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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Perubahan pasar yang cepat, kompetitif dan kebutuhan konsumen yang sering berubah 

mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk baru 

untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Kemampuan hidup perusahaan sangat 

bergantung pada kemampuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan 

kemampuan untuk mengembangkan produk baru. Produk baru dan inovasi yang dapat 

diterima oleh pasar, dianggap sebagai elemen kunci bagi perusahaan untuk mencapai 

kesuksesan perusahaan (Laselewo, 2017). 

 

Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan industri dengan menawarkan 

produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Pengembangan 

produk juga dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep produk menjadi produk 

fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat 

diwujudkan (Kotler dan Keller, 2017). Salah satu contoh pengembangan produk yang 

memodifikasi produk ke segmen pasar yang sekarang adalah pada makanan atau 

minuman tradisional. 

 

Makanan atau minuman tradisional adalah makanan atau minuman, termasuk jajanan 

serta bahan campuran yang digunakan secara tradisional dan telah lama berkembang 

secara spesifik di daerah atau masyarakat Indonesia (Yusuf, 2002). Salah satu contoh 

minuman tradisional adalah dawet. Dawet adalah minuman khas Indonesia yang dibuat 

dari campuran air gula jawa, santan, dan cendol (Dawud, 2017). Di daerah Sunda 

minuman ini dikenal dengan nama cendol, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur 

dikenal dengan nama dawet. Dawet merupakan minuman yang dapat dikonsumsi 

beragam usia baik usia remaja maupun usia dewasa, namun perbedaan usia juga 

memungkinkan adanya perbedaan perilaku konsumen salah satu di antaranya keinginan 

konsumen dalam suatu produk. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan usia 15-

25 tahun sebagai usia remaja (youth) bersamaan dengan ditetapkannya tahun 1985 

sebagai tahun pemuda dan negara Indonesia menerapkan batasan usia remaja mendekati 

batasan usia yang ditetapkan oleh PBB yaitu 15 - 24 tahun. Menurut Hurlock (1990), usia 
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dewasa dibagi menjadi 3 periode yakni masa dewasa awal (18-40 tahun), masa dewasa 

madya (40-50 tahun) dan masa dewasa akhir (60 tahun-meninggal). 

 

Menurut Purwanti (2011), usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen dan keputusan pembelian 

konsumen tercipta karena adanya kebutuhan keperluan dan keinginan. Wadi (2013) juga 

mengatakan usia memiliki hubungan yang signifikan dengan respon konsumen terhadap 

suatu produk. Munculnya berbagai jenis produk minuman baru menjadi tantangan bagi 

pelaku industri pangan untuk mengembangkan dawet yang diinginkan konsumen, 

khususnya konsumen berusia remaja yang lebih tertarik terhadap produk minuman 

modern yang saat ini beredar. 

  

Konsumen akan cepat tertarik dengan munculnya produk baru yang menawarkan 

pelayanan yang lebih memuaskan mereka. Perubahan perilaku konsumen yang cepat 

berubah ini yang harus menjadikan para pelaku usaha untuk selalu menganalisis 

kelebihan serta kelemahan produknya maupun produk pesaing. Langkah awal untuk 

mengetahui kepuasan konsumen terhadap produk salah satunya melalui analisa 

karakteristik produk. Penentuan karakteristik produk sebagai bahan pertimbangan dalam 

perencanaan pengembangan produk berdasarkan seberapa baik produk tersebut mampu 

memuaskan kebutuhan konsumen dapat dianalisa menggunakan model kano (Dian, 

2017). 

 

Model kano adalah model yang bertujuan untuk mengkategorikan karakteristik produk 

maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk/jasa tersebut mampu memuaskan 

kebutuhan pelanggan (Irianty dan Widiawan, 2004). Trisna (2013) menambahkan bahwa 

model kano mengklasifikasikan kepuasan pelanggan berdasarkan atribut produk pada 

bagaimana mereka ditanggapi oleh konsumen dan akibat mereka terhadap kepuasan 

pelanggan. Klasifikasi tersebut berguna untuk panduan keputusan desain baru. Menurut 

Sauerwein (1996) ada banyak keuntungan yang didapat dengan mengklasifikasikan 

kebutuhan pelanggan dengan menggunakan metode kano di antaranya dapat 

memprioritaskan pengembangan produk, dapat mengetahui atribut atribut produk lebih 

baik, dapat memberikan bantuan dalam menghadapi kondisi pada tahap pengembangan 
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produk, dapat mengetahui atribut mana yang lebih memberikan pengaruh untuk 

konsumen, dapat menemukan dan memenuhi kategori attractive sehingga akan 

menciptakan kemungkinan besar untuk perbedaan yakni membedakan produk perusahaan 

dengan pihak pesaing, dapat menentukan segmen pelanggan dengan mengetahui aturan 

kategori attractive, one dimensional dan must be. 

 

Dengan melihat perubahan pasar yang akan menjadi tantangan bagi para pelaku industri 

minuman dawet, serta beberapa penelitian terkait yang mengatakan bahwa perbedaan usia 

juga berpengaruh terhadap respon konsumen terhadap suatu produk maka dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui atribut produk dawet yang dibutuhkan dan 

diinginkan dari dua golongan usia konsumen. 
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1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Dawet  

Makanan atau minuman tradisional adalah makanan atau minuman, termasuk jajanan 

serta bahan campuran yang digunakan secara tradisional dan telah lama berkembang 

secara spesifik di daerah atau masyarakat Indonesia (Yusuf, 2002). Dawet atau cendol 

merupakan minuman tradisional khas asli Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia 

terdapat berbagai jenis dawet, seperti dawet ayu (Banjarnegara), dawet jabung 

(Ponorogo) dan dawet ireng (Purworejo). Dawet adalah minuman khas Indonesia yang 

dibuat dari campuran air gula jawa, santan, dan cendol (Dawud, 2017).  

 

Bahan utama yang diperlukan dalam pembuatan dawet adalah santan, air gula jawa dan 

isian dawet/cendol yang terbuat dari tepung beras dan tepung tapioka. Santan adalah 

emulsi lemak dalam air yang diperoleh dari ekstraksi daging kelapa dengan atau tanpa 

penambahan air yang mengandung lemak, air, karbohidrat, protein dan abu dengan air 

dan lemak merupakan komponen utama (Laksmie, 2014). Isian dawet umumnya memiliki 

tekstur lunak dan kenyal dan mempunyai warna hijau yang diperoleh dari pewarna alami 

daun pandan. Tepung tapioka memiliki kandungan amilopektin yang lebih banyak 

dibandingkan tepung beras sehingga tepung tapioka lebih banyak berpengaruh terhadap 

kekenyalan isian dawer dan memiliki fungsi dalam proses pengentalan dawet (Mirayanti, 

2018).   

 

Cara pembuatan minuman dawet relatif mudah, langkah pertama yang dilakukan adalah 

membuat cendol atau isian dawet. Pembuatan isian dawet dengan cara menumbuk daun 

suji atau pandan yang ditambahkan sedikit air. Lalu diperas dan disaring airnya kemudian 

mencampurkan tepung beras, tepung tapioka, air perasan daun suji atau daun pandan, 

garam, air, dan pewarna makanan. Kemudian dimasak dengan api kecil hingga matang 

dan mengental lalu dicetak menggunakan cetakan yang sudah diletakan wadah berisi es 

batu (Dawud, 2017). Langkah kedua adalah membuat air gula jawa atau biasa disebut 

juruh. Juruh dibuat dengan merebus gula jawa, gula pasir dan daun pandan hingga 

mendidih menggunakan api yang kecil. Langkah terakhir adalah merebus santan, garam 

dan daun pandan hingga mendidih sambil diaduk agar santan tidak pecah. Isian dawet 
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bisa disajikan didalam gelas kemudian ditambahkan santan dan air gula jawa (Dawud, 

2017).  

 

Kehadiran kuliner modern menggeser keberadaan kuliner khas daerah, seperti halnya 

dawet. Untuk bertahan dalam persaingan, dawet harus memasarkan produknya lebih 

profesional dengan berbagai kelebihannya dan mulai melakukan pengembangan terhadap 

produknya (Yanto, 2017). Mirayanti (2018) melakukan penelitian terkait pengembangan 

dawet dengan menambahkan tepung torbangun (Coleus amboinicus lour) yang dapat 

menambah nilai gizi pada dawet. Pengembangan pengembangan produk yang lain 

diperlukan khususnya terhadap kuliner tradisional agar tidak tergeser oleh banyaknya 

kuliner modern. 

 

1.2.2. Pengembangan Produk 

Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan industri dengan menawarkan 

produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Pengembangan 

produk juga dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep produk menjadi produk 

fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat 

diwujudkan (Kotler dan Keller, 2017). 

 

Pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang atau jasa baru dan 

kemudian mengkonversikannya ke dalam lini produk yang berhasil secara komersial 

(Trisna, 2013). Hamilton dalam Trisna (2013) mengatakan bahwa terdapat enam kategori 

produk baru, yaitu : 

1) Produk baru dengan penciptaan pasar yang baru (new to the world products). 

2) Produk baru dengan pertama kali memasuki pasar yang sudah ada untuk produk  

semacam (new product lines). 

3) Produk baru hasil modifikasi produk lama (additions to existing product lines). 

4) Produk baru untuk menggantikan produk yang ada untuk meningkatkan kinerja 

dan nilai (improvements and revisions to existing products). 

5) Produk yang ada yang ditargetkan untuk pasar baru atau segmen baru 

(repositionings). 

6) Produk baru dengan harga lebih rendah (cost reductions). 
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Menurut Bambang (2014), mengembangkan sebuah produk sangat penting dilakukan 

terutama pada era perkembangan zaman yang semakin cepat dan selalu berubah mengkuti 

gaya hidup dan trend setter. Suatu perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap 

produknya, terlebih dahulu harus menyadari apa tujuan dilakukannya pengembangan 

tersebut dan bagaimana proses pengembangan produk tersebut dilaksanakan sehingga 

dapat mencapai sasaran yang diinginkan (Kotler dan Keller, 2017). Salah satu tujuan 

utama banyaknya produsen melakukan pengembangan dan inovasi pada produknya 

adalah untuk meningkatkan consumer satisfaction dan consumer delight (Bambang, 

2014). 

 

Umumnya tujuan yang ingin dicapai dari penciptaan produk baru adalah : 

a). Untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai 

investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru dari produk sebelumnya.  

b). Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan 

jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya 

bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang 

telah ada (Kotler dan Keller, 2017).   

 

1.2.3. Model Kano 

Model kano adalah model yang bertujuan untuk mengategorikan atribut-atribut dari 

produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk/jasa tersebut mampu memuaskan 

kebutuhan pelanggan (Irianty dan Widiawan, 2004). Trisna (2013), mengatakan bahwa 

model kano mengklasifikasikan kepuasan pelanggan berdasarkan atribut produk pada 

bagaimana mereka ditangggapi oleh konsumen dan akibat mereka terhadap kepuasan 

pelanggan. Klasifikasi tersebut berguna untuk panduan keputusan desain baru. Model 

kano biasanya digunakan dalam aktivitas-aktivitas seperti identifikasi kebutuhan 

konsumen, penentuan keperluan fungsional, pengembangan konsep dan analisis produk 

kompetitif. Model kano adalah model yang digunakan untuk menemukan elemen penting 

dari pengembangan servis dan pengembangan produk, model ini mengelompokkan 

kepuasan pelanggan berdasarkan kategori kebutuhan.  
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Pada model kano terdapat tiga kategori kebutuhan produk yang dipengaruhi oleh 

kepuasan pelanggan: 

1). Must-be Requirements (atribut dasar): Jika kebutuhan tidak dipenuhi, maka pelanggan 

akan merasa sangat tidak puas dengan produk tersebut. Kebutuhan must-be merupakan 

kriteria dasar yang harus dipenuhi sebuah produk. 

2). One-dimensional Requirements (atribut yang diharapkan): Kepuasan pelanggan 

sebanding dengan tingkat pemenuhan kebutuhan, semakin tinggi tingkat pemenuhan 

kebutuhan suatu produk maka akan semakin tinggi juga kepuasan pelanggan terhadap 

suatu produk. 

3). Attractive Requirements (atribut kesenangan): Apabila atribut pada attractive 

terpenuhi maka kepuasan pelanggan akan meningkat, namun jika suatu produk tidak 

memiliki atribut tersebut maka tidak akan menurunkan kepuasan pelanggan (Bilsen 

Bilgili et al, 2011).  

 

Pada dasarnya model kano terdiri dari tiga kategori diatas, namun pada saat mendapat 

respon dari pelanggan muncul juga tiga kategori lain yakni indifferent, questionable, dan 

reverse. 

1). Indifferent : merupakan kategori dimana hadir atau tidaknya atribut kebutuhan tersebut 

tidak akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

2). Reverse (kemunduran): pada kategori ini kepuasan pelanggan akan menurun bila 

atribut terhadap kebutuhan tersebut ada dalam produk. Sebaliknya, apabila atribut 

tersebut dihilangkan maka, kepuasan pelanggan akan meningkat. 

3). Questionable (diragukan): kategori ini terjadi pada saat pelanggan menjawab 

kuesioner pertanyaan pada functional form maupun dysfunctional form tidak sesuai atau 

tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan terhadap jawaban responden (Bilsen Bilgili 

et al, 2011).  

 

Dalam menentukan kategori kano untuk setiap atribut dengan menggunakan blauth’s 

formula. Berikut adalah blauth’s formula:  

● Jika jumlah nilai [one-dimensional + attractive + must-be] > jumlah nilai 

[indifferent + reverse + questionable], maka grade yang dipilih adalah jumlah nilai 

maksimum diantara ketiga kategori (one- dimensional, attractive, must-be).  
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● Jika jumlah nilai [one-dimensional + attractive + must-be] < jumlah nilai 

[indifferent + reverse + questionable], maka grade yang dipilih adalah jumlah nilai 

maksimum diantara ketiga kategori (indifferent, reverse, questionable).  

● Jika jumlah nilai [(one-dimensional + attractive + must-be)] = jumlah [(indifferent 

+ reverse + questionable)], maka grade yang dipilih adalah jumlah nilai 

maksimum diantara semua karegori kano (one dimensional, attractive, must be, 

indifferent, questionable, reverse) (Sauerwein & Hinterhuber, 1996). 

 

Melalui model kano kita juga dapat mengetahui tingkat kepuasan konsumen dan tingkat 

kekecewaan konsumen pada suatu produk. Tingkat kepuasan ditentukan dengan 

menghitung nilai if better than (IBT) dengan rumus : 

IBT=
𝐴+𝑂

𝐴+𝑂+𝑀+𝐼
. 

Koefisien tingkat kepuasan berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin dekat dengan 

nilai1 maka semakin mempengaruhi kepuasan konsumen, sebaliknya jika nilai mendekati 

ke 0 maka dikatakan tidak begitu mempengaruhi kepuasan konsumen (Trisna, 2013). 

Tingkat kekecewaan ditentukan dengan menghitung nilai if worse than (IWT). 

IWT=-
𝑀+𝑂

𝐴+𝑂+𝑀+𝐼
. 

Jika nilai semakin mendekati angka -1 maka pengaruh terhadap kekecewaan konsumen 

semakin kuat, sebaliknya jika nilainya 0 maka tidak mempengaruhi kekecewaan 

konsumen (Trisna, 2013). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut mutu produk dawet yang diinginkan 

konsumen dari dua golongan usia, yakni usia remaja (15-25 tahun) dan usia dewasa (40-

50 tahun) serta memberikan usulan dalam upaya pengembangan produk yang dibutuhkan 

dan diinginkan konsumen. 


