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RINGKASAN 

 
 

Pengembangan produk menjadi salah satu alternatif di perusahaan Senthir 

Gallery  untuk mendapatkan produk yang bermutu dan tidak ketinggalan zaman dalam 

pemasarannya serta mampu menarik perhatian konsumen sehingga dapat memenuhi 

kepuasan konsumen. Salah satunya  produk lampu hias, kepuasan konsumen menjadi 

suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu penelitian mengenai pengembangan 

produk di Senthir Gallery ini dimaksudkan untuk mendapatkan urutan alternatif 

pilihan jenis produk yang tepat untuk diprioritaskan dalam pengembangan produk di 

perusahaan. 

Secara umum metode yang digunakan adalah menggunakan metode AHP 

(Analytical Hierarchy Process) dan Rekayasa Nilai, dengan alat bantu kuisioner. 

Kuisioner dibagikan kekonsumen yang dimaksudkan untuk mengetahui rangking dari 

masing-masing kriteria dan untuk menghitung nilai dari masing-masing alternatif 

produk dari perfomansi yang ada. Serta untuk mendapatkan nilai perbandingan 

berpasangan dan untuk mengetahui produk mana yang paling diminati oleh konsumen. 

Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan nilai dari produk desain awal dan 

produk alternaatif. Desain alternatif yang memiliki keunggulan nilai dan unjuk kerja 

atau perfomansi dibanding produk desain awal dan akhirnya dari pengembangan 

produk ini harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen dilihat sisi kepuasan dan 

keinginan. 

Kata Kunci: cacat produk, kualitas, lean sigma.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Adanya persaingan antar perusahaan yang memproduksi produk sejenis 

maka, diperlukan strategi manajemen perusahaan dalam memproduksi 

produknya agar perusahaan dapat tetap survive dalam persaingan dalam 

memperoleh keuntungan dalam produksinya. Langkah-langkah yang diambil 

perusahaan untuk mengatasi hal diatas yaitu dengan melakukan efisiensi dalam 

penggunaan sumber daya ekonomi dan usaha  terus menerus dalam perbaikan 

produk dan peningkatan konsumen. Adanya produk yang diproduksi sekarang 

masih diperlukan usaha-usaha sehingga produk tersebut memiliki life cycle 

yang lebih panjang. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan produk, 

pencapaian biaya produksi yang rendah, dan penentuan biaya yang kompetitif. 

Sehingga masalah yang dihadapi perusahaan adalah pemilihan strategi yang 

tetap dalam menurunkan biaya dari waktu ke waktu, inovasi, pengembangan 

produk, penetapan harga, dan persaingan harga. 

Tujuan utama penciptaan suatu produk pada dasarnya adalah untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Permasalahan pokok yang dihadapi 

dalam merancang suatu produk adalah apabila fungsi pokok telah terpenuhi 

sampai sejauh mana perancang dapat menambah fungsi-fungsi sekunder 

sedangkan penambahan fungsi suatu produk akan selalu berarti penambahan 

biaya. 

Rekayasa nilai adalah suatu teknik yang menyeimbangkan fungsional 

antara biaya kendala dan performan dari suatu teknik  industri. Rekayasa nilai 

diterapkan di industri khususnya untuk perancangan produk yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pemakai 

produk. Penelitian ini lebih difokuskan pada produk lampu hias jenis gantung 

dari Senthir Gallery, saat ini dalam upaya menghasilkan produk bahan baku 

utama adalah kuningan dan tembaga. Dalam pembuatan suatu produk-produk 

hiasan atau produk alat rumah tangga lainnya tidak hanya membuat suatu 
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produk yang siap dipakai, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah 

mengkombinasikan unsur-unsur seni agar tampak menarik dan kaya akan nilai 

estetis yang mampu mengangkat keindahan secara menyeluruh. Disamping itu 

produk lampu yang tersedia mempunyai kelebihan dan kekurangan baik dari 

bentuk, ukuran, warna dan bahan yang akan mempengaruhi minat konsumen 

terhadap produk lampu hias yang diinginkan. Sedangkan yang dibutuhkan 

konsumen adalah sesuai dan fleksibel dalam penggunaan terutama dapat 

memenuhi fungsi yang diinginkan.  

Perancangan produk dengan menggunakan rekayasa nilai secara 

optimal akan menimbulkan penghematan dari segi biaya produksi yang 

minimum, khususnya peningkatan fungsi-fungsi yang diinginkan. Dalam 

mendesain suatu sistem produk atau jasa mengukur performan akhir yang 

dihasilkan akan sama atau mendekati performan yang diinginkan pemakai. 

Dari uraian pokok permasalahan diatas peneliti dapat menganalisis 

produk yang ada serta memberikan usulan produk baru dengan asumsi bahwa 

produk yang sudah ada suatu saat akan mengalami tingkat penurunan penjualan 

berdasarkan konsep daur hidup produk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan didalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana meningkatkan produk lampu hias dengan analisis rekayasa nilai 

dalam rangka pengembangan produk dengan menggunakan AHP agar dapat 

memberikan nilai yang lebih tinggi dari produk yang ada sekarang?. 

b. Serta desain produk lampu hias yang diusulkan tersebut nantinya 

merupakan rancangan yang mempunyai nilai kompetitf tinggi dan berdaya 

saing kuat serta menjadi  suatu produk unggulan. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar permasalahan  yang dibahas  dalam proposal penelitian ini sesuai 

dengan hasil yang diharapkan, maka batasan masalahnya adalah: 
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a. Pemilihan alternatif desain model dan bahan yang terbaik untuk produk 

lampu hias jenis gantung yaitu lampu jagung (Ontong) saja, pengembangan 

produk dilakukan pada produk yang sudah ada. 

b. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan AHP, Zero One dan 

Matrik Evaluasi 

c. Untuk perhitungan biaya variabel adalah biaya yang berpengaruh pada 

semua kegiatan produksi dalam memproduksi suatu produk lampu hias, 

untuk itu biaya yang digunakan dalam analisis nilai adalah total biaya 

variabel/unit. 

d. Dalam perhitungan biaya variabel/unit yang diambil adalah biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik mesin, biaya air produksi. 

e. Data responden yang diambil adalah populasi konsumen produk lampu hias. 

Sedangkan sample yang diambil adalah konsumen yang berasal dari dalam 

negeri golongan ekonomi menengah keatas berdasarkan asumsi yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Kebutuhan Untuk Tumbuh dan Diversifikasi 

 Menurut Peter Drucker (1994) dalam bisnis hanya ada dua fungsi  penting, 

yaitu Pemasaran dan Inovasi, diluar itu adalah biaya, ditulis oleh Gruenwald (1992), 

karena fakta menunjukkan bahwa berbagai perusahaan dan kadang–kadang industri 

seluruhnya didasarkan pada efektivitas bidang ini. Tingkat keberhasilan mereka 

dibentuk oleh prosedur dan perencanaan yang teruji jauh sebelum ada komitmen 

financial terbesar. Produk baru merupakan kunci pertumbuhan penjualan suatu 

perusahaan. 

 Produk adalah hasil dari proses kegiatan yang dimulai dari awal (input) 

sampai akhir disuatu keluaran (output), dan bisa ditawarkan kepada seseorang 

untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan mereka. Sedangkan produk baru 

adalah produk yang dibuat untuk meningkatkan perfomansi produk yang sudah ada. 

Pengembangan produk adalah suatu rangkaian aktifitas yang dimulai dengan 

persepsi terhadap peluang pasar dan diakhiri dengan produksi, penjualan, dan 

pengiriman produk. Jika anda memasukkan semua mulai dari inovasi kecil sampai 

merk utama produk baru merupakan bahan bakar vital bagi ekonomi perusahaan. 

Pertumbuhan maupun diversifkasi produk, dapat menarik berbagai manfaat dari 

program produk baru yang terinci dengan jelas. 

Produk mempunyai arti yang luas dan bersifat fisik, komponen produk 

terdiri dari komponen inti, komponen kemasan dan komponen jasa penunjang.  

Karakteristik produk adalah suatu kumpulan yang khas dan istimewa sehingga 

dapat membantu untuk mengidentifikasi produk tersebut. 

a. Pemilihan material 

b. Proses manufaktur dan assembling 

c. Bersifat ergonomis artinya mudah digunakan 

d. Fungsi atau tujuan pokok produk 

e. Estetika 

f. Cost atau biaya 
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2.2   Proses dan Prosedur Desain 

 Pada proses desain selalu mempergunakan aplikasi dari prinsip-prinsp ilmu 

pengetahuan dengan memperhatikan beberapa faktor yang dominan (Thomas, 

1972) yaitu: 

a. Faktor waktu 

b. Faktor ekonomi 

c. Faktor manusia 

d. Faktor hukum 

Beberapa faktor tersebut diatas lebih tepat dikatakan sebagai kendala yang 

membatasi ruang lingkup desain. Dengan demikian diperlukan kreatifitas untuk 

memperoleh suatu desain yang optimal. Kreatifitas seseorang timbul akibat adanya 

interaksi dengan lingkungan disekitarnya. Sehingga untuk memperoleh hasil desain 

yang kreatif perlu dibentuk suatu kelompok kerja. Interaksi antara sesama anggota 

kelompok biasanya dalam bentuk diskusi ang dipimpim oleh sesseorangahli desain.  

Untuk prosedur desain secara garis besar meliputi 7 (tujuh) tahap yaitu: 

a. Mengidentifikasikan kebutuhan. 

b. Membuat konsep. 

c. Melakukan verifikasi. 

d. Melakukan revisi. 

e. Melakukan modifikasi. 

f. Memberikan keputusan. 

g. Melakukan manufaktur. 

 

2.3   Konsep Desain 

Untuk memenuhi tujuan desain, maka sejumlah konsep desain yang bias 

memenuhi syarat diperlukan, untuk mendapatkannya diperlukan banyak alternative 

dan kreatifitas itu sendiri merupakan proses psikologi dalam diri manusia (Miles, 

1972). Tahap dalam melakukan konsep desain adalah; 

a. Mendefinisikan masalah 

b. Mengumpulkan informasi 

c. Masa inkubasi 
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d. Membangkitkan ide 

e. Melakukan verifikasi dan modifikasi ide 

Dari sejumlah tahap-tahap tersebut yang merupakan proses psikologi adalah 

tahap inkubasi. Pada masa inkubasi seseorang mengelola informasi yang 

diperolehnya dalam pikirannya. Proses pengolahan informasi ini berlangsung 

secara terus menerus baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Pribadi 

bersangkutan mengalami tekana untuk memecahkan masalah yang ada. Ia akan 

berusaha melawan tekanan tersebut, apabila berhasil akan didapatkan sejumlah 

idebagi pemecah permasalahan. Bila gagal pribadi bersangkutan dapat menderita 

sakit mental seperti stress dan sebagainya (Miles. 1972). 

Oleh karena itu dibutuhkan sejumlah teknik untuk membangkitkan 

kreatifitas seseorang tanpa membebani pikiran secara berlebihan. Beberapa teknik 

kreatifitas yang diklarifikasikan sebagai berikut: 

a. Pengenalan masalah 

 Input-Output 

 Analisa morfologi 

b. Pembangkit ide 

 Analogi 

 Check list 

c. Kegiatan berkelompok 

 Brainstorming 

 Sinetik 

Penggunaan suatu teknik kreatifitas sangat tergantung dari jenis 

permasalahan yang ada. 

 

2.4   Rekayasa Nilai (Value Engineering) 

Rekayasa nilai merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis nilai 

(value engineering) yang berkembang setelah Perang dunia II. Karena selama masa 

perang tersebut industri Amerika Serikat mengalami kekurangan bahan baku untuk 

proses produksi. Salah satu perusahaan yang terkena dampak adalah General 

Electric Company. 
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Pada tahun 1947 Lawrence D. Miles seorang staf teknik dari general 

Electric Company mendapat tugas mengatasi masalah itu. Tugasnya adalah 

mendapatkan bahan baku yang biasanya dipakai untuk proses produksi serta 

mengembangkan suatu metode untuk mengganti sesuatu fungsi komponen yang 

terlalu mahal dan sulit diperoleh. Metode yang dikembangkan oleh Miles dikenal 

sebagai teknik analisis nilai (Value Analisis Technique) dan menjadi standar 

General Electric Company.   

 

     a.    Definisi dan Pengertian rekayasa Nilai 

Rekayasa ini didefinisikan sebagai suatu usaha yang terorganisir yang 

diarahkan untuk menganalisa fungsi dari suatu bagian atau sistem dengan 

maksud untuk mencapai fungsi yang diperlukan dengan biaya yang 

seoptimal mungkin. Ada beberapa definisi tentang rekayasa nilai antara lain; 

1. Menurut Lawrence D Miles. 

Rekayasa nilai adalah suatu pendekatan yang bersifat kreatif dan 

sistematis dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan biaya-

biaya yang tidak diperlukan. 

2. Menurut Heller. 

Rekayasa nilai adalah penerapan yang sistimatis dari sejumlah teknik 

untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi suatu benda atau jasa dengan 

memberi nilai terhadap masing-masing fungsi yang ada serta 

mengembangkan sejumlah alternatif yang memungkinkan tercapainya 

fungsi tersebut dengan total minimum. 

Dengan menggunakan pendekatan tradisional timbul persoalan bahwa 

selama ukuran kualitas atau jasa masih terletak dalam batas harapan 

konsumen maka orang tidak akan terdorong melakukan perbaikan. 

Perbaikan baru dilakukan apabila produk atau jasa sudah benar-benar berada 

diluar batas harapan para konsumen. Pendekatan yang lebih baik untuk 

memenuhi tuntutan konsumen didasarkan pada premis bahwa setiap 

penyimpangan dari nilai sasara akan menimbulkan kerugian dalam kualitas, 

sehingga menaikkan biaya produksi. Kualitas adalah ukuran baik atau buruk 

produk yang dihasilkan sehingga dapat memuaskan konsumen. 
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Jadi semakin jauh ukuran kualitas produk atau jasa terletak pada sasaran, 

maka semakin besar kerugian yang timbul. Hubungan fungsional antara 

penyimpangan dari sasaran dengan kerugian digambarkan dalam Quality 

Loss Function ( QLF ), dan biasanya digunakan untuk menilai hubungan 

antara biaya dengan kepuasan konsumen mengenai kualitas. Rekayasa nilai 

berguna untuk menunjukkan cara mencapai keuntungan ekonomis dengan 

mengurangi variasi dalam proses, juga menunjukkan bahwa biaya untuk 

suatu produk atau jasa berkaitan langsung dengan kerugian nilai apabila 

kualitas produk atau jasa jauh dari sasaran. 

Jadi kunci untuk mencapai kualitas yang diharapkan oleh konsumen adalah 

mengadakan perbaikan secara kontinu untuk mengurangi variasi sehingga 

distribusi tidak terlalu menyimpang jauh dari nilai sasaran. Dengan 

membuat distribusi semakin runcing atau semakin mendekati harapan 

konsumen maka hasil yang dicapai dalam pendekatan ini berupa alternative 

penggunaan bahan, desain baru dan sebagainya dengan pertimbangan 

bahwa alternatif atau desain terbaik memiliki nilai yang lebih baik. 

Ada empat jenis nilai ( value ) yang biasa dipertimbangkan dalam 

perencanaan seperti ditulis oleh Zimmerman & Hart ( 1992 ), yaitu:  

1. Nilai kegunaan ( Use value ) 

Nilai yang menggambarkan seberapa besar tingkat kegunaan atau tingkat 

pelayanan yang akan diperoleh akibat terpenuhinya fungsi dari suatu 

desain poduk, pada umumnya sangat tergantung pada sifat dan kualitas 

produk. 

2. Nilai kebanggaan ( Esteem value ) 

Nilai ini dapat membangkitkan kesan atau image tehadap konsumen 

yaitu seberapa besar produk tersebut dapat memberi kepuasan terhadap 

konsumen untuk memenuh sifat-sifat khusus produk seperti daya tarik, 

keindahan dan prestise produk. 

3. Nilai tukar ( Exchange value ) 

Nilai ini menunjukkan seberapa besar konsumen mengeluarkan biaya 

untuk mendapatkan produk tersebut. 
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4. Nilai biaya ( Cost value ) 

Nilai ini menujukkan seberapa besar biaya total yang diperlukan untuk 

menghasilkan produk serta memenuhi semua fungsi yang diinginkan. 
 

b.    Prinsip Dasar Rekayasa Nilai Berdasarkan Rumusan Nilai 

 Tujuan utama perancangan produk pada dasarnya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pemakai produk, oleh karena 

itu para perancang seharusnya tidak menciptakan fungsi-fungsi pada produk 

secara berlebihan. Karena hal ini akan hanya mengakibatkan penambahan 

biaya. Rekayasa Nilai ini mempunyai tujuan medapatkan nilai (value) 

seoptimal mungkin.  

 Nilai ( value ) dapat dirumuskan sebagai rasio ( perbandingan ) antara 

perfomansi yang ditampilkan oleh suatu fungsi terhadap biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan fungsi tersebut: 

 

  

  

Dimana, 

Nilai : Kegunaan suatu barang atau jasa 

Perfomance : Keuntungan atau manfaat yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi suatu 

produk 

Biaya : Biaya total yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan semua fungsi yang 

diinginkan, antara lain biaya bahan 

baku. 

 

Persamaan itu menunjukkan ukuran dari suatu keberhasilan dalam desain. 

Nilai dinyatakan sebagai pertimbangan antara performan yang diberikan 

oleh sistem yang didesain dengan jumlah biaya untuk mengadakan fungsi-

fungsi yang diberikan oleh sistem. 

 

c). Rencana Kerja Rekayasa Nilai   

Rencana kerja yang dapat digunakan dapat digunakan dalam analisis nilai 

ada banyak ragam antara lain: 

Nilai = 
biaya

perfomance
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a. Standard Five Phase Job Plan 

b. EPA Six Phase Job Plan 

c. GSA Eight Phase Job plan 

Meskipun rencana kerja rekayasa nilai dipisahkan dalam 5 tahapan yang 

berbeda, dalam kenyataannya tersebut cenderung untuk bergabung dan 

berkaitan antara satu dengan lainnya. Rencana kerja rekayasa nilai yang 

banyak digunakan adalah Lima Tahap Rencana Kerja (Standard five Phase 

Job Plan), yaitu : 

 

a. Tahap Informasi. 

Bertujuan untuk memperoleh pengertian secara menyeluruh yaitu 

terhadap sistem, struktur, atau bagian-bagian yang diteliti. Pada tahap 

ini informasi harus ditentukan dan dikelompokan sesuai dengan jenis 

dan kebutuhannya. 

Dalam kasus ini jenis informasi umum ysng dibutuhkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kriteria desain teknis 

2. Manufactur  

3. Kondisi lapangan 

4. Biaya  

5. Biaya  baku 

6. Tingkat dan jumlah produksi 

Teknik yang digunakan pada fase informasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

2. Wawancara 

b. Tahap Kreatif. 

Tujuan dari tahap ini untuk menghasilkan berbagai macam alternatif 

yang memenuhi fungsi utama performance produk. Kreatifitas 

seseorang sangat berperan dalam mendapatkan alternatif yang 

dibutuhkan. Suatu ide kreatif biasanya akan dapat membawa ide-ide 

baru lainnya. Kreatifitas adalah kemampuan untuk menentukan 
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hubungan baru, meneropong suatu hal dari sudut pandang atau 

perspektif baru dari beberapa konsep seperti ditulis oleh Simatupang ( 

1994 ). 

Kreatifitas adalah hasil dari daya imajinasi dimana kondisi baru ddari 

daya pikir diperoleh secara bersamaan seperti ditulis oleh Zimmerman 

& Hart ( 1982 ). 

Menurut simatupang ( 1994 ) yang dimaksud kreatifitas secara 

keseluruhan adalah untuk mengubah gagasan atau untuk menghasilkan 

gagasan baru. 

Tiga elemen dari kreatifitas menurut Simatupang ( 1994 ) adalah : 

1. Sensitivitas, kepekaan melihat persoalan dan menemukan 

pemecahannya 

2. Sinergi, yaitu perilaku dari totalitas sistem yang sukar diperkirakan 

atas dasar perilaku konsumennya. Artinya, jika dua buah gagasan baru 

yang mungkin lebih bermanfaat dari gagasan semula. 

3. Serendipidas, yaitu kemampuan untuk menangkap relevansi atau 

arti penting dari kejadian secara kebetulan. 

Fase ini bertujuan untuk menampilkan alternative yang dapat 

memenuhi fungsi utama. Pengumpulan alternative fase ini dapat 

dilakukan dengan cara antara lain : 

1.  Analisis morfologis 

2.  Sumbang saran 

3.  Check List 

4.  Analisis FAST 
 

c.  Tahap Evaluasi 

Menurut Jogiyanto ( 1995 ) analisa sistem didefinisikan sebagai berikut 

“ Penguraian dari sistem informasi yang utuh kedalam bagian 

komponen-komponennya dimaksudkan untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 

hambatan-hambatan yang terjadi kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan “. 
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Tahap ini bertujuan untuk menganalisa atau mengevaluasi masukan ide 

(alternatif) yang telah dihasilkan pada tahap kreatif. Evaluasi dilakukan 

terhadap alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 

Tujuan dari tahap evaluasi ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari masing-masing ide. Dari ide ( alternatif ) yang kurang 

baik akan dihilangkan, sedangkan ide yang baik akan dievaluasi lebih 

lanjut secara teknis maupun ekonomis. 

 

 

d. Tahap Pengembangan  

Tujuan tahap pengembangan adalah memilih salah satu alternatif 

tunggal dari beberapa alternative yang dipilih pada tahap sebelumnya 

dengan jalan menampilkan kriteria-kriteria baru sebagai bahan 

pertimbangan dipilihnya alternatif tunggal. Agar alternatif dapat 

diterima harus disertai dengan data-data yang meyakinkan dan 

diusahakan untuk mengajukan alternatif dalam hal ini. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut : 

1. Membandingkan desain  

2. Membandingkan analisa biaya berdasarkan siklus hidup produk  

3. Mendiskusikan keuntungan serta kerugian desain yang 

direkomendasikan 

4. Mendiskusikan implikasi dan kebutuhan pelaksanaan desain yang 

akan direkomendasikan 
 

e. Tahap Presentasi 

Tujuan tahap presentasi yaitu menyajikan hasil yang telah 

dikembangankan secara lengkap. Presentasi bertujuan untuk 

menyajikan pengambilan keputusan bahwa alternatif yang 

direkomendasikan merupakan alternatif terbaik dan menguntungkan. 
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d). Teknik-teknik Dalam Rekayasa Nilai 

 Rekayasa nilai menggunakan sejumlah teknik tertentu dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. Teknik yang digunakan pada suatu perencanaan tidak sama 

dengan teknik yang dipergunakan pada tahap lainnya. Selain itu penggunaan teknik 

pada suatu tahap sangat bergantung dari permasalahan yang dihadapi. Beberapa 

teknik yang sering digunakan pada tahap-tahap perencanaan rekayasa nilai, antara 

lain:  

 

Tabel 2.1. Teknik pada Pendekatan Rekayasa Nilai 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: Solihat dkk (1994). 

 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu alat untuk mendapatkan data informasi mengenai 

gejala suatu masalah. Kuesioner yang baik adalah mendukung pertanyaan 

yang dapat memberikan respon seperti yang diharapkan. Pertanyaan berupa 

fakta yang diketahui oleh responden data pendapat dan sikap responden. 

 Tujuan pokok kuisioner adalah: 

a. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 

b. Memperoleh informasi dengan reabilitas dan validitas terbaik.. 

 

2. Sumbang Saran (Brainstorming) 

Menurut Bono (1991) Sumbang saran adalah bentuk formal dari berfikir 

lateral. Artinya suatu metode berfikir untuk mencari kekayaan ragam 

penelitian. Sementara berfikir vertical yang menjadi permasalahan adalah 

kebenaran, bukan mengumpulkan data sebanyak mungkin alternative 

Tahap Teknik Yang Digunakan 

Informasi  Kuisioner 

 Wawancara 

Kreatifitas  Analisa Morfologi 

 Sumbang Saran 

 Chek List 

 Analisa Fast 

Analisa   Matrik Evaluasi 

 Metode Zero One 
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seperti berpikir lateral. Saaty (1980) “ Sumbang saran adalah suatu cara 

untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang 

sangat singkat. 

Dalam melahirkan ide, sumbang saran mempunyai 4 tahap: 

a. Menjelaskan persoalan. 

b. Merumuskan kembali persoalan dengan lebih jelas. 

c. Menjelaskan salah satu atau lebih persoalan tersebut. 

d. Mengvaluasi ide yang dihasilkan. 
 

3. Check List 

 Metode ini mengembangkan suatu daftar untuk merangsang ide-ide atau 

untuk mencegah agar ide tersebut tidak dilupakan. Check list adalah 

pengumpulan pokok, atau bagian kemungkinan yang dapat digunakan 

sebagai pengarahan dan gagasan jika item yang disediakan dalam suatu 

daftar dibandingkan dengan masalah atau subyek yang sedang 

dipertimbangkan. 

Tujuannya adalah untuk memusatkan usaha seseorang dalam daftar logis 

dari kategori yang berkenaan dengan suatu masalah. Teknik ini digunakan 

untuk mempertanyaan ide atau obyek dan dengan cara ini dengan 

menghasilkan ide baru yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 

 Salah satu Check list yang terkenal disusun oleh Alex F Osborn, yaitu: 

a. Gunakan untuk kepentingan lain ? 

b. Adaptasikan ? 

c. Modifikasikan ? 

d. Perbesar ? 

e. Perkecil ? 

f. Substitusikan ? 

g. Diatur kembali ? 

h. Balikkan ? 

i. Diatur kembali ? 
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4. Analisa Kebutuhan ( Atribut / Adjective ) 

 Analisa ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan antara sifat (adjective) 

yang ada pada suatu produk. Disamping itu juga mengidentifikasikan sifat-

sifat yang kurang dan lebih dari produk yang direncanakan. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah pengidentifikasian sifat dari suatu produk 

dengan semacam kuesioner tehadap para responden yang berkepentingan 

dengan produk tersebut. Setelah menganalisis adjective (data dari hasil 

kuesioner) kejadian menyusun dari derajat kepentingan masing-masing 

adjective yang diberi nilai bobot sesuai derajat kepentingannya. Dengan 

analisa ini diharapkan : 

1. Mengantisipasi konsentrasi desain yang akan dilakukan. 

2. Menyederhanakan kerumitan atas banyaknya adjective yang harus 

dipenuhi. 

5. Analisis Morfologi 

 Suatu analisa yang memecahkan suatu masalah menjadi elemen-elemen 

kemudian mengidentifikasikan sejumlah alternative atribut untuk setiap 

elemen dan menyusun alternative pemecahan dengan mengkombinasikan 

atribut dari setiap elemen yang berbeda. Analisis ini dapat divisualisasikan 

dalam 2 cara, yaitu: dalam bentuk sumbu pembangkit alternative atau 

bentuk matrik.  

Kentungan yang didapat dari analisa morfologi adalah: 

1. Menghasilkan sejumlah besar solusi yang mungkin, dengan cara 

memecahkan masalah menjadi elemen-elemen kemudian 

mengidentifikasikan sejumlah atribut untuk setiap elemen dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah. 

2. Mengurangi kecenderungan untuk mengabaikan solusi-solusi yang 

mungkin dan kadang-kadang diabaikan. 

3. Bersifat sistematis, maka bias dan prasangka dapat dihindari ketika 

membangkitkan ide. 
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6. Metode Zero One 

Adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang bertujuan untuk 

menentukanurutan prioritas fungsi-fungsi. Prinsip metode ini adalah untuk 

menentukan realitas suatu fungsi “lebih penting” atau “kurang penting” 

terhadap fungsi lain. Fungsi lebih penting diberi nilai 1 dan fungsi kurang 

penting diberi nilai 0. Dimana untuk fungsi yang lebih penting diberi nilai 1 

(one) dan nilai kurang penting diberi nilai nol ( zero ). Kecuali diagonal 

utama yang berisi fungsi sama. Nilai pada matrik kemudian dijumlahkan 

menurut baris dan dikumpulkan pada kolom jumlah 

 Keuntungan metode ini lebih mudah dimengerti dan pelaksanaanya cepat 

dan mudah. 

Langkah-langkah:  

a. Matrik Zero One 

Tabel 2.2 Matrik Zero One 

Criteria Kode A B C D E F Total Rangking 

Model 

Keawetan 

Harga 

Bahan 

Kerapian 

Berat 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

X 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

X 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

X 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

X 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

X 

5 

2 

0 

4 

3 

1 

1 

4 

6 

2 

3 

5 

Sumber : Saaty, T. (1993) 

Keterangan: 

 X = Kriteria sama 

 1 = Kriteria yang lebih penting 

 0 = Kriteria yang kurang penting 
 

b. Penentuan bobot rangking 

c. Penentuan faktor rating (factor rating berkisar dari 0-100) 

d. Penentuan perfomance altenatif 

e. Penentuan value untuk setiap alternative 

 

7. MATRIK EVALUASI 

Pada matrik evaluasi dilakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif yang 

ditampilkan, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-
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kriteria yang telah ditetapkan. Cara pembuatan martik evaluasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan alternatif-alternatif solusi yang mungkin digunakan. 

2. Menetapkan kriteria-kriteria yang terpengaruh 

3. Memberikan penilaian pada setiap alternative terhadap masing-

masing kriteria (penilaian dilakukan oleh beberapa orang dengan 

persyaratan tertentu) 

4. Menghitung nilai total masing-masing alternatif 

5. Memilih alternatif terbaik berdasarkan nilai total terbesar 

Kriteria MATRIK EVALUASI adalah: 

1. Biaya pelaksanaan  

2. Keakuratan 

3. Kepuasan  

4. Waktu pelayanan  

5. Keunggulan  

 

8. ANALISA FUNGSI 

Lawrence D. Milles (1972) menyatakan bahwa fungsi adalah tujuan dasar 

dari setiap penggunaan yang diinginkan apakah itu untuk perangkat keras, 

kerja sekelompok orang prosedur atau apa saja yang melakukan fungsi. 

Dalam pendekatan fungsional terdapat tiga teknik yang berkaitan satu sama 

lain yang disebut sebagai sistem evaluasi fungsional, yaitu : 
 

a. Definisi Fungsi 

Fungsi dapat didefinisikan sebagai kegunaan atau manfaat yang 

diberikan oleh suatu sistem untuk memenuhi satu atau sekelompok 

sarana tertentu. Fungsi juga merupakan karakteristik dari suatu produk 

atau desain yang membuatnya bekerja atau laku untuk dijual atau dapat 

juga disimpulkan bahwa fungsi merupakan suatu yang menyatakan 

alasan mengapa pemilik atau pemakai membeli suatu produk. 

Dalam pendekatan Value Engineering fungsi ditentukan dalam dua kata 

yaitu kata kerja dan kata benda. Kata kerja digunakan untuk menjawab 
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pertanyaan apa yang dikerjakan dalam memusatkan perhatian pada 

fungsi. Pertanyaan tersebut dijawab dengan sebuah kata kerja yang 

memerlukan tindak lanjut. Tidak lanjut dari jawaban diatas merupakan 

suatu kata benda yang merupakan jawaban pertanyaan terhadap apa 

yang dikerjakan. Contoh sederhana penggunaan dua kata kerja tersebut 

adalah menghemat energi. Secara umum fungsi dapat dibedakan 

menjadi : 

1. Fungsi dasar (Basic Fun), yaitu fungsi yang dibutuhkan, tujuan atau 

prosedur suatu sistem sehingga dapat bekerja. Tanpa fungsi ini suatu 

sistem yang akan didesain tidak dapat kerja. 

2. Fungsi pendukung (supporting fun), karakteristik suatu item yang 

tidak esensial untuk digunakan. Walaupun sering diinginkan namun 

tidak secara langsung memberikan kontribusi persentasi pada fungsi 

dasar. 

 

b. Evaluasi Fungsional 

Evaluasi fungsional merupakan pendekatan sistem yang terdiri dari 

beberapa pertanyaan yang akan dianalisa. Pertanyaan tersebut adalah : 

1. Apa itu ? 

2. Apa yang dilakukan ? ( jawaban adalah kata kerja dan kata benda ) 

3. Berapa biaya yang diperlukan untuk memenuhi fungsi primer ? 

 

c. Alternatif fungsional 

Dengan diketahuinya biaya total serta biaya yang diperlukan untuk 

memenuhi fungsi – fungsi primer dan fungsi sekunder, maka akan dapat 

ditampilkan alternatif-alternatif baru dari desain awal. Kemudian 

alternatif tersebut dibandingkan dan ditentukan alternatif terpilih. 

Bertanbahnya fungsi akan meningkatkan perfomansi, biaya yang 

dikeluarkan juga akan meningkat. Analisa fungsi dapat mencegah 

adanya fungsi yang tidak diperlukan dalam penyusunan perencanaan 

fungsi yang baik. 
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d.    FAST ( Funtional Analysis System Technique) 

Adalah penyusunan diagram secara sistematis untuk 

mengidentifikasikan fungsi-fungsi dan menggambarkan kaitan antara 

fungsi-fungsi tersebut. Fungsi dinyatakan sebagai gabungan kata kerja 

dan kata benda. Fungsi merupakan dasar arti rekayasa nilai. Pendekatan 

fungsional yang dipakai dalam rekayasa nilai dengan tujuan untuk 

mendapatkan gambaran singkat permasalahan. 

Analisa fungsi bertujuan  untuk mengidentifikasikan fungsi esensial 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, 

fungsi-fungsi yang tidak diperlukan dapat dihilangkan juga 

memungkinkan perancangan untuk mengidentifikasikan alternatif-

alternatif komponen yang dapat menghasilkan fungsi-fungsi yang 

diperlukan. Salah satu teknik analisa fungsi yang popular dan banyak 

digunakan adalah teknik FAST. FAST merupakan suatu teknik 

penyusunan secara sistematis fungsi-fungsi yang diperlukan. Teknik ini 

bertujuan untuk menyederhanakan desain, operasi, rencana produser, 

atau problem kedalam elemen-elemen dan fungsional yang 

teridentifikasi. Beberapa istilah yang digunakan dalam metode FAST 

menurut Zimmerment & Hart (1982) antara lain : 

1. Fungsi Primer, fungsi ini merupakan fungsi bebas yang 

menggambarkan kegiatan utama yang harus ditampilkan oleh 

sistem, tanpa fungsi ini sistem akan kehilangan identitas. 

2. Fugsi Ikutan, disebut juga sebagai fungsi sekunder dan 

keberadaannya tergantung fungsi yang lebih tinggi tingkatannya. 

3. Fungsi Pendukung, diadakan untuk meningkatkan penampilan 

fungsi-fungsi pada jalur kritis. 

4. Fungsi Tingkat Tinggi, fungsi ini berada pada bagian paling kiri 

diagram FAST. Fungsi dasar merupakan fungsi tingkat tertinggi 

yang berada pada batas lingkup. Fungsi ini ditemukan dengan 

pertanyaan “mengapa fungsi ini harus dilaksanakan ?“. 
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5. Fungsi Tingkat Rendah, terletak pada bagian kanan diagram FAST. 

Fungsi ini dapat  menambah dengan mengajukan pertanyaan “ 

bagaimana fungsi itu dilaksanakan?”. 

6. Fungsi Jalur Kritis, fungsi jalur kritis adalah semua fungsi secara 

berurutan menjelaskan bagaimana dan mengapa dari fungsi lain 

dalam urutan tersebut. 

7. Batas Lingkup, adalah batas pembahasan dari masalah yang 

dihadapi. Pada diagram FAST ditunjukan sebagai daerah yang 

dibatasi oleh dua garis vertical yang mesing-masing berbatasan 

dengan fungsi tingkat tinggi dan fungsi tingkat rendah. 

Dalam diagram FAST, secara kreatif fungsi-fungsi diurutkan sesuai 

dengan tingkatannya dengan menggunakan 2 buah pertanyaan yaitu 

Bagaimana (How) dan Mengapa (Why).  

                    How               Why 

           Tujuan didesain Fungsi yang 

                Kriteria desain  terjadi setiap saat 

 

           Lingkup Permasalahan 

Gambar 2.1  Diagram FAST 

Dalam pembuatan diagram FAST dimulai dengan membuat batas 

lingkup sebelah kiri  atas dan mendapatkan fungsi dasar (utama). 

Penempatan itu disebut batas lingkup tinggi. Dengan mengajukan 

Fungsi 

Dasar 

Fungsi 

tingkat 

tinggi 

Fungsi 

Penduku

ng 

Fungsi 

tingkat 

bawah 

Fungsi 

Lanjutan 

Fungsi 

Lanjutan 

Fungsi 

yang 

bersamaan 

arti 

Fungsi 

Lanjutan 

Fungsi 

lanjutan 

Fungsi 

bersamaan 

arti 
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pertanyaan mengapa dan bagaimana pada fungsi dasar itu akan 

diuraikan sampai menghasilkan fungsi-fungsi lanjutan atau fungsi 

pendukung. Jawaban untuk pertanyaan mengapa ditempatkan pada blok 

sebelah kiri fungsi. Sedangkan jawaban untuk pertanyaan bagaimana 

ditemptkan pada kotak sebelah kanan. 

 

E.  AHP ( Analisis Hierarki Process ) 

Adalah metode yang merinci keadaan yang komplek atau tidak terstruktur 

kedalam komponen-komponen, kemudian mengatur bagian dari komponen 

kedalam bentuk berjenjang (hierarki). AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. 

Saaty, dapat memecahkan masalah yang komplek dimana aspek atau kriteria yang 

diambil cukup banyak. Juga kompleksitas ini disebabkan oleh struktur masalah 

yang yang belum jelas, ketidakpastian persepsi pengambil keputusan serta 

ketidakpastian tersedianya data statistik yang akurat atau bahkan tidak sama sekali. 

Peralatan dari AHP adalah sebuah hirarki yang fungsional dengan input utamanya 

adalah persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah komplek dan tidak 

terstruktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok 

tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. Suatu tujuan yang bersifat umum yang 

dijabarkan kedalam beberapa sub tujuan yang lebih terperinci yang dapat 

menjelaskan maksud tujuan pertama. Penjabaran ini dapat dilakukan terus hingga 

akhirnya diperoleh tujuan yang bersifat operasional. Dan pada hirarki terendah 

inilah dilakukan proses evaluasi atas alternatif-alternatif yang menjadi ukuran 

pencapaian tujuan utama dengan menetapkan satuan apa kriteria diukur. Penjabaran 

tujuan dalam hirarki yang lebih rendah pada dasarnya ditujukan agar memperoleh 

kriteria yang dapat diukur walaupun sebenarnya tidak demikian adanya. Dalam 

beberapa hal tertentu mungkin lebih menguntungkan bila menggunakan tujuan pada 

hirarki yang lebih tinggi dalam proses analisisnya, semakin rendah dalam 

menjabarkan tujuan semakin mudah pula dalam menentukan ukuran objektif dan 

kriterianya.  

Model AHP pendekatannya hampir identik dengan model perilaku polotis, 

yaitu merupakan model keputusan ( individual ) dengan menggunakan pendekatan 
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kolektif dari proses pengmbilan keputusannya. Pada dasarnya AHP adalah suatu 

teori umum tentang pengukuran untuk menemukan skala rasio baik dari 

perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Perbandingan ini dapat 

diambil dari ukuran actual atau dari skala dasar yang mencerminkan kekuatan 

perasaan dan prefensi relative. Kelebihan AHP menurut (Yahya, 1995) 

dibandingkan dengan yang lainnya :  

a. Struktur yang hierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang diperoleh 

sampai pada sub kriteria yang paling dalam. 

b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang diperoleh oleh para pengambil 

keputusan. 

c. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisa sensivitas 

pengambil keputusan. 

AHP dapat digunakan untuk: 

a. Menentukan peningkatan berbagai alternatif. 

b. Mengalokasi sumber daya. 

c. Melakukan perbandingan manfaat atau biaya . 

d. Menjalankan pengendalian dalam sistem dengan mengevaluasikan 

kepekaan hasil terhadap berbagai perubahan. 

 

a. Langkah-langkah AHP  

 Analisis Hirarki Proces merupakan model pengambilan keputusan yang 

komprehensif yaitu mampu untuk memecahkan masalah yang multi obyektif 

dan multi kriteria yang berdasar pada perbandingan preference dalam setiap 

elemen pada hirarki. Langkah dalam AHP antara lain : 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, 

dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif pada 

tingkatan kriteria paling bawah. 

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relative atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing 
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tujuan kriteria setingkat diatasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan 

judgement dari pengambil keputusan dengan nilai tingkat kepentingan 

suatu elemen dibandingkan elemen yang lainnya.   

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement 

seluruhnya sebanyak n x [ (n – 1 ) / 2 ] buah, dengan n adalah banyaknya 

elemen yang dibandingkan. 

5. Menghitung nilai Eigen dan menguji kekonsistensinya, jika tidak 

konsisten maka pengambilan data diulangi. 

6. Mengulangi langkah 3, 4, 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 

7. Menghitung Vektor Eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan. 

Nilai vector eigen merupakan bobot setiap elemen.Langkah ini 

judgement dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hirarki 

terendah sampai pencapaian tujuan. 

8. Memeriksa konsistensi hirarki, jika nilainya lebih dari 10% maka 

penilaian data harus diperbaiki. 

 Penilaian skala yang diperkenalkan oleh Saaty (1980) dengan menetapkan 

skala kuantitatif 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat 

kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya. 

 

Tabel 2.3  Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Intensitas 

kepentingan 

Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen sama penting Dua elemen mempunyai 

pengaruh yang sama besar 

terhadap tujuan 

2 Elemen yang satu sedikit 

lebih penting dari pada 

elemen lainnya 

Pengalaman dan penilaian 

sedikit menyokong satu elemen 

dibandingkan elemen lainnya 

5 Elemen yang satu sedikit 

lebih penting dari pada 

elemen lainnya 

Pengalaman dan penilaian 

sangat kuat menyokong satu 

elemen dibandingkan elemen 

lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih 

mutlak penting daripada 

elemen lainnya 

Satu elemen yang kuat disokong 

dan didominan terlihat pada 

praktek 
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9 Satu elemen lebih mutlak 

penting daripada elemen 

lainnya 

Bukti yang mendukung elemen 

yang satu terhada lainnya 

memiliki tingkat penegasan 

tertinggi yang mungkin 

menguatkan 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai 

pertimbangan yang 

berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada dua 

kompromi diantara dua pilihan 

Kebalikan Jika untuk aktifitas i mendapat satu angka dibandingkan dengan 

aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila 

dibandingkan oleh i 

Sumber : Saaty, T. (1993)  

 

Dalam penilaian kepentingan relative dua elemen berlaku Aksioma 

Resiprokal artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, maka 

elemen j harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding i. Disamping itu 

perbandingan dua elemen yang sama akan menghasilkan nilai 1 artinya sama 

penting. Dua elemen yang berlainan dapat saja dinilai sama penting. Jika 

terdapat n elemen maka akan diperoleh matrik pairwise Comparisson ukuran 

n x n. 
 

Tabel 2.4 Matrik Perbandingan Berpasangan 

 A1 A2 … An 

 A1 

A2 

- 

- 

- 

An 

a11 

a21 

- 

- 

- 

An1 

A12 

A22 

- 

- 

- 

An2 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

A1n 

A2n 

- 

- 

- 

ann 

 

Matrik An X n merupakan matrik resiprokal. Dan diasumsikan terdapat 

elemen yaitu W1,W2,…,Wn yang akan dinilai secara perbandingan 

Nilai (judgment) perbandingan secara berpasangan antara (Wi,Wi)dapat 

dipresentasikan seperti matriks tersebut  

wj

Wi
 = a(i,j) ; I,j = 1,2,…n  ………………(1) 
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Unsur-unsur matriks tersebut diperoleh dengan membandingkan satu 

elemen operasi terhadap elemen operasi lainnya untuk tingkat hirarki yang 

sama. Misalnya unsur  aii adalah sama dengan 1. Dengan cara yang sama 

maka diperoleh semua unsure diagonal matrik perbandingan sama dengan 

1. Bila vector pembobotan elemen-elemen operasi A1,A2,A3…,An tersebut 

dinyatakan sebagai vector W, dengan W = W1,W2,…,Wn. 

Matrik perbandingan menjadi seperti gambar dibawah ini. 

 

Tabel 2.5 Matrik Perbandingan Preferensi 

 A1 A2 … An 

A1 

A2 

- 

- 

An 

w1/w1 

w2/w1 

- 

- 

wn/w1 

w1/w2 

w2/w2 

- 

- 

wn/w2 

… 

… 

… 

… 

… 

w1/wn 

w2/wn 

- 

- 

wn/wn 

  

Bila matrik dikalikan dengan vector kolom W =(W1,W2,..,Wn) maka 

diperoleh hubungan :  

AW = nW…………………………(2) 

[A – nI] W = 0…………………….(3) 

Persamaan (2) ini dapat memberikan solusi yang tidak nol bila n merupakan 

eigenvalue dari A dan W adalah eigenvektornya. 

Setelah eigen value matrik perbandingan A tersebut diperolah ,misalnya 

λ1,λ2,…λn dan berdasarkan matrik A yang mempunyai keunikan, yaitu Aii 

= 1 dengan i = 1,2,..,n, maka: 





n

i

ni
1

  …………………………..(4) 

Untuk mendapatkan W, maka dapat dilakukan dengan mensubstitusikan 

harga eigen value maksimum pada persamaan: 

AW = λmaks W …………………….(5) 

Selanjutnya persamaan (2) dapat diubah menjadi: 

[A- λmaks I] W = 0………………….(6) 

Untuk memperoleh harga nol maka perlu diset adalah: 
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A-λmaks I = 0……………………….(7) 

Dengan memasukkan harga λmaks kepersamaan (3) dapat ditambah dengan 

persamaan  





n

i

Wi
1

2 1……………………………(8) 

 maka akan diperoleh bobot, masing-masing elemen operasi yang 

merupakan eigenvector yang bersesuaian dengan eigen value maksimum.  

 

 

 

b. Pehitungan konsistensi  

 Matrik bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan 

tersebut harus mempunyai hubungan cardinal dan ordinal sebagai berikut:  

Hubungan Kardinal : a ij . a jk  = a ik k  

Hubungan Ordinal : A i  > A j , A j >A k  maka A i > A k  

Pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dari hubungan tersebut, 

sehingga matrik tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini tetrjadi karena 

ketidak konsistenan dalam preferensi seseorang. Dalam teori matrik 

diketahui dalam kesalahan kecil pula pada eigen value. Dengan 

mengkombinasikan apa yang telah diuraikan sebelumnya., jika diagonal 

utama dari matrik A bernilai 1 dan jika A konsisten, maka penyimpangan 

yang kecil dari a ij  akan menunjukkan eigen value terbesar maks  nilainya 

akan mendekati n dan eigen value sisanya akan mendapati nol. 

Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan Indeks Konsistensi 

dengan persamaan: 

CI = 
1



n

nmaks
  ………………. (9) 

Keterangan : 

maks  = eigenvalue maksimum 

N  = ukuran matrik 
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Indeks konsistensi ( CI ) ; matrik random dengan skala penilaian 9 ( 1 sampai 

dengan 9 ) beserta kebalikannya sebagai indeks random ( RI ). Jika penilaian 

numeric diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8,….. 1, 2,…., 9 diperoleh 

rata-rata konsistensi untuk matrik dengan ukuran berbeda sebagai berikut  
 

Tabel 2.6  Nilai Indek Random 

Ukuran Matrik 
Indeks Random 

(Inkonsistensi ) 

1,2 0.00 

3 0.58 

4 0.9 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.49 

11 1.51 

12 1.48 

13 1.56 

14 1.57 

15 1.59 

Sumber : Sutrisno Hadi (1991) 

 

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matrik didefinisikan sebagai 

Rasio Konsistensi ( CR ) 

CR = 
RI

CI
  ………………………(10) 

Untuk model AHP matrik perbandingan dapat diterima jika nilai rasio 

konsistensi adalah < 0,1. 
 

c. AHP Dalam Kelompok 

 Sekelompok orang yang berdiskusi umumnya mempunyai pemahaman 

yang lebih baik dari pada seseorang dari kelompok itu bila berpikir sendiri. 

Karena itu hirarki dari penilaian yang dihasilkan suatu kelompok 

seharusnya akan lebih baik. Namun diskusi kelompok juga dapat 

menimbulkan masalah, yaitu diperlukan waktu untuk mencapai consensus. 
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Jika konsensus tak tercapai, maka ada beberapa cara peyelesaian. Pertama 

dilakukan pemungutan suara dan penilaian didasarkan suara terbanyak. 

Kedua, dengan menemukan rata-rata geometric dari penilaian yang 

diberikan oleh seluruh anggota kelompok. Nilai rata-rata geometric ini 

dianggap sebagai penilaian kelompok. Contoh sebuah kelompok 

beranggotakan 3 orang, masing-masing memberi penilaian 2,3 dan 7 maka 

penilaian kelompok adalah  

  3 732 xx  = 3,48. 

 Persoalan menjadi lain apabila penilaian diberikan oleh peserta secara 

terpisah. Pada kasus ini setiap paserta dapat diberikan bobot tertentu 

berdasarkan pengaruhnya atau keahliannnya. 

 

F. Uji Kesahihan ( Validitas ) Butir 

Kesahihan ( Validitas ) adalah tingkat kemampuan suatu instrument untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang 

dilakukan dengan instrument tersebut ( Sutrisno Hadi, 1995 ). Kesahihan 

suatu kuesioner dinyatakan dengan tingkat kemampuan butir-butir 

pertanyaan. Analisa kesahihan butir dilakukan bertujuan untuk menguji 

apakah tiap-tiap butir pertanyaan telah mengungkapkan factor yang ingin 

diselidiki sesuai dengan kondisi populasinya. 

Suatu butir pertanyaan sahih bila korelasi butir dengan factor positif dan 

peluang ralat p dari korelasi tersebut maksimal 5%. Sedangkan langkah-

langkah pokok dalamanalisa kesahihan butir adalah: 

a) Menghitung skor factor sebagai jumlah dari skor butir dalam factor. 

b) Menghitung korelasi momen tangkar antara skor butir (x) dengan skor 

faktor (y). 

Rumus korelasi momen tangkar yang digunakan: 

 r xy = 

  
  





)}(}{/{

))((

YYNXN

YXXYN
   ………………………..(11) 

Keterangan: 

r xy = Korelasi momen tangkar 
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N = Jumlah subyek responden 

 x  = Jumlah X ( skor butir ) 

x
2

 = Jumlah skor butir kuadrat 

 y  = Jumlah Y ( skor factor ) 

 y
2

 = Jumlah skor factor kuadrat 

 xy  = Jumlah perkalian X dan Y 

 

Apabila dari hasil uji terdapat butir yang gugur, maka harus melakukan 

putaran analisis berikutnya. Semua Langkah 1 sampai 4 harus dilakukan lagi 

untuk mendapatkan butir yang tidak gugur. Jika dari putaran kedua masih 

terdapat butir yang gugur maka harus melanjutkan putaran ketiga. Putaran - 

putaran analisis harus dilakukan sampai pada putaran yang ternyata tidak 

ada lagi butir yang gugur. Untuk memperoleh keakuratan hasil dalam 

perhitungan dan menghemat waktu, maka semua analisis kesahihan dan 

keandalan butir dilakukan dengan menggunakan software SPSS edisi 

Sutrisno Hadi. 

 

G.  Keandalan ( Reliabilitas ) Butir 

Realibilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau akurasi yang ditujukan 

oleh instrument pengukuran (Umar, 1997). Instrument yang realibel dapat 

juga dikatakan sebagai instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama pula (Arikunto, 1991). Rumus yang digunakan 

untuk mengukur reabilitas suatu instrument adalah : 

 ryy = 
)1(

)(2

rxy

rxy


 …………………………………………(12) 

Keterangan : 

rxy = Nilai korelasi antara jumlah alternatif jawaban yang 

dipilih oleh seluruh responden dari setiap butir 

pertanyaan dengan jumlah hasil total seluruh 

alternative jawaban pertanyaan seluruh responden . 

 Analisis keandalan butir ini dilakukan dengan menggunakan Software 

SPSS. 



 

30 

 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengukur nilai desain produk setelah perbaikan perancangan produk 

sehingga diperoleh nilai yang lebih tinggi. 

b. Menentukan perbedaan nilai produk berdasarkan pemilihan alternative 

yang ada. 

c. Menganalisa tahap pengembangan produk tanpa menghilangkan fungsi 

utama.  

 

3.2.  Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Dari hasil pengembangan produk ini maka akan meningkatkan 

performan produk yang ada dengan mengidentifikasikan kebutuhan 

konsumen. 

b. Membuat desain produk lampu hias yang menarik serta meningkatkan 

omzet penjualan produk karena spesifikasi produk yang sesuai dengan 

konsumen. 

c. Menjadikan bahan masukan yang memberi kepastian bagi perusahaan 

dalam membuat produk lampu hias yang terbaik berdasarkan alternative 

yang ada sehingga mempunyai nilai kompetitif tinggi dan  berdaya saing 

kuat. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Objek Penelitian  

Penelitian dilakukan di Senthir Gallery yang bertempat di Ring Road Utara 

Karangnongko Sangrahan No.2a, RT 13 RW 07, Sanggrahan, Maguwoharjo, Kec. 

Depok,  Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55271. 

 

 

4.2  Metode yang Digunakan  

Metode yang digunakan dalam penetian ini dilakukan dengan wawancara 

yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai struktur organisasi saat ini 

dan biaya yang digunakan untuk pengoperasian, serta tanya jawab langsung dengan 

para konsumen mengenai pendapatnya tentang produk lampu hias. Selain itu juga 

dilakukan metode koesioner yaitu  suatu alat untuk mendapatkan data informasi 

mengenai gejala suatu masalah.  

Kuesioner yang baik adalah mendukung pertanyaan yang dapat 

memberikan respon seperti yang diharapkan. Pertanyaan berupa fakta yang 

diketahui oleh responden data pendapat dan sikap responden. Tujuan pokok 

kuisioner adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta 

memperoleh informasi dengan reabilitas dan validitas terbaik. 

Observasi merupakan metode dengan pengamatan langsung di perusahaan 

dan kepada para konsumen untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data 

primer yang diperoleh yaitu data penentuan bobot atribut produk lampu hias dan 

data penilaian pemilihan desain model alternaitif produk lampu hias.  

Data sekunder merupakan data tambahan yang relevan dengan penelitian 

ini seperti: data spesifikasi produk lampu hias, data jenis bahan baku dan bahan 

pembantu produk lampu hias, data harga bahan baku dan bahan pembantu produk 

lampu hias dan data biaya tenaga kerja dan overhead pabrik yang dibutuhkan. 

Karena sulit untuk memperkirakan jumlah konsumen produk lampu hias 

tersebut secara tepat, dianggap jumlah proporsi populasi (P) tidak diketahui. Dalam 

suatu pendugaan proporsi dengan menggunakan sample random yang diinginkan 
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keyakinan   (1 -  ), bahwa besarnya error (E) dalam perencanaan ini tidak melebihi 

harga tertentu, maka rumus error ( E ) dapat digunakan untuk menentukan besarnya 

sample yang harus diambil. 

 Tingkat kepercayaan ( Confidence Level ) yang digunakan sebesar 90%, 

maka : 

E = 1,64 
n

PP )1( 
……………………………………( 13 ) 

Keterangan : 

E = Error 

P = Proporsi sample 

n = Jumlah sample 
 

Karena besarnya proporsi sample P tidak diketahui maka besarnya P ( 1 – 

P ) juga tidak diketahui, tetapi nilai P salalu diantara 0 sampai 1, dengan P 

maksimum, sehingga : 

f( P )   = P - P 2  

df ( P ) / d ( p )  = 1 – 2P 

df ( P ) / d ( p ) maksimum jika df ( p ) / d ( p ) = 0  

      0 = 1- 2P 

      P = 0,5 

 

Harga maksimal dari f ( P ) adalah P (1 – P ) = 0,5 . ( 1 -0,5 ) 

      = 0,25 

Jadi besarnya sample jika digunakan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan 

kesalahan yang terjadi tidak lebih dari 0,1 ( 10% ) adalah : 

  N = 
2

2

2/ )1()(

E

PPZ  ……………………………..…..…( 14 ) 

  N = 
2

2

)1,0(

)25,0()64,1(
 

   = 67,24  atau 67 sampel 
  

 Untuk mendapatkan sampel yang representative (sample yang dapat 

mewakili populasi), teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non 

probability sampling yaitu metode purpose sampling, dimana peneliti memberi 

batasan berdasarkan ciri- ciri subyek yang dapat dijadikan sample penelitian. 
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Artinya didalam memperoleh sample dari konsumen  yang memakai produk lampu 

hias yang berasal dari dalam negeri. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1    Analisis Kuantitatif 

1.   Fase Informasi 

 Fase ini bertujuan untuk memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan 

rencana kerja yang akan dikerjakan dengan jalan mencari informasi yang sebanyak-

banyaknya. Secara garis besar informasi yang diperlukan baik dari perencanaan 

maupun pemilik meliputi kriteria perencanaan, kondisi lapangan, batasan produk, 

perhitungan perencanaan dsb.Informasi yang diperoleh disusun secara teratur, 

semakin banyak informasi yang diperoleh semakin menunjang suksesnya penelitian 

ini. 

a. Data Produk Desain Awal 

Produk lampu hias jenis gantung bahan utamanya kuningan dan tembaga, 

sedangkan semua bagian bahan pembantunya adalah sama dengan produk 

lampu hias standar, yaitu tidak menggunakan fantasi satu warna. 

Adapun bahan baku utamanya yang digunakan untuk memproduksi lampu 

hias jenis gantung adalah tembaga, alumunium dan kuningan merk Samboo 

dan Germany warna kuning dan emas dengan ketebalan 0,8 mm. Samboo 

adalah jenis tembaga dan kuningan yang berasal dari negara Jepang, 

sedangkan Germany berasal dari negara Jerman. Bahan baku berupa 

lembaran, yang bisa didapatkan di kota Solo. Pembelian bahan baku 

dilakukan seminggu sekali, setiap harinya produksi menghabiskan 50 kg 

kuningan dan 125 kg tembaga. Untuk klasifikasi bahan diambil pada standar 

ukuran dan mutu tembaga dan kuningan. Adapun ukuran bahan yang 

dipakai  adalah ukuran besar 1 x 2 m., ukuran kecil 36 x 120 cm. Sedangkan 

harga untuk jenis Samboo adalah 85.000/kg, dan germany adalah 87.000/kg.  

Bahan baku pembantu yang digunakan dalam pembuatan produk lampu hias 

jenis gantung adalah: 
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a) Fiber glass. Adapun yang digunakan untuk memproduksi lampu hias 

jenis gantung ini adalah fiber jenis batu, bening, dan  susu. Dengan harga 

35 rb/m sampai 100 rb/m. 

b) Fiting. Adapun yang sering digunakan adalah fiting wara putih dengan 

harga 10 rb/biji. 

c) Bola lampu led dengan ukuran 120 watt dengan harga 30 ribu/biji. 

d) Kabel. Yang sering digunakan adalah kabel merk radial dengan warna 

putih harga 1500/m. 

e) Steker. yang sering digunakan adalah steker warna hitam 2 kontak 

dengan harga 4 rb/m. 

f) Kawat. Kawat yang dipakai adalah jenis super dengan harga 50 rb/m. 

g) Pipa. Pipa ini terbuat dari tembaga yang sudah berbentuk pipa dengan 

diameter 0,8 cm, sedang tinggi tiang 1,8 cm dan 2,5 cm. Rp.50rb sampai 

Rp.75rb/Kg. 

h) Untuk pewarnaan bahan yang digunakan Vernis, Cat minyak, Brom, 

Amplas ( memperhalus ukiran ), Clear coating, Arang, Patri timah, 

Asam sulfat ( HCl ). 

Peralatan yang digunakan untuk produksi saat ini adalah kerajinan tangan 

maka peralatan yang digunakan sebagian masih tradisional dan sederhana.  

a) Palu 

b) Ondel 

c) Suwul 

d) Jantur 

e) Mesin Bur 

f) Gerinda tangan ( Makita ) 

g) Blower 

h) Gunting 

i) Kikir 

j) Las listrik 

k) Solder 

l)    Tabung Oksigen 
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b. Spesifikasi Produk Desain Awal 

 Produk lampu hias jenis gantung mempumyai spesifikasi produk seperti : 

a) Gantungan (Hanger), adalah bagian dari lampu yang berfungsi untuk 

meletakkan / menggantungkan lampu  ke dudukan. 

b) Kepala (Tudung) Lampu, merupakan bagian dari atas lampu yang 

berbentuk kerucut yang terbuat dari tembaga dengan merk jerman.  

c) Body  tengah, adalah bagian tengah dari lampu hias yang terdiri dari     

 Fiber glass yang terbuat dari kaca untuk memantulkan cahaya agar 

tidak terlalu silau. 

 Fiting untuk meletakkan bola lampu yang terletak di dalam. 

 Lampu untuk menghasilkan cahaya. 

 Kabel untuk menghantarkan arus listrik. 

 Steker untuk menghubungkan arus listrik  

 Pipa yang terbuat dari tembaga untuk menempatkan kabel. 

d) Bagian bawah, terdiri dari body bawah yang terbuat dari tembaga dan 

kawat yang dibentuk seperti jagung. 

c. Jenis produk yang dihasilkan 

Jenis produk yang dihasilkan  adalah industri kerajinan tembaga dan 

kuningan maka produk yang dhasilkan juga merupakan perpaduan antara 

kedua bahan tersebut : 

1) Brass Handicraft, yaitu kerajinan tangan dari bahan kuningan antara lain 

patung, wasfel,  tempat perhiasan,  hiasan dinding,  lampu gantung,  

kaligrafi,  bokor,  guci,  asbak,  lampu duduk tempat buah,  piring,  

pigura,  dan mangkok. 

2) Cooper Handicraft, yaitu kerajinan tangan dari bahan tembaga,  

sebenarnya hampir sama dengan brass hanya beda bahan saja. 

a) Vas:  elips,  oval,  daun pisang,  batu,  tetes air,  bola,  gelas,  ulir,  miring,  

anggrek,  guci,  indra,  kerang,  perahu,  dll. 

b) Wastafel:  double tembaga, persegi panjang, bulat,  oval,  caping,  acak,  

double out side,  cacah halus,  double kotak. 
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c) Hiasan:  lampu hias, lukisan dinding, pemandangan alam, kali grafi, 

cermin,  dan pigura. 

d) Pajangan:  hiasan rumah tangga, yang biasanya dipajang didalam lemari 

kaca atau sejenisnya.  Bentuknya dibuat sesuai keinginan konsumen. 

e) Perabot rumah tangga :  meja,  kursi,  lampu gantung,  tempat payung,  

gayung,  mangkok,  piring,  tempat buah,  panci masak,  asbak,  dan 

tempat tisu. 

f) Papan nama : Produk ini dibuat sesuai dengan permintaan konsumen.  

Biasanya berupa papan nama hotel, ruang didalam hotel,  dan kamar 

hotel. 

d. Proses Produksi   

 Dalam pelaksanaan proses produksi melalui beberapa tahap yang harus 

dikerjakan. Dimana proses produksi tersebut saling berkaitan dan 

menentukan baik dan tidaknya produk yang dihasilkan. 

1. Persiapan bahan baku, bahan baku masih berupa lembaran baik tembaga 

maupun kuningan.  Dimana harus dipilih bahan baku yang baik agar 

didapatkan produk yang baik pula.  Dalam menggunakan bahan baku 

hendaknya efisien dalam arti bahan baku yang diperlukan disesuaikan 

dengan produknya. 

2. Pemotongan bahan, dalam proses ini lembaran tembaga atau kuningan 

dipotong sesuai desain yang dibutuhkan, dimana pemotongan dilakukan 

dengan gunting khusus. 

3. Penyabungan, semua bahan yang akan di pakai untuk membuat lampu 

hias harus di jabung terlebih dahulu agar mudah untuk di tatah. 

4. Pengelasan, tujuan dari pengalasan adalah menyambung bagian-bagian 

yang ada menjadi satu bagian yang utuh pengelasan harus dilakukan 

secara hati-hati agar bekasnya tidak begitu kelihatan. 

5. Pembentukan, proses ini adalah perwujudan dari produk yang akan 

dibuat dimana sambungan dari lembaran-lembaran itu dibentuk menjadi 

sebuah benda.  Ini merupakan bentuk dasar dari produk ini, yang nanti 

akan dilakukan lagi beberapa tahap untuk  finishing. 
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6. Pembakaran, dalam proses ini produk dibakar diatas bara api, dengan 

tujuan agar materialnya menjadi lebih lunak, sehingga akan 

memudahkan dalam penciptaan reliefnya. Produk dibakar pada 

temperatur tertentu agar didapatkan produk yang sesuai dengan 

keinginan. 

7. Finishing Pembentukan, produk dalam bentuk dasar tadi di finishing 

sesuai keinginan. Misalnya produk lampu dimana konsumen ingin ada 

relief di dalam bodi lampu maka pada tahap ini relief  akan dibuat dan 

dihaluskan. 

8. Finishing Warna, untuk mempercantik tampilan produk ini dicat dengan 

menggunakan cat minyak ataupun brom. Penggunaan cat harus 

disesuaikan dengan jenis produk, perpaduan warna yang benar dan 

menarik akan menimbulkan kesan cantik pada produk tersebut,  produk 

siap dipasarkan. 

e. Stuffing 

 Dalam proses stuffing perusahaan benar-benar memperhatikan hal-hal yang 

sepele sekalipun karena menginginkan kepuasan dari buyer : 

1. Memeriksa peti kemas seperti light test, bersalin,  bebas bau,  kering dan 

bebas hama,  pintu dapat ditutup dengan baik dan atap tidak berkarat. 

2. Stuffing yang baik 

  a)  Maksimum Kapasitas container 

  b)  Berat terbagi rata 

  c)  Peraturan umum pemuatan barang dalam karton  

  d)  Yang ringan diatas yang berat dibawah 

  e)  Ruang kosong harus di dunnage 

  f)  Kemasan mudah pecah jangan tertekan di dinding 

  g)  Susunan jangan rubuh menimpa pintu container 

  h)  Peraturan special cargo harus diperhatikan  

  i)  Muatan berbahaya harus diperhatikan  

 3.  Mengurangi Akibat Kondensasi 

a)  Harus ditata tempat yang lebih lapang  
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b) Container harus kering  

c) Dipergunakan silica gel 

d) Dunnage harus kering  

e) Besi harus dicat atau di bungkus pipa PVC 

 Dalam proses pengelasan container dilakukan oleh perusahaan. Container 

yang biasa digunakan adalah container dengan ukuran 20 feet (20’). Barang 

di kemas dalam karton dan dilapisi dengan papan kayu yang dipaku, supaya 

barang tidak tergores sebelum dimasukkan dalam karton barang dibungkus 

dengan kertas koran.  Setelah pengelasan selesai barang siap dibawa 

kepelabuhan untuk dikirim ke tujuan. 

f. Penentuan Biaya Variabel Produk Desain Awal 

Biaya variabel produk desain awal merupakan biaya yang dipengaruhi 

langsung oleh volume produksi desain awal lampu hias. Adapun biaya 

variabel produk lampu hias yang dapat di identifikasi adalah : 

1. Biaya bahan baku, perhitungan biaya material ini berdasarkan bahan 

utama dan bahan pembantu dari produk lampu hias jenis gantung. 

Kapasitas produksi dihitung untuk 100 lampu/bulan. 

 Hanger, terbuat dari pipa tembaga, tebal 0,8 mm tinggi 50 cm 

 Kepala (Tudung Kerucut), menggunakan campuran tembaga dan 

kuningan merk Samboo ukuran 1 x 2 m, tebal 0.8 mm  

 Bodi, untuk bodi atas dibutuhkan tembaga merk germany dengan 

ukuran 1 x 2 m, tebal 0,8 mm 

 Fiber glass, merk  super jenis Batu, harga Rp. 100.000/m 

 Bola lampu kecil, Led dengan daya 12 watt dan harga Rp.30.000/biji 

 Kabel, warna hitam dengan harga Rp.1500/m 

 Steker, warna hitam dengan harga Rp.4000/biji 

 Kawat, merk Super , warna hitam, berat 2 ons, harga Rp. 50.000/kg 

 Fiting, merk Jerman, warna Hitam dengan harga Rp. 10.000/biji 

 Pipa, diameter 0,8 cm, sedang tinggi tiang 40 cm jumlah 8 buah dan 

pipa bentuk alas diameter 17 cm jumlah 1. Harga Rp.50rb sampai 

Rp.75rb/Kg. 
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- Pewarnaan (finishing), bahan untuk pewarna yang dipakai adalah cat 

atau brom 

Total biaya bahan baku yang didapatkan adalah : 

 

Tabel 5.1. Total Biaya Bahan Baku Per Unit 

Jenis Bahan Baku Biaya 

1. Hanger  Rp.       25.000 

2. Tudung Kerucut kecil Rp.       30.500 

3. Kerucut besar Rp.     273.000 

4. Pipa Rp.       50.000 

5. Bola lampu Rp.       30.000 

6. Kabel Rp.         1.500 

7. Steker  Rp.         4.000 

8. Fiting Rp.       10.000 

9. Kawat Rp.       20.000 

10. Fiber Glass Rp.       50.000 
Total biaya bahan baku / Unit   Rp.    494.000 

 

2. Penentuan Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Jumlah tenaga kerja seluruhnya adalah 15 karyawan. Jam kerja untuk 

karyawan dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB 

dengan waktu istirahat pukul 12.00 -13.00 WIB. Karyawan bagian 

produksi dalam 1 hari mampu memproduksi 100 unit lampu hias jenis 

gantung / bulannya. Upah tenaga kerja  yaitu Rp. 2.600.000 /bulan, 

sehingga dengan upah per hari karyawan yang rata-rata adalah Rp. 

100.000 / hari sudah diatas UMR. 

 Sedangkan biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.2. Total Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Jenis Biaya Jumlah Tenaga 

Kerja 

Upah Hari Kerja Total / bulan 

Tenaga kerja 

langsung 

14 Rp.100.000 / hari 26 hari kerja Rp.39.000.000 

    

3. Penentuan Biaya Listrik Untuk Mesin Produksi, Biaya listrik untuk 

mesin produksi adalah biaya yang digunakan untuk menjalankan mesin-

mesin dalam memproduksi lampu hias. Jumlah mesin keseluruhan adalah 
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10 mesin. Asumsi yang digunakan adalah mesin-mesin tersebut 

beroperasi 1 hari selama 8 jam dan digunakan selama 26 hari kerja. Besar 

biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut 

selama 26 hari kerja adalah Rp. 700.000. 

Tabel 5.3 Total Biaya Listrik Untuk Mesin Produksi 

Jenis 

biaya 

Jumlah 

mesin 

Hari 

Kerja 

Biaya/Bulan 

kerja 

Total biaya 

listrik mesin / 

hari 

Listrik  

mesin 

10 26 Rp. 1.700.000 Rp. 65.384 

    

 4.  Penentuan Biaya Air Produksi 

Biaya penggunaan air produksi menggunakan asumsi bahwa air untuk 

proses produksi lampu hias berasal dari air pompa selama 30 hari adalah 

Rp. 500.000, sehingga biaya per hari adalah Rp. 17.000 

Tabel 5.4 Total Biaya Air Produksi 

Jenis Biaya Total biaya / hari Biaya / Bulan  

Air Rp. 17.000 Rp. 500.000 

    

Tabel 5.5 Total Biaya Variabel Produk Desain Awal 

Jenis Biaya Total Biaya Variabel / Bulan 

Bahan Baku Rp.    49.400.000 

Tenaga Kerja Rp.      39.000.000 

Listrik / Mesin Rp.        1.700.000 

Air Produksi Rp.           500.000 

TOTAL Rp.      90.600.000 

    
 

2. Identifikasi Fungsi Utama Produk 

Dalam mengidentifikasi fungsi utama produk lampu hias, alat analisa yang 

digunakan adalah Diagram FAST ( Functional Analysis System Technique ), yaitu 

suatu teknik penyusunan diagram fungsi secara sistematis.  

Hasil analisis dengan menggunakan diagram FAST : 

1. Menciptakan Keindahan, fungsi ini merupakan fungsi tingkat tinggi dari produk 

lampu hias.  

2. Desain Lampu, fungsi ini merupakan fungsi dasar dari lampu hias, yaitu yang 

dibutuhkan tujuan atau prosedur suatu produk sehingga dapat bekerja.  
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3. Motif, fungsi ini merupakan fungsi yang terjadi akibat adanya fungsi dasar 

desain model pada produk lampu hias.  

4. Ukuran, fungsi ini merupakan fungsi yang terjadi akibat adanya fungsi dasar 

desain model   pada produk lampu hias. 

5. Warna, fungsi ini merupakan fungsi yang terjadi akibat adanya fungsi dasar 

desain model pada produk lampu hias.  

6. Memberikan kenyamanan pemakai, fungsi ini merupakan fungsi dasar dari 

lampu hias, yaitu yang dibutuhkan tujuan atau prosedur suatu produk sehingga 

dapat bekerja.  

7. Tidak Panas, fungsi ini merupakan fungsi yang terjadi akibat adanya fungsi 

dasar desain model pada produk lampu hias.  

8. Keawetan, fungsi ini merupakan fungsi dasar dari lampu hias, yaitu yang 

dibutuhkan tujuan atau prosedur suatu produk sehingga dapat bekerja.  

9. Bahan Material Yang Bagus, fungsi ini merupakan fungsi yang terjadi akibat 

adanya fungsi dasar desain model pada produk lampu hias.  

10. Memberikan Kepraktisan, fungsi ini merupakan fungsi dasar dari lampu hias, 

yaitu yang dibutuhkan tujuan atau prosedur suatu produk sehingga dapat 

bekerja.  

11. Fleksibel, fungsi ini merupakan fungsi yang terjadi akibat adanya fungsi dasar 

desain model pada produk lampu hias.  

12. Mudah Dalam Pemakaian, fungsi ini merupakan fungsi yang terjadi akibat 

adanya fungsi dasar desain model pada produk lampu hias.  

13. Pelengkap Interior Rumah, fungsi ini merupakan fungsi tingkat rendah dari 

produk lampu hias dan berada di sebelah kanan diagram FAST.  

Dari hasil analisis yang diperoleh berdasarkan diagram FAST, maka fungsi jalur 

kritis bagi keberhasilan produk lampu hias : 

a) Berhasilnya fungsi memberikan keindahan  

b) Berhasilnya fungsi desain model lampu hias 

c) Berhasilnya fungsi kenyamanan produk lampu hias 

d) Berhasilnya fungsi Keawetan produk lampu hias 

e) Berhasilnya fungsi pelengkap interior ruangan 
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Adapun diagram FAST Lampu Hias pada gambar di bawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Diagram FAST 

 

3. Evaluasi Produk  

Pada dasarnya tujuan dari pengembangan produk lampu hias ini adalah 

memenuhi kebutuhan pemakai produk lampu tersebut, dan untuk mengetahui 

apakah pengembangan produk telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka 

perlu dilakukan suatu evaluasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Kebutuhan perlu 

dianalisa dengan aktivitas yang disebut analisa kebutuhan, menggunakan teknik 

yaitu analisa atribut. Atribut suatu produk dapat diturunkan dari kata sifat. 

a. Atribut Produk Lampu Hias, atribut adalah sifat dari hubungan dan elemen yang 

menjadi ciri-ciri hubungan dan elemen tersebut. Salah satu karateristik dari 

Rekayasa Nilai adalah berorientasi pada fungsi dan kriteria keberhasilan fungsi 

   How                   Why   

Menciptakan 

Keindahan 
Desain Lampu 

Memberikan 

Kenyamanan 

Pelengkap 

Interior 

Ruangan 
Fleksibel 

Awet 

Mudah 

Pemakaian 

Tidak panas 

Motif 

Ukuran 
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Material  Bagus 

Praktis 

Lingkup Permasalahan 
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utama lampu hias dari diagram FAST, maka atribut dari lampu hias adalah 

sebagai berikut : 

- Estetika ( Desain Bagus ) 

- Bahan Material 

- Kenyamanan Produk 

- Keawetan Produk 

- Harga Produk 

b. Susunan Derajat Kepentingan Pembobotan, identifikasi populasi merupakan 

langkah awal dalam penelitian yang bertujuan untuk menentukan siapa yang 

menjadi populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen 

produk lampu hias yang berasal dari dalam negeri. Agar data dapat digunakan 

dan diolah pada tahap selanjutnya, terlebih dahulu dilakukan uji keandalan dan 

kesahihan data dengan menggunakan software SPSS. 

Tabel 5.6 Usia Responden 

Usia Jumlah  Responden Prosentase 

20 – 34 tahun 16 orang 22,2 % 

35 – 49 tahun 44 orang 61,1 % 

50 tahun  12 orang 16,7 % 
 

Tabel 5.7 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Prosentase 

PRIA 49 orang 68,0 % 

WANITA 23 orang 32,0 % 
 

Tabel 5.8 Status Responden 

Status Pegawai 

Negeri 

Swasta Wiraswasta Lain-lain 

Jumlah 21 11 36 4 

Prosentase 29,1 % 15,3 % 50,0 % 5,6 % 

 Dari informasi hasil penyebaran kuesioner, maka dapat dihitung bobot 

responden terhadap atribut produk lampu hias.  

Tabel 5.9. Bobot Atribut Produk Lampu Hias 

Atribut Angka Rangking Bobot Rangking 

Estetika (desain) 1 33,3 % 1 

Bahan Material 5 26,7 % 2 

Kenyamanan 3 20,0 % 3 

Keawetan 4 13,3 % 4 
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Harga Produk 2 6,7 % 5 
 

4.    Fase Kreatif 

Rating dalam penilaian produk lampu hias ini menggunakan skala Likert 

yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menjawab berbagai tingkatan 

untuk setiap butir pertanyaan. Adapun penentuan besarnya skor penilaian sebagai 

berikut : 

- Nilai 5, untuk produk lampu hias pada atribut tertentu yang dinilai sangat 

ideal. 

- Nilai 4, untuk produk lampu hias pada atribut tertentu yang dinilai lebih dari 

ideal. 

- Nilai 3, untuk produk lampu hias pada atribut tertentu yang dinilai ideal. 

- Nilai 2, untuk produk lampu hias pada atribut tertentu yang dinilai kurang 

ideal 

- Nilai 1, untuk produk lampu hias pada atribut tertentu yang dinilai sangat 

kurang atau tidak ideal. 

Pengolahan dan analisa terhadap masing-masing atribut produk dilakukan 

untuk mengidentifikasi atribut mana saja yang perlu ditingkatkan agar memenuhi 

preferesi pengguna produk lampu hias serta menghilangkan fungsi-fungsi yang 

berlebihan dari suatu atribut. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS untuk 

mengetahui bobot setiap kriteria yang paling dominan yang dipilih berdasarkan 

pengisian angket yang disebar dihitung dari nilai rata -rata setiap kriteria. 

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah sebagai berikut: 

- Bagaimana menurut penilaian anda mengenai factor desain / model suatu   

produk lampu hias ? 

- Bagaimana menurut penilaian anda mengenai factor harga suatu produk 

lampu hias ? 

- Bagaimana menurut penilaian anda mengenai factor kenyamanan suatu 

produk lampu hias ? 

- Bagaimana menurut penilaian anda mengenai keawetan suatu produk lampu 

hias ? 
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- Bagaimana menurut penilaian anda mengenai factor bahan material suatu 

produk lampu hias ? 

 

5.   Fase Analisis 

Dalam fase ini akan dilakukan pemilihan target desain yang akan memilih 

alternatif solusi yang terbaik dari model lampu hias jenis jagung ( ontong ) dengan 

menggunakan analisis AHP. Hal ini berdasarkan pada banyaknya alternatif solusi 

tersebut. Untuk memecahkan masalah tersebut langkah awal adalah membuat suatu 

hirarki sederhana yang terdiri dari tiga level : Goal atau tujuan utama, Kriteria, 

Alternatif. 

 

Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

Aternatif 
 

Gambar 5.2. Hirarki Tujuan Proses Alternatif  Produk Lampu Hias Jenis  
 

Keterangan : 

MD = Model Produk 

HG = Harga Produk 

KY = Kenyamanan Produk 

KW = Keawetan Produk 

BM  = Bahan Material 

  

Memilih alternative Model produk 

Lampu Hias jenis Jagung ( Ontong ) 

HG MD KY KW BM 

Produk C Produk B Produk A 
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Perbandingan dilakukan dengan skala 1 sampai 9 dan memenuhi aksioma dari 

AHP. Matrik perbandingan pertama yaitu dari dua level dengan memperhatikan 

keterkaitannya dengan level satu, kemudian selanjutnya membuat matrik 

perbandingan kedua yaitu antar elemen level tiga dengan memperhatikan 

keterkaitannya dengan elemen level dua. Perhitungan selanjutnya terdapat pada 

matrik berikut : 
 

A. Matrik Hasil Perbandingan Antara Kriteria Pada Hierarki Level 1  

Tabel 5.10. Matrik A 

Kriteria MD HG KY KW BM 

MD 1 3 6 7 9 

HG 1 1 3 4 3 

KY 1/6 1/3 1 3 2 

KW 1/7 1/4 1/3 1 1 

BM 1/9 1/3 1/2 1 1 

Total 2,41 4,91 9,83 16 16 

 

Tabel 5.11. Matrik B 

Kriteria MD HG KY KW BM 

MD 1 3 6 7 9 

HG 1 1 3 4 3 

KY 0,16 0,33 1 3 2 

KW 0,14 0,25 0,33 1 1 

BM 0,11 0,33 0,5 1 1 

Total 2,41 4,91 9,83 16 16 

 

Tabel 5.12 Matrik C 

Kriteria MD HG KY KW BM Total Prioritas 

MD 0,41 0,61 0,61 0,43 0,56 2,62 0,52 

HG 0,41 0,20 0,30 0,25 0,18 1,34 0,27 

KY 0,06 0,06 0,10 0,18 0,12 0.54 0.105 

KW 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,29 0,56 

BM 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,27 0,054 

 

a. Mencari Nilai Eigen Vektor 

 1 3 6 7 9  0,52   2,12 

1 1 3 4 3  0,27   1,50 

0,16 0,33 1 3 2 X 0,105  = 0,77 
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0,14 0,25 0,33 1 1  0,058   0,27 

0,11 0,33 0,5 1 1  0,054   0,30 

 

b. D  = 








054,0

30,0

058,0

27,0

105,0

77,0

27,0

50,1

52,0

12,2
 

 = 4,08+5,58 + 5,17 + 4,7 + 5,58  = 25,11 

c.    max = 25,11 : 5 = 5,022 

d. C I    = 055,0
4

5022,5

1

max









n

n
 

e. N = 5, maka dari tabel R I = 1,1 

f. CR   =  
12,1

05,0

RI

CI
0,049 

Konsisten karena CR < 0,1. 

 

B. Matrik Hasil Perbandingan Antar Alternatif Produk Berdasarkan Kriteria 

Desain 
 

Tabel 5.13 Matrik Alternatif Produk A 

 PRODUK A PRODUK B PRODUK C 

PRODUK A 1 3 5 

PRODUK B 0,33 1 2 

PRODUK C 0,2 0,5 1 

 

 

Tabel 5.14. Matrik Alternatif Produk B 

 Produk A Produk B Produk C Total  Prioritas 

Produk A 0,65 0,66 0,63 1,94 0,64 

Produk B  0,22 0,22 0,5 0,94 0,31 

Produk C 0,13 0,11 0,125 0,37 0,123 

 

a. Mencari Nilai Eigen Vektor 

1 3 5  0,64  2,17 

0,33 1 2 X 0,31 = 0,76 

0,2 0,5 1  0,12  0,40 

b. D  = 








12,0

40,0

31,0

76,0

64,0

17,2
 

 = 3,4+2,45 + 3,35  = 9,19 
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c.    max = 9,19 : 3 = 3,06 

d. C I    = 03,0
2

306,3

1

max









n

n
 

e. N = 3, maka dari tabel R I = 0,58 

f. CR   =  
58,0

03,0

RI

CI
0,05 ( Konsisten karena CR < 0, 1) 

 

C. Matrik Hasil Perbandingan Antar Alternatif Produk Berdasarkan Kriteria 

Harga 
 

Tabel 5.15 Matrik Kriteria Harga A 

 PRODUK A PRODUK B PRODUK C 

PRODUK A 1 2 1 

PRODUK B 0,2 1 1 

PRODUK C 1 1 1 
 

Tabel 5.16 Matrik Kriteria Harga B 

 Produk A Produk B Produk C Total  Prioritas 

Produk A 0,4 0,5 0,33 1,33 0,41 

Produk B  0,4 0,25 033 0,78 0,26 

Produk C 0,4 0,25 0,33 0,98 0,33 

 

a. Mencari Nilai Eigen Vektor 

1 2 1  0,41  1,26 

0,5 1 1 X 0,26 = 0,79 

1 1 1  0,33  1 

b. D  = 








33,0

1

26,0

79,0

41,0

26,1
 

 = 3,07+3,05 + 3,03  = 9,15 

c.    max = 9,15 : 3 = 3,03 

d. C I    = 015,0
2

303,3

1

max









n

n
 

e. N = 3, maka dari tabel R I = 0,58 

f. CR   =  
58,0

15,0

RI

CI
0,025 ( Konsisten karena CR < 0, 1 
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D. Matrik Hasil Perbandingan Antar Alternatif Produk Berdasarkan Kriteria 

Kenyamanan 

Tabel 5.17 Matrik Kriteria Kenyamanan A 

 PRODUK A PRODUK B PRODUK C 

PRODUK A 1 3 3 

PRODUK B 0,33 1 1 

PRODUK C 0,33 1 1 

 

Tabel 5.18 Matrik Kriteria Kenyamanan B 

 Produk A Produk B Produk C Total  Prioritas 

Produk A 0,6 0,33 0,6 1,53 0,51 

Produk B  0,19 0,11 0,2 0,5 0,16 

Produk C 0,19 0,11 0,2 0,5 0,16 

 

a. Mencari Nilai Eigen Vektor 

1 3 3  0,51  1,47 

0,33 1 1 X 0,16 = 0,48 

0,33 1 1  0,16  10,48 

b. D  = 








16,0

48,10

16,0

48,0

51,0

47,1
 

 = 2,88+3,05 + 3,05  = 8,98 

c.    max = 8,98 : 3 = 2,99 

d. C I    = 01,0
2

399,2

1

max









n

n
 

e. N = 3, maka dari tabel R I = 0,58 

f. CR   =  
58,0

01,0

RI

CI
-0,017 ( Konsisten karena CR < 0, 1) 

E. Matrik Hasil Perbandingan Antar Alternatif Produk Berdasarkan Kriteria 

Keawetan 
 

Tabel 5.19 Matrik Kriteria Keawetan A 

 PRODUK A PRODUK B PRODUK C 

PRODUK A 1 5 6 

PRODUK B 0,2 1 1 

PRODUK C 0,16 1 1 

 

Tabel 5.20 Matrik Kriteria Keawetan B 

 Produk A Produk B Produk C Total  Prioritas 

Produk A 0,73 0,71 0,75 2,19 0,73 
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Produk B  0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 

Produk C 0,12 0,14 0,13 0,39 0,14 

 

a. Mencari Nilai Eigen Vektor 

1 5 6  0,73  1,48 

0,2 1 1 X 0,14 = 0,41 

0,16 1 1  0,14  0,38 

b. D  = 








14,0

38,0

14,0

41,0

73,0

48,1
 

 = 2,02+2,92 + 2,71   = 7.65 

c.    max = 7,65 : 3 = 2,55 

d. C I    = 22,0
2

355,2

1

max









n

n
 

e. N = 3, maka dari tabel R I = 0,58 

f. CR   =  
58,0

22,0

RI

CI
-0,38 ( Konsisten karena CR < 0, 1). 

F. Matrik Hasil Perbandingan Antar Alternatif Produk Berdasarkan Kriteria 

Bahan Material 

Tabel 5.21 Matrik Kriteria Bahan Material A 

 PRODUK A PRODUK B PRODUK C 

PRODUK A 1 2 4 

PRODUK B 0,5 1 3 

PRODUK C 0,25 0,33 1 

 

Tabel 5.22 Matrik Kriteria Bahan Material B 

 Produk A Produk B Produk C Total Prioritas 

Produk A 0,57 0,60 0,50 1,67 0,55 

Produk B 0,28 0,30 0,37 0,97 0,32 

Produk C 0,14 0,09 0,125 0,335 0,11 

 

a. Mencari Nilai Eigen Vektor 

1 2 4  0,55  1,63 

0,5 1 3 X 0,32 = 0,93 

0,25 0,33 1  0,11  0,35 

b. D  = 








11,0

35,0

32,0

63,0

55,0

63,1
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 = 2,96+1,96 + 3,18 

 = 7,98 

c.    max = 7,98 : 3 = 2,66 

d. C I    = 16,0
2

366,2

1

max









n

n
 

e. N = 3, maka dari tabel R I = 0,58 

f. CR   =  
58,0

16,0

RI

CI
-0,29 ( Konsisten karena CR < 0, 1) 

 

6.   Pengolahan Data Dengan Metode Zero One 

 Prinsip dari metode ini adalah merupakan relativitas suatu fungsi “ lebih 

penting “ atau “ kurang penting “ terhsdsp fungsi lainnya. Fungsi yang lebih penting 

diberi nilai satu  (one) dan fungsi yang kurang penting di beri nilai nol (zero). Dari 

hasil penyebaran kuesioner dan wawancara dengan pihak perusahaan didapatkan 

kriteria dan hasil pembobotan kriteria sebagai berikut : 

1. Desain Produk ( Estetiksa ) 

2. Harga Produk  

3. Kenyamanan Dalam Pemakaian 

4. Keawetan Produk 

5. Bahan Material 

 

Hasil Pembobotan Atribut 

Tabel 5.23 Hasil Pembobotan Kriteria 

Responden 

Kriteria 

Desain Harga Kenyamanan Keawetan 
Bahan 

Material 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

30 

40 

50 

50 

50 

50 

40 

60 

55 

40 

60 

35 

20 

40 

10 

20 

30 

60 

25 

30 

35 

20 

30 

20 

15 

10 

40 

45 

30 

35 

30 

50 

20 

15 

25 

25 

5 

20 

20 

10 

15 

20 

30 

20 

25 

15 

15 

25 

25 

30 

30 

40 

40 

30 

20 

40 

40 

30 

35 

30 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

30 

50 

35 

30 

50 

35 

30 

50 

60 

55 

50 

45 

54 

55 

30 

45 

35 

40 

50 

55 

40 

50 

40 

40 

65 

42 

40 

50 

65 

20 

50 

45 

30 

38 

22 

40 

35 

40 

10 

5 

5 

10 

5 

50 

5 

5 

5 

5 

5 

40 

15 

40 

15 

22 

40 

25 

40 

10 

50 

36 

30 

25 

35 

20 

10 

30 

15 

20 

10 

15 

10 

40 

35 

40 

35 

27 

40 

20 

55 

15 

10 

25 

15 

23 

10 

40 

15 

20 

10 

5 

15 

10 

10 

5 

15 

10 

15 

10 

10 

5 

10 

20 

20 

24 

35 

15 

30 

15 

40 

46 

20 

15 

48 

5 

26 

40 

25 

30 

35 

40 

45 

30 

50 

35 

50 

38 

20 

35 

20 

15 

40 

15 

25 

34 

16 

50 

30 

30 

50 

20 

10 

20 

10 

20 

15 

25 

10 

20 

10 

5 

15 

30 

20 

15 

35 

20 

30 

5 

30 

5 

30 

40 

50 

35 

32 

40 

5 

25 

20 

30 

20 

20 

25 

30 

20 

30 

50 

35 

15 

25 

35 

5 

20 

35 

5 

18 

8 

30 

20 

10 

20 

25 

25 

20 

30 

30 

20 

25 

25 

20 

20 

40 

25 

18 

40 

30 

45 

20 

40 

43 

30 

25 

40 

45 

18 

35 

25 

30 

25 

35 

25 

35 

40 

35 

60 

36 

25 

20 

20 

10 

25 

25 

10 

27 

14 

35 

25 

30 

35 

40 

10 

25 

35 

35 

35 

30 

30 

25 

5 

25 
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63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

5 

10 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

20 

10 

5 

10 

20 

25 

15 

20 

20 

5 

40 

5 

15 

15 

10 

5 

5 

5 

5 

15 

40 

35 

50 

10 

15 

5 

35 

40 

5 

20 

10 

5 

10 

15 

15 

25 

30 

45 

50 

16 

47 

50 

∑
𝒙

𝒙𝒊
 

 

2641 

36,7 

1 

1603 

22,3 

5 

1914 

26,6 

3 

1653 

22,9 

4 

2109 

29,3 

2 

Keterangan : 

- Data yang diperoleh dianggap mewakili responden 

- Angka pembobotan : 0-100 

- Pembobotan dilakukan secara langsung oleh responden 

 

Preferensi Alternatif 

Berdasarkan penilaian kuantitatif dan Kualitatif maka didapat hasil sebagai berikut: 

Kriteria         Preferensi 

1. Desain Produk ( Estetiksa )   Produk C > B > A 

2. Harga Produk      Produk A > C > B 

3. Kenyamanan Dalam Pemakaian  Produk C > A > B 

4. Keawetan Produk    Produk C > A > B 

5. Bahan Material     Produk B > C > A 

 

Matrik ZERO ONE 

1. Kriteria Desain (estetika)  

 Dasar pertimbangan terhadap kriteria ini adalah survey yang dilakukan 

terhadap rancangan bentuk desain produk. Penilaian ini dilakukan langsung oleh 

konsumen melalui kuesioner dengan membandingkan desain produk yang paling 

disukai oleh mereka. Adapun hasilnya adalah produk C > B > A., sehingga : 

Tabel 5.24 Prosentase Pilihan Konsumen 
Jenis Produk Jumlah Pemilih Prosentase 

Produk A 12 16,7 % 

Produk B 26 36,1 % 

Produk C 34 47,2 % 

Total 72 100 % 
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Tabel 5.25 Preferensi Alternatif 
Alternatif Preferensi 

A A < B, A < C 

B B > A, B < C 

C C > A, C > B 

 

Tabel 5.26 Matrik Zero-One 
Alternatif A B C Jumlah Indek 

A X 0 0 0 0 

B 1 X 0 1 1/3 

C 1 1 X 2 2/3 

Jumlah    3  

 

 

 

2. Harga Produk 

Dasar pertimbangan terhadap kriteria ini ditentukan oleh jumlah pemakaian 

bahan, bentuk desain yang digunakan sehingga akan mempengaruhi harga jual 

produk. Adapun hasilnya adalah produk A > C > B 

Preferensi terhadap masing – masing alternatif adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.27 Prosentase Pilihan Konsumen 
Jenis Produk Jumlah Pemilih Prosentase 

Produk A 36 50 % 

Produk B 15 20,8 % 

Produk C 31 29,2 % 

Total 72 100 % 

 

Tabel 5.28 Preferenci Alternatif  
Alternatif Preferensi 

A A > B, A > C 

B B < A, B < C 

C C < A, C > B 

 

Tabel 5.29 Matrik Zero One 
Alternatif A B C Jumlah Indek 

A X 1 1 2 2/3 

B 0 X 0 0 0 

C 0 1 X 1 1/3 

Jumlah    3  

 

3. Kenyamanan Dalam pemakaian 

 Dasar pemikirannya adalah tidak menimbulkan bahaya jika bersentuhan 

dengan anggota badan, bahan tidak menimbulkan reaksi terhadap obyek. Tidak 

menyerap panas dan tidak menyerap udara dingin. Serta kemudahan penempatan 
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dalam  ruangan, karena produk tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat sehingga 

memudahkan pemindahan, hal ini sangat dipengaruhi oleh desain dan bahan 

material yang digunakan. Adapun hasilnya Produk C > A > B. 

Tabel 5.30 Prosentase Pilihan Konsumen 
Jenis Produk Jumlah Pemilih Prosentase 

Produk A 16 22,2 % 

Produk B 10 13,9 % 

Produk C 46 36,9 % 

Total 72 100 % 

 

Tabel 5.31 Preferenci Alternatif 
Alternatif Preferensi 

A A > B, A < C 

B B < A, B < C 

C C > A, C > B 

 

Tabel 5.32 Matrik Zero One 
Alternatif A B C Jumlah Indek 

A X 1 0 1 1/3 

B 0 X 0 0 0 

C 1 1 X 2 2/3 

Jumlah    3  

 

4. Keawetan Dalam Pemakaian 

 Dasar pertimbangan dari kriteria keawetan adalah keawetan warna produk, 

yaitu luntur atau tidaknya. Preferensi yang didapat adalah Produk C > A > B 

Tabel 5.33 Prosentase Pilihan Konsumen 
Jenis Produk Jumlah Pemilih Prosentase 

Produk A 16 22,2 % 

Produk B 31 20,8 % 

Produk C 25 34,7 % 

Total 72 100 % 

 

Tabel 5.34 Preferenci Alternatif 
Alternatif Preferensi 

A A > B, A < C 

B B < A, B < C 

C C > A, C > B 

 

Tabel 5.35 Matrik Zero One 
Alternatif A B C Jumlah Indek 

A X 1 0 1 1/3 

B 0 X 0 0 0 

C 1 1 X 2 2/3 

Jumlah             3  
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5. Bahan Material 

 Dasar pemikirannya adalah dari mutu bahan yang digunakan kuat dan tidak 

cepat rusak, kehalusan dan kerapian dalam pengerjaan. Penkombinasian dengan 

bahan lain agar tampak lebih bagus. Adapun preferensi yang didapat adalah Produk 

B > C > A. 

Tabel 5.36 Prosentase Pilihan Konsumen 
Jenis Produk Jumlah Pemilih Prosentase 

Produk A 20 27,8 % 

Produk B 28 38,9 % 

Produk C 24 33,3 % 

Total 72 100 % 

 

Tabel 5.37 Preferensi Alternatif 
Alternatif Preferensi 

A A < B, A < C 

B B > A, B > C 

C C > A, C < B 

 

Tabel 5.38 Matrik Zero One 
Alternatif A B C Jumlah Indek 

A X 0 0 0 0 

B 1 X 1 2 2/3 

C 1 0 X 1 1/3 

Jumlah             3  

 

Matrik Evaluasi 

 Dari data tersebut diatas maka dapat disusun matrik evaluasi sebagai 

berikut: 

Tabel 5.39 Matrik Evaluasi 

 

No 

 

Alternatif 

kriteria Total 

perfomansi 

Rangking 

1 2 3 4 5 

36,7 22,3 26,6 22,9 29,3 

1 A 
0 2/3 1/3 1/3 0 

31,21 2 
0 14,87 8,78 7,56 0 

2 B 
1/3 0 0 0 2/3 

27,1 3 
12,23 0 0 0 19.33 

3 C 
2/3 1/3 2/3 2/3 1/3 

74,17 1 
24,47 7,36 17,56 15,11 9,67 
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1. Penentuan Biaya Variabel Produk Desain Alternatif Terpilih  

 Penentuan biaya variabel desain alternatif terpillih cara perhitungannya 

sama dengan penentuan biaya variabel produk desain awal.yang membedakan 

adalah ukuran dan bentuk desainnya.  

Tabel  5.40 Total Biaya Variabel Produk Desain Alternatif B 

Jenis Biaya Total Biaya Variabel / Bulan 

Bahan Baku Rp. 45.450.000 

Tenaga Kerja Rp. 39.000.000 

Listrik / Mesin Rp. 700.000 

Air Produksi Rp. 500.000 

TOTAL Rp. 85.650.000 

 

Tabel 5.41 Total Biaya Variabel Produk Desain Alternatif C 

Jenis Biaya Total Biaya Variabel / Bulan 

Bahan Baku Rp. 43.750.000 

Tenaga Kerja Rp. 39.000.000 

Listrik / Mesin Rp. 700.000 

Air Produksi Rp. 500.000 

TOTAL Rp. 83.950.000 

 

2. Analisis Nilai 

 a). Desain Awal ( produk A ) 

      Total biaya variabel  = Rp. 89.600.000 

      Perfomansi   = Rp. 31,21 

      Nilai              = 
biaya

perfomance
 

     = 
000.600.89

21,31
 

     = 0,0 34 x 10
5
 

 b). Desain Alternatif ( produk B ) 

                 Total biaya variabel  = Rp. 85.650.000 

      Perfomansi   = Rp. 27,1 

      Nilai              = 
biaya

perfomance
 

     = 
000.650.85

1,27
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     = 0, 031 x 10 5  

 c). Desain Alternatif ( produk C ) 

      Total biaya variabel  = Rp. 83.950.000 

      Perfomansi   = Rp. 74,17 

      Nilai              = 
biaya

perfomance
 

     = 
000.950.83

17,74
 

     = 0,08 x 10 5  

 d). Kenaikan nilai produk  = 
5

55

1008,0

10034,01008,0

x

xx 
x 100% 

     = 57,5% 

Dari perhitungan diatas, Alternatif produk C memiliki total perfomansi dan nilai 

yang paling besar. Sehingga Alternatif dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Dan kenaikan nilai produk yaitu sebesar 57,5%. 

 

 

  

Produk A Produk B Produk C 
 

Gambar 5.4 Produk Awal dan Alternatif 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1   Kesimpulan 

 Melalui menggunakan pendekatan rekayasa nilai maka pengembangan 

produk baru pada desain produk lampu hias jenis jagung (Ontong) menghasilkan 

alternatif produk desain baru yang diharapkan mampu memenuhi karakteristik 

kebutuhan pasar atau konsumen dalam hal ini adalah pemakai produk lampu hias. 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan matrik Zero One dan matrik evaluasi 

desain alternatif hasil pengembangan ini memiliki beberapa keunggulan dari 

produk sebelumnya  yaitu: 

1. Penggunaan bahan utama untuk produk desain awal adalah tembaga dan 

kuningan merk Samboo 0.8mm, sedangkan untuk desain alternatif dari 

tembaga dan kuningan merk jerman 0,5mm. Perfomansi produk meningkat 

dari 31,21 menjadi 74,17 serta nilai produk juga meningkat dari 0,034 

menjadi 0,08 atau 57,5 % 

2. Kriteria yang berpengaruh terhadap pengembangan produk, sebagai 

berikut: kriteria desain produk, kriteria harga, kriteria kenyamanan, kriteria 

keawetan dan kriteria bahan material 

3. Untuk memenuhi keinginan konsumen dibuat 2 alternatif produk yaitu 

produk B dan produk C serta berdasarkan matrik pengolahan AHP produk 

yang paling diminati konsumen adalah produk C. 

 

6.2   Saran 

 Salah satu karakteristik untuk menilai keberhasilan pengembangan produk 

adalah desain produk, apakah produk memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak. 

Oleh karena itu dalam melakukan proses pengembangan produk sebaiknya 

perusahaan melibatkan orang luar (konsumen) untuk mengidentifikasi keinginan 

mereka terhadap produk perusahaan sehingga produk yang dihasilkan dapat 

diterima dan disukai konsumen serta laku dijual dipasaran.  
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ABSTRAK  
 

Pengembangan produk menjadi salah satu alternatif di perusahaan untuk 
mendapatkan produk yang bermutu dan tidak ketinggalan zaman serta mampu 
menarik perhatian konsumen. Saat ini produk yang dihasilkan kurang diminati 
konsumen, sehingga adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
urutan alternatif pilihan jenis produk yang tepat untuk diprioritaskan dalam 
pengembangan produk di perusahaan. 
Secara umum metode yang digunakan adalah menggunakan metode AHP 
(Analytical Hierarchy Process) dan Rekayasa Nilai, dengan alat bantu kuisioner. 
Kuisioner dibagikan kekonsumen yang dimaksudkan untuk mengetahui rangking 
dari masing-masing kriteria dan untuk menghitung nilai dari masing-masing 
alternatif produk dari perfomansi yang ada. Serta untuk mendapatkan nilai 
perbandingan berpasangan dan untuk mengetahui produk mana yang paling 
diminati oleh konsumen. 
Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan nilai dari produk desain awal adalah  
0.034, produk alternatif B 0.031 , produk C 0.08.Penggunaan bahan baku juga 
mengalami perubahan dari produk desain awal yang menggunakan bahan baku 
campuran tembaga dan kuningan dengan ketebalan 0.8mm dengan produk desain 
alternatif yang menggunakan bahan baku campuran tembaga dan kuningan 
dengan ketebalan 0.5mm. dan desain produk yang paling diminati konsumen 
adalah produk C. 
 
Kata Kunci: perbandingan berpasangan, produk, rekayasa nilai 
 
 

ABSTRACT  
 

Product development is one of the alternatives in the company to get quality 
products that are not out of date and able to attract consumers' attention. Currently, 
the resulting products are less attractive to consumers, so this research is intended 
to obtain an alternative sequence of choices for the right type of product to be 
prioritized in product development in the company. 
In general, the method used is using the AHP (Analytical Hierarchy Process) 
method and Value Engineering, with a questionnaire tool. Questionnaires were 
distributed to consumers which were intended to determine the ranking of each 
criterion and to calculate the value of each alternative product from the existing 
performance. As well as to get the pairwise comparison value and to find out which 
products are most in demand by consumers. 
The conclusion from this research is that the value of the initial design product is 
0.034, alternative product B 0.031, product C 0.08. The use of raw materials has 
also changed from the initial design product which uses a mixture of copper and 
brass raw materials with a thickness of 0.8mm with product designs. an alternative 
that uses a mixture of copper and brass raw materials with a thickness of 0.5mm. 
and the product design that consumers are most interested in is product C. 
 
Keywords: pairwise comparison, product, value engineering 
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PENDAHULUAN  

Tujuan utama penciptaan suatu produk pada dasarnya adalah 

untuk memberikan kepuasan kepada konsumen (L. Zimmerman, 

1998). Adanya persaingan antar perusahaan yang memproduksi 

produk sejenis maka, diperlukan strategi manajemen perusahaan 

dalam memproduksi produknya agar perusahaan dapat tetap survive 

dalam persaingan dalam memperoleh keuntungan dalam 

produksinya (Berawi, M.A. et al. 2013). Langkah-langkah yang harus 

segera  diambil perusahaan untuk mengatasi hal diatas yaitu dengan 

melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi dan 

usaha  terus menerus dalam perbaikan produk dan peningkatan 

konsumen.  

Pada penelitian ini lebih difokuskan pada produk lampu hias 

jenis gantung, pada saat ini dalam upaya menghasilkan produk yang 

dihasilkan menggunakan perpaduan mesin dan kerajinan tangan 

dengan bahan baku utama adalah kuningan dan tembaga. Saat ini 

produk kurang diminati konsumen. Sehingga adanya penelitian ini 

dengan pendekatan rekayasa nilai diharapkan dapat menghasilkan 

produk yang nantinya lebih dinikmati konsumen dengan nilai 

kompetitf tinggi dan berdaya saing kuat serta menjadi  suatu produk 

unggulan dengan biaya yang lebih efisien. 

Rekayasa nilai adalah suatu teknik yang menyeimbangkan 

fungsional antara biaya kendala dan performan dari suatu teknik  

industri (Abma, Vendie. 2015). Rekayasa nilai diterapkan di industri 

khususnya untuk perancangan produk yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pemakai 

produk (Berawi, M.A. et al. 2011). Oleh karena itu para perancang 

seharusnya tidak menciptakan fungsi-fungsi pada produk secara 

berlebihan karena akan mengakibatkan penambahan biaya. 

METODE 

Rekayasa  Nilai  adalah  suatu  teknik  manajemen  teruji  

yang  menggunakan pendekatan  sistematis  untuk  mencapai  
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keseimbangan  fungsional  yang  terbaik  antara ongkos, keandalan 

dan penampilan dari suatu proyek atau produk (Ferdian, Johnneri. 

dkk. 2015) 

Teknik   Rekayasa   Nilai   menggunakan sistematika untuk 

mengidentifikasikan fungsi-fungsi yang diinginkan dalam mendesain 

suatu sistem, produk atau jasa, mengukur performansi fungsi-

fungsinya sehinga performansi  akhir  yang  dihasilkan  akan  sama  

atau  mendekati  performansi  yang diinginkan pemakai dengan 

pertimbangan biaya yang optimal (V. Gaspersz, 2008). Tahapan 

dalam penelitian untuk penerapan rekayasa nilai dapat dibagi dalam 

5 tahapan utama yaitu tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisa, 

tahap pengembangan, dan tahap rekomendasi. Tahap informasi 

bertujuan untuk mengetahui seluruh aspek yang berhubungan 

dengan produksi lampu gantung. Pada tahap ini diperoleh informasi 

proses produksi lampu hias model gantung, harapan pihak 

manajemen pada bagian ini, keinginan dan kepuasan yang 

dirasakan konsumen. Sesuai dengan informasi yang diperoleh, maka 

dilakukan analisa terhadap fungsi dari bagian ini yang kemudian 

digambarkan dalam sebuah diagram FAST dan kuisioner. 

Tahap kreatif dilakukan dengan mengembangkan sebanyak 

mungkin ide-ide alternatif yang memenuhi fungsi yang diperlukan. 

Ide-ide kreatif yang muncul tersebut dapat merupakan gagasan asli, 

perbaikan terhadap ide yang sudah ada, serta kombinasi dari 

beberapa gagasan yang sudah ada. Pada tahap analisa dilakukan 

evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang dihasilkan pada tahap 

kreatif. Keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif yang muncul 

akan dievaluasi dengan berdasarkan atas beberapa kriteria yang 

telah ditetapkan. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap 

analisis ini adalah: menyusun alternatif-alternatif yang mungkin untuk 

dikembangkan lebih lanjut, menilai keuntungan dan kerugian dari 

alternatif-alternatif tersebut dengan mempertimbangkan beberapa 

kriteria. Untuk tahap pengembangan dilakukan sebagai persiapan 
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dalam mengimplementasikan alternatif dengan mempertimbangkan 

faktor teknis dan ekonomis. Pada tahap ini, alternatif terpilih akan 

dianalisis secara ekonomis untuk mengetahui biaya operasional 

yang dibutuhkan bagi suatu alternatif. Alternatif yang terpilih pada 

tahap ini diharapkan memiliki performansi tinggi dengan biaya yang 

rendah. Selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap performansi 

alternatif dengan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan nilai 

suatu alternatif. Nilai dari setiap alternatif yang ada kemudian 

dibandingkan dengan nilai dari desain awal dan kemudian dipilih 

alternatif dengan nilai tertinggi. Tahap ini merupakan tahap terakhir 

yang dilakukan, serta hasil yang telah dikembangkan akan disajikan 

dan direkomendasikan sebagai hasil terpilih dalam tahap 

pengembangan. 

Dalam mengidentifikasi fungsi utama produk lampu hias, alat 

analisis yang digunakan adalah Diagram FAST (Functional Analysis 

System Technique), yaitu suatu teknik penyusunan diagram fungsi 

secara sistematis (lihat gambar 1).             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram FAST    

 How                 Why   

Menciptakan 

Keindahan 
Desain Lampu 

Memberikan 

Kenyamanan 

Pelengkapan 

interior 

ruangan 

Fleksibel 

Awet 

Mudah 

Pemakaian 

Tidak panas 

Motif 

Ukuran 

Warna 

Material  Bagus 

Praktis 

Lingkup Permasalahan 

https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/ppn


Prosiding Seminar Nasional Penalaran dan Penelitian Nusantara 

Vol.1, Desember 2020  

e-ISSN xxxx-xxxx (Online) 

https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/ppn 

 

5 
 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis yang diperoleh berdasarkan diagram FAST, 

maka fungsi jalur kritis bagi keberhasilan produk lampu hias :  

1. Berhasilnya fungsi memberikan keindahan. 

2. Berhasilnya fungsi desain model lampu hias. 

3. Berhasilnya fungsi kenyamanan produk lampu hias. 

4. Berhasilnya fungsi Keawetan produk lampu hias. 

5. Berhasilnya fungsi pelengkap interior ruangan. 

Dasar pertimbangan terhadap kriteria ini adalah survey yang 

dilakukan terhadap rancangan bentuk desain produk (lihat Tabel 1). 

Penilaian ini dilakukan langsung oleh konsumen melalui kuesioner 

dengan membandingkan desain produk yang paling disukai oleh 

mereka (Tabel 2), Adapun hasilnya adalah produk C > B > A 

sedangkan hasil matrik zero one dapat dilihat pada tabel 3.  

 

Tabel 1 Prosentase Pilihan Konsumen 

Jenis Produk Jumlah Pemilih Prosentase 

Produk A 12 16,7 % 

Produk B 26 36,1 % 

Produk C 34 47,2 % 

Total 72 100 % 

 
Tabel 2 Preferensi Alternatif 

Alternatif Preferensi 

A A < B, A < C 

B B > A, B < C 

C C > A, C > B 

 
Tabel 3 Matrik Zero-One 

Alternatif A B C Jumlah Indek 

A X 0 0 0 0 

B 1 X 0 1 1/3 

C 1 1 X 2 2/3 

Jumlah    3  

 

Dasar pertimbangan terhadap kriteria ini ditentukan oleh 

jumlah pemakaian bahan, bentuk desain yang digunakan sehingga 

akan mempengaruhi harga jual produk. Adapun hasilnya adalah 

produk A > C > B 
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 Dasar pertimbangan dari kriteria keawetan adalah keawetan 

warna produk, yaitu luntur atau tidaknya. Preferensi yang didapat 

adalah Produk C > A > B. Sehingga dari data tersebut diatas maka 

dapat disusun matrik evaluasi pada tabel 4 
 

Tabel 4 Matrik Evaluasi 
 

No 
Alter-

natif 

Kriteria Total 

perfom

ansi 

Rang-

king 
1 2 3 4 5 

36,7 22,3 26,6 22,9 29,3 

1 A 
0 2/3 1/3 1/3 0 31,2

1 
2 

0 14,87 8,78 7,56 0 

2 B 
1/3 0 0 0 2/3 

27,1 3 
12,23 0 0 0 19.33 

3 C 
2/3 1/3 2/3 2/3 1/3 74,1

7 
1 

24,47 7,36 17,56 15,11 9,67 
 

 Penentuan biaya variabel desain alternatif terpillih cara 

perhitungannya sama dengan penentuan biaya variabel produk 

desain awal yang membedakan adalah ukuran dan bentuk 

desainnya seperti terlihat pada tabel 5 dan tabel 6  

Tabel  5 Total Biaya Variabel Produk Desain Alternatif B 
Jenis Biaya Total Biaya Variabel / Bulan 
Bahan Baku Rp. 45.450.000 
Tenaga Kerja Rp. 39.000.000 
Listrik / Mesin Rp. 700.000 
Air Produksi Rp. 500.000 
TOTAL Rp. 85.650.000 
 

Tabel 5 Total Biaya Variabel Produk Desain Alternatif C 
Jenis Biaya Total Biaya Variabel / Bulan 
Bahan Baku Rp. 43.750.000 
Tenaga Kerja Rp. 39.000.000 
Listrik / Mesin Rp. 700.000 
Air Produksi Rp. 500.000 
TOTAL Rp. 83.950.000 
 

Analisis Nilai dari desain awal (produk A) dan produk alternatif 

adalah sebagai berikut: 

 a). Desain Awal ( produk A ) 

      Total biaya variabel  = Rp. 89.600.000 

      Perfomansi  = Rp. 31,21 
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      Nilai              = 
biaya

perfomance
 

     = 
000.600.89

21,31
 

     = 0,0 34 x 10 5  

 b). Desain Alternatif ( produk B ) 

                 Total biaya variabel  = Rp. 85.650.000 

      Perfomansi   = Rp. 27,1 

      Nilai              = 
biaya

perfomance
 

     = 
000.650.85

1,27
 

     = 0, 031 x 10 5  

 c). Desain Alternatif ( produk C ) 

      Total biaya variabel  = Rp. 83.950.000 

      Perfomansi   = Rp. 74,17 

      Nilai              = 
biaya

perfomance
 

     = 
000.950.83

17,74
 

     = 0,08 x 10 5  

 d). Kenaikan nilai produk  = 
5

55

1008,0

10034,01008,0

x

xx 
x 100% 

     = 57,5% 

Dari perhitungan diatas, Alternatif produk C memiliki total 

perfomansi dan nilai yang paling besar, sehingga alternatif ini dipilih 

untuk dikembangkan lebih lanjut. Kenaikan nilai produk yaitu sebesar 

57,5%. 
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KESIMPULAN  

1. Hasil pengolahan data dengan menggunakan matrik Zero One 

dan matrik evaluasi desain alternatif hasil pengembangan ini 

memiliki beberapa keunggulan dari produk sebelumnya. 

2. Kriteria yang berpengaruh terhadap pengembangan produk, 

sebagai berikut: kriteria desain produk, kriteria harga, kriteria 

kenyamanan, kriteria keawetan dan kriteria bahan material. 

3. Hasil perhitungan dipilih alternatif produk C memiliki total 

perfomansi dan nilai yang paling besar dan kenaikan nilai produk 

yaitu sebesar 57,5%. 
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