
  

24 
 

4.        PEMBAHASAN 

Makanan tradisional merupakan jenis pangan olahan yang asli atau khas dari suatu daerah 

tertentu baik itu makanan lengkap, makanan selingan atau bahkan minuman yang biasa 

dikonsumsi oleh masyarakat daerah tertentu serta memiliki hubungan yang erat dengan 

sistem budaya daerah tersebut. Produk olahan pangan tradisional umumnya terbuat dari 

bahan baku umbi-umbian maupun berbahan baku tepung beras. Salah satu contohnya 

adalah nagasari. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan adonan nagasari adalah 

tepung beras, garam, santan, daun pandan, gula pasir (Achroni, 2017). Akan tetapi, 

terdapat beberapa produsen yang menambahakan agar-agar, dan panili ke dalam adonan 

nagasari. Isian nagasari adalah pisang dan dikemas menggunakan daun pisang. Pada 

proses pembuatan nagasari, sebagian besar produsen menggunakan tahapan yang sama 

yaitu sebagian santan yang mereka akan gunakan dipanaskan terlebih dahulu kemudian 

ditambahkan dengan garam, dan gula pasir. Sisa santan lainnya digunakan untuk meng-

uleni tepung beras. Kemudian tepung beras dimasukkan kedalam santan yang sudah 

dipanaskan dengan bahan-bahan lainnya. Lalu diaduk. Setelah kalis, api dimatikkan dan 

ditunggu hingga sedikit dingin pada suhu ruang. Kemudian adonan dicetak dengan 

bentuk bundar-bundar, ditekan, kemudian diisi dengan pisang ke dalamnya. Tahap 

terakhir, nagasari dibungkus dengan menggunakan daun pisang untuk dilanjutkan 

dengan proses pengukusan selama 30 menit. 

 

4.1. In Depth Interview 

Dalam penentuan atribut-atribut mutu pada kue nagasari dilakukan in depth interview 

pada masing-masing narasumber yang terdiri dari produsen nagasari, konsumen nagasari 

dari kelompok usia 15-25 tahun dan tua. Berdasarkan hasil, didapatkan perbedaan atribut 

antara kedua kelompok usia hal ini dikarenakan adanya perbedaan psikis dan faktor 

penentuan keputusan dalam menyelesaikan masalah serta dalam memilih sesuatu 

(Loudon, David L. dan Bitta, 1988). Oleh sebab itu, atribut dari dihasilkan dari ketiga 

narasumber tadi digabungkan untuk dijadikan sebagai atribut atau karakteristik dari kue 

nagasari. Hasil dari penggabungan atribut ketiga narasumber tadi digabungkan untuk 

dijadikan sebagai atribut atau karakteristik dari kue nagasari. Hasil dari penggabungan 

atribut ketiga narasumber tersebut yaitu, 

1. Tekstur adonan nagasari yang tidak lengket saat dipegang
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2. Tekstur adonan nagasari yang empuk dan lembut 

3. Tekstur pisang nagasari yang empuk 

4. Rasa adonan nagasari manis dan gurih 

5. Rasa pisang pada nagasari manis 

6. Adonan nagasari berwarna putih susu (putih keruh) 

7. Daun pembungkus berwarna hijau tua (warna daun setelah dikukus) 

8. Pisang pada nagasari berwarna kuning orange 

9. Ada variasi rasa pada adonan nagasari 

10. Adonan beraroma pandan dan kelapa 

11. Daun pisang digunakan sebagai pembungkus nagasari 

12. Nagasari yang diisi dengan pisang 

13. Warna adonan nagasari yang bervariasi 

14. Terdapat variasi pada isian nagasari 

15. Tidak perlu adanya perubahan pada nagasari 

 

 

4.2. Validitas & Reliabilitas 

Atribut-atribut yang sudah didapatkan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan 

jumlah responden 30 orang. Pada uji validitas 1 didapatkan hasil tidak valid pada 

beberapa atribut dikarenakan nilai r hitung yang lebih kecil dari r tabel sehingga perlu 

dilakukan perbaikan kuesioner dan validasi ulang. Pada uji validasi yang kedua 

didapatkan hasil r hitung pada masing-masing atribut lebih besar dari r tabel yaitu  0,361. 

Nilai r hitung yang lebih besar memberikan kesimpulan bahwa masing-masing atribut 

yang diujikan adalah valid pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian, pada uji 

reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha dan didapatkan hasil 0,885. Nilai korelasi 

yang lebih dari 0,6 menunjukkan bahwa alat uji tersebut reliable sehingga alat ukur 

tersebut dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian  

 

4.3. Model kano 

Setiap atribut yang telah diuji kemudian dilakukan pengkategorian kano dengan 

menggunakan perhitungan blauth’s formula untuk memberikan kategori/grade sehingga 
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dapat diketahui atribut mana saja yang harus ditingkatkan dan dipertahankan berdasarkan 

kategori yang dihasilkan. Disamping itu, untuk mengetahu tingkat kepuasan konsumen 

terhadap kehadiran atribut tertentu dapat menggunakan perhitungan IBT (if better than) 

dan IWT (if worse than). Hasil yang didapatkan dari perhitungan blauth’s formula terdiri 

dari 6 kategori. Pertama kategori Must-be , kategori ini  juga bisa dikatakan sebagai 

kategori basic dimana konsumen tidak puas apabila kehadiran atribut yang bersangkutan 

rendah, akan tetapi apabila kehadiran atribut tinggi maka kepuasan konsumen tidak akan 

meningkat diatas normal. Kedua kategori One dimensional , pada kategori ini hubungan 

antara kinerja atribut dengan peningkatan kepuasan konsumen adalah linear, sehingga 

apabila kinerja atribut meningkat maka kepuasaan konsumen akan meningkat, akan 

tetapi apabila kinerja atribut menurun maka kepuasan konsumen juga akan menurun. 

Ketiga kategori Attractive, pada kategori ini kepuasan konsumen akan meningkat sangat 

tinggi apabila kinerja dari atribut juga meningkat. Akan tetapi tingkat kepuasan 

konsumen tidak akan turun meskipun kinerja atribut menurun. Keempat kategori 

Reverse, pada kategori ini hubungan antara tingkat kepuasan konsumen dengan kinerja 

atribut adalah berbanding terbaik. Kelima, kategori Questionable , pada kategori ini 

terjadi apabila kepuasan konsumen tidak dapat didefinisikan karena terdapat kontradiksi 

dari jawaban konsumen. Keenam kategori Indifferent, pada kategori ini kinerja dari 

atribut tidak mempengaruhi kepuasan dari konsumen (Widiawan, 2017). 

 
4.3.1. Pengkategori Kano pada Setiap Atribut Berdasarkan Blauth’s Formula 

Pengkategorian kano dengan menggunakan blauth’s formula pada atribut pertama yaitu 

“Tekstur adonan nagasari yang tidak lengket saat dipegang” didapatkan kategori 

indifferent pada kelompok usia 15-25 tahun dan kategori one dimensional pada kelompok 

usia 40-50 tahun. Berdasarkan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa kelompok usia 

15-25 tahun acuh dengan kehadiran atribut tersebut, akan tetapi untuk kelompok usia 40-

50 tahun memperhatikan kehadiran atribut tersebut. Sehingga kehadiran dari atribut 

tersebut tidak akan berpengaruh kepada kepuasan kelompok usia 15-25 tahun tetapi akan 

meningkatkan kepuasan konsumen dengan kelompok usia 40- 50 tahun. Kehadiran 

atribut ini dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan nagasari 

salah satunya adalah santan. Menurut Filiyanti (2013), santan merupakan cairan yang 

didapatkan dari pemerasan pada hasil parutan daging kelapa. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam memasak santan yaitu dimasak sambil diaduk hal ini supaya santan tidak pecah 
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atau memisah dan dimasak dengan menggunakan api kecil hingga sedang. Penggunan 

santan ini membuat tektur nagasari menjadi tidak lengket ketika dipegang. 

 

Pada atribut kedua yaitu “Tekstur adonan nagasari yang empuk dan lembut” didapatkan 

kategori one dimensional pada kedua kelompok usia sehingga apabila performa atribut 

ini meningkat maka kepuasan konsumen dari kelompok usia 15-25 tahun dan 40-50 tahun 

juga akan meningkat. Tektur adonan nagasari yang empuk dan lembut ini dapat terjadi 

karena adanya tepung beras sebagai salah satu bahan utamanya. Menurut Singh et al., 

(2003) dalam Pratiwi (2017), tepung beras biasanya digunakan dalam pembuatan kue 

tradisional seperti nagasari. Penggunaan tepung beras ini sebagai bahan pengikat dan juga 

pengental pada adonan. Selain itu, pada beberapa produsen menambahkan agar-agar 

sebagai bahan pembuatan nagasari. Kehadiran agar ini memiliki daya ikat terhadap air. 

Oleh sebab itu, kedua bahan inilah yang menyebabkan nagasari memilik tektur yang 

empuk dan lembut. 

 

Pada atribut ketiga yaitu “Tekstur pisang nagasari yang empuk” didapatkan kategori one 

dimensional pada kedua kelompok usia. Sebagian besar produsen nagasari menggunakan 

pisang jenis kepok kuning atau raja nagka. Menurut Palupi (2012), pisang kepok 

merupakan salah satu pisang yang enak untuk dikonsumsi setelah diolah terlebih dahulu. 

Pisang kepok ini terdiri dari banyak jenis namun yang paling banyak diketahui 

masyararakat adalah pisang kepok putih dan pisang kepok kuning. Hal yang membedakan 

antara keduanya adalah warna buahnya. Pisang kepok ini memiliki buah yang sedikit 

pipih dan kulit yang tebal, jika sudah matang kulit buahnya akan menjadi kuning. 

Sedangkan pisang raja nangka memiliki ciri-ciri, kulit buah agak tebal dan berwarna hijau 

walaupun sudah matang, berukuran agak panjang yaitu sekitar 15 cm. Daging buah pisang 

raja nangka ini memiliki rasa yang manis agak asam serta beraroma harum. Pisang jenis 

ini biasanya tidak dikonsumi secara langsung akan tetapi harus diolah terlebih dahulu 

menjadi berbagai jenis makanan ringan (Putri, 2013). Menurut produsen nagasari, selain 

jenis pisang, cara pengolahan pisang juga berpengaruh pada pembentukan tektur pada 

pisang. Pada pembuatan nagasari ini, adonan yang sudah jadi akan ditambahkan dengan 

pisang di dalamnya kemudian dilakukan pengukusan selama 30-50 menit, jika lebih dari 

itu pisang akan terlalu lunak sehingga mengakibatkan pisang tidak menepel pada adonan.  
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Pada atribut keempat yaitu “Rasa adonan nagasari manis dan gurih” didapatkan kategori 

one dimensional pada kedua kelompok usia. Menurut narasumber, kehadiran gula dan 

garam memberikan peran penting bagi rasa adonan. Gula yang digunakan oleh produsen 

dalam pembuatan nagasari ini adalah gula pasir, fungsi dari gula pasir ini adalah 

memberikan rasa manis. Sedangkan kehadiran garam yang cukup akan membangkitkan 

rasa pada bahan-bahan lainnya. Garam yang digunakan dalam satu adonan nagasari 

seujung sendok makan dan gula sebanyak setengah kilo.  

 

Pada atribut kelima yaitu “Rasa pisang pada nagasari manis” didapatkan kategori 

attractive pada kelompok usia 15-25 tahun dan kategori one dimensional pada kelompok 

usia 40-50 tahun. Berdasarkan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa kehadiran dari 

atribut ini akan meningkatkan kepuasan dari kedua kelompok usia, hanya saja apabila 

atribut ini tidak hadir maka tidak akan mempengaruhi kepuasan konsumen kelompok usia 

15-25 tahun tetapi akan menurunkan kepuasan konsumen kelompok usia 40-50 tahun. 

Menurut narasumber, pemilihan jenis pisang memegang peranan penting dalam 

pengaruhnya pada rasa nagasari. Sebagian besar produsen menggunakan pisang jenis 

kepok kuning atau raja nagka. Pisang kepok merupakan salah satu pisang yang enak untuk 

dikonsumsi setelah diolah terlebih dahulu. Pisang kepok ini memiliki buah yang sedikit 

pipih dan kulit yang tebal, jika sudah matang kulit buahnya akan menjadi kuning (Palupi, 

2012). Sedangkan pisang raja nangka memiliki daging buah yang manis agak asam serta 

beraroma harum. Akan tetapi, kedua jenis pisang tadi tidak dikonsumsi secara langsung 

akan tetapi harus diolah terlebih dahulu menjadi berbagai jenis makanan ringan (Putri, 

2013). 

 

Pada atribut keenam yaitu “Adonan nagasari berwarna putih susu (putih keruh)” 

didapatkan kategori attractive pada kedua kelompok usia. Berdasarkan kategori tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa ketidakhadiran atribut tidak memberikan pengaruh kepada 

kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penggunaan 

jenis gula akan memberikan pengaruh pada warna adonan. Apabila jenis gula yang 

dipakai adalah gula merah maka warna yang timbul juga akan merah. Sehingga dalam 

pembuatan nagasari ini sebagian besar narasumber menggunakan gula pasir yang 
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berwarna putih atau biasanya mereka menggunakan gula merk “gulaku” karena warnanya 

yang putih sehingga adonan yang akan dihasilkan juga berwarna putih.  

 

Pada atribut ketujuh yaitu “Daun pembungkus berwarna hijau tua (warna daun setelah 

dikukus)” didapatkan kategori indifferent pada kedua kelompok usia. Hadir atau tidaknya 

atribut ini tidak mempegaruhi kepuasan konsumen. Konsumen dari kedua kelompok usia 

tidak terlalu menilai warna pada daun pembungkus nagasari. Warna daun pembungkus 

bisa menjadi hijau gelap atau lebih mirip seperti warna daun hasil kukusan karena adanya 

proses pengukusan dari nagasari. Menurut narasumber, tujuan dari pengukusan ini selain 

sebagai menanakkan adonan dan pisang juga untuk mematangkan daun pembungkus. 

Bahan pembungkus ini menggunakan daun pisang kluthuk, menurut narasumber jenis ini 

tidak kaku, memiliki tektur yang lentur sehingga ketika dilipat dia tidak mudah sobek.  

 

Pada atribut kedelapan yaitu “Pisang pada nagasari berwarna kuning orange” didapatkan 

kategori indifferent pada kelompok usia 15-25 tahun dan kategori attractive pada 

kelompok usia 40-50 tahun. Pada kelompok usia 15-25 tahun ada tidaknya atribut ini 

tidak akan berpengaruh. Sedangkan pada kelompok usia 40-50 tahun kehadiran dari 

atribut ini mampu meningkatkan kepuasan konsumen. Jenis pisang yang digunakan pada 

nagasari berperan dalam memberikan warna, rasa, dan tektur. Sebagian besar produsen 

menggunakan pisang kepok kuning atau pisang raja nangka. Pada pisang ini memiliki 

daging pisang berwarna kuning.  

 

Pada atribut kesembilan yaitu “Ada variasi rasa pada adonan nagasari” didapatkan 

kategori indifferent pada kedua kelompok usia. Berdasarkan hasil kategori yang ada maka 

ada tidaknya variasi rasa pada adonan nagasari tidak mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Akan tetapi pada atribut kesepuluh yaitu “Adonan beraroma pandan dan kelapa” 

didapatkan kategori attractive pada kedua kelompok usia. Kehadiran dari atribut ini akan 

meningkatkan kepuasan konsumen, akan tetapi apabila adonan tidak beraroma pandan 

dan kelapa maka kepuasan konsumen tidak akan turun. Munculnya aroma ini dikarenakan 

dalam pembuatan nagasari menggunakan pandan dan santan. Daun pandan merupakan 

daun harum apabila diremas dan diiris-iris. Daun ini sering digunakan sebagai bahan 

penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan atau penganan. Aroma yang 
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khas pada daun pandan ini berasal dari senyawa kimia 2-acetyl-1-pyrroline (ACPY) 

(Cheetangdee, 2006). Disisi lain, (Soekopitojo, 2012) menyatakan bahwa santan dapat 

membuat masakan menjadi lebih sedap dan gurih dengan aroma khas kelapa yang harum 

karena adanya senyawa nonylmethylketone. 

 

Pada atribut kesebelas “Daun pisang digunakan sebagai pembungkus nagasari” 

didapatkan kategori indifferent pada kelompok usia 15-25 tahun dan attractive pada 

kelompok usia 40-50 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa generasi muda bersikap acuh 

terhadap atribut pembungkus nagasari hal ini didukung dengan tidak banyaknya harapan 

pengembangan atribut kemasan yang diinginkan oleh kelompok usia 15-25 tahun pada 

saat wawancara, meskipun terdapat beberapa konsumen generasi muda yang 

mengharapkan terjadinya pengembangan kemasan berupa penambahan mika pada 

kemasan. Disisi dengan ditingkatkannya perfoma atribut kesebelas ini akan 

meningkatkan kepuasan konsumen kelompok usia 40-50 tahun. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawacara, bahwa sebagian besar konsumen kelompok usia 40-50 tahun tidak 

menginginkan terjadinya pengembangan produk nagasari, mereka beranggapan bahwa 

nagasari yang beredar saat ini sudah memuaskan. Selanjutnya, pada atribut kedua belas 

“Nagasari yang diisi dengan pisang” mendapatkan kategori  attractive pada kelompok 

usia 15-25 tahun dan kategori one dimensional pada kelompok usia 40-50 tahun. Hasil 

kategori ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada konsumen kelompok usia 15-

25 tahun dan kelompok usia 40-50 tahun. Pada beberapa konsumen kelompok usia 15-25 

tahun menyatakan bahwa apabila nagasari diisi dengan pisang sudah membuat mereka 

puas dilihat dari tidak diinginkannya pengembangan isian pada beberapa konsumen 

generasi muda. Disisi pada konsumen generasi tua akan meningkat kepuasannya dengan 

kehadiran atribut ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar konsumen kelompok usia 40-50 

tahun tidak menginginkan terjadinya pengembangan produk nagasari. 

 

Pada atribut ketiga belas yaitu “Warna adonan nagasari yang bervariasi” didapatkan 

kategori  indifferent pada kedua kelompok usia. Berdasarkan hasil kategori ini maka 

apabila dilakukan variasi pada warna adonan nagasari tidak akan mempengaruhi 

kepuasan dari konsumen baik kelompok usia 15-25 tahun maupun tua. Ketika dilakukan 

in depth interview mengenai inovasi yang diinginkan pada produk nagasari memang 
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beragam pada kelompok usia 15-25 tahun tetapi tidak semua narasumber menginginkan 

inovasi atribut ini, akan tetapi pada kelompok usia 40-50 tahun atribut ini tidak 

diinginkan.  

 

Sedangkan pada atribut keempat belas yaitu “Terdapat variasi pada isian nagasari” 

didapatkan kategori attractive pada kelompok usia 15-25 tahun dan kategori reverse pada 

kelompok usia 40-50 tahun. Sehingga apabila atribut ini muncul maka akan menyebabkan 

peningkatan kepuasan pada konsumen kelompok usia 15-25 tahun dan penurunan tingkat 

kepuasan pada konsumen usia tua. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa sebagian 

besar konsumen kelompok usia 40-50 tahun tidak ingin merubah isian dari nagasari. 

Mereka beranggapan bahwa nagasari akan cocok apabila diisi dengan pisang dan bukan 

isian lainnya. Akan tetapi, pada sebagian besar narasumber kelompok usia 15-25 tahun 

menginginkan inovasi atau pengembangan nagasari dari hal isian nagasari. Mereka 

menginginkan akan ada variasi isian nagasari selain pisang, isian dapat diganti dengan 

buah-buahan lainnya seperti nangka. Variasi isian lainnya selain buah-buahan adalah 

isian messes, nuttela, atau kacang.  

 

Perubahan pada atribut isian ini pernah dilakukan oleh salah satu produsen nagasari. 

Berdasarkan pesanan dari konsumen, produsen ini mengubah isian nagasari menjadi abon 

ayam. Meskipun jenis isian yang diganti berbeda namun hal ini membuktikan keinginan 

konsumen untuk dilakukannya pengembangan variasi isian dapat di akomodasi sehingga 

kemungkinan variasi dengan jenis buah-buahan lain selain pisang dan rasa lain dapat 

dilakukan. Akan tetapi, apabila isian nagasari diinovasi dengan buah selain pisang maka 

kemungkinan akan berpengaruh terhadap daya simpan produk. Hal ini dikarenakan kadar 

air dari masing-masing buah berbeda-beda. Contohnya, pada buah pisang kepok adalah 

70 gr/100 gr, sedangkan pada buah nangka adalah 75,43 gr/100 gr (Asikin et al., 2017) 

kadar air buah nangka yang lebih tinggi akan berpengaruh pada umur simpan nagasari 

menjadi semakin cepat apabila di kukus dengan waktu yang sama dengan sebelumnya. 

Hal ini di jelaskan juga oleh (Asikin et al., 2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

waktu pengukusan terhadap mutu keripik, memperoleh hasil bahwa waktu pengukusan 

berpengaruh terhadap tektur produk karena dalam proses pengukusan jaringan bahan 

akan semakin lunak sehingga akan terjadi penguapan kandungan air. Sehingga, apabila 
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kandungan air pada nagasari adalah banyak dengan waktu pengukusan yang sama maka 

kandungan air pada nagasari setelah dikukus akan masih tinggi, akibatnya dapat 

menyebabkan umur simpan menjadi lebih cepat.  

 

Pada atribut kelima belas yaitu “Tidak perlu adanya perubahan pada nagasari” didapatkan 

kategori reverse pada kelompok usia 15-25 tahun dan one dimensional pada kelompok 

usia 40-50 tahun. Dalam melakukan in depth interview , kelompok usia 15-25 tahun 

mengharapkan terjadi perubahan pada nagasari dengan timbulnya inovasi-inovasi yang 

mereka harapkan meskipun ada beberapa narasumber yang tidak mengharapkan 

terjadinya perubahan dari nagasari. Hal ini yang menyebabkan atribut ini masuk ke dalam 

kategori revers,  apabila atribut ini tidak dipenuhi maka kepuasan konsumen akan 

menurun akan tetapi apabila atribut tidak terpenuhi maka akan meningkatkan kepuasan 

konsumen. Pada kelompok usia 40-50 tahun, didapatkan kategori one dimensional atribut 

ini berbanding terbalik dengan atribut dari kelompok usia 15-25 tahun. Untuk orang-

orang kelompok usia 40-50 tahun, mereka lebih menyukai nagasari yang apa adanya saat 

ini, dan tidak mengharapkan inovasi. Mereka beranggapan bahwa apabila dilakukan 

inovasi maka rasa dari nagasari akan menjadi aneh. 

 

Berdasarkan hasil kategori yang didapatkan sebagian besar konsumen kelompok usia 15-

25 tahun masuk ke dalam kategori attractive dan one dimensional. Hal ini berarti bahwa 

terdapat atribut-atribut yang ingin mereka tingkatkan baik untuk suatu pengembangan 

produk atau untuk perbaikan kualitas mutu bahan. Atribut-atribut yang ingin kelompok 

usia 15-25 tahun tingkatkan adalah atribut yang memang sudah ada di nagasari saat ini 

dan atribut inovasi. Atribut inovasi yang diharapkan adalah terdapat variasi pada isian 

nagasari. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Janeta, 2018) mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemilihan makanan pada remaja, memberikan hasil bahwa terdapat 

5 faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan remaja yaitu keakraban, kenyamanan, 

dan kenikmatan; daya pikat makanan; nilai uang terhadap makanan; dan pantangan 

makanan. Oleh sebab itu, adanya hal-hal unik seperti inovasi isian pada nagasari membuat 

konsumen kelompok usia 15-25 tahun menjadi tertarik. Akan tetapi di lain hal, konsumen 

kelompok usia 15-25 tahun juga tetap mempertahankan atribut-atribut lain pada nagasari 

seperti adonan nagasari berwarna putih susu, adonan beraroma pandan dan kelapa atau 
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atribut-atribut lain yang masuk ke dalam kategori attractive dan one dimensional. Pada 

kelompok usia 40-50 tahun, sebagian besar kategori yang didapatkan adalah one 

dimensional dengan atribut terbanyak mengenai karakteristik dari nagasari yang ada saat 

ini. Hasil yang didapatkan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada kelompok 

usia 40-50 tahun. Sebagian besar konsumen lebih memilih tidak dilakukan 

pengembangan pada produk nagasari. Mereka sudah puas dengan nagasari seperti yang 

ada saat ini, dan konsumen kelompok usia 40-50 tahun beranggapan bahwa apabila 

nagasari dilakukan pengembangan atau di inovasi maka akan terasa aneh. Pada konsumen 

kelompok usia 40-50 tahun tidak menginginkan terjadinya pengembangan pada produk 

nagasari, akan tetapi mengharapkan adanya perbaikan kualitas mutu dari nagasari. 

 

4.3.2. Perbedaan Tingkat Kepuasan Konsumen Berdasarkan Blauth’s 

Formula dengan IBT dan IWT 
 

Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan konsumen dapat dilihat dari nilai IBT (If Better 

Than) dan IWT (If Worse Than). Berdasarkan Tabel 10 menujukkan nilai IBT paling 

mendekati 1 untuk kelompok usia 15-25 tahun dan kelompok usia 40-50 tahun 

memberikan hasil yang sama yaitu atribut nomor 2 yaitu “Tekstur adonan nagasari yang 

empuk dan lembut” dengan nilai 0,7374 pada kelompok usia 15-25 tahun dan 0,7900 pada 

kelompok usia 40-50 tahun. Nilai IBT tertinggi kedua pada kelompok usia 15-25 tahun 

adalah atribut nomor 14 yaitu “Terdapat variasi pada isian nagasari” dengan nilai 0,6292. 

Sedangkan pada kelompok usia 40-50 tahun pada atribut nomor 3 yaitu “Tekstur pisang 

nagasari yang empuk” dengan nilai IBT 0,7423. Nilai IBT tertinggi ketiga pada kelompok 

usia 15-25 tahun sama yaitu atribut nomor 3 “Tekstur pisang nagasari yang empuk” 

dengan nilai 0,6842 sedangkan pada kelompok usia 40-50 tahun yaitu “Rasa pisang pada 

nagasari manis” dengan nilai IBT 0,7374. Pada atribut-atribut tersebut memberikan 

pengaruh penting terhadap tingkat kepuasan konsumen. Nilai IBT yang semakin 

mendekati angka 1 maka semakin menjadi prioritas dilakukan pengembangan atau 

perbaikan dalam produk nagasari.  

 

Nilai IBT dan IWT yang didapatkan berdasarkan nilai kepuasan masing-masing 

kelompok usia kemudian dijadikan dalam bentuk grafik. Pada grafik tingkat kepuasan 

masing-masing kelompok usia terdapat beberapa atribut yang tidak sesuai dengan 
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pengkategorian dari tabel blauth’s formula. Atribut-atribut yang tidak sesuai yaitu atribut 

nomor 11 yang berada di kuadran indifferent sedangkan berdasarkan tabel berada di 

kategori attractive dan atribut nomor 15 yang berada di kuadran indifferent tetapi di tabel 

berada di kategori reverse pada kelompok usia 15-25 tahun, sedangkan pada kelompok 

usia 40-50 tahun atribut nomor 11 yang berada di kuadran attractive sedangkan 

berdasarkan tabel berada di kategori one-dimensional dan atribut nomor 14 yang berada 

di kuadran indifferent tetapi di tabel berada di kategori reverse. Hal ini dikarenakan pada 

blauth’s formula komponen yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah semua 

komponen yang ada yaitu,  must be, attractive, one dimensional, indifferent, reverse, dan 

questionable sedangkan pada perhitungan IBT dan IWT hanya mempehatikan komponen 

attractive, one dimensional, must be, dan indifferent nya saja. Hal inilah yang dapat 

menyebabkan hasil kategori yang didapatkan dari blauth’s formula dengan hasil dari 

perhitungan IBT dan IWT menjadi berbeda. 

 

Menurut  Sari (2019), metode blauth’s formula memiliki keunggulan yaitu lebih mudah 

dan sederhana dalam  penentuan kategori  kano dibandingkan dengan metode IBT & 

IWT. Selain itu, secara statistik, motode blauth’s formula memiliki nilai ketepatan yang 

lebih tinggi di bandingkan dengan metode IBT & IWT. Pada metode ini, akan 

memberikan hasil berupa atribut-atribut mana saja yang perlu dilakukan pengembangan 

guna meningkatkan kepuasan dari konsumen yaitu atribut yang masuk kedalam kategori 

attractive dan one dimensional. Akan tetapi, menurut Taifa (2015), metode IBT & IWT 

juga memiliki kelebihan, yaitu nilai IBT & IWT yang semakin tinggi akan berbanding 

lurus dengan kepuasan dari konsumen sehingga kemungkinan dari penurunan kepuasan 

konsumen akan semakin kecil. Hal ini dapat menjadi keunggulan tersendiri dari produk 

yang akan dilakukan pengembangan di pasar. Kelebihan dari metode ini adalah 

memberikan hasil berupa atribut-atribut prioritas yang harus dikembangkan dengan 

melihat persentase kepuasan konsumen. Dalam prakteknya, pemilihan metode antara 

blauth’s formula dengan IBT & IWT akan diserahkan kembali kepada tujuan dari 

pengembangan produk tersebut. 


