
I-1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar  Belakang 

Persaingan didunia bisnis pada saat ini semakin meningkat baik dalam 

barang maupun jasa, sering kali kita jumpai adanya kesamaan produk. Hal ini 

disebabkan karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat dan modren. Dengan keadaan seperti ini, tentu saja tidak menutup 

kemungkinan perusahaan-perusahaan akan bersaing dengan ketat, sehingga setiap 

perusahaan memiliki tantangan untuk bisa membangun reputasi perusahaan agar 

lebih dikenal dibanding dengan perusahan lainnya. 

Secara umum tujuan perusahaan adalah mencapai dan meningkatkan 

keuntungan melalui volume penjualan yang menguntungkan, sehingga untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan, pihak perusahaan harus memperhatikan 

strategi pemasaran, karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan 

yang harus dilakukan para perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan dengan banyaknya perusahaan pesaing dengan produk yang 

sejenis. Sehingga perusahaan dituntut untuk lebih selektif dengan berorientasi 

pada pasar dan berusaha untuk memiliki strategi pemasaran yang lebih efektif 

dengan memperhatikan dari segala indikator dan alternatif pemasaran yang akan 

berpengaruh terhadap perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang dan 

mempertahankan produk di pangsa pasar. 

UKM Roti Pinokyo merupakan  industri yang bergerak dalam bidang 

produksi makanan yang beralamat di Jl. H.M. Nawawi No 79 Tanjung Batu 

Kundur Kab. Karimun Kepulauan Riau, merupakan salah satu industri makanan 

tertua yang berdiri pada tahun 1989, dan sudah berjalan selama lebih kurang 28 

tahun. Ditinjau dari lama berdiri seharusnya perusahaan ini sudah berkembang 

seiring dengan berjalannya waktu, tetapi dengan kenyataan perusahaan belum 

memiliki strategi pemasaran yang tepat, perusahaan hanya melakukan penjualan 

dengan cara memasarkan ketoko-toko, selain itu berusaha mencari customer 

penyalur roti untuk kedaerah-daerah dengan cara mulut ke mulut kesetiap daerah 
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terdekat yang bisa dijangkau oleh perusahaan.  Daerah customer perusahaan dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.1 Daftar Daerah Customer dari Tahun 2012-2016 

Tahun Nama Daerah Jumlah 

 

2012 

 

 

Tanjung Balai Karimun 

6 

Penyalai 

Pulau Burung 

Sei.Guntung 

Tanjung Batu 

Tanjung Alai 

2013 

Tanjung Balai Karimun 

5 

Penyalai 

Pulau Burung 

Tanjung Batu 

Tanjung Alai 

2014 

Tanjung Batu 

4 
Tanjung Alai 

Pulau Burung 

Mande 

2015 

Tanjung Batu 

4 
Tanjung Alai 

Pulau Burung 

Mande 

2016 

Tanjung Batu 

3 Pulau Burung 

Tanjung Alai 

Sumber: (UKM . Roti Pinokyo, 2017) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah daerah customer 

pemasaran Roti ini mengalami penurunan dimana dari tahun 2012 yang berjumlah 

6 daerah customer yaitu Tanjung Batu, Penyalai, Pulau Burung, Tanjung Alai, 

Sei.Guntung dan Tanjung Balai sedangkan ditahun 2013 mengalami pengurangan 

1 daerah yaitu di Sungai Guntung, sehingga menjadi 5 daerah. Ditahun 2014 dan 

2015 terdapat 4 daerah customer yang sama dan dimana terdapat daerah baru 

yaitu daerah Mande,  tetapi tetap menurun di banding dengan di tahun 2013 yang 

memiliki 5 daerah dan pada  tahun 2016  menjadi 3 daerah pemasaran yaitu 

Tanjung Batu, Tanjung Alai, dan Pulau Burung. Daerah customer pemasaran 
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UKM Roti dapat kita lihat dari gambar perbandingan di tahun 2014 dan tahun 

2016 adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1.1 Daerah Customer di tahun 2014 UKM Roti 

Sumber: (UKM Roti Pinokyo, 2017) 

 

 
Gambar 1.2 Daerah customer di Tahun 2016 UKM Roti 

Sumber: (UKM Roti Pinokyo, 2017) 

Tanjung Batu Tanjung Alai 

Pulau Burung 

Mande 

Tanjung Batu Tanjung Alai 

Pulau Burung 
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Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa jumlah daerah titik 

pemasaran di tahun 2014 dan 2016 memiliki 1 perbedaan  yaitu di tahun 2014 

terdapat 4 daerah tempat pemasaran yaitu, Tanjung Batu, Tanjung Alai, Pulau 

Burung dan Mande. Sedangkan  ditahun 2016 hanya 3 daerah pemasaran UKM 

Roti Pinokyo yaitu Tanjung Batu, Tanjung Alai, dan Pulau Burung.  Penurunan 

jumlah daerah customer di UKM Roti Pinokyo berdampak pada jumlah penjualan 

roti disetiap bulannya sehingga tingkat penjualan UKM Roti Pinokyo, dapat kita 

lihat pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.2 Data Penjualan Roti Bulan Januari-Desember di Tahun 2014-2016 

Tahun 

  

Bulan 

  

Jenis Roti 

Roti Basah Roti Kering 

Roti 

Gabus 

(Bungkus) 

Roti 

Bantal 

(Bungkus) 

Roti 

Telunjuk 

(Bungkus) 

Roti 

Ramas 

(Bungkus) 

Roti 

Pelangi 

(Bungkus) 

2014 

TRW I 188.850 7.302 25.779 2.410 650 

TRW II 183.071 7.966 24.144 2.568 555 

TRW III 181.420 7.661 25.680 2.654 521 

TRW IV 175.286 7.212 22.706 2.893 677 

2015 

TRW I 155.143 8.200 27.038 3.480 692 

TRW II 146.554 4.848 26.325 3.514 571 

TRW III 140.400 3.974 22.129 3.053 627 

TRW IV 139.006 3.400 21.251 3.624 755 

2016 

TRW I 119.607 3.427 23.895 3.390 582 

TRW II 125.610 2.986 25.270 3.633 673 

TRW III 127.943 3.190 23.263 3.350 667 

TRW IV 121.143 2.970 22.534 3.711 567 

Jumlah 1.804.033 63.136 290.014 38.281 7.537 

Sumber: (UKM Roti Pinokyo, 2017) 
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Berikut adalah grafik penjualan roti berdasarkan data diatas dibulan 

Januari-Desember di Tahun 2014-2016 

 
Gambar 1.3  Grafik  Penjualan UKM Roti Bulan Januari-Desember  

di Tahun 2014-2016 

 Sumber: (UKM Roti Pinokyo, 2017) 
  

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa penjualan perusahaan tidak 

stabil dan bahkan mengalami penurunan, berdasarkan wawancara yang dilakukan 

pada pemilik perusahaan pada 2 tahun terakhir ini memang mengalami penurunan 

penjualan sehingga tidak mencapai target omset yang diharapkan oleh perusahaan 

dimana berdasarkan perhitungan omset hanya sebesar lebih kurang 35 juta/bulan 

sedangkan target yang ditetapkan oleh perusahaan dari tahun 2013 yaitu 50 

juta/bulan. Menurunnya jumlah penjualan berdampak pada pengurangan jumlah 

karyawan yang sebelumnya jumlah karyawan tetap 16 orang dan sekarang jumlah 

karyawan tetap berjumlah 11 orang.  Faktor penyebabnya penurunan omset 

disebabkan karena menurunnya jumlah penjualan dan banyak roti yang tidak 

terjual dan kedaluarsa selain itu juga beberapa customer yang berhenti dan 

memutuskan hubungan dengan perusahaan dengan alasan banyaknya jumlah 
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pesaing yang masuk kedaerah customer sehingga membuat customer mengalami 

kesulitan untuk bersaing menjual produknya, dikarenakan pihak perusahaan tidak 

memperhatikan aspek pemasaran serta dengan keterbatasan expired roti yang 

terlalu cepat, masa expired roti dapat kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.3 Masa Expired Roti  

No Jenis Roti Masa Expired (Hari) 

1 Roti Gabus 4 

2 Roti Bantal 6 

3 Roti Telunjuk 30 

4 Roti Ramas 12 

5 Roti Pelangi 8 

Sumber: (UKM Roti Pinokyo, 2017) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa roti memiliki masa expired 

yang singkat terutama jenis roti basah yaitu jenis roti gabus bisa bertahan hanya 

selama 4 hari dan roti bantal yang hanya bisa bertahan selama 6 hari, sehingga 

perusahaan sulit untuk melebarkan pemasaran jenis roti ini kedaerah-daerah yang 

lebih jauh, selain itu customer juga memiliki waktu yang sangat singkat untuk 

memasarkan roti, dan apabila roti yang tidak terjual menjadi tanggung jawab 

customer secara penuh sehingga merugikan pihak customer yang berdampak 

banyaknya customer yang berhenti dan memutuskan hubungan dengan 

perusahaan. berbeda dengan jenis roti kering yang bertahan cukup lama 

dibandingkan dengan roti jenis basah sehingga waktu memasarkan roti ini tidak 

terlalu singkat tetapi permintaan pasar masih tergolong rendah. 

Selain itu untuk memperjelas permasalahan,  juga menyebarkan kuesioner 

pendahuluan yang disebarkan kepada pemilik perusahaan, staff penjualan, staff 

pengelolah dan staf keuangan dalam perusahaan yang berperan penting dalam 

pengambilan keputusan di UKM Roti yang mana akan mengetahui penyebab 

penurunan penjualan pada perusahaan. 
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Adapun hasil rekapan kuesioner pendahuluan dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini: 

 
Gambar 1.4 Diagram Rekapitulasi Kuesioner Pendahuluan 

Sumber: (Pengumpulan Data, 2017) 

 

 Berdasarkan kuesioner pendahulaan diatas dapat kita lihat bahwasanya hal 

yang menyebabkan penurunan jumlah penjualan dipengaruhi dengan kurang 

memperhatikan faktor pemasaran yang mana persentase pemasaran pada 

perusahaan hanya sebesar 15%, dengan kemampuan produksi yang tinggi yaitu 

sebesar 31%, serta industri pesaing sebesar 29%,  dan pendatang baru yang datang 

menjadi pesaing sebesar 25% yang mudah masuk kelingkungan perusahaan 

sebagai  pesaing dalam melakukan penjualan. 

Permasalahan yang ada pada UKM Roti Pinokyo, bukan hanya  menjadi 

tanggung jawab bagian pemasaran perusahaan. tetapi semua bagian dari 

perusahaan memiliki peran untuk memajukan suatu perusahaan sehingga lebih 

mempermudah dalam menyelesaikan suatu masalah, hal ini disebabkan karena 

adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi dalam suatu indikator pemasaran 

sehingga penyelesaian masalah akan semakin kompleks karna melibatkan semua 

pihak dalam perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang ada 

pihak perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang terlibat saling 

mempengaruhi satu sama lain. 
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25% 

Diagram Rekapitulasi Kuesioner  
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Fungsi Pemasaran
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Pesaing Industri
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Berdasarkan penelitian Arvianto (2014), dengan judul Pemilihan Strategi 

Pemasaran pada PT. NYONYA MENNER dengan menggunakan pendekatan 

metode ANP dan TOPSIS dan berdasarkan penelitian Susanty (2014), dengan 

judul Pemilihan strategi pemasaran di Kampoeng Kopi Banaran Menggunakan 

pendekatan Metode ANP dan TOPSIS bahwa metode ANP dan TOPSIS mampu  

mempertimbangkan keterkaitan antar subkriteria dan menghitung nilai bobot dari 

subkriteria yang ada untuk menentukan strategi pemasaran yang terpilih pada 

perusahaan.  

Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada 

UKM Roti Pinokyo, pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan harus 

memilih keputusan yang tepat, sehingga keputusan yang diambil menjadi solusi 

ideal. Dalam mengambil keputusan, biasanya muncul beberapa alternative untuk 

digunakan dalam mengatasi masalah yang ada, sehingga terjadi kebingungan 

dalam menentukan alternative yang tepat. Setiap alternative memiliki resiko dan 

keuntungan tersendiri, sehingga dalam mengatasi permasalahan itu, pihak 

pengambil keputusan harus memilih alternative yang mempunya resiko terkecil 

dan keuntungan terbesar, hal ini menjadi alasan utama mengapa  metode Analytic 

Network Process (ANP) dan Technique for Others Reference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS) dianggap sangat membantu dan kompleks ketika diterapkan 

untuk mngetahui keterkaitan antar kriteria dan subkriteria sehingga dapat menentukan 

nilai bobot subkriteria dan alternatif pemasaran yang dianggap cocok diterpakan 

untuk mencari solusi alternative yang ideal  terpilih pada UKM Roti Pinokyo. 

Pada penelitian ini, metode Analytic Network Process (ANP) digunakan 

untuk mendapatkan bobot kepentingan dari subkriteria-subkriteria yang terkait 

dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk menentukan keputusan yang 

akan diambil dalam strategi pemasaran, penelitian ini menggunakan metode 

Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS),. 

Metode TOPSIS digunakan untuk melengkapi kekurangan metode ANP dalam 

mempertimbangkan jarak solusi ideal yang dimiliki oleh setiap alternatif.  

Penetapan strategi pemasaran akan berperan cukup besar terhadap naik 

turunya hasil penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga penelitian ini 
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sangat bermanfaat bagi perusahaan, untuk membantu dalam pemilihan strategi 

pemasaran yang tepat sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada pada 

UKM Roti Pinokyo. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut dengan 

mengacu pada penelitian sebelumnya penulis juga akan malakukan penelitian 

dengan metode yang sama dengan judul ”Strategi Pemasaran dengan 

Menggunakan Metode ANP dan TOPSIS di UKM Roti Pinokyo”. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, 

maka dibuatlah suatu perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan  perusahaan di 

UKM. Roti Pinokyo dengan menggunakan metode ANP dan TOPSIS. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan subkriteria terpilih pada strategi pemasaran dengan 

menggunakan metode ANP di UKM Roti Pinokyo 

2. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan hasil 

penjualan di UKM Roti Pinokyo dengan menggunakan metode TOPSIS 

3. Untuk memberikan usulan perbaikan strategi pemasaran yang harus 

dilakukan  UKM. Roti Pinokyo dalam meningkatkan volume penjualan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menerapkan ilmu dan menambah informasi yang telah 

di peroleh dibangku perkuliahan dan untuk menambah ilmu pengetahuan di 

bidang strategi pemasaran, serta dapat mengaplikasikan ilmu perkuliahan 

yang terjadi dilapangan pekerjaan. 

2. Bagi Universitas 

Sebagai pembendaharaan perpustakaan dan diharapakan dapat bermanfaat 

bagi mahasiswa sebagai bahan menambah informasi dan referensi dengan 

permasalahan serupa untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi Perusahaan 

Diharapakan perusahaan dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk 

memberikan informasi  mengenai strategi pemasaran yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan volume penjualan sesuai yang diharapkan perusahaan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menjaga agar lingkup permasalahan ini tidak terlalu luas dan agar 

dapat dianalisa dengan baik maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data penjualan yang digunakan yaitu dari bulan Januari-Desember di tahun 

2014 – 2016 

2. Pengolahan data ANP menggunakan Software Super Decision. 

3. Pada penelitian ini terdapat 2 bagian yang menjadi penentu startegi 

pemasaran, yaitu pihak perusahaan yang terdiri dari 5 kriteria dan 19 

subkriteria sedangkan dipihak customer terdiri dari 2 kriteria 8 subkriteria 

yang digunakan untuk menyusun bobot unsur-unsur strategi pemasaran.  

4. Pada penelitian ini terdapat 3 alternatif strategi pemasaran yang digunakan 

untuk memilih strategi pemasaran yaitu, segmentasi pasar, cost leadership 

dan strategi differensiasi (Susanty, 2014). 
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1.6 Posisi Penelitian 

 Adapun posisi penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Posisi Penelitian 

No Metode Nama Judul Tujuan Hasil Implementasi Software 

1 

BCG, Matrik 

IFE & EFE, 

Analisis 

SWOT, 
AHP 

 Andri 

Hardiyansyah 

Andri 

Ikhwana, Rina 
Kurniawati 

Analisis Strategi 

Pemasaran Usaha 

Mie Basah 

(Studi Kasus Di PD. 
LUGINA -Garut) 

 mengidentifikasi 

kekuatan, 

kelemahan, peluang 

dan ancaman 
perusahaan serta 

mendapatkan 

prioritas strategi 
yang akan diterapkan 

 PD. Lugina 

dalam 

menjalankan 

usahanya adalah 
dengan 

memperbaiki 

sistem 
manajemen. 

Penerapan yang harus 

dilakukan oleh pihak 

perusahaan dengan 

memperbaiki Sistem 
Manajemen sehingga 

perusahaan tetap 

bertahan terhadap 
ketatnya persaingan 

Manual 

2 

Metode 
ANP dan 

Fuzzy 

TOPSIS 

Putri Rina 

Mayank Sari, 
Purnomo Budi 

Santoso, dan 

Ihwan 
Hamdala 

Pengambilan 

keputusan strategi 
pemasaran 

menggunakan 

Metode ANP dan 
FUZZY TOPSIS 

Bagaimana upaya 
memperbaiki strategi 

pemasaran agar 

pangsa pasar 
perusahaan  

kedepannya lebih 

meningkat 

Strategi yang 

tepat setelah 

dilakukan 
penelitian yaitu 

perusahaan harus 

melakukan 
strategi 

pemasaran 

dengan 
membangun 

brand image 

Penerapan yang harus 
dilakukan dengan 

membangun brand 

image dengan 
melakukan promosi 

baik secara online 

maupun ofline 

Software 

Super 
Decisions 

I-1
1
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

No Metode Nama Judul Tujuan Hasil Implementasi Software 

3 
Metode ANP 
dan TOPSIS 

Aries Susanty 

dan Woro 

Adiati 

Pemilihan strategi 

pemasaran di 
Kampoeng Kopi 

Banaran 

Menggunakan 
pendekatan Metode 

ANP dan TOPSIS 

Bagaimana 

Mengidentifikasi 
kriteria dan 

subkriteria yang 

tepat bagi 
penyusunan strategi 

pemasaran dari 

Kampoeng Kopi 
Banaran, 

 

Kriteria 

Strategi yang 

terbaik untuk 
pemasaran Kampoeng 

Kopi Banaran adalah 

Strategi Segmentasi 

Perusahaan harus 

lebih 
memperhatikan 

pangsa pasar dari 

berbagai faktor 
peningkatan omset 

perusahaan 

Software 

Super 

Decisions 

4 
Metode ANP 

dan TOPSIS 

Ary Arvianto, 

Diana Puspita 

Sari, dan 

Grace Olivia 

Pemilihan Strategi 

pemasaran pada 

PT.NYONYA 
MENNER dengan 

menggunakan 

pendekatan metode 

ANP dan TOPSIS 

Bagaimana strategi 

pemsaran yang harus 

diterapkan oleh 

PT.Nyonya Meneer 

Strategi segmentasi. 

Segmen yang  
direkomendasikan 

adalah wanita remaja 

hingga dewasa 

dengan pendapatan 
menengah dan 

menengah ke atas. 

Memilih strategi 
pemasaran di 

PT.NYONYA 

MENNER untuk 

meningkatkan 
penjualaan 

Software 
Super 

Decisions 

5 

Metode ANP 

dan TOPSIS 
Iswandi 

Usulan strategi 

pemasaran 
menggunakan 

metode ANP dan 

TOPSIS 

Untuk mencari 

strategi pemasaran 

yang tepat untuk 

meningkatkan omset 
penjualan UKM Roti 

Pinokyo 

Strategi pemsaran 
yang terpilih yaitu 

strategi pemsaran 

differensiasi dengan 

subkriteria menjaga 
hubungan yang kuat 

dengan kostumer di 

pihak perusahaan dan 
menentukan target 

pasar yang tepat pada 

bagian kostumer 

Memilih strategi 

pemasaran yang 

tepat untuk UKM 
Roti Pinokyo 

Software 

Super 
Decisions 

Dan 

Manual  

I-1
2
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1.7 Sistematis Penulisan 

Untuk mempermudah dan memperjelas penelitian ini maka penulis 

menjelaskan secara singkat mengenai sitematis penulisan yang sesederhana 

mungkin, dan tidak mengurangi arti pentingnya permasalahan yang akan 

dibahas agar lebih mudah menerangkan semua permasalahan pada penelitian 

ini, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dan batasan masalah serta sistematis penulisan 

laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang strategi 

pemasaran dan metode yang akan digunakan pada pengolahan data 

perhitungan ataupun pembahasan yang berhubungan dengan 

penelitian serta mendukung pengumpulan dan pengolahan data. 

 BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi penjelasan tentang metode penelitian dan analisa data yang 

berisikan tentang langkah dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan 

dalam penelitian, mulai dari awal sampai selesai dan didapatkan 

hasil. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini berisikan tentang data-data yang berhubungan dengan 

strategi pemasaran yang akan mempengaruhi terhadap penjualan 

ditinjau dari segi konsep pemasaran. Serta data diperlukan dalam 

pengolahan data dengan menggunakan metode ANP dan TOPSIS. 

BAB V ANALISA 

 Dalam bab ini menerangkan tentang  pengolahan data berdasarkan 

data dari objek yang diteliti selama penelitian dan kemudian 

dilakukan analisa terhadap hasil dari pengolahan data. 
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BAB VI PENUTUP 

 Rangkuman dari proses pengumpulan dan pengolahan data yang 

kemudian dianalisa untuk memberikan kesimpulan dan saran berupa 

rekomendasi pada perusahaan tersebut. 

 

 

 

  

 


