitusi seperti bakso, nugget, sosis, dimsum non siomay 
ataupun produk olahan ikan lainnya. Hal ini yang menyebabkan 
masyarakat akan lebih tertarik dengan produk yang cepat saji dan 
mudah didapat serta harga yang lebih murah. Konsumen lebih 
menginginkan produk yang mudah dijangkau dari tempat tinggal 
konsumen (Utomo dan Nurmalina.  2011). 
 
8. Selera konsumen berubah 

  Selera konsumen dapat berubah disebabkan terdapatnya 
produk-produk pesaing serta kurangnya kemampuan produsen 
dalam mempelajari keinginan dan kebutuhan konsumen. Selain 
itu terdapat faktor-faktor seperti; gaya hidup, teknologi, 
lingkungan tempat tinggal, daur hidup keluarga, perpindahan, 
informasi, persaingan dan ketidakpuasan konsumen akan suatu 
produk. Konsumen yang awalnya mengonsumsi produk siomay 
Yamois Oma Ikan, kini mulai berubah seiring dengan munculnya 
produk-produk yang sejenis seperti: dimsum non siomay, nugget, 
bakso dan sosis. Selera konsumen memiliki sifat subjektif, 
dimana bergantung terhadap penilaian akan produk. Selera 
konsumen berkaitan erat dengan persepsi dan preferensi 
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konsumen, dimana dapat dipengaruhi oleh keinginan, tetapi 
dapat mempengaruhi kebutuhan (Yulia, 2018). 

 
9. Minat konsumsi masyarakat rendah 

   Perubahan dan perkembangan masyarakat mengakibatkan 
masyarakat lebih menginginkan sesuatu yang praktis dalam 
segala hal termasuk makanan. Masyarakat terkadang jenuh 
dengan mengonsumsi makanan sehari-hari dan menginginkan 
sesuatu yang berbeda. Hal ini dilihat dari sisi bisnis oleh para 
produsen produk makanan, termasuk untuk produk siomay. Minat 
konsumsi masyarakat rendah akan produk siomay 
mengakibatkan terjadinya kerugian bagi perusahaan. Pada saat 
ini telah banyak produk-produk yang dengan merk yang lebih 

terkenal seperti bakso, sosis, nugget serta bemunculan juga 
dimsum non siomay yang dijajakan di rumah-rumah makan 
dengan tampilan dan rasa yang lebih menggoda konsumen. Hal 
ini tentu menjadikan UKM Yamois Oma Ikan dituntut untuk terus 
berinovasi serta berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas 
produknya sehingga pelanggan yang dengan minat membeli 
rendah akan siomay dapat kembali mengonsumsi siomay. 
Konsumen yang merasa puas kemungkinan besar akan memiliki 
minat beli ulang hingga menjadi pelanggan yang loyal terhadap 
suatu produk atau jasa tersebut (Kusumawati dan Sutopo, 2013). 
 
10. Konsumen kurang merasa nyaman dengan kondisi 

outlet/galeri tempat penjualan 
    UKM Yamois Oma Ikan hanya memiliki 1 outlet/galeri 

sebagai tempat menjualkan produknya yang berada diluar. 
Lokasi oulet/galeri berada di bagian depan UKM Yamois Oma 

Ikan, dimana terdapat 2 lemari pendingin dengan ukuran yang 
cukup besar yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan 
produk jadi maupun bahan baku. Lokasi outlet yang kurang 
sempit membuat pengunjung merasa tidak nyaman, ketika 
pembeli ramai kondisi outlet tidak memadai, sehingga 

menyebabkan kelebihan kapasitas. Hal ini dapat membuat 
pengunjung tidak merasa nyaman pada saat melakukan 
pembelian. Perubahan outlet menjadi memadai akan membuat 

konsumen akan merasa nyaman sehingga konsumen akan 
merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Menurut Kotler 
dan Keller (2009) mengungkapkan bahwa kepuasan adalah 
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perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 
perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu 
produk dan harapan-harapanya. 
 
4.4 Pengukuran Risiko Pemasaran 

Pengukuran risiko pemasaran pada produk siomay di UKM 
Yamois Oma Ikan pada penelitian ini menggunakan metode 
Fuzzy Failure Mode and Effect anlysis (Fuzzy FMEA), untuk 
mendapatkan tingkat prioritas risiko pada masing-masing 
variabel kriteria risiko pemasaran. Fuzzy Failure Mode and Effect 
anlysis (Fuzzy FMEA) merupakan metodologi yang 
menggunakan logika fuzzy dalam mengidentifikasi permasalahan 

atau penyebab risiko yang terjadi melalui pertimbangan kriteria 
severity (S), occurrence (O) dan detection (D). Hasil dari 
perhitungan Fuzzy Failure Mode and Effect anlysis  (Fuzzy 
FMEA)  yang berupa nilai FRPN yang akan digunakan sebagai 

dasar dalam penentuan prioritas penanganan dan tingkat risiko 
variabel pemasaran untuk dijadikan sebagai acuan dalam 
menentukan strategi mitigasi risiko, nilai FRPN tertinggi inilah 
yang akan menunjukkan bahwa kejadian tersebut merupakan 
potensi risiko utama yang harus diperhatikan. Penilaian dilakukan 
pada 10 risiko yang telah teridentifikasi. Penilaian risiko dilakukan 
dengan cara memberikan nilai faktor S, O dan D dalam bentuk 
kuesioner kepada 2 pakar. Penilaian risiko kuesioner fuzzy FMEA 
dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3. Data hasil pengisian 
kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
4.4.1 Pemberian Bobot Kepentingan dan Agregasi S, O dan 

D 

 Perhitungan bobot kepentingan dilakukan pada masing-
masing faktor S, O, dan D. Bobot kepentingan dari masing-
masing faktor menunjukkan tingkat kepentingan yang berbeda 
dari penilaian yang dilakukan oleh pakar. Bobot kepentingan 
yang telah diperoleh kemudian diterjemahkan menjadi Bahasa 
linguistik dan diubah menjadi bilangan fuzzy. Setelah itu, 
dilakukan perhitungan nilai agregat dan nilai rata-rata 
berdasarkan bilangan fuzzy yang telah didapatkan. Adapun bobot 
faktor S, O dan D dan bilangan fuzzy dapat dilihat pada Tabel 
4.2. Penentuan nilai agregat dilakukan dengan cara mengalikan 

bobot kepentingan pakar yang telah ditentukan dengan bilangan 
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fuzzy. Adapun nilai agregasi bobot fuzzy number dan rata-rata 
agregat faktor S, O dan D dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.2 Nilai Bobot Faktor S, O, dan D serta Bilangan Fuzzy  

Pakar Penilai  Bobot Faktor        Bilangan Fuzzy 

 
Pakar 1 

S VH (Very High) (0,75; 1,00; 1,00) 

O M (Medium) (0,25; 0,50; 0,75) 
D M (Medium) (0,25; 0,50; 0,75) 

 Pakar 2 
S H (High) (0,50; 0,75; 1,00) 
O H (High) (0,50; 0,75; 1,00) 
D L (Low) (0,00; 0,25; 0,50) 

  Sumber: Data Primer Diolah (2019 

Tabel 4.3 Nilai Agregat dari Bobot S, O, dan D 

Faktor Nilai Agregat 

Severity (S) 0,842 
Occurrence (O) 0,613 
Detection (D) 0,388 

   Sumber: Data Primer Diolah (2019). 

 
4.4.2  Perhitungan Nilai Fuzzy Risk Priority Number (FRPN) 

Pada tahap awal penentuan pengelohan risiko dilakukan 
dengan menggunakan metode Fuzzy Failure Mode and Effect 
anlysis (Fuzzy FMEA). Fuzzy FMEA merupakan pengembangan 

dari metode FMEA yang mampu memberikan fleksibelitas 
terhadap ketidakpastian yang disebabkan oleh samarnya 
informasi yang dimiliki ataupun unsur preferensi yang subjektif 
yang digunakan dalam penilaian terhadap mode kegagalan yang 
terjadi (Iqbal et al, 2013). Berdasarkan nilai FRPN kemudian 
diurutkan dari masing-masing risiko dari nilai FRPN yang tertinggi 
sampai nilai FRPN terendah, semakin tinggi nilai dari FRPN maka 
menunjukkan seberapa besar prioritas risiko tersebut. Hasil 
perhitungan fuzzy FMEA dan perhitungan FRPN dapat dilihat 
pada Lampiran 5. Hasil dari perhitungan nilai FRPN risiko 
pemasaran produk siomay dapat dilihat pada Tabel. 4.4. 
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  Tabel 4.4 Nilai FRPN Masing-Masing Komponen Risik Pemasaran 

No Komponen Risiko      FRPN RANK 

1 Adanya pengembalian produk dari 
konsumen 

2,135 10 

2 Produk mudah rusak 3,261 5 
3 Keterlambatan pengiriman 3,447 4 
4 Kesalahan peramalan permintaan 2,351 8 
5 Munculnya pesaing 3,683 3* 
6 Harga produk fluktuatif tergantung dari 

biaya produksi 
3,095 6 

7 Konsumen kurang mengenal produk 4,078 1* 
8 Selera konsumen berubah 3,862 2* 
9 Minat konsumsi masyarakat rendah 2,251 9 
10 Konsumen kurang merasa nyaman 

dengan kondisi outlet/galeri tempat 
penjualan 

2,602 7 

   Sumber: Data Primer Diolah (2019). 

 
 Berdasarkan hasil perhitungan nilai FRPN pada Tabel 4.4 
didapatkan nilai FRPN dari masing-masing risiko. Nilai FRPN 
yang didapat kemudian dilakukan perangkingan, dimulai dari 
risiko yang memiliki nilai FRPN yang paling tertinggi hingga 
terendah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam 
menentukan risiko yang perlu ditangani. Pengambilan tiga risiko 
teratas berdasarkan nilai FRPN yang memiliki selisih yang cukup 
banyak dengan risiko dibawahnya. Diketahui bahwa risiko yang 
memiliki nilai proritas utama adalah konsumen yang kurang 
mengenal produk. Kemudian risiko selera konsumen berubah 
menjadi prioritas kedua, dan risiko munculnya pesaing menjadi 
prioritas ketiga, 
 Risiko konsumen yang kurang mengenal produk merupakan 
risiko yang menjadi prioritas utama atau yang tertinggi dengan 
nilai FRPN yang dihasillkan sebesar (4,078). Konsumen yang 
kurang mengenal produk disebabkan masih kurang efektifnya 
sistem kegiatan promosi produk. Pada saat ini masyarakat sendiri 
lebih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap produk-produk 
sejenis yang saat ini sangat mudah dijumpai. Ditambah lagi pada 
era modern, telah banyak bermunculan produsen-produsen yang 
memproduksi dimsum non siomay. Hal ini tentu akan menjadi 
salah satu penyebab membuat keingintahuan konsumen akan 
produk siomay menjadi menurun. Menurut Irham (2014) 
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mengatakan bahwa secara umum konsumen mendapatkan 
informasi yang dominan dari suatu produk yang bersumber dari 
pasar, akan tetapi informasi yang paling efektif dan cepat berasal 
dari sumber pribadi seperti; keluarga, teman dekat, tetangga dan 
kenalan. 

 Risiko selera konsumen berubah merupakan risiko yang 
menjadi prioritas kedua dengan nilai FRPN yang dihasilkan 
sebesar (3,862). Selera konsumen berubah dapat terjadi karena 
oleh adanya pengaruh yang dominan dari gaya hidup dan 
perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan 
teknologi konsumen dituntut untuk mampu mengikuti 
perkembangan zaman, dimana dampak yang diakibatkan sangat 
berpengaruh terhahap gaya hidup dan juga mengubah cara 
pandang konsumen dalam mengonsumsi produk. Produk siomay 
merupakan salah satu makanan tradisional yang keberadaanya 
sudah lumayan sulit untuk ditemukan. Hal ini terbukti dengan 
banyaknya produk-produk pesaing mudah dijumpai oleh 
konsumen seperti sosis, bakso, nugget, dimsum non siomay dan 
sebagainya. Selain itu setiap konsumen juga memiliki selera yang 
berbeda-beda. Gaya hidup konsumen dapat berubah, namun 
perubahan ini, tidak disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. 
Secara umum kebutuhan akan selaras dengan masa 
pertumbuhan seseorang. Perubahan itu terjadi dikarenakan 
terdapatnya nilai-nilai yang dianut konsumen dapat berubah 
sewaktu-waktu sesuai dengan keadaaan lingkungannya 
(Prasetijo dan Ihalauw, 2005).  

Risiko munculnya pesaing merupakan risiko yang menjadi 
prioritas ketiga atau yang terendah dengan nilai FRPN yang 
dihasilkan sebesar (3,683). Munculnya pesaing dalam suatu 
pemasaran produk akan berakibat pada volume penjualan 
produk dan merugikan perusahaan apabila tidak bisa 
mengendalikan pesaing, ini disebabkan karena konsumen 
mempunyai pilihan lebih banyak, baik dalam kualitas produk dan 
harga. Namun dalam sisi lain adanya pesaing juga memberikan 
dampak yang positif bagi perusahaan. Dimana dengan adanya 
pesaing, UKM Yamois Oma Ikan akan mampu mengetahui 
kelemahan atau kekurangan dari produk siomay misalkan rasa, 
bentuk produk maupun harga. Hal ini akan membuat UKM 
Yamois Oma Ikan untuk melakukan peningkatan perbaikan 
produk siomay agar mampu bersaing dengan pesaing lainnya, 
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baik dari produk maupun strategi pemasaran produk. Ketatnya 
persaingan pasar dan perubahan-perubahan yang terjadi di 
pasar membuat para produsen harus menerapkan sebuah 
strategi yang tepat untuk dapat bertahan dan mengikuti 
perubahan pasar serta bahkan tampil sebagai pemimpin pasar 
(Adiwijaya, 2009).  
 
4.5 Strategi Mitigasi Risiko Pemasaran Produk Siomay 

Berdasarkan perhitungan FRPN telah diperoleh risiko 
tertinggi pada pemasaran produk siomay. Terdapatnya risiko 
tertinggi dapat menimbulkan peluang terjadinya risiko yang 
lainnya, sehingga diperlukan alternatif penanganan risiko yaitu 
dengan melakukan penentuan strategi untuk meminimalkan 
terjadinya risiko tersebut. Pengambilan keputusan dalam 
meminimalkan risiko-risiko tersebut adalah dengan 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Proscess (AHP). 
Penggunaan metode Analytical Hierarchy Proscess (AHP) 

membutuhkan responden pakar untuk melakukan pengisian 
kuesioner dalam proses pengambilan keputusan. Pada penelitian 
ini menggunakan 2 responden pakar yang digunakan dalam 
penyebaran kuesioner. Kuesioner Analytical Hierarchy Proscess 

(AHP) dibuat berdasarkan hierarki strategi mitigasi risiko 
pemasaran produk siomay.  

Strategi mitigasi risiko merupakan suatu langkah terencana 
yang berfungsikan sebagai cara untuk meminimalkan risiko 
ataupun menghilangkan risiko tersebut. Setelah dilakukan 
pengukuran dan analisis risiko, maka kemudian didapatkan 
prioritas risiko yang selanjutnya akan dilakukan mitigasi. Risiko 
yang akan dilakukan penentuan strategi mitigasi adalah risiko 
yang mendapatkan nilai FRPN 3 teratas, dimana risiko tersebut 
dapat mempengaruhi proses pemasaran apabila tidak segera 
ditangani. Penentuan strategi mitigasi risiko menggunakan 
kuesioner Analytical Hierarchy Proscess (AHP) yang dapat dilihat 
pada Lampiran 3. Berdasarkan perhitungan fuzzy FMEA yang 

telah dilakukan, diperoleh 3 risiko dengan rangking tertinggi yaitu; 
konsumen yang kurang mengenal produk, selera konsumen 
berubah dan munculnya pesaing. Hierarki strategi mitigasi risiko 
pemasaran produk siomay dapat dilihat pada Gambar 4.1  
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Mitigasi Risiko Pemasaran Produk Siomay

Konsumen kurang 

mengenal produk 

(0,579)

Selera konsumen 

berubah (0,169)

Munculnya pesaing  

(0,252)

Fokus terhadap 

konsumen (0,076)

Membuka outlet/

galeri penjualan 

baru (0,120)

Membuat inovasi produk 

sesuai keinginan 

konsumen (0,432)

Meningkatkan 

promosi (0,427)

Penguatan legal 

standing (0,352)

Strategi  

pendistribusian 

produk (0,102)

Melakukan evalusi 

terhadap posisi 

produk (0,194)

Meningkatkan 

kualitas tenaga 

pemasar (0,297)

Perbaikan kualitas 

produk (0,597)

Menetapkan harga 

kompetitif (0,083)

Meningkatkan 

strategi pemasaran 

produk (0,190)

Menganalisis 

pesaing (0,130)

 
Gambar 4.1 Hierarki Strategi Mitigasi Risiko Pemasaran 

produk Siomay. 
 

Berdasarkan Gambar 4.1 telah didapatkan alternatif-
alternatif strategi mitigasi risiko yang diusulkan oleh peneliti dan 
pihak UKM Yamois Oma Ikan yang akan digunakan dalam 
menangani dan meminimasi ketiga risiko tertinggi yang telah 
terpilih. Alternatif-alternatif strategi mitigasi tersebut diperoleh 
dengan cara melakukan pencarian berdasarkan kondisi yang ada 
di UKM Yamois Oma Ikan dan literatur yang mendukung. 
Alternatif strategi konsumen yang kurang mengenal produk 
antara lain adalah meningkatkan promosi, penguatan legal 
standing, perbaikan pendistribusian produk, dan membuka 
outlet/galeri baru. Alternatif strategi selera konsumen berubah 

antara lain adalah fokus terhadap konsumen, melakukan evaluasi 
terhadap posisi produk, meningkatkan kualitas tenaga pemasar, 
dan membuat inovasi produk sesuai keinginan konsumen. 
Alternatif strategi munculnya pesaing antara lain adalah 
perbaikan kualitas produk, menganalisis pesaing, meningkatkan 
jumlah pelanggan tetap, dan menetapkan harga kompetitif. 
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Perhitungan alternatif strategi mitigasi pada produk siomay 
adalah menggunakan metoda Analytical Hierarchy Process 
(AHP) diawali dengan tahap memasukkan data yang diiperoleh 

dari kuesioner. Data hasil pengisian kuesioner strategi mitigasi 
risiko pemasaran produk siomay dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Tahap selanjutnya yaitu mengubah data yang telah 
diperoleh ke dalam bentuk matriks perbandingan. Kemudian 
melakukan perhitungan total baris, total kolom dan vektor 
prioritas. Perhitungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan 
mencari nilai bobot vektor dan λ maksimum. Perhitungan dengan 
menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) bertujuan 
agar mengetahui nilai konsistensi kuesioner. Perhitungan 
kuesioner dilakukan secara terpisah agar memudahkan dalam 
melakukan proses perhitungan. Apabila pada setiap alternatif 
strategi mitigasi risiko nilai konsistensi kurang dari 0,1 (<10%), 
maka dapat dikatakan bahwa alternatif strategi risiko tersebut 
telah memenuhi kriteria standar dan data sudah valid sehingga 
tidak perlu dilakukan pengisian kuesioner ulang. Data hasil 
perhitungan alternatif strategi mitigasi pemasaran produk siomay 
dapat dilihat pada Lampiran 7.  

  Hasil pada perhitungan pada Lampiran 7 menunjukkan 

bahwa seluruh nilai CR untuk masing-masing alternatif strategi 
pada setiap kriteria risiko memiliki nilai dibawah 10% (kurang dari 
0,1). Angka tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh 
dari pengisihan kuesioner yang telah diolah sudah valid atau 
konsisten dan tidak perlu dilakukan perbaikan dalam pengisian 
kuesioner.  Menurut Aan (2014) mengatakan bahwa nilai 
konsisten rasio merupakan sebuah konsistensi jawaban untuk 
menentukan valid atau tidaknya pada suatu data hasil 
pengambilan keputusan yang nilainya harus kurang dari 10%. 
Kemudian dari nilai data pengolahan data penilaian dapat 
dilanjutkan. 
 
4.5.1 Perhitungan Bobot Strategi Mitigasi Risiko Kriteria 

Konsumen Kurang Mengenal Produk 
       Berdasarkan hasil dari penyeberan kuesioner terhadap 2 
responden guna menghitung pembobotan kriteria dan alternatif 
risiko dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Nilai bobot dari masing-masing kriteria dan 

alternatif strategi dalam meminimalkan terjadinya risiko 
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pemasaran yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. Nilai bobot pada 
kriteria pemasaran produk siomay meliputi konsumen kurang 
mengenal produk, selera konsumen berubah, dan munculnya 
pesaing. Kriteria risiko konsumen yang kurang mengenal produk 
memiliki beberapa alternatif strategi mitigasi risiko pemasaran 
diantaranya adalah meningkatkan promosi, penguatan Iegal 
standing, perbaikan pendistribusian produk, dan membuka 
outlet/galeri penjualan baru. Penentuan nilai bobot risiko 
dilakukan dengan menggunakan perhitungan metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP). Hasil perhitungan nilai pembobotan 

untuk strategi mitigasi risiko konsumen kurang mengenal produk 
dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Nilai Bobot Alternatif Strategi Mitigasi Risiko Konsumen 

Kurang Mengenal Produk 
Alternatif Bobot  Rank CR 

Membuka outlet/galeri penjualan baru 0,120 3  
 

0,083 
Meningkatkan promosi 0,427 1 
Penguatan legal standing 0,352 2 
Strategi pendistribusian produk 0,102 4 

Sumber: Data Primer Diolah (2019). 

 
      Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan data hasil perhitungan 
bobot pada kriteria konsumen yang kurang mengenal produk. 
Nilai bobot untuk masing-masing alternatif digunakan untuk 
meminimasi risiko-risiko yang terjadi pada kriteria konsumen 
yang kurang mengenal produk, oleh karena itu diperlukan strategi 
alternatif yang tepat untuk menekan terjadinya risiko. Alternatif 
strategi dengan rangking tertinggi yang menjadi prioritas pertama 
yaitu alternatif strategi meningkatkan promosi dengan nilai bobot 
sebesar (0,427). Alternatif strategi yang menempati posisi kedua 
adalah penguatan legal standing dengan nilai bobot sebesar 

(0,352). Alternatif yang menempati posisi ketiga adalah alternatif 
strategi membuka outlet/galeri penjualan baru dengan nilai bobot 

sebesar (0,120). Alternatif yang menduduki posisi bobot keempat 
atau yang menempati posisi bobot yang paling rendah adalah 
alternatif strategi perbaikan pendistribusian produk dengan nilai 
bobot sebesar (0,102).  
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1. Meningkatkan Promosi 
        Alternatif strategi meningkatkan promosi merupakan strategi 
yang menjadi prioritas pertama yang dapat digunakan sebagai 
alternatif strategi untuk mengatasi risiko konsumen yang kurang 
mengenal produk. Terdapatnya kegiatan promosi pada suatu 
perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi kepada 
calon pembeli tentang produk atau jasa yang akan dipasarkan. 
Kegiatan promosi saat ini memiliki pengaruh yang besar dalam 
sistem pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan 
penjualan. Selain itu promosi juga digunakan sebagai sarana 
komunikasi kepada konsumen baik secara langsung ataupun 
tidak langsung. UKM Yamois Oma Ikan perlu menentukan target 
pasar utama terlebih dahulu, sehingga dengan kegiatan promosi 
yang maksimal diharapkan mampu menjangkau semua kalangan 
konsumen. Adapun target pasar utama UKM Yamois Oma Ikan 
adalah semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga 
orang dewasa yang menyukai produk siomay. Demi 
terlaksananya target pasar yang mampu menjangkau target 
pasar utama, UKM Yamois Oma Ikan melakukan kegiatan 
promosi dengan tiga cara diantaranya adalah cara online, offline, 
dan event.  

  Meskipun demikian, seiring dengan tingginya minat akan 
produk siomay, UKM Yamois Oma Ikan juga perlu meningkatkan 
strategi promosi produk siomay yaitu dengan cara mengadakan 
program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 
masyarakat sekitar seperti dengan melakukan kegiatan sosial 
ataupun penggalangan dana. Selain itu dapat juga berpartisipasi 
dalam kegiatan yang dilakukan ibu-ibu pemberdayaan 
kesejahteraan keluarga (PKK) misalnya penyuluhan tentang 
pendidikan, kesehatan, keterampilan dan lain sebagainya. Hal ini 
dianggap akan mampu meningkatkan promosi produk siomay 
secara maksimal karena apabila konsumen puas dengan produk 
siomay secara tidak langsung konsumen tersebut akan 
menginformasikan kepada konsumen lainnya dari mulut ke mulut, 
yang nantinya akan menarik konsumen-konsumen lainnya untuk 
melakukan pembelian produk siomay. Cara lain yang dapat 
digunakan sebagai media promosi adalah menggunakan 
endorsement.  

   Endorsement adalah bentuk dukungan terhadap produk 

yang dipromosikan, dimana dukungan yang dilakukan adalah 
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dengan menggunakan kalimat-kalimat yang memotivasi 
konsumen untuk membeli produk tersebut. Selain itu, 
endorsement juga merupakan bentuk kerja sama antara 
perusahaan dan orang yang menjalankan jasa endorsement. 
Secara umum endorsement dilakukan di media sosial Instagram 
oleh kalangan artis, karena memiliki penggemar yang banyak. 
Hal ini akan membuat penggemar (konsumen) untuk cenderung 
ingin memiliki produk yang promosikan tersebut seperti idolanya. 
Daya tarik selebriti digunakan dengan sangat efektif oleh para 
pemasang iklan untuk berkomunikasi dengan pasar-pasar 
mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk (2010) menyatakan 
bahwa para selebriti dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh 
dalam menimbulkan minat atau tindakan yang berhubungan 
dengan pembelian atau penggunaan barang-barang dan jasa-
jasa yang dipilih. Identifikasi tersebut didasarkan pada 
kekaguman, aspirasi, empati. 
 
2. Penguatan legal standing 

  Alternatif strategi risiko penguatan legal standing merupakan 

strategi yang paling baik, dikarenakan menempati prioritas kedua 
sebagai strategi dalam mengatasi risiko konsumen yang kurang 
mengenal produk. Legal standing meliputi sertifikasi dan izin 
perusahaan tentang standar kehalalan produk dan kualitas 
produk. Pemberian legal standing pada suatu produk akan 

membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi tawar 
perusahaan. Pemberian legal standing dapat dilakukan dengan 

cara memberi atribut produk pada kemasan, atribut bisa berupa 
serftifkasi halal atau hal lainnya yang bisa menginformasikan 
tentang keunggulan produk tersebut.  

    Penguatan legal standing terhadap produk dapat 

memepengaruhi meningkatkan citra produk dibenak konsumen 
serta berperan sebagai sarana dalam memperkuat pengenalan 
produk kepada konsumen karena adanya jaminan yang 
ditawarkan. Legal standing yang dimiliki UKM Yamois Oma Ikan 

yaitu jaminan halal dari MUI tentang produk siomay, adanya izin 
produksi perusahaan dan izin P-IRT tentang perizinan untuk 
industri makanan dan minuman rumahan. Menurut Hasan (2014) 
mengatakan bahwa jaminan suatu produk dikatakan halal apabila 
memuat sistem jaminan halal, baik ditinjau dari sisi bahan baku 
dan turunannya maupun proses produksinya. Sistem harus 
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mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat 
adalah halal yang disertai lembaga penentu kehalalan suatu 
produk. Sofyan (2011) menambahkan tentang label halal bahwa 
penerapan label halal dan sertifikasi halal merupakan hal yang 
strategis, yang mampu meningkatkan daya saing produk. 

 
3. Membuka outlet/galeri penjualan baru 

   Alternatif strategi membuka outlet/galeri penjualan baru 
diperlukan untuk mengatasi meningkatnya risiko konsumen yang 
kurang mengenal produk. Membuka outlet/galeri penjualan baru 

dimaksudkan untuk menyentuh berbagi lapisan konsumen. Pada 
saat ini UKM Yamois Oma Ikan masih memiliki satu outlet/galeri 

yang terletak dibagian depan tempat produksi. Hal ini 
mengakibatkan hanya sebagian konsumen yang berada di 
sekitar UKM Yamois Oma Ikan saja yang mengenal produk 
siomay dan konsumen yang berada jauh dari wilayah UKM 
Yamois Oma Ikan, sebagian besar masih belom mengenal 
produk siomay khas Malang seperti apa. Salah satu contohnya 
yaitu masyarakat yang berada di wilayah selatan Kota Malang 
yang mayoritas masyarakatnya hanya mengerti siomay pada 
umumnya yang banyak beredar dipasaran. Alternatif strategi 
dengan melakukan pembukan outlet/galeri baru diharapkan 
mampu menjangkau konsumen-konsumen yang masih belom 
mengenal produk siomay dari UKM Yamois Oma Ikan. Selain itu 
dengan dibukanya outlet/galeri baru dapat juga menjadi peluang 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut Saputro (2017) 
menerangkan bahwa pemilihan lokasi yang tepat dalam 
melakukan pembukaan cabang baru tidaklah mudah, dimana 
perusaahaan harus memperhatikan aspek-aspeknya pendukung 
antaralain target konsumen, ketertarikan masyarakat, akses 
transportasi, kebersihan, keamanan dan lain sebagainya.  
 
4. Strategi pendistribusian produk 

   Strategi Pendistribusian produk yang salah kepada 
konsumen merupakan risiko yang fatal pada kegiatan 
pemasaran, dimana risiko tersebut dapat mengakibatkan 
terganggunya proses penyampaian barang dari produsen ke 
konsumen. Hal ini membuat konsumen tidak dapat menerima 
informasi mengenai produk yang pasarkan oleh produsen, 
sehingga menyebabkan produk tersebut kurang dikenal oleh 
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konsumen misalnya jenis produk, jumlah produk, maupun harga 
produk tersebut. Hal ini akan menyebabkan barang atau jasa 
kurang diminati konsumen yang akhirnya berdampak pada 
terjadinya kerugian perusahaan. UKM Yamois Oma Ikan telah 
melakukan beberapa cara strategi pendistribusian produk agar 
konsumen lebih mengenal produk siomay misalnya dengan 
melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti dengan 
membuat kemasan yang menarik agar menarik konsumen, serta 
aktif dalam menginformaskan langsung ke konsumen tentang 
produk siomay. Pendistribusian produk dapat diartikan sebagai 
kegiatan yang berusahan memperlancar dan mempermudah 
penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, 
sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan baik dari jenis, 
jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan (Tjiptono, 
2009). 
 
4.5.2  Perhitungan Bobot Strategi Mitigasi Risiko Kriteria 

Selera Konsumen Berubah 
       Kriteria risiko selera konsumen berubah telah memiliki 
beberapa alternatif strategi mitigasi risiko pemasaran diantaranya 
adalah fokus terhadap konsumen, melakukan evaluasi terhadap 
posisi poduk, meningkatkan kualitas tenaga pemasar, dan 
membuat inovasi produk sesuai dengan keinginan konsumen. 
Penentuan nilai bobot risiko dilakukann dengan menggunakan 
perhitungan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil 
perhitungan nilai pembobotan untuk strategi mitigasi risiko selera 
konsumen berubah dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Nilai Bobot Alternatif Strategi Mitigasi Risiko Selera 

Konsumen Berubah 
Alternatif Bobot  Rank CR 

Fokus terhadap konsumen 0,076 4  
 
 
0,053 

Melakukan evaluasi terhadap posisi 
produk 

0,194 3 

Meningkatkan kualitas tenaga pemasar 0,297 2 
Membuat inovasi produk sesuai 
keinginan konsumen 

0,432 1 

Sumber: Data Primer Diolah (2019). 
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        Berdasarkan Tabel 4.6 didapatkan data hasil perhitungan 
bobot pada kriteriaselera konsumen berubah. Nilai bobot untuk 
masing-masing alternatif digunakan untuk meminimasi risiko-
risiko yang terjadi pada kriteria selera konsumen berubah, oleh 
karena itu diperlukan strategi alternatif yang tepat untuk menekan 
terjadinya risiko. Alternatif strategi dengan rangking tertinggi yang 
menjadi prioritas pertama yaitu alternatif strategi membuat 
inovasi produk sesuai dengan keinginan konsumen dengan nilai 
bobot sebesar (0,432). Alternatif yang menempati posisi bobot 
kedua adalah alternatif strategi meningkatkan kualitas tenaga 
pemasar dengan nilai bobot sebesar (0,297). Alternatif yang 
menempati posisi bobot ketiga adalah alternatif strategi 
melakukan evaluasi terhadap posisi produk dengan nilai bobot 
sebesar (0,194). Alternatif yang menduduki posisi bobot keempat 
atau yang menempati posisi bobot yang paling rendah adalah 
alternatif strategi fokus terhadap konsumen dengan nilai bobot 
sebesar (0,076). 
 
1. Membuat Inovasi Produk Sesuai Dengan Keinginan 

Konsumen 
     Alternatif strategi membuat inovasi produk sesuai dengan 
keinginan konsumen merupakan strategi yang menjadi prioritas 
utama untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan 
terjadinya risiko selera konsumen berubah. UKM Yamois Oma 
Ikan telah membuat inovasi-inovasi produk siomay yang 
didasarkan pada keinginan konsumen, dimana saat ini terdapat 
8 varian produk siomay diantaranya siomay tenggiri, siomay 
udang, siomay ayam, siomay ayam pedas, siomay salmon, 
siomay tuna, siomay jamur dan siomay cumi. UKM Yamois Oma 
Ikan perlu melakukan siret pasar yang lebih efektif untuk 
menentukan inovasi produk agar dapat menarik konsumen lebih 
banyak. Contohnya dengan melakukan inovasi perubahan pada 
bentuk siomay yang lucu untuk anak-anak atau menambah 
inovasi siomay untuk konsumen yang vegetarian. Hal ini 
didasarkan bahwa persepsi kosumen memiliki peran yang 
dominan dalam menentukan kepuasan konsumen akan produk. 
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut UKM Yamois Oma Ikan 
membutuhkan saran atau masukan dari konsumen.  
  UKM Yamois Oma Ikan harus selektif dalam menentukan 
bahan masukan atau saran yang akan diterapkan. Hal itu 
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dikarenakan tidak semua bahan masukan memberikan dampak 
positif bagi UKM. Bahan atau saran yang telah terpilih kemudian 
dilakukan pertimbangan untuk dituangkan kedalam elemen 
prototype produk. Suara konsumen memiliki pengaruh yang 

sangat dominan dalam proses inovasi. Hal ini membuat 
perusahaan menyadari bahwa informasi tidak berarti wawasan 
yang lebih baik melainkan perlu adanya sikap memperdalam 
wawasan melalui penelitian, yang tidak hanya untuk 
mendengarkan, tapi juga untuk mengamati dan berdialog dengan 
cara baru. Menurut Lundahl (2012) berpendapat bahwa suatu 
perusahaan harus menyadari bahwa apa yang mereka butuhkan 
tidak hanya informasi lebih lanjut, tetapi informasi yang lebih baik 
untuk berinovasi.  
 
2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pemasar 

 Alternatif strategi meningkatkan kualitas tenaga pemasar 
merupakan strategi yang diprioritaskan untuk meminimalkan atau 
bahkan menghilangkan terjadinya risiko selera konsumen 
berubah. Peningkatan kualitas tenaga pemasar harus dilakukan 
secara terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan 
lingkungan perusahaan baik secara eksternal maupun 
lingkungan internal. Selain itu, kemajuan teknologi dan 
kebutuhan pasar setiap waktu mengalami perubahan sehingga 
kegiatan peningkatan tenaga pemasar sangat diperlukan demi 
terciptanya tujuan perusahaan. Kemampuan tenaga pemasar 
yang mumpuni dalam melayani konsumen akan berpengaruh 
terhadap peningkatan penjualan. Hal ini disebabkan karena 
pelayanan yang diberikan akan meningkatkan kepuasan 
konsumen, maka dibenak konsumen akan timbul niat untuk 
membeli produk. Oleh karena itu maka diperlukan adanya 
peningkatan kualitas tenaga pemasar dengan cara 
membekalinya dengan ilmu menjual yang efektif, baik sebelum 
penjualan atapun pasca penjualan.  

  Kegiatan yang dilakukan UKM Yamois Oma Ikan dalam 
melakukan peningkatan kualitas karyawannya yaitu dengan 
mengadakan program pelatihan yaitu Graha Bahari. Program 
Graha Bahari merupakan program pelatihan yang dimaksudkan 
untuk memberikan pengarahan serta melatih keterampilan para 
karyawan dalam mengelola bahan baku mentah (ikan) mulai dari 
produksi hingga produk jadi yang sampai ke konsumen.  Upaya 
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yang dilakukan UKM Yamois Oma Ikan untuk meningkatkan 
kualitas tenaga pemasar masih belom tersedia. Dalam 
melakukan pendistribusian produk siomay tenaga pemasar UKM 
Yamois Oma Ikan hanya menerima arahan secara langsung dari 
manager UKM. Pihak UKM Yamois Oma Ikan perlu mengikuti 
pelatihan-pelatihan terhadap tenaga pemasar agar dapat bekerja 
secara dengan maksimal dalam kegiatan pemasaran produk. 
Contohnya dengan mengikutsertakan tenaga pemasar pada 
pelatihan-pelatihan tentang pemasaran seperti pelatihan 
marketing management, pelatihan sales & marketing, 

Terdapatnya program pelatihan untuk para karyawan akan 
memberikan efek yang positif terhadap kinerja dari para 
karyawan serta berdampak baik terhadap konsumen dimana 
konsumen akan merasa puas dan percaya terhadap pelayanan 
yang diberikan oleh karyawan ketika membeli produk. Hal ini 
akan menyebabkan tingkat kepuasan dan kepercayaan 
konsumen dalam mengonsumsi produk siomay akan meningkat. 
Menurut Hariandja (2012) mengatakan bahwaa sumber daya 
manusia merupakan faktor yang penting bagi bertumbuh 
kembangnya perusahaan. Maka sumber daya manusia harus 
diberikan pengetahuan yang tepat untuk meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi organisasi. 

 

3. Melakukan Evaluasi Terhadap Posisi Produk 
 Altenatif strategi melakukan evaluasi terhadap posisi produk 

merupakan strategi yang menjadi prioritas ketiga untuk 
meminimalkan atau bahkan menghilangkan terjadinya risiko 
selera konsumen berubah. UKM Yamois Oma Ikan harus selalu 
melakukan pengontrolan dan pengevaluasian terhadap produk 
yang sudah tidak diminati oleh konsumen yang sebabkan oleh 
banyaknya bermunculan produk-produk yang lebih menggugah 
selera konsumen untuk membelinya. Hal ini lah yang membuat 
perusahaan harus lebih berusaha untuk mengikuti keinginan dan 
kebutuhan konsumen yang selaras dengan perkembangan 
zaman. Posisi produk yang telah tergeser atau sudah tidak 
diminati oleh konsumen maka harus dilakukan perbaikan posisi 
produk. Adapun upaya yang dilakukan perusahaan yaitu dengan 
melakukan evaluasi posisi produk agar mengikuti berubahnya 
selera konsumen terhadap produk siomay. Setelah menetapkan 
posisi produknya, kemudian perusahaan harus mengambil 
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langkah pasti untuk menginformasikan kembali produknya 
kepada konsumen yang dituju. Menurut Tieland dan Shinta 
(2017) mengatakan bahwa menentukan posisi produk 
merupakan upaya untuk membentuk citra sebuah produk yang 
muncul dalam kaitannya dengan produk lain dipasar atau 
diposisikan terhadap merek bersaing dalam peta persepsi 
konsumen. 
 
4. Fokus Terhadap Konsumen 

 Alternatif strategi fokus terhadap konsumen merupakan 
strategi yang menjadi prioritas keempat untuk meminimalkan 
atau bahkan menghilangkan terjadinya risiko selera konsumen 
berubah. UKM Yamois Oma Ikan harus mampu dalam 
memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan konsumen, seperti memenuhi keinginan dan kebutuhan 
konsumen. Strategi fokus terhadap konsumen mengharuskan 
produsen untuk mampu menjalin komunikasi secara 
berkelanjutan serta melakukan survei kepada konsumen. Proses 
komunikasi dapat diterapkan kepada konsumen dan digunakan 
sebagai dialog interaktif antara produsen dan konsumen yang 
berlangsung pada prapenjualan, penjualan, konsumsi dan 
pascakonsumsi. Hal ini akan membangun rasa kepercayaan 
antar konsumen dan produsen sehingga dapat menguntungkan 
kedua belah pihak. Tujuan komunikasi adalah sebagai media 
atau cara agar produsen mampu menganalisis kebutuhan dan 
keinginan konsumen yang selalu berubah dari waktu ke waktu 
seiring dengan berkembangnya gaya hidup dan perkembangan 
teknologi. Menurut Cangara (2011) mengatakan bahwa 
komunikasi merupakan suatu transaksi, proses simbolik yang 
menghendaki orang-orang untuk melakukan pengontrolan 
terhadap lingkungannya dengan melakukan hubungan antar 
sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk penguatan 
sikap dan tingkah laku. 

 
4.5.3 Perhitungan Bobot Strategi Mitigasi Risiko Kriteria 

Munculnya Pesaing 

       Kriteria risiko munculnya pesaing memiliki beberapa 
alternatif strategi mitigasi risiko pemasaran diantaranya adalah 
perbaikan kualitas produk, menganalisis pesaing, meningkatkan 
jumlah pelanggan tetap, dan menerapkan menetapkan harga 
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kompetitif. Penentuan nilai bobot risiko dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Hasil perhitungan nilai pembobotan untuk strategi mitigasi 
risiko munculnya pesaing dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Nilai Bobot Alternatif Strategi Mitigasi Risiko Munculnya 

Pesaing 

Alternatif Bobot Rank  CR 

Perbaikan kualitas produk 0,597 1 

0,072 
Menganalisis  pesaing 0,130 3 
Meningkatkan strategi pemasaran 0,190 2 
Menetapkan harga kompetitif 0,083 4 

 Sumber: Data Primer Diolah (2019). 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 didapatkan data hasil perhitungan 

bobot pada kriteria munculnya pesaing. Nilai bobot untuk masing-
masing alternatif digunakan untuk meminimasi risiko-risiko yang 
terjadi pada kriteria munculnya pesaing, oleh karena itu 
diperlukan strategi alternatif yang tepat untuk menekan terjadinya 
risiko tersebut. Alternatif strategi dengan rangking tertinggi yang 
menjadi prioritas pertama yaitu alternatif strategi perbaikan 
kualitas produk dengan nilai bobot sebesar (0,597). Alternatif 
yang menempati posisi bobot kedua adalah alternatif strategi 
meningkatkan jumlah pelanggan tetap dengan nilai bobot 
sebesar (0,190). Alternatif yang menempati posisi bobot ketiga 
adalah alternatif strategi menganalisis pesaing dengan nilai bobot 
sebesar (0,130). Alternatif yang menduduki posisi bobot keempat 
atau yang menempati posisi bobot yang paling rendah adalah 
alternatif strategi menetapkan harga kompetitif dengan nilai bobot 
sebesar (0,083). 
 
1. Perbaikan Kualitas Produk 

Alternatif strategi melakukan perbaikan kualitas produk 
merupakan strategi yang menjadi prioritas utama karena 
menempati rangking tertinggi. Alternatif strategi perbaikan 

kualitas produk dapat diaplikasikan oleh perusahaan untuk 
menangani timbulnya risiko munculnya pesaing. Perbaikan 
kualitas produk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 
konsumen dalam menentukan keputusan pembelian produk. 
Dalam melakukan pembelian hal pertama yang diperhatikan 
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konsumen selain harga adalah kualitas dari produk, dimana 
konsumen akan membandingkan merk produk yang dilihatnya 
dengan produk pesaing. Kualitas produk pada suatu perusahaan 
sangatlah mempengaruhi volume penjualan. Perusahaan perlu 
memikirkan tentang kualitas produk yang tepat, karena akan 
mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. 
Produk dengan kualitas yang baik akan memerlukan 
pertimbangan dari segi biaya yang dikeluarkan perusahaan 
sepenuhnya mulai dari bahan mentah sampai produk ke tangan 
konsumen. 

 UKM Yamois Oma Ikan dalam mempertahankan kualitas 
dari produk siomay yaitu dengan tidak mencampurkan bahan 
pengawet apapun, melainkan murni menggunakan bahan dasar 
ikan dan bahan lainnya. Dalam mempertahankan kualitas dari 
produk agar bertahan lama sebelum ke tangan konsumen, UKM 
Yamois menyimpan produknya didalam freezer dengan suhu 5º 
C agar sesuai dengan masa expired yaitu 1 tahun. Kualitas 

produk yang baik sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah 
produk, sehingga produsen dituntut untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas dengan harga yang sesuai sasaran produk agar 
dapat menarik perhatian konsumen dan memenangkan pasar. 
Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau 
pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 
memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler dan 
Keller, 2012). 

 
2. Meningkatkan Strategi Pemasaran Produk 

   Alternatif strategi meningkatkan strategi pemasaran produk 
merupakan strategi yang menjadi priotitas kedua, dimana dapat 
digunakan sebagai alternatif strategi untuk mengatasi risiko 
munculnya pesaing. UKM Yamois Oma Ikan saat ini telah 
memiliki beberapa strategi pemasaran salah satunya adalah 
dengan meningkatkan loyalitas pelanggan tetap yaitu melakukan 
kerja sama dengan outlet-oulet atau rumah-rumah makan untuk 

menjual produk siomay yang berada di Pulau Jawa dan Bali, 
khususnya di daerah Kota Malang dan sekitarnya. Seiring 
dengan meningkatnya pesaing-pesaing yang terus bertambah, 
maka UKM Yamois Oma Ikan harus mampu untuk mencari dan 
meningkatkan jumlah pelanggan tetap, agar tidak diambil oleh 
pesaing. Pencarian pelanggan tetap dilakukan dengan cara 
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selektif. Hal ini dikarenakan perusahaan harus mencari 
pelanggan tetap yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
untuk melakukan kerjasama, baik sebagai retailer ataupun 
konsumen akhir. Selain itu pelanggan tersebut setia, apabila 
perusahaan tersebut mengalami kondisi yang tidak baik.  

  Salah satu cara yang digunakan UKM Yamois Oma Ikan 
dalam mencari dan meningkatkan jumlah pelanggan tetap yaitu 
memperluas jaringan baik secara offline ataupun online. Selain 
itu apabila pelanggan membeli produk dalam jumlah banyak, 
pihak UKM Yamois Oma Ikan akan memberikan diskon atau 
memberikan beberapa pak siomay. Hal ini meningkatkan 
kepercayaan pelanggan terhadap UKM Yamois Oma Ikan. 
Menurut Greenberg (2010) pelanggan adalah individu atau 
kelompok yang terbiasa membeli sebuah produk atau jasa 
berdasarkan keputusan mereka atas pertimbangan manfaat 
maupun harga yang kemudian melakukan hubungan dengan 
perusahaan melalui telepon, surat, dan fasilitas lainnya untuk 
mendapatkan suatu penawaran baru dari perusahaan. Menurut 
solikin (2011) berpendapat bahwa pelanggan adalah seseorang 
yang menggunakan fasilitas, produk ataupun jasa secara terus 
menerus dari penyedia fasilitas, produk atau jasa. 
 
3. Menganalisis Pesaing 

Alternatif strategi melakukan menganalisis pesaing 
merupakan strategi yang menjadi prioritas ketiga Alternatif 
strategi menganalisis pesaing dapat diaplikasikan oleh 
perusahaan untuk menangani timbulnya risiko munculnya 
pesaing. Risiko persaingan pada dunia bisnis menjadi salah satu 
risiko yang sangat penting jika tidak segera ditangani dengan 
tepat. Adanya pesaing tidak hanya memunculkan hal negatif, 
tetapi juga menjadi sisi posistif bagi perusahaan, dimana pesaing 
akan memicu perusahaan untuk berbenah diri. Perusahaan harus 
lebih kompetitif dalam menganalisa dan meramalkan masa 
depan industrinya, dengan memahami pesaing-pesaingnya. 
UKM Yamois Oma Ikan dalam menganalisis pesaing yaitu 
melakukan identifikasi pesaing, dimana UKM Yamois Oma Ikan 
harus membuat riset yang dapat memetakan secara menyeluruh, 
guna mengetahui kelemahan-kelemahan para pesaing-
pesaingnya. Adapun pesaing sejenis UKM Yamois Oma Ikan 
antara lain siomay Umami, siomay Bandung, siomay Jones dan 
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siomay Minaku. Menurut Wibisana (2017) menyatakan bahwa 
analisis pesaing merupakan sebuah usaha untuk 
mengidentifikasi ancaman, kesempatan atau permasalahaan 
strategis yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan 
potensial, serta dapat untuk mengetahui kekuatan dan 
kelemahan pesaing. 
 
4. Menetapkan harga kompetitif 

  Alternatif strategi penetapan harga kompetitif merupakan 
strategi yang menjadi prioritas keempat yang dapat mengatasi 
risiko munculnya pesaing. Harga jual yang kompetitif dapat 
diwujudkan dengan cara menetapkan harga jual pada suatu 
produk yang mampu menjadi pembanding bagi konsumen secara 
luas. Harga yang kompetitif adalah harga produk siomay UKM 
Yamois Oma Ikan dapat bersaing dengan harga dari pesaing 
produk sejenis. UKM Yamois Oma Ikan membandrol harga satu 
pak siomay adalah Rp 18000. Hal ini membuat konsumen 
beranggapan bahwa harga tersebut terlalu mahal, sehingga 
diperlukan penerapan harga yang kompetitif. Penerapan harga 
kompetitif pada produk siomay yaitu dengan memberikan harga 
yang sedikit lebih murah yaitu dengan mengurangi harga produk 
yang awalnya Rp 18000 menjadi Rp 17000. Hal tersebut mampu 
digunakan sebagai cara mempengaruhi konsumen dalam 
meningkatkan kemampuan daya beli terhadap produk siomay, 
sehingga UKM Yamois Oma Ikan akan dapat bersaing dengan 
ketat dipasar. Harga yang kompetitif (harga bersaing dipasaran) 
tentu akan menambah keinginan konsumen untuk membeli 
sebuah produk. Hal ini sesuai dengan pendapat Putri dan 
Ferdinand (2018) bahwa konsumen akan memilih sebuah 
produk, jika produk tersebut memiliki nilai yang sama dan harga 
yang dianggap lebih terjangkau dibandingkan dengan para 
produk pesaing. 
 
4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pembahasan 
mengenai penentuan strategi mitigasi risiko pemasaran produk 
siomay diperoleh beberapa rekomendasi alternatif strategi 
mitigasi adalah perbaikan kualitas produk, membuat inovasi 
produk sesuai dengan keinginan konsumen dan meningkatkan 
promosi. Implikasi manajerial yang perlu dilakukan oleh UKM 
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Yamois Oma Ikan yaitu berdasarkan alternatif yang memiliki 
bobot tertinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa informan 
menganggap strategi tersebut tepat untuk diprioritaskan dan 
selanjutnya diaplikasikan oleh pihak UKM Yamois Oma Ikan. 
Berikut merupakan alternatif strategi dengan bobot tertinggi dari 
masing-masing kriteria risiko pemasaran produk siomay. 
 
1. Meningkatkan promosi  

 Meningkatkan promosi ialah salah satu usaha yang 
dilaksanakan oleh perusahaan, dimana merupakan elemen 
pemasaran untuk meningkatkan minat konsumen terhadap 
produk-produk yang dipasarkan. Melalui penerapan alternatif 
meningkatan promosi yaitu dengan cara menggunakan jasa 
endorsement sebagai cara lain atau media baru dalam 

meningkatkan promosi produk yang lebih efektif. Hal ini banyak 
digunakan sebagian besar produsen untuk mempromosikan 
produknya dikarenakan jasa endorsement mampu memberikan 

motivasi atau dorongan kepada konsumen untuk mengonsumsi 
produk tersebut. Penerapan alternatif dengan menggunakan jasa 
endorsement diharapkan dapat membantu UKM Yamois Oma 

Ikan dalam meningkatkan penjualan produk siomay.  
  
2. Membuat Inovasi Produk Sesuai dengan Keinginan 

Konsumen 
 Membuat inovasi poduk yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen merupakan salah satu faktor penting dalam 
mempertahankan eksistensi perusahaan yang akan menciptakan 
keunggulan bersaing dipasar. UKM Yamois Oma Ikan perlu 
melakukan inovasi produk agar tetap mampu bersaing dengan 
produk pesaing. Rekomendasi inovasi produk yang sesuai 
dengan keinginan konsumen yang dapat diterapkan di UKM 
Yamosi Oma Ikan antara lain inovasi bentuk siomay seperti 
bentuk binatang lucu yang disukai oleh anak-anak. Inovasi warna 
yang mencolok, seperti warna pelangi serta menciptakan varian 
siomay vegetarian bagi konsumen yang tidak menyukai daging 
ikan ataupun ayam. Beberapa macam inovasi produk tersebut 
akan membuat konsumen lebih memiliki banyak pilihan dalam 
membeli siomay. Selain itu diciptakannya berbagai varian siomay 
untuk mengatasi konsumen yang bosan dengan produk yang 
sama ataupun alergi terhadap ikan. 
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3.   Perbaikan Kualitas Produk 
   Perbaikan kualitas produk merupkan kegiatan yang 
dilakukan UKM Yamois Oma Ikan untuk mempertahankan 
ataupun dapat meningkatkan kualitas produk dengan cara 
melakukan standarisasi kualitas. Salah satu cara rekomendasi 
perbaikan kuliatas terhadap produk seperti penerapan 
pendekatan total Quality Manajemen (TQM), yaitu perusahaan 
dapat menerapkan sistem manajemen kualitas yang berfokus 
pada pelanggan (Customer focused) dengan melibatkan semua 

level karyawan untuk menilai kualitas dan memberi saran pada 
perbaikan yang berkesinambungan.  
    Hal ini bertujuan untuk menjaga produk yang dihasilkan agar 
memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga kepercayaan 
konsumen terhadap produk siomay akan tetap bertahan. Kualitas 
produk yang diharapkan konsumen yaitu memiliki cita rasa yang 
sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kualitas produk siomay 
yang baik akan dapat mempertahankan usaha serta mampu 
bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 
Pada hasil analisa yang didapatkan melalui perhitungan 

komponen risiko dengan menggunakan Fuzzy FMEA diperoleh 3 

risiko dengan nilai FRPN tertinggi dari 10 komponen risiko yang 
digunakan. Risiko-risiko tersebut diantaranya risiko konsumen 
yang kurang mengenal produk dengan FRPN (4,078), risiko 
selera konsumen berubah dengan milai FRPN (3,862) dan risiko 
munculnya pesaing dengan nilai FRPN (3,683). 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan alternatif strategi 
mitigasi risiko pemasaran produk siomay dengan menggunakan 
metode Analytical Hierarchy Process (AHP) didapatkan 3 
rekomendasi alternatif strategi mitigasi risiko pemasaran yang 
dapat aplikasikan kepada UKM terkait. Alternatif-alternatif strategi 
mitigasi tersebut adalah meningkatkan promosi (0,427) yang 
menjadi prioritas utama pada kriteria risiko konsumen kurang 
mengenal produk. Alternatif strategi mitigasi membuat inovasi 
produk sesuai dengan keinginan konsumen (0,432) menjadi 
prioritas utama pada kriteria risiko selera konsumen beruah. 
Sedangkaan alternatif strategi mitigasi perbaikan kualitas produk 
(0,597) menjadi prioritas utama pada kriteria risiko munculnya 
pesaing.   
 
5.2 Saran 

          Berdasarkan kesimpulan di atas, masih terdapatnya 
kelemahan dari penelitian ini yaitu terjadi pada metode yang 
digunakan, dimana metode masih bergantung dari persepsi 
subyektifitas responden pakar serta hanya menggunakan 
metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga 
tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang 
terbentuk. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi ide 
ataupun acuan bagi penelitian-penlitian selanjutnya untuk 
menggunakan atau mengembangkan metode lainnya. 
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Lampiran 1. Kuesioner Fuzzy FMEA 
 
 
 
 
 

 

Kepada Responden yang terhormat, 
         Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk mengisi dan 
menjawab seluruh pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. 
Kuesioner ini merupakan salah satu bentuk penelitian. Melalui 
kuesioner ini, saya sebagai penyusun penelitian: 

Nama   : Ahmad Shokhibul Ulum 
NIM   : 145100300111045 
Jurusan    : Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas   : Teknologi Pertanian 
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya 

Kuesioner ini ditujukan kepada bapak/ibu selaku pihak pemilik 
Ukm, pakar dibidang pemasaran produk siomay di UKM Yamois 
Oma Ikan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk 
menyelesaikan tugas akhir S1 dengan judul “Manajemen Risiko 
Pemasaran Produk Siomay (Yamois) Khas Malang Dengan 
Menggunakan Metode Fuzzy Failure Modes and Effect 
Analysis (Fuzzy FMEA)dan Analytical Hierarchy Process 
(AHP) (Studi Kasus di UKM Yamois Oma Ikan, Malang)”. 
Berdasarkan hal tersebut diharapkan Bapak/Ibu dapat 
memberikan jawaban secara lengkap dan benar demi kelancaran 
penelitian ini. Dalam pengisian kuesioner ini tidak ada jawaban 
benar atau salah, sehingga diharapkan bapak/ibu dapat mengisi 
kuesioner dengan lengkap dan sesuai dengan kondisi 
sebenarnya. Semua informasi dalam kuesioner ini bersifat 
rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Atas 
waktu dan kesediaan Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 

 Hormat saya, 
 

 

Ahmad Shokhibul Ulum 

145100300111045 

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
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Lampiran 1. Kuesinoner (Lanjutan) 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden : 
Jabatan   : 
Masa kerja      : 
Petunjuk  

a. Anda dminta untuk mengisi beberapa pertanyaan kuesioner 
dibawah ini dengan benar 

b. Beri tanda silang (X) pada kolom yang tersedia untuk 
menetukan kejadian, dampak, dan deteksi risiko tersebut 
sesuai dengan pendapat anda. 

c. Untuk pertanyaan pembobotan nilai severity, occurance, dan 
detection dapat melihat aturan dalam table dibawah ini. 

  Skala Faktor Severity (S )  

Rating Effect Severity of Effect 

10 Hazardous 
without 
warning 

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

9 Hazardous 
with 

warning 

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

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

7 High Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan peralatan 

6 Moderate Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan kecil 

5 Low Sistem tidak dapat beroperasi tanpa 
kerusakan 

4 Very Low Sistem beroperasi dengan penurunan 
performansi yang signifikan 

3 Minor Sistem beroperasi dengan beberapa 
penurunan performansi 

2 Very Minor Sistem beroperasi dengan gangguan 
minimal 

1 None Tidak ada pengaruh 

  Sumber. Wang et al., (2009). 
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  Skala Faktor Occurrence (C) 

Rating Probabilistic of Occurrence 
Failure 

Probability 

10 
Very High: Kegagalan hampir tidak 

bisa dihindari 
>1 dalam 2 

9 Sangat tinggi 
High: Kegagalan berulang 

Cukup tinggi 

1 dalam 3 

8 1 dalam 8 

7 1 dalam 20 

6 Moderat: Kegagalan Sesekali 
Rendah  

Kecil  

1 dalam 80 

5 1 dalam 400 
4 1 dalam 2.000 
3 

Low: Relatif sedikit kegagalan 
Sedikit  

1 dalam 15.000 

2 
1 dalam 
150.000 

1 
Remote: Tidak Mungkin adanya 

kegagalan 
<1 dalam 
1.500.000 

  Sumber. Wang et al., (2009). 

Skala Faktor Detection (D) 

Rating Detection Likelihood of Detection 

    10 Absolute 
uncertainty 

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

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

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

     7 Very low Kemampuan alat/tim pengontrol sangat 
rendah dalam mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya 

     6 Low Kemampuan alat/tim pengontrol rendah 
dalam mendeteksi penyebab kegagalan 
dan modus kegagalan berikutnya 

     5 Moderate Kemampuan alat/tim pengontrol sedang 
dalam mendeteksi penyebab kegagalan 
dan modus kegagalan berikutnya 
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      4 Moderate 
high 

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

      3 High Kemampuan alat/tim pengontrol tinggi 
dalam mendeteksi penyebab kegagalan 
dan modus kegagalan berikutnya 

       2 Very high Kemampuan alat/tim pengontrol sangat 
tinggi dalam mendeteksi penyebab 
kegagalan dan modus kegagalan 
berikutnya 

       1 Almost 
certain 

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

 Sumber. Wang et al., (2009) 

Kuesioner: 

1. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah adanya pengembalian produk dari 
konsumen? 

o Ya 
o Tidak 

 
2. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 
bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.  Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 
(occurrence) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 
bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detection) dari hal tersebut mempengaruhi 
pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah terkait produk yang mudah rusak? 

o Ya 
o Tidak 

 
6. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 
(occurrence) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

8. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detection) dari hal tersebut mempengaruhi 

pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah keterlambatan pengiriman? 

o Ya 
o Tidak 

 
10. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 
bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
11. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 

(occurrence) dari hal terebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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12. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detectionn) dari hal tersebut 

mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah kesalahan peramalan permintaan? 

o Ya 
o Tidak 

 
14. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
15. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 

(occurrence) dari hal terebut mempengaruhi pekerjaan 
bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detectionn) dari hal tersebut 
mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

17. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah munculnya pesaing? 

o Ya 
o Tidak 

 
18. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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19. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 
(occurrence) dari hal terebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
20. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 

kemungkinan (detectionn) dari hal tersebut 

mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
21. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 

mengalami masalah harga produk fluktuatif tergantung 
dari biaya produksi? 

o Ya 
o Tidak 

 
22. jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
23. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 

(occurrence) dari hal terebut mempengaruhi pekerjaan 
bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

24. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detectionn) dari hal tersebut 
mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

25. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah konsumen yang kurang mengenal 
produk? 

o Ya 
o Tidak 
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26. jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 
(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
27. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 

(occurrence) dari hal terebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

28. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detectionn) dari hal tersebut 

mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

29. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah selera konsumen berubah? 

o Ya 
o Tidak 

 
30. jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 
 

31. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 
(occurrence) dari hal terebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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32. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detectionn) dari hal tersebut 

mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

33. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah minat konsumsi masyarakat rendah? 

o Ya 
o Tidak 

 
34. jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
35. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 

(occurrence) dari hal terebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

36. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detectionn) dari hal tersebut 

mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

37. Apakah dalam memasarkan produk bapak/ibu pernah 
mengalami masalah konsumen kurang merasa nyaman 
dengan kondisi outlet/galeri tempat penjualan? 

o Ya 
o Tidak 

 
38. jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa parah dampak 

(severity) dari hal tersebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
39. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa sering 

(occurrence) dari hal terebut mempengaruhi pekerjaan 

bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

40. Jika iya, dalam interval 1 – 10 seberapa besar 
kemungkinan (detectionn) dari hal tersebut 

mempengaruhi pekerjaan bapak/ibu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
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Lampiran 2. Kuisioner Bobot Faktor Bilangan Fuzzy dan Rata-
rata Nilai Agregat Bobot Kepentingan Severity (S), 
Occurance (O), Detection (D). 

Identitas Responden 

Nama Responden  : 
Jabatan   : 
Masa kerja              : 
Petunjuk Pengisian   : 

Berilah tanda () pada kolom yang tersedia untuk menentukan 
besar dampak, kejadian, dan deteksi. Yang terjadi sesuai 
dengan pendapat anda. 

Bobot faktor 
Sangat 
rendah 

rendah Sedang tinggi 
Sangat 
tingggi 

Dampak yang 
ditimbulkan  

     

Frekuensi 
kejadian 

     

Kemampuan 
mendeteksi 
penyebab 
kegagalan 
dan 
kemungkinan 
terjadinya 
kegagalan 
berikutnya 
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Lampiran 3. Kuesioner Penentuan Strategi Mitigasi Risiko 

Pemasaran Produk Siomay 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden : 
Jabatan               : 
Masa kerja  : 
Petunjuk pengisian:  

1. Anda diminta untuk mengisi bobot kepentingan pada tabel 
matriks antar faktor dengan cara memberikan skala 
penilaian pada setiap kolom 

2. Berilah tanda silang (x) pada kolom skala kriteria A atau 
kriteria B dan strategi A atau strategi B berdasarkan 
pendapat Anda 

3. Untuk pengisian skala penilaian antar faktor dapat melihat 
aturan pada tabel di bawah ini 

Intensitas Kepentingan Keterangan 

1 Kedua elemen sama penting 
3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting daripada elemen yang 
lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting 
daripada elemen lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak 
penting daripada elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting 
daripada elemen lainnya 

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

Kebalikan Jika aktivitas I mendapat satu 
angka dibandingkan dengan 
aktivitas j, maka j memiliki nilai 
kebalikannya dibandingkan i 

Kuesioner: 

1. Dalam rangka melakukan strategi mitigasi risiko pemasaran 
siomay di UKM Yamois Oma Ikan, anda diminta untuk 
menentukan skala kepentingan dari beberapa risiko sebagai 
berikut 
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A Skala Perbandingan B 

Konsume
n kurang 
mengenal 
produk 

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

Selera 
konsume
n 
berubah 

Konsume
n kurang 
mengenal 
produk 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Munculny
a pesaing 

Selera 
konsume
n 
berubah 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Munculny
a pesaing 

 

2. Berikut ini merupakan strategi alternatif dari risiko konsumen 
yang kurang mengenal produk. Anda diminta untuk 
menentukan skala kepentingan dari beberapa alternative 
tersebut pada kolom penilaian. 
 

A Skala Perbandingan B 

Membuka 
outlet/gale

ri 
penjualan 
baru 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Meningk
atkan 
promosi 

Membuka 
outlet/gale

ri 
penjualan 
baru 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Penguat
an legal 
standing 

Membuka 
outlet/gale
ri 
penjualan 
baru 

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

Strategi 
pendistri
busian 
produk 
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Meningkat
kan 
promosi 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Penguat
an legal 
standing 

Meningkat
kan 
promosi 

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

Strategi 
pendistri
busian 
produk 

Penguatan 
legal 
standing 

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

Strategi 
pendistri
busian 
produk 

 

3. Berikut ini merupakan strategi alternatif dari risiko selera 
konsumen berubah. Anda diminta untuk menentukan skala 
kepentingan dari beberapa alternative tersebut pada kolom 
penilaian. 

 A Nilai Perbandingan    B 

Fokus 
terhadap 
konsume
n 

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

Melakuka
n evaluasi 
terhadap 
posisi 
produk 

Fokus 
terhadap 
konsume
n 

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

Meningka
tkan 
kualitas 
tenaga 
pemasar 

Fokus 
terhadap 
konsume
n 

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

Membut 
inovasi 
produk 
sesuai 
keinginan 
konsume
n 

Melakuka
n 
evaluasi 
terhadap 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Meningka
tkan 
kualitas 
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posisi 
produk 

tenaga 
pemasar 

Melakuka
n 
evaluasi 
terhadap 
posisi 
produk 

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

Membut 
inovasi 
produk 
sesuai 
keinginan 
konsume
n 

Meningka
tkan 
kualitas 
tenaga 
pemasar 

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

Membut 
inovasi 
produk 
sesuai 
keinginan 
konsume
n 

 

4. Berikut ini merupakan strategi alternatif dari risiko munculnya 
pesaing. Anda diminta untuk menentukan skala kepentingan 
dari beberapa alternatif tersebut pada kolom penilaian. 

A Skala Perbandingan B 

Perbaika
n kualitas 
produk 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Menganal
isis 
pesaing 

Perbaika
n kualitas 
produk 

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

Meningka
tkan 
strategi 
pemasar
an 

Perbaika
n kualitas 
produk 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Menetapk
an harga 
kompetitif 

Menganal
isis 
pesaing 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Meningka
tkan 
strategi 
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pemasar
an 

Menganal
isis 
pesaing 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Menetapk
an harga 
kompetitif 

Meningka
tkan 
strategi 
pemasar
an 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Menetapk
an harga 
kompetitif 
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Lampiran 4. Data Hasil Pengisian Kuesioner Fuzzy FMEA 
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Lampiran 5. Hasil Perhitungan Fuzzy FMEA dan Perhitungan 
FRPN 

a. Severity (S) 

 
 

b. Occurrence (O) 
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c. Detection (D) 

 
d. Agregasi Bobot Kepentingan Fuzzy 

 
e. Perhitungan Nilai FRPN 
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f. Fuzzy Rating 

 
 
g. Fuzzy Risk Priority Number (FRPN) 
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  Lampiran 6. Data Hasil Pengisian Kuesioner dan 
Perhitungan Alternatif Strategi Mitigasi Risiko 
Pemasaran Produk Siomay 

 
a. Perhitungan Pembobotan Kriteria 
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b. Perhitungan Pembobotan Alternatif Strategi Risiko 

Konsumen Kurang Mengenal Produk 
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c. Perhitungan Pembobotan Alternatif Strategi Risiko 

Selera Konsumen Berubah 
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d. Perhitungan Pembobotan Alternatif Strategi Risiko 

Munculnya Pesaing 
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