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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Atribut Dawet yang Digunakan dalam Kuesioner Kano 

Berdasarkan hasil penelitian, atribut awal dawet didapat melalui wawancara voice of 

customer (VoC) yang bisa dilihat pada tabel 3.2. Pada tabel ini didapatkan 14 atribut awal 

dawet yang diinginkan konsumen. Setelah itu, dilakukan penyusunan kuesioner kano 

yang terdiri dari  pernyataan functional dan dysfunctional  berdasarkan 14 atribut awal 

yang diharapkan konsumen. Dari kuesioner kano awal ini peneliti melakukan diskusi 

bersama tim untuk memastikan kejelasan pernyataan pada kuesioner dan melakukan 

validasi awal kuesioner.  

 

Dari validasi awal bersama tim peneliti didapatkan 13 atribut dawet yang akan digunakan 

dalam kuesioner kano yang bisa dilihat pada tabel 3.3. Kuesioner kano tersebut 

selanjutnya digunakan untuk survei pendahuluan untuk melihat  validitas dan reliabilitas 

dari kuisioner tersebut. Survei pendahuluan ini dilakukan kepada 40 responden, 20 

responden dengan kuesioner kano tipe A dan 20 responden dengn kuesioner tipe B. 

Kuesioner ini dibuat dengan 2 versi bertujuan untuk memilih versi mana yang akan 

digunakan untuk survei akhir dan melihat adakah perbedaan pada hasil validitas dan 

reliabilitas pada kedua versi itu. Pada hasil uji validitas dan reliabilitas pada kedua versi 

kuesioner yang dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6 didapatkan hasil bahwa semua 

pernyataan pada kuesioner valid dan kuesioner dinyatakan reliabel sehingga tidak 

ditemukan perbedaan pada kedua versi kuesioner sehingga digunakan kuesioner versi A 

untuk survei final pada penelitian ini.  

 

Menurut Norfirza (2011), kuesioner secara empirik layak untuk dijadikan instrument 

penelitian setelah melalui tahap uji validitas dan reliabilitas dalam pilot study. Uji 

validitas dilakukan untuk mengukur tingkat seberapa baik pertanyaan pada kuesioner 

dapat menjawab tujuan dari penelitian dan memberikan jawaban yang konsisten dari 

responden, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kekuatan dari kuesioner 

untuk menjawab tujuan dari penelitian (Rossiter, 2011).  
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4.2.Atribut yang Perlu Ditambahkan Dalam Pengembangan Produk Dawet 

Hasil penentuan komponen kano pada atribut dawet di dua golongan usia konsumen dapat 

dilihat pada gambar 3.1 hingga gambar 3.13. Penentuan komponen kano dilakukan 

dengan mengkombinasikan jawaban functional dan dysfunctional tiap atribut produk dari 

masing masing responden berdasarkan tabel evaluasi kano yang bisa dilihat pada tabel 1 

(Lukman, 2018). Setelah itu, ditetapkan kategori kano untuk setiap atribut dawet ayu  dan 

dilakukan perhitungan consumer satisfaction coefficient (CSC). Nilai consumer 

satisfaction coefficient (CSC) menunjukan koefisien kepuasan dan ketidakpuasan pada 

rencana pengembangan karakteristik produk (Dian, 2017). Karakteristik produk yang 

perlu dihadirkan pada produk adalah karakteristik produk yang memiliki pengaruh nilai 

consumer satisfaction coefficient (CSC) tertinggi tiap variabel dari karakteristik lainnya.  

 

Menurut Prof Kano, atribut yang diharapkan ada dalam pengembangan produk oleh 

pelanggan tidak hanya kategori one dimensional tapi juga attractive dan juga must-be 

requirements (Astri, 2017). Must-be Requirements merupakan kategori yang menunjukan 

pelanggan tidak puas apabila kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah tetapi 

kepuasan pelanggan tidak akan meningkat jauh di atas netral meskipun kinerja dari atribut 

tersebut tinggi (Erinsyah, 2013).  

 

Pada penelitian ini tidak terdapat atribut yang termasuk kategori must-be requirements 

sehingga atribut yang diharapkan untuk ada dalam pengembangan produk dawet ayu 

adalah atribut yang terdapat pada kategori attractive dan one dimensional. Tidak adanya 

kategori must-be requirements pada penelitian ini bisa disebabkan responden merasa 

kategori ini adalah kriteria dasar yang harus ada pada dawet sehingga responden 

menganggap kategori ini sudah seharusnya ada pada dawet sehingga secara eksplisit tidak 

memuaskan mereka apabila ditambahkan pada dawet (Erinsyah, 2013). Contoh kategori 

must-be requirements pada produk pangan lain adalah penambahan bumbu pada mie 

instan. Konsumen akan menganggap bumbu adalah tambahan yang memang seharusnya 

didapat saat membeli mie instan sehingga para konsumen tidak merasa atribut ini akan 

menambah kepuasan apabila ditambahkan.  
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Kategori attractive menurut Nofirza (2011), merupakan atribut yang termasuk ke dalam 

kategori perlu dipertahankan karena tingkat kepuasan pelanggan akan menjadi sangat 

tinggi dengan kinerja atribut akan tetapi penurunan kinerja atribut tidak akan 

menyebabkan penurunan tingkat kepuasan. Kategori attractive pada penelitian ini hanya 

terdapat pada atribut 2 di golongan usia dewasa. Hal ini menunjukan responden usia 

dewasa menginginkan adanya inovasi pada isian dawet yang memiliki rasa lebih 

bervariasi. 

  

Kategori one dimensional menunjukan kepuasan pelanggan sebanding dengan tingkat 

pemenuhan kebutuhan dimana semakin tinggi tingkat kebutuhan suatu produk maka akan 

semakin tinggi juga kepuasan pelanggan terhadap suatu produk (Bilsen Bilgili et al, 

2011). Pada kategori  one dimensional, 2 golongan usia responden memiliki atribut yang 

sama pada kategori ini yakni atribut 11 (dawet yang bebas pengawet) dan 12 (dawet yang 

praktis dan mudah dibawa).  Hal ini menunjukan bahwa atribut 11 (dawet yang bebas 

pengawet) dan 12 (dawet yang praktis dan mudah dibawa) merupakan atribut yang akan 

memberikan kepuasan apabila dimasukan di dalam pengembangan produk dawet baik 

dari responden usia remaja dan juga usia dewasa.  

 

Dari hasil yang didapat maka dapat diketahui untuk responden golongan usia remaja 

atribut yang perlu ditambahkan dalam pengembangan produk dawet ayu adalah atribut 

11 (dawet yang bebas pengawet) dan atribut 12 (dawet yang praktis dan mudah dibawa) 

sedangkan untuk responden golongan usia dewasa atribut yang perlu ditambahkan dalam 

pengembangan produk dawet ayu adalah atribut 2 (isian dawet dengan rasa bervariasi), 

atribut 11 (dawet yang bebas pengawet) dan atribut 12 (dawet yang praktis dan mudah 

dibawa).  

 

Dawet yang bebas pengawet merupakan salah satu atribut yang dirasa dua golongan usia 

konsumen perlu ditambahkan. Hal ini dikarenakan sudah tingginya kesadaran masyarakat 

akan kesehatan dan produk organik sehingga hal berikut yang mempengaruhi presepsi 

masyarakat memilih atribut dawet yang bebas pengawet. Pernyataan ini didukung teori 

Melisa (2014) yang mengatakan bahwa saat ini kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya menjalankan pola hidup sehat meningkat sehingga masyarakat cenderung 
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memilih mengkonsumsi makanan tanpa zat adiktif, bahan pengawet dan pewarna. 

Penelitian lain dilakukan oleh Weni (2011) juga mendapatkan hasil bahwa responden 

menyadari bahwa saat ini konsumen lebih memilih untuk menggunakan produk tanpa 

pestisida, bahan pengawet dan tidak merusak lingkungan. Penelitian lain terkait pengawet 

dilakukan oleh Yusuf (2010) didapatkan bahwa persepsi masyarakat akan kualitas produk 

minuman akan cenderung meningkat apabila minuman tersebut terbuat dari bahan alami 

dan bebas pengawet. 

 

Dawet yang praktis dan mudah dibawa juga merupakan atribut yang dirasa perlu 

ditambahkan baik oleh responden usia remaja dan usia dewasa. Hal ini disebabkan saat 

ini masyarakat cenderung memilih produk yang memiliki kemasan praktis dan memiliki 

berbagai kemudahan pada kemasan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosvita (2010) 

terkait hal yang mempengaruhi keputusan pembelian teh juga didapatkan bahwa saat ini 

konsumen yang menyukai kepraktisan dalam meminum teh. Konsumen menyukai  teh 

yang siap minum, rasa yang enak, mudah didapat, praktis dibawa kemana mana. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rudika (2013) mengatakan bahwa saat ini konsumen 

menuntut pengemasan yang dituntut untuk dapat memberikan kemudahan-kemudahan 

(convenience) , misalnya mudah dibuka, mudah diletakan dan mudah dibawa.  

 

Atribut terakhir pada dawet yang dirasa perlu ditambahkan untuk usia golongan dewasa 

adalah inovasi rasa. Responden usia dewasa menganggap bila dawet memiliki inovasi 

rasa akan menambah kesenangan dan kepuasan mereka terhadap dawet, meskipun apabila 

tidak ditambahkan pun tidak akan mengurangi kepuasan mereka terhadap dawet. Inovasi 

pada produk tidak selalu diterima oleh konsumen. Dari 3 inovasi pada isian dawet, hanya 

1 yang dapat diterima yakni inovasi pada rasa isian dawet. Zulfiandri (2013) yang 

melakukan penelitian inovasi pada telur asin mendapat bahwa tidak semua inovasi produk 

dapat diterima oleh konsumen, namun salah satu contoh inovasi yang sudah mendapat 

sambutan baik oleh konsumen adalah telur asin aneka rasa. 

 

Banyak penelitian lain yang juga menggunakan metode kano dalam upaya pengembangan 

produk pangan diantaranya dilakukan oleh Dian (2017) dengan menggunakan metode 

kano untuk perencanaan pengembangan produk keripik tempe, Trisna (2013) dengan 
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menggunakan metode kano dalam menentukan strategi pengembangan produk susu 

kedelai, dan Esti (2015) menggunakan metode kano untuk pengembangan produk dodol.  

 

Berbagai keuntungan yang didapat dari penggunaan metode kano adalah dapat 

memprioritaskan pengembangan produk, dapat mengetahui atribut atribut produk lebih 

baik, dapat memberikan bantuan dalam menghadapi kondisi pada tahap pengembangan 

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 (Sauerwein, 1996).  

 

Meskipun metode kano memiliki banyak keuntungan, namun metode ini juga memiliki 

kelemahan yaitu meskipun metode ini bersifat kuantitatif namun pada juga menggunakan 

pendekatan seceara kualitatif sehingga keandalan metode ini bergantung kepada seberapa 

baik responden mampu memahami kuesioner (Josip, 2011). 

 

4.3.Kategori Indifferent dan Reverse pada Atribut Dawet 

Pada penelitian ini juga ditemukan atribut yang termasuk dalam kategori indifferent dan 

reverse. Kategori indifferent merupakan kategori dimana hadir atau tidaknya atribut 

kebutuhan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Bilsen Bilgili 

et al, 2011). Pada kategori ini untuk golongan responden usia remaja terdapat pada atribut 

2 (rasa isian dawet bervariasi), 3 (bentuk isian dawet berbeda dari biasanya), 4 (warna 

isian dawet yang bervariasi), 5 (dawet yang ditambahkan isian lain), 8 (dawet yang lebih 

awet dari yang ada saat ini), 10 (isian dawet yang hambar), dan 13 (perlu adanya 

perubahan pada kemasan dawet) sedangkan untuk golongan responden dewasa terdapat 

pada atribut 3 (bentuk isian dawet berbeda dari biasanya), 4 (warna isian dawet yang 

bervariasi), 8 (dawet yang lebih awet dari yang ada saat ini) dan 13 (perlu adanya 

perubahan pada kemasan dawet). Kategori reverse menunjukan kepuasan pelanggan akan 

menurun apabila atribut terhadap kebutuhan tersebut ada dalam produk perusahaan dan 

sebaliknya, apabila atribut tersebut dihilangkan maka kepuasan pelanggan akan 

meningkat (Bilsen Bilgili et al, 2011). Pada kategori ini untuk golongan responden usia 
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remaja terdapat pada atribut 1 (penggantian santan dengan bahan lain), 6 (gula jawa 

diganti dengan bahan lainnya), 7 (dawet yang menggunakan pemanis buatan atau 

sintetis), dan 9 (dawet yang menggunakan pewarna buatan) sedangkan untuk golongan 

responden dewasa terdapat pada atribut 1 (penggantian santan dengan bahan lain), 5 

(dawet yang ditambahkan isian lain), 6 (gula jawa diganti dengan bahan lainnya), 7 

(dawet yang menggunakan pemanis buatan atau sintetis), 9 (dawet yang menggunakan 

pewarna buatan), dan 10 (isian dawet yang hambar).  

 

Terdapat perbedaan jumlah atribut indifferent yang signifikan diantara usia golongan 

remaja dan usia dewasa, terlihat juga bahwa kategori indiferrent memiliki jumlah paling 

banyak diantara jumlah kategori kano lain untuk usia remaja. Hal ini menunjukan pada 

responden usia golongan remaja kurang memperhatikan dawet ayu sehingga ada atau 

tidaknya pengembangan produk dawet ayu tidak terlalu berpengaruh bagi mereka. 

Kurangnya perhatian usia remaja pada dawet yang termasuk makanan tradisional ini 

didukung oleh teori Galuh (2017) yang mengatakan bahwa perilaku remaja terhadap  

makanan  tradisional  lebih  rendah  dibandingkan  perilaku  remaja terhadap makanan 

modern. Astri (2017), juga menambahkan kategori indifferent merupakan atribut yang 

berada pada kategori kurang diperhatikan oleh pelanggan sehingga ada atau tidaknya 

atribut tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan tingkat 

kepuasan pelanggan.  

 

Pada usia dewasa, kategori reverse merupakan kategori kano dengan jumlah paling 

banyak dan jumlah ini berbeda jauh dengan responden usia remaja. Hal ini menunjukan 

bahwa pada usia dewasa pengembangan pada dawet akan menyebabkan kepuasan 

responden menurun dan apabila tidak terjadi pengembangan kepuasan pelanggan akan 

kembali meningkat. Hal ini dikarenakan usia memiliki hubungan yang signifikan dengan 

respon konsumen terhadap suatu produk (Hamzan, 2013).  

 

4.4. Nilai Consumer Satisfaction Coefficient (CSC) 

Nilai consumer satisfaction coefficient (CSC) dibagi menjadi 2 yakni IBT (is better than) 

dan IWT (if worse than). Menurut Dian  (2017), nilai IBT (is better than) berarti pengaruh 

kehadiran karakteristik produk terhadap kepuasan konsumen akan semakin besar jika 
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mendekati nilai 1, sedangkan IWT (if worse than) berarti pengaruh ketidakhadiran suatu 

karakteristik produk terhadap ketidakpuasan semakin besar jika mendekati nilai -1. 

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat nilai consumer satisfaction coefficient (CSC) 

responden terhadap atribut dawet rencananya akan digunakan untuk pengembangan 

produk dawet pada golongan usia remaja dan dewasa. Dari nilai IBT dan IWT yang 

didapat bisa digambarkan kuadran kano yang bisa dilihat pada gambar 3.14 dan gambar 

3.15. Kuadran kano terbagi menjadi 4 bagian yakni kuadran attractive, indifferent, one 

dimensional dan must be (Bilsen Bilgili et al, 2011). 

 

Dari kedua kuadran kano terlihat atribut atribut yang memiliki tingkat kepuasan paling 

tinggi yakni atribut 11 (dawet yang bebas pengawet) sebesar (0,77) untuk usia remaja dan 

(0,90) untuk usia dewasa dan atribut 12 (kemasan dawet yang praktis dan mudah dibawa) 

sebesar (0,60) untuk usia remaja dan untuk (0,70) usia dewasa yang artinya atribut itu bila 

ditambahkan akan memberikan kepuasaan yang tinggi. Terlihat juga pada kuadran kano 

kedua atribut itu termasuk dalam one dimensional yang artinya atribut itu diinginkan 

konsumen untuk ditambahkan dalam pengembangan produk dawet karena dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen (Lukman, 2018).  

 

Kuadran one dimensional ini memiliki nilai better yang tinggi (melebihi rata-rata/berada 

diatas titik potong sumbu y) yaitu sebesar (0,60-0,76) dimana kenaikan kepuasan 

konsumen mencapai 60-76% apabila atribut tersebut dipenuhi (Nofirza, 2011). Kuadran 

attractive hanya terdapat pada atribut 2 (rasa isian dawet bervariasi) dan 4 (warna isian 

dawet yang bervariasi) untuk kuadran kano golongan usia dewasa. Kategori attractive 

memiliki nilai better tinggi yaitu sebesar (0,60-0,80) di mana kenaikan kepuasan 

konsumen mencapai 60-80% apabila atribut tersebut dipenuhi. Nilai worse pada kategori 

attractive cukup rendah yaitu kurang dari rata-rata atau hanya berkisar (-0,20) sampai (-

0,50) (Lukman, 2018).  

Kuaran indifferent berjumlah 11 atribut untuk usia remaja yakni pada atribut nomor 1, 2, 

3, 4 ,5 ,6 ,7, 8 ,9, 10, dan 13 dan berjumlah 10 atribut untuk usia dewasa yakni pada atribut 

nomor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13.  Pada kuadran indifferent nilai better hanya berkisar 

0,10 sampai 0,40 dan nilai worse berkisar 0 sampai (-0,40) atau kurang dari rata-rata. 

Oleh karena itu atribut dalam kategori indifferent dianggap tidak penting/tidak perlu 
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karena kurang memberikan pengaruh terhadap kepuasan dan ketidakpuasan konsumen 

(Lukman, 2018).      


