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2.1 Pengertian Usaha Kecil 

Usaha kecil mencakup berbagai kegiatan meliputi pertanian, perindustrian, 

perdagangan, konstruksi, keuangan, jasa konsultan dan jasa-jasa lainnya. Kriteria 

yang dipakai untuk mendefinisikan usaha kecil ini paling sedikit perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu besarnya investasi untuk pabrik dan 

mesin, jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan penjualan. 

Beberapa definisi usaha kecil yang dipakai oleh beberapa instansi dapat 

dilihat sebagai berikut: (1) Bank Indonesia membuat kriteria asset tidak lebih dari 

Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan. (2) Departemen keuangan, membuat 

kriteria asset tidak lebih dari Rp 300 juta, dan turn over Rp 300 juta atau kurang. 

(3) Departemen Perindustrian menetapkan asset tidak lebih dari Rp 600 juta diluar 

tanah dan bangunan.(4) Departemen Perdagangan menetapkan modal aktif tidak 

lebih dari Rp 25 juta. (5) Biro Pusat Statistik menetapkan jumlah pekerja tidak 

lebih dari 20 orang. (6) KADIN menetapkan modal aktif maksimum Rp 150 juta 

dengan ketentuan turnover maksimumsebesar Rp. 600 juta untuk perusahaan 

dagang, Rp. 600 juta untuk perusahaan industri,dan Rp. 1.000 juta untuk 

perusahaan konstruksi (Nurmianto, 2004) 

 

2.2 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah suatu proses manajemen untuk menganalisis 

kesempatan pasar untuk memilih posisi, program, pengendalian pemasaran yang 

menciptakan serta mendukung bisnis-bisnis yang aktif untuk mencapai tujuan 

serta sasaran pemasaran (Setiawan, 2016). 

Kegiatan pemasaran tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, 

tetapi juga untuk jangka panjang. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dan 

keinginan terus berkembang baik kualitas maupun kuantitas, sehingga usaha 

untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen harus selalu ditingkatkan. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan perlu mengadakan  orientasi 

pada konsumen dengan menentukan kebutuhan konsumen,menentukan kelompok 
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pembeli yang akan dijadikan secara penualan, menentukan produk dan program 

pemasaran, mengadakan penelitian serta menentukan strategi yang paling sesuai 

agar produk yang dihasilakan dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen. 

 

2.2.1 Pengertian Strategi 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun 

waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki 

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsi 

pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki 

taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang 

memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat 

(Setiawan, 2016). 

Selanjutnya Rahmad (2012) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian 

keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di 

implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi tersebut. 

Pengertian strategi lainnya adalah strategi merupakan penetapan sasaran dan 

tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Jadi apabila 

disimpulakan dari beberapa definisi diatas maka strategi perusahaan adalah 

gabungan dari kegiatan yang direncanakan dan reaksi untuk mengantisipasi 

persaingan dan perkembangan yang tidak terduga. 

 

2.2.2 Sasaran Strategi 

Sasaran strategi bertujuan untuk mengetahui kelompok konsumen eksternal 

organisasi. Memiliki sasaran satu atau lebih sub klompok pembeli adalah hal 

penting dalam menanggapi  permintaan konsumen yang bervariasi pada pasar 

yang luas. Segmen pasar adalah subkelompok pembeli dalam pasar. Kebutuhan 

dan keinginan pembeli serta tanggapan terhadap usaha-usaha pemasaran sebuah 

segmen hamper sama dan berbeda diantara segmen (Creven, 1996). 
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Keanekaragaman kebutuhan dan keinginan pembeli lebih menunjukkan 

peluang dari pada ancaman. Peluang dan ancaman memungkinkan bisnis 

merancang produk yang sesuai dengan preferensi kelompok konsumen yang 

bervariasi. Perusahaan hendaknya berkosentrasi dalam pemenuhan kebutuhan 

tertentu saja agar lebih efektif dibandingkan pesaingnya. Menitikberatkan  

konsumen sebagai fokus startegis organisasi menuntut para manajer untuk 

menyeleksi produk dan lingkup pasar perusahaan. Oleh karenanya, manajemen 

harus mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen, dan menetapkan segmen 

sasaran dalam menawarkan keunggulan bersaing terkuat serta prestasi yang 

menguntungkan dan potensial. 

Hal penting lainnya, manajemen harus mengembangkan komitmen 

organisasi secara menyeluruh untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Agar berhasil, seluruh organisasi perlu bekerjasama sebagai sebuah tim untuk 

mengidentifikasi permintaan segmen yang akan dilayani dan pencapaian sasaran. 

Peranan strategi mereka adalah mengumpulkan kemampuan perusahaan dan 

mempengaruhi pasar kedalam strategi yang terpadu. Agar pelaksanaan strategi 

berorientasi konsumen berhasil, jaringan kerja distribusi dibuat sebagai bagian tim 

dalam organisasi kooperatif, karena ini merupakan bagian penting dalam 

pelaksanaan strategi yang berfokus kepada konsumen. 

 

2.2.3 Sejarah Pemasaran 

Seperti halnya masyarakat dan ekonominya, pemasaran juga berkembang. 

Kebutuhan akan pemasaran timbul dan tumbuh pada waktu ekonomi suatu 

masyarakat berkembang dari ekonomi agraris dan swasembada perorangan kearah 

ekonomi yang bertumpu pada system pembagian kerja, industrialisasi dan 

urbanisasi. 

Dalam ekonomi primitife atau agraris, sebagian besar masyarakat bias 

berswasembada. Mereka mengerjakan sendiri segala sesuatu mulai dari memanen 

pangan, membuat pakaian sampai mendirikan rumah dan peralatannya. Pemasaran 

tidak ada karena tidak ada kegiatan tukar menukar. Lama kelamaan, konsep 

pembagian kerja mulai timbul dan berkembang. Orang-orang berkosentrasi untuk 
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memproduksi barang-barang terbaik yang bias dikerjakan. Hal ini menyebabkan 

terjadinya kelebihan atas barang-barang tertentu dan kekurangan pada barang-

barang lainnya. 

Pada mulanya proses tukar-menukar itu masih sederhana, tekanan sebagian 

besar terletak pada produksi barang-barang kebutuhan pokok biasanya selalu 

mengalami kekurangan. Perhatian pada pemasaran hampir tidak ada. Tukar 

menukar sangat bersifat lokal-antar tetangga atau mungkin antar desa terdekat 

(Abdullah, 2013). 

Selanjutnya dalam tahap perkembangan pemasaran, para produsen kecil 

mulai membuat barang-barang dalam jumlah yang lebih besar. Sebagai antisipasi 

untuk pemasaran dimasa yang akan datang, pembagian kerja yang lebih 

mendalam terjadi, dan timbul sebuah jenis bisnis baru yaitu menolong menjualkan 

hasil produksi yang mulai berlebihan. Bisnis ini yang menjadi perantara produsen 

dan konsumen disebut pialang (middleman). Untuk memperlancar komunikasi, 

sekelompok pembeli dan penjual yang berhubungan mulai mengelompokkan diri 

sehingga terbentuk pusat-pusat niaga.   

 

2.2.4 Pengertian Pemasaran 

Sebagaiman kita ketahui bahwa kegiatan pemasaran adalah berbeda dengan 

penjualan, transaksi ataupun perdagangan.  

American Marketing Association (1960 dikutib oleh Nurbaity, 2004) 

mengartikan pemasaran sebagai berikut: Pemasaran adalah pelaksanaan dunia 

usaha yang mengaarahkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke 

konsumen atau pihak pemakai. Defenisi ini hanya menekankan aspek distribusi 

ketimbang kegiatan pemasaran. Sedangkan fungsi-fungsi lain tidak diperlihatkan, 

sehingga kita tidak memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang 

pemasaran (Nurbaity, 2004).  

Sedangkan definisi lain, dikemukakan oleh Philip Kotler dalam bukunya 

marketing management Analysis, Planning, and Control, mengartikan pemasaran 

secara lebih luas, yaitu: Pemasaran adalah: Suatu proses sosial, dimana individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka inginkan 
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dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan 

kelompok lainnya (Nurbaity, 2004). 

Banyak yang menganggap bidang ini identik atau sama dengan bidang 

penjualan. Sesungguhnya pemasaran memiliki arti yang luas daripada penjualan. 

Bidang penjualan merupakan bagian dari pemasara, sekaligus merupakan bagian 

terpenting dari bidang pemasaran itu sendiri. Pemasaran berarti bekerja dengan 

pasar untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan maksud memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Jika perusahaan menaruh perhatian lebih 

banyak untuk terus menerus mengikuti perubahan kebutuhan dan keinginan baru, 

mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk mengenali peluang-peluangnya. 

Karena para konsumen selalu mencari yang terbaik untuk kehidupannya dan tentu 

saja dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang baik pula, hal itulah 

yang memicu adanya persaingan yang semakin tajam yang menyebabkan para 

penjual merasa semakin lama semakin sulit menjual produknya di pasar. 

Sebaliknya, pihak pembeli merasa sangat di untungkan karena mereka bebas 

memilih dari pihak manapun dengan kualitas dan mutu produk yang baik. Hal 

inilah yang mendorong para pakar bisnis untuk mencari jalan keluar terbaik. 

Fenomena masa lalu dipelajari dan dibandingkan dengan apa yang menggejala 

saat ini, kiat-kiat bisnis dalam memproduksi barang, menetapkan harga, 

mempromosikan serta mendistribusikan dianalisis dengan baik agar sesuai dengan 

tuntunan pasar (Azizah, 2016). 

Teori pemasaran yang amat sederhanapun selalu menekankan bahwa dalam 

kegiatan pemasaran harus jelas siapa yang menjual apa, dimana, bagaimana, 

bilamana, dalam jumlah berapa dan kepada siapa. Adanya strategi yang tepat akan 

sangat mendukung kegiatan pemasaran secara keseluruhan.  

Definisi menurut Harper W (2000 dikutib oleh Azizah, 2016) bahwa 

pemasaran adalah “suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting 

yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk 

mengembangkan hubungan pertukaran”.  
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Definisi ini menjelaskan bahawa pemasaran merupakan proses kegiatan 

usaha untuk melaksanakan rencana strategis yang mengarah pada pemenuhan 

kebutuhan konsumen melalui pertukaran dengan pihak lain (Azizah, 2016). 

 

2.2.5 Konsep Pemasaran 

Definisi menurut Basu Swastha (2002 dikutib oleh Azizah, 2016) konsep 

pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan 

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan 

hidup perusahaan. 

Konsep pemasaran didasarkan pada pandangan dari luar ke dalam. Konsep 

ini diawali dengan mendefinisikan pasar yang jelas berfokus pada kebutuhan 

pelanggan, memadukan semua system kegiatan yang akan memengaruhi 

pelanggan dan menghasilkan laba melalui pemuasan pelanggan. Konsep 

pemasaran bersandar pada empat pilar utama (Azizah, 2016). 

1. Pasar sasaran tidak ada perusahaan yang dapat beroperasi disemua pasar dan 

memuaskan semua kebutuhan dan juga tidak ada yang dapat beroperasi 

dengan baik dalam pasar yang luas, sehingga jika suatu perusahaan itu ingin 

berhasil maka ia harus dapat mendefiniskan pasar sasaran mereka dengan 

cermat dan menyiapkan program pemasaran.  

2. Kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak 

selalu merupakan tugas yang sederhana dikarenakan beberapa pelanggan itu 

memiliki kebutuhan sendiri yang tidak mereka sadari atau mereka tidak 

dapat mengutarakan kebutuhan-kebutuhan ini.  

3. Pemasaran terpadu, jika semua departemen bekerja sama melayani 

kepentingan pelanggan maka hasilnya adalah pemasaran terpadu. Pemasaran 

terpadu berjalan dalam dua tahap yaitu :  

a. Tahap pertama : beragam fungsi pemasaran, tenaga penjualan 

periklanan, manajemen produk, riset pemasaran dan lainnya harus 

bekerja sama  

b. Tahap kedua : pemasaran harus dikordinasikan dengan baik pada 

bagian lain perusahaan  
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c. Profitabilitas, tujuan utama konsep pemasaran adalah membantu 

organisasi mencapai tujuan mereka.  

Faktor yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan ketika 

perusahaan dapat menjual lebih banyak produk yang sama, dengan kualitas yang 

sama, dengan harga yang lebih mahal, atau dapat mengembangkan produk baru 

yang lebih berhasil, perusahaan tersebut relative telah berhasil menggunakan 

kemampuan analisis pemasarannya. 

Dan pemasaran telah banyak mengalami perkembangan, akibat semakin 

majunya pola fikir masyarakat dan perkembangan teknologi yang ada. Konsep 

pemasaran yang dahulu hanya berorientasi pada penjualan produk saja, kini telah 

berkembang dengan mengarah pada kepuasan konsumen. 

Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi 

adalah menjadi lebih aktif dari pada pasar pesaing dalam memadukan kegiatan 

pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran (Setiawan, 2016). 

 

2.2.6 Peran Fungsi Pemasaran 

Tanggung jawab bagian pemasaran adalah membantu manajemen puncak 

dalam menyeleksi satu atau lebih kelompok pembeli yang akan dilayani 

organisasi dan mengkombinasikan kemampuan organisasi untuk mempengaruhi 

konsumen kedalam suatu rangkaian kegiatan yang terkoordinir. Beberapa 

persoalan pokok terlibat dalam perancangan bisnis berorientasi pasar dan strategi 

pemasaran. Pada arena bisnis yang terus menerus berubah, manajer perlu 

mengetahui kedinamisan pasar dan memandang perubahan yang terjadi lebih 

sebagai peluang dari pada ancaman. Peningkatan tantangan bisnis global 

memberikan peluang sekaligus persyaratan untuk bersaing dalam pasar domestic 

dan internasional. Mencapai kepuasan konsumen merupakan hal terpenting dalam 

memperoleh keunggulan daya saing. Dalam mencari strategi-strategi untuk 

memperoleh keunggulan bersaing, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu 

diperhatiakan adalah sebagai berikut. (Cravens, 1996) 
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1. Visi strategis sebagai peran penting dalam mengarahkan perusahaan. 

2. Efektivitas peranan organisasi dalam strategi bisnis. 

3. Penggunaan system informasi untuk memperoleh keunggulan strategis. 

4. Inovasi produk dan jasa serta keterlibatan seluruh bagian organisasi dalam 

proses menuju organisasi pemasaran. 

Kepuasan konsumen merupakan fokus pemasaran. Penggunaan konsep 

pemasaran memberikan dasar pemikiran yang logis dalam pencapaian tujuan. 

Konsep pemasaran memiliki tiga dasar yaitu: (Cravens, 1996): 

1. Dimulai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai dasar tujuan 

bisnis 

2. Mengembangkan pendekatan organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan 

3. Mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memberikan kepuasan kepada 

konsumen. 

 

2.2.7 Tujuan Pemasaran 

Adapun tujuan kegiatan pemasaran adalah (Fauziyah, 2011):  

1. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan 

perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang 

dihasilkan.  

2. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail mengenai semua kegiatan yang 

berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai 

kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi 

produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai 

pengiriman produk agar sampai ketangan konsumen dengan tepat. 

 

2.2.8 Proses Pemasaran 

Proses pemasaran merupakan suatu langkah-langkah yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dalam kegiatan pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 

(2000 dikutip oleh Jannah, 2016). Langkah-langkah tersebut terdiri dari: 

1. Pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. 
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2. Pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan 

tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan 

sasaran. 

3. Pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan 

nilai unggul. 

4. Membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan, dan menciptakan 

kepuasan pelanggan. 

5. Perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan 

menangkap nilai dari pelanggan. 

Selain itu langka-langka pemasaran dimana kita menetapkan pasar sasaran 

dan strategi penentuan posisi produk, serta menetapkan sasaran penjualan dan 

sumber daya yang produksi, penyaluran dan personalia adalah untuk menjamin 

dukungan bagi rencana pemasaran dengan cukup uang, material, mesin, dan 

persoanlia. 

Untuk melakukan tugasnya, manajer pemsaran melaksanakan proses 

pemasaran yang kita definisikan sebagai proses pemasaran yang terdiri dari 

analisis pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang program 

pemasaran, dan mengorganisasi, melaksanakan serta mengawasi usaha pemasaran 

(Abdullah, 2013). 

1. Menganalisis Peluang Pasar 

Tugas pertama yang dihadapi manajemen pemasaran adalah menganalisis 

peluang jangka panjang dalam pasar ini untuk memperbaiki kinerjanya 

sebagai devisi bisnis. Untuk mengevaluasi peluangnya, perlu memiliki 

system informasi pemasaran yang andal. Penelitian pemasaran adalah alat 

pemasaran yang penting, karena perusahaan karena perusahaan dapar 

melayani pasar pelangganya dengan baik dengan meneliti kebutuhan dan 

keinginan mereka lokasi mereka, praktik pembelian mereka, dan seterusnya. 

2. Meneliti dan memilih pasar sasaran serta menerapkan posisi penawaran 

Pengukuran dan perkiraan pasar menjadi masukan utama untuk menentukan 

pasar dan produk baru manakah yang harus diperhatikan. Praktik pemasaran 

modrn membagi pasar menjadi segmen pasar utama, menilainya dan 
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memilih segmen pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan dengan paling 

baik sebagai sasaran. Segmentasi pasar dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Manajemen pemasaran dapat memperkirakan tingkat daya tarik pasar 

dan tingkat kekutan bisnis perusahaan dalam tiap kotak. Perusahaan harus 

menentukan kotak produk atau pasar mana, jika ada, yang paling cocok 

dengan sasaran dan sumber daya perusahaan. 

3. Merancang program pemasaran 

Strategi pemasaran harus dijabarkan program pemasaran. hal ini dilakukan 

dengan menentukan pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran dan alokasi 

pemasaran. Perusahaan harus menentukan tingkat pengeluaran pemasaran 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Perusahaan 

biasanya menetapkan anggaran pemsarannya pada persentase yang umum 

dari sasaran penjualannya. Perusahaan ingin tahu anggran pemasaran 

dengan penjualan dengan pesaing. 

 

2.3 Pemilihan Strategi Pemasaran 

Faktor situasional dan persaingan yang harus dihadapi organisasi yang 

menjadi perhatian dalam pemilihan strategi pemasaran. Sebagai contoh, sewaktu 

manajemen mengembangkan strategi untuk memasuki pasar baru, dapat 

dimanfaatkan data permasalahan strategi dan pedoman strategi yang menyinggung 

masalah situasi memasuki pasar baru. Strategi situasi lainnya meliputi strategi 

daur hidup produk, strategi pasar yang terpecah, strategi global, dan strategi 

perusahaan kecil (Cravens, 1996). 

Dasar analisis berguna untuk mengklasifikasikan situasi strategi pemasaran 

pada tahap pengembangan, pertumbuhan, kematangan, penurunan atau global dari 

evolusi pasar produk. Dengan menggunakan klasifikasi ini, strategi analisisnya 

harus mempertimbangkan struktur pasar, segmentasi, analisis industri pesaing, 

keunggulan bersaing, penetapan sasaran (targeting), dan penentuan posisi 

(Cravens, 1996). 
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2.4 Strategi Komunikasi Pemasaran 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 

saja, tetapi harus menunjukkan bagian taktik operasionalnya (Septian, 2016). 

Strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication 

management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Effendy (2005 dikutib 

oleh Septian, 2016), Jadi yang dimaksud dengan strategi komunikasi adalah pola-

pola sebagai tujuan dan kebijaksanaan serta rencana-rencana untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan yang dirumuskan sedemikian rupa dengan 

memperhatikan kekuatan internal dan eksternal sehingga jelas program apa yang 

hendak dilaksanakan (Septian, 2016).  

Perencanaan strategi menurut Kotler (2001 dikutip oleh Septian, 2016),  

adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan memelihara suatu arah 

strategi dan menyelaraskan tujuan-tujuan organisasi dan berbagai sumberdaya 

sehubungan dengan peluang pemasaran berubah-ubah. 

 

2.5 Langka-Langka Desain Strategi Pemasaran 

Menurut Kotler, (2001 di kutib oleh Munadi, 2008) dalam mendesain suatu 

strategi pemasaran, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh manajemen 

pemasaran adalah penerapan konsep STP (Segmentation, Targeting, Positioning). 

Konsep ini saling terkait satu sama lainnya, secara garis besar langkah-langkah 

STP itu terlihat pada gambar berikut (Munadi, 2008): 
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Segmentasi Pasar 

1. Mengindentifikasikan variabel segmentasi pasar dan mensegmentasi pasar.

       2. Mengembangkan gambaran segmen yang dihasilkan

Target Pasar 

1. Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen 

2. Memilih segmen-segmen pasar 

Market Positioning 

1. Mengindentifikasikan konsep positioning yang memungkinkan 

bagi masing-masing segmen pasar

2. Memilih mengembangkan dan mengkomunikasikan konsep 

positioning yang terpilih 

. 

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah dalam desain strategi pemasaran 

Sumber: (Munadi, 2008) 

 

2.6 Keputusan Pemasaran 

Usaha-usaha evaluasi produk yang dilakukan selama pengembangan produk 

memberikan informasi untuk merancang strategi pemasaran. Contoh pedoman 

perancangan yang berguna terdiri atas karakteristik pemakai, bentuk produk, 

keunggulan, disbanding produk saingan, situasi penggunaan, batas harga yang 

layak, dan informasi pembeli. 

Rancangan strategi pemasaran dimulai secepatnya dalam perencanaan 

produk baru, karena beberapa kegiatan perlu dilengkapi dan dipersingkat 

waktunya untuk diperkenalkan dipasar yang akan menjadi keunggulan bersaing. 

Perencanaan strategi pemasaran dapat diprakarsai selama pengembangan produk. 

Kegiatan seperti pengemasan, pertimbangan keadaan lingkungan, informasi 

produk, warna, bahan, dan keamanan produkjuga harus diputuskan diantara para 

insinyur, bagian produksi, dan bagian pemasaran. 

 

2.7 Alternatif Strategi Pemasaran 

Berdasarkan strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan 

ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau pemasaran 
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terhadap permintaan produk atau produknya di pasar sasaran tertentu. Salah satu 

bagian penting strategi pemasaran bisnis adalah menentukan target pasar. Dengan 

adanya target pasar yang jelas, akan mempermudah perusahaan untuk menentukan 

produk yang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Atau dengan kata lain, 

dapat juga diartikan bahwa target pasar merupakan pasar yang memiliki 

konsumen dengan daya beli yang cukup potensial. Dalam menentukan target pasar 

nya masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda, hal ini berkaitan 

dengan ranah jangkauan pasar yang ingin disentuhnya. Ada perusahaan yang ingin 

menjangkau konsumen dari semua kalangan, namun ada pula perusahaan yang 

sengaja memisahkan konsumen sesuai dengan target pasar produknya. 

 

2.7.1 Segmentasi Pasar 

Menurut Kotler, (2001 dikutib oleh Wijaya, 2010) segmen pasar terdiri dari 

kelompok pelanggan yang memiliki seperangkatkeinginan yang sama. Tidak ada 

cara tunggal untuk mensegmentasi pasar. Pemasar harusmencoba sejumlah 

variabel segmentasi yang berbedabeda,sendiri-sendiri atau bersama-sama, 

denganharapan dapat menemukan cara terbaik untuk melihat struktur pasar. Lebih 

lanjut, Kotler, Bowen dan Makens (2002 dikutib oleh Wijaya, 2010) menyatakan 

bahwa segmentasi dapat dilakukan berdasarkan variable-variable di bawah ini: 

1. Segmentasi geografis (geographic segmentation) 

Segmentasi geografis adalah segmentasi yang membagi pasar menjadi unit 

geografis yang berbeda-beda seperti negara, daerah otonomi, kota, iklim, 

atau kawasan pemukiman. 

2. Segmentasi demografis (demographic segmentation) 

Segmentasi demografis adalah segmentasi yang membagi pasar menjadi 

berbagai kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, siklus 

hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan 

kebangsaan. Faktor-faktor demografis paling sering dipakai sebagai dasar 

untuk mensegmentasi kelompok konsumen. Salah satu alasannya adalah 

kebutuhan, keinginan dan tingkat penggunaan konsumen berhubungan erat 

dengan variabel demografis. Alasan yang lainnya adalah bahwa variabel 
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demografis lebih mudah diukur jika dibandingkan dengan jenis variabel 

lainnya. 

3. Segmentasi perilaku (behavioral segmentation) 

Segmentasi ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pengetahuan, sikap, 

tingkat penggunaan atas sebuha produk atau jasa, serta manfaat yang dicari 

oleh konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa. 

4. Segmentasi psikografis (psychographic segmentation) 

Segmentasi ini membagi konsumen menjadi kelompok yang berbeda-beda 

berdasarkan karakteristik gaya hidup dan kepribadian konsumen. 

Segmentasi pasar adalah suatu proses menempatkan konsumen ke dalam 

sub kelompok yang memiliki respons yang sama terhadap suatu program 

pemasaran.  Menurut Rambat Lupiyoadi  (2001 dikutib oleh Wijaya, 2010) 

segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang 

dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku, yang mungkin 

membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan Swastha (1997 dikutib oleh 

Wijaya, 2010)  segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang 

bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat 

homogen. Berdasarkan definisi diatas, segmentasi pasar dapat diartikan sebagai 

proses membagi pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih 

homogen, yang memiliki kesamaan kebutuhan atau karakteristik dan respons 

terhadap program pemasaran. 

Langkah-langkah segmentasi pasar adalah sebagai berikut (Wijaya, 2010). 

1. Penentuan Segmen Pasar (Market Targeting) 

Setelah mengevaluasi berbagai segmen, perusahaan harus memutuskan 

segmen mana dan berapa segmen yang akan dilayani. Pasar sasaran 

mencakup seperangkat pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik 

umum yang ingin dilayani oleh perusahaan. 

2. Penetapan Posisi Pasar (Market Positioning) 

Posisi produk adalah cara produk itu didefinisikan oleh konsumen 

berdasarkan sejumlah atribut atau, tempat produk tertentu dipikiran 

konsumen secara relatif terhadap produk-produk yang bersaing. Dengan 
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kata lain, positioning adalah tentang bagaimana suatu merek perusahaan 

dapat masuk dan menguasai benak pelanggan. Konsumen terlalu banyak 

dihadapkan dengan informasi tentang produk dan layanan. Konsumen tidak 

mungkin mengevaluasi ulang produk setiap saat memutuskan pembelian, 

sebaliknya dalam benak konsumen setiap produk atau merek akan 

dikelompokkan dalam sejumlah kategori. Penetapan posisi dimulai dengan 

produk, yaitu suatu barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang. 

Penetapan posisi bukanlah kegiatan yang pemasar lakukan terhadap produk, 

melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pemasar terhadap pikiran 

calon pelanggan sehingga posisi produk dengan tepat dapat ditanamkan di 

benak pelanggan. Para pemasar dapat menggunakan 7 atribut penetapan 

posisi (Wijaya, 2010): 

a. Penetapan posisi berdasarkan atribut produk 

b. Penetapan posisi berdasarkan manfaat tertentu yang ditawarkan bagi 

konsumen. 

c. Penetapan posisi berdasarkan penggunaannya 

d. Penetapan posisi berdasarkan siapa kelompok konsumen yang 

mungkin menjadi pemakai dari produk atau jasa perusahaan. 

e. Penetapan posisi berdasarkan pesaing (lebih baik dari posisi pesaing 

saat ini) 

f. Penetapan posisi berdasarkan kategori produk 

g. Penetapan posisi berdasarkan mutu atau harga 

 

2.7.2 Cost Leadership 

Cost Leadership merupakan suatu strategi Kepemimpinan biaya agar dapat 

menghasilkan atau mampu memproduksi dan menawarkan produk dengan harga 

yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Kepemimpinan biaya dapat 

dicapai melalui suatu kombinasi berdasarkan pengalaman dan skala efisiensi. 

Lebih khusus kepemimpinan biaya memerlukan perhatian pada metode-metode 

produksi, biaya overhead, pelanggan marginal, dan meminimalisasi seluruh biaya 

seperti: biaya iklan, riset dan pengembangan (R & D) dan sebagainya. Strategi 



II-16 
 

kepemimpinan biaya memberikan kemampuan daya saing perusahaan terhadap 

para pesaing, mengingat dengan biaya dan harga rendah, akan dapat membayar 

harga menjadi murah serta mendapatkan laba yang lebih memuaskan disbanding 

pesaingnya. Memiliki posisi posisi biaya rendah, memungkinkan perusahaan 

untuk tetap dapat bertahan dalam menghadapi pembeli yang larat sebab pembeli 

yang kuat dapat menggunakan kekuatannya untuk memaksa turunya harga 

ketingkat yang paling rendah. Posisi biaya rendah juga akan mampu bertahan 

dalam menghadapi pemasok yang kuat, karena fleksibelitas dalam menanggulangi 

kanaikan biaya masuk. Begitu pula, posisi biaya rendah akan dapat menjadi 

kendala untuk masuk dalam persaiangan bagi pendatang baru yang potensial 

didalam perusahaan beroperasi. 

Ada beberapa alasan mengapa strategi costleadership memberikan daya 

tarik perusahaan yaitu sebagai berikut (Arifin, 2010): 

1. Dapat memberikan kemampuan terhadap perusahaan untuk memperoleh 

pengembalian diatas rata-rata sekalipun menghadapi kekuatan persaingan. 

2. Dapat mempertahankan perusahaan terhadap persaingan dari para pesaing, 

karena sangat sulit bagi para pesaing untuk bersaing yang mendasarkan pada 

harga. 

3. Perusahaan dapat mempertahankan terhadap pembeli-pembeli yang kuat, 

karena para pembeli hanya dapat mengarahkan tekanan untuk menurunkan 

harga atas tingkat harga yang ditetapkan pesaing yang paling efisien 

4. Perusahaan dapat mempertahankan dalam melawan kekuatan pemasok 

dengan memberikan kemudahan dalam kesepakatan mengurangi biaya 

masuk. 

5. Kontribusi atau sumbangsih faktor-faktor biaya rendah dapat menajadi 

kendala atau hambatan besar untuk masuk dalam persaingan bagi 

perusahaan pendatang baru. 

6. Dapat menempatkan perusahaan dalam suatu posisi yang menguntungkan 

untuk menghindari ataupun menangkis produk penggannti dari para pesaing. 
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2.7.3 Strategi differensiasi 

Diferensiasi adalah cara merancang perbedaan yang berarti untuk 

membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaingnya Kotler (2006 

dikutib oleh Ramadhani, 2014) Strategi diferensiasi adalah suatu strategi yang 

dapat memelihara loyalitas pelanggan dimana dengan menggunakan strategi 

diferensiasi, pelanggan mendapat nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya 

(Ramadhani, 2014). 

Menurut Catur Sugiyanto (2007 dikutib oleh Ramadhani, 2014) diferensiasi 

berarti bahwa suatu produk atau jasa memiliki tidak saja keberbedaan dengan 

produk atau jasa yang sudah ada, melainkan juga merupakan titik keunggulan 

dibandingkan yang lainnya itu. Tetapi, diferensiasi tidak berarti „asal berbeda‟, 

sehingga kalau sudah berbeda berarti pasti memiliki titik keunggulan yang 

dimaksud. Dengan menerapakan strategi diferensiasi, perusahaan akan dapat 

memperoleh keunggulan diferensiasif perusahaan (Ramadhani, 2014).  

Hal ini sesuai dengan penelitian Ferdinand (2003 dikutib oleh Ramadhani, 

2014)  yang menyatakan bahwa keunggulan diferensiasi bawaan suatu perusahaan 

dapat digambarkan sebagai posisi unik yang dikembangakan oleh sebuah 

perusahaan, hal ini juga berlaku bagi para pesaing. Keunggulan diferensiasifdapat 

dicapai melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan 

dalam memberikan produk dan layanan yang diferensiasif (Ramadhani, 2014). 

Kotler (2001 di kutib oleh Ramadhani, 2014) menjelaskan bahwa 

keunggulan bersaing sebuah perusahaan salah satunya dengan perbedaan 

(differentition) tawaran perusahaan yang akan memberikan nilai lebih kepada 

konsumen ketimbang yang dibawakan pesaing. Penawaran perusahaan kepada 

pasar dapat di diferensiasikan, diantaranya (Ramadhani, 2014): 

1. Diferensiasi Produk  

2. Diferensiasi Kualitas pelayanan  

3. Diferensiasia Personalia  

4. Diferensiasi Citra dan  

5. Diferensiasi Saluran Distribusi 
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2.8 Metode Analytic Network Process (ANP) 

Analytic Network Process (ANP) adalah salah satu metode yang mampu 

merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan 

mempertimbangkan saling keterkaitan antar kriteria dan subkriteria yang ada. 

Metode Analytic Network Process (ANP) merupakan pengembangan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ANP mampu memperbaiki 

kelemahan AHP berupa kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria 

atau alternatif Saaty (1996 dikutib oleh Syafria, 2010). Keterkaitan pada metode 

ANP ada 2 jenis yaitu keterkaitan dalam satu set elemen (innerdependence) dan 

keterkaitan antar elemen yang berbeda (outer dependence). Adanya keterkaitan 

tersebut menyebabkan metode ANP lebih kompleks dibanding metode AHP 

(Syafria, 2010). 

Pada AHP (hirarki) terdapat level tujuan, kriteria, subkriteria, dan 

alternatif,dimana masing-masing level memiliki elemen. Dimana level disusun 

secara descending menurut pengaruhnya. Sementara itu, pada ANP (jaringan), 

cluster (sebutan level pada jaringan) tidak disusun pada urutan tertentu, namun 

dihubungkan secara berpasangan dengan garis lurus. Arah panah mencerminkan 

pengaruh dari sebuah cluster terhadap cluster yang lain. Perbandingan 

berpasangan dalam suatu cluster dibuat menurut dominasi pengaruh dari setiap 

pasangan elemen dalam sistem. Setiap cluster dibentuk dari elemen - elemen. 

Keunggulan ANP dibandingkan dengan AHP adalah bahwa ANP 

membebaskan kebutuhan untuk menyusun cluster dalam bentuk rantai lurus 

seperti dalam hirarki. ANP memungkinkan struktur untuk berkembang lebih alami 

sehingga merupakan cara yang lebih baik untuk mendeskripsikan apa yang terjadi 

di dunia nyata. 
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Gambar: 2.2 Perbedaan struktur ANP dan AHP 

Sumber: (Ukrowi, 2017) 

 

Dari Ukrowi (2017) pada papernya menyebutkan bahwa terdapat beberapa 

bentuk jaringan pada ANP, yaitu sebagai berikut: 

1. Jaringan hirarki 

Jaringan yang paling sederhana ini membentuk jaringan AHP. Struktur 

berbentuk hirarki linier dan memiliki cluster-cluster  dengan level tertinggi 

berupa tujuan, lalu cerita, dan alternative sebagai cluster terendah. Bentuk 

ini tidak terdapat feedback atau tidak terjadi hubungan dua arah antar 

elemen. 

2. Jaringan Holarki 

Jaringan ini menunjukkan bahwa elemen tertinggi memiliki hubungan 

terhadap elemen terendah, sehingga terdapat garis hubungan antara kedua 

cluster tersebut. 

3. Jaringan BOCR (Benefit-Opportuniity-Cost-Risk) 

Jaringan berbentuk sederhana ini adalah jaringan pengaruh. Jaringan 

pengaruh memiliki dua jaringan terpisah untuk pengaruh positif dan negatif. 

4. Jaringan umum 

Jaringan umum adalah jaringan yang tidak memiliki bentuk khusus. Bentuk 

jaringan ini terdiri dari beberapa cluster yang didalamnya terdiri dari 

beberapa elemen. Hubungan yang terjadi pada cluster terjadi karena adanya 

hubungan antar elemen. Elemen-elemen yang homogen dikelompokkan 

kedalam cluster yang sama. 
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Pembobotan dengan ANP membutuhkan model yang merepresentasikan 

saling keterkaitan antar kriteria dan subkriteria yang dimilikinya. Ada 2 kontrol 

yang perlu diperhatikan didalam memodelkan sistem yang hendak diketahui 

bobotnya. Kontrol pertama adalah kontrol hierarki yang menunjukkan keterkaitan 

kriteria dan sub kriterianya. Pada kontrol ini tidak membutuhkan struktur hierarki 

seperti padametode AHP. Kontrol lainnya adalah kontrol keterkaitan yang 

menunjukkan adanya saling keterkaitan antar kriteria atau cluster (Syafria, 2010). 

Bila dilihat dari jenis jaringan sistem Strategy Map pada BSC menujukkan 

berjenis hiernet atau Feedback Nerwork. Jaringan ini memiliki kompleksitas yang 

tinggi dibanding dengan jenis lain, karena adanya fenomena feedback dari cluster 

satu ke cluster lain atau dengan cluster-nya sendiri. 

 

2.8.1 Tahapan ANP 

Adapun tahapan metode ANP yang harus dilakukan adalah sebagai berikut 

(Ukhrowi, 2017): 

1. Mengkostruksikan Model 

Konstruksi model dibuat berdasarakan masalah yang ada, sehingga perlu 

dilakukan pendeskripsian secara jelas, dan membentuknya kedalam 

jaringan. Untuk pembuatan jaringan, dapat dilakukan dengan meminta 

pendapat para ahli melalui branstroming. Elemen, cluster, alternative, dan 

hubungan yang terjadi antar elemen (innerdependence dan 

outerdependence) ditentukan pada tahap ini. 

2. Membuat matriks perbandingan berpasangan dan vector prioritas 

Perbandingan berpasangan pada ANP dilakukan dengan membandingkan 

tingkat kepentingan setiap elemen terhadap kriteria kontrolnya. Cluster juga 

diperbandingkan berdasarkan kontribusi terhadap tujuan model. Untuk 

ketergantungan elemen, hubungan antar elemen diperbandingkan melalui 

eigenvector. Ketika terjadi hubungan yang outer dependence, maka cluster 

yang berhubungan juga diperbandingankan. 

Untuk mengukur perbandingan berpasangan digunakanlah skala numeric 

ANP, sehingga dapat kiketahui seberapa besar pengaruh elemen pada suatu 
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cluster terhadap elemen pada cluster lain. Ukhwori (2017), pada papernya 

yang berjudul “Multiple Criteria Decision Analysis”, yang dikeluarkan oleh 

Boston: Springer Science, menunjukan skala numerik ANP pada Tabel 2.1, 

dapat dijadikan acuan dalam mengukur pengaruh pada perbandingan 

berpasangan. Berikut adalah skala numeric ANP: 

Tabel 2.1 Skala Numerik ANP 

Nilai 

Numerik 

Definisi Keterangan 

1 Sama penting 
Dua aktivitas berpengaruh sama terhadap 

tujuan 

3 
Sedikit lebih 

penting 

Satu aktivitas dinilai sedikit lebih 

berpengaruh dibandingkan aktivitas lainnya 

5 Lebih penting 
Satu aktivitas dinilai lebih berpengaruh 

dibandingkan aktivitas lainnya 

7 
Sangat lebih 

penting 

Satu aktivitas dinilai sangat lebih 

berpengaruh dibandingkan aktivitas lainya 

9 
Mutlak lebih 

penting 

Satu aktivitas nilai sangat lebih berpengaruh 

dibandingkan aktivitas lainnya 

2,4,6 dan 8 Nilai Tengah 
Nilai yang berbeda diantara skala-skala 

diatas 

Sumber: (Sari, 2014) 

Perbandingan berpasangan dilakukan dengan menggunakan skala numeric 

ANP seperti yang sudah dijelaskan. Terdapat dua pendekatan yang dapat 

dipilih untuk digunakan saat membuat pertanyaan untuk perbandingan 

berpasangan, pertamaadalah jika terdapat satu parent element dan A dan B 

yang akan dibandingkan terhadapanya, maka elemen mana yang paling 

mempengaruhi parent element, kedua adalah jika terdapat satu parent 

element dan A dan B yang akan diperbandingkan terhadapnya, maka elemen 

mana yang paling dipengaruhi parent element 

Setelah perbandingan berpasangan sudah dilakukan seluruh, kemudian 

vector prioritas eigenvectior (w) dihitung dengan rumus: 

 



II-22 
 

                                      A.w = ƛ max ………………………..………….(2.1) 

Dimana A adalah matrik perbandingan berpasangan dan ƛ max adalah 

eigenvalue terbesar dari A. Eigenvectore merupakan bobot prioritas matrik 

yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan supermatriks. 

3. Menghitung Rasio Konsiten 

Rasio konsistensi adalah rasio yang menyatakan apakah penilaian yang 

berikan oleh para expertise konsisten atau tidak. Indeks konsistensi 

(consistens idex- ci) suatu matrik perbandingan dihitung dengan rumus: 

                                     CI =
       

   
……………………………………...…….(2.2) 

ƛ max = eigent value terbesar dari matrik perbandingan berpasangan n x n 

n = Jumlah item yang diperbandingkan 

Rasio konsistensi diperoleh dengan membandingkan indeks konsisten 

dengan nilai dari bilangan indeks konsistensi acak (Random consistency 

index / RI) sebagai berikut: 

CR =
  

  
……………………………………………(2.3) 

Nilai untuk RI tergantung pada banyaknya item yang dibandingkan (n). 

Figueira, (2005), pada papernya yang berjudul “Multiple Criteria Decision 

Analysis”, yang dikeluarkan oleh Boston: Springer Science, menunjukkan 

nilai dari RI ketika “n” adalah 1,2,3 sampai 10 seperti pada Tabel 2.2. 

berikut ini adalah untuk nilai RI: 

Tabel 2.2 Nilai RI 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,23 1,35 1,4 1,45 1,49 

Sumber :(Sari, 2014) 

Jika nilai CR kurang dari 0,1, maka dapat dinilai bahwa penilaian yang 

diberikan oleh para expertise sudah konsisten. 

4. Membentuk Supermatrik 

Supermatrik adalah matrik yang terdiri dari sub sub matrik yang disusun 

dari suatu set hubungan antara dua level yang terdapat dalam model. 

Terdapat tiga tahap supermatrik yang harus diselesaikan pada model ANP, 

yaitu: 
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a. Unweighted Supermatrik 

Setiap kolom dalam Unweighted supermatrik berisi eigen vector yang 

berjumlah satu pada setiap clusternya, sehingga secara total, satu 

kolom akan memiliki penjumlahan eigen vector lebih dari 1. 

b. Weighted supermatrik 

Supermatrik ini diperoleh dengan mengalihkan seluruh eigenvector 

dalam unweighted supermatrik dengan bobot clusternya masing-

masing. 

c. Limit matrix 

Limix matrik berisi bobot prioritas global dalam weighted supermatrik 

yang telah konvergen dan stabil. Nilainya diperoleh melalui weighted 

supermatrix dipangkatkan dengan 2 k+1, dimana k adalah suatu 

bilangan yang besar. 

5. Pemilihan Alternatif Terbaik 

Setelah memperoleh nilai setiap elemen pada limit matrik, langkah 

selanjutnya adalah melakukan perhitungan terhadap nilai elemen-elemen 

tersebut sesuai dengan model ANP yang dibuat. Alternatif dengan prioritas 

tertinggi adalah alternative yang baik. 

 

2.8.2 Kelebihan dan Kekurangan Analytic Network Process (ANP) 

Sebagai salah satu teknik pengambilan keputusan multikriteria, beberapa 

kelebihan dan kekurangan terdapat pada metode ANP. Berikut adalah kelebihan 

kekurangan menurut (Ukhwori, 2017): 

1. ANP dapat memperhitungkan kriteria yang bersifat tangible dan intangible 

2. ANP dapat memodelkan suatu hubungan yang lebih kompleks antar level 

keputusan dan kriteria. 

3. ANP sangat berguna untuk mempertimbangkan kriteria yang bersifat 

kualitatif dan kuantitatif serta hubungan antar kriteria yang bersifat 

nonlonier. 

Adapun ANP memiliki kekurangan sebagai berikut:  
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1. Untuk menyelesaikan ANP memerlukan waktu yang cukup lama dan harus 

dikerjakan secara intensif. 

2. ANP memerlukan perbandingan berpasangan yang lebih banyak dari pada 

AHP 

3. Keakuratan perbandingan berpasangan hanya tergantung pada penilaian 

expertise, sehingga memungkinkan hasil yang tidak valid ketika penilaian 

terlalu subjektif. 

 

2.9 Techinique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution 

(TOPSIS) 

Kerumitan masalah keputusan bersumber dari faktor ketidakpastian atau 

ketidaksempurnaan informasi saja. Namun masih terdapat penyebab lainnya 

seperti faktor yang mempengaruhi terhadap pilihan-pilihan yang ada, dengan 

beragamnya kriteria pemilihan dan juga nilai bobot dari masing-masing kriteria 

merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah yang sangat kompleks. 

 

2.9.1 Pengertian Topsis 

Techinique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution 

(TOPSIS) adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria atau 

alternative pilihan yang merupakan alternative yang mempunyai jarak terkecil 

dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negative dari sudut 

pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namu, alternatif yang 

mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif, tidak harus mempunyai jarak 

terbesar dari solusi ideal negatif. Maka dari itu, TOPSIS mempertimbangkan 

keduannya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal 

negatif secara bersamaan. TOPSIS diperkenakan pertama kali oleh Yoon dan 

Hwang pada tahun 1981 untuk digunakan sebagai salah satu metode dalam 

memecahkan masalah multikriteria. 

Solusi optimal. Dalam metode TOPSIS didapat dengan menentukan 

keadaan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. TOPSIS akan 

merangking alternatif berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu alternatif 

terhadap solusi ideal positif. Alternatif-alternatif yang telah dirangking kemudian 
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dijadikan sebagai referensi bagi pengambilan keputusan untuk memilih solusi 

terbaik yang diinginkan. 

 

2.9.2 Tahap-Tahap TOPSIS 

Dalam penerapan metode TOPSIS, terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilalui untuk mendapatkan solusi ideal, berikut adalah langkah-langkah dari 

metode TOPSIS: 

1. Membangun sebuah matrik keputusan 

Matrik keputusan X mengacu terhadap m alternatif yang akan dievaluasi 

berdasarkan n kriteria. Matrik keputusan X dapat dilihat sebagai berikut: 

……………………..……(2.4) 

Keterangan: 

ai(i= 1,2,3,. . . , m) adalah alternatif alternatif yang mungkin, 

xj  (j= 1,2,3,. . . , n) adalah atribut dimana performansi alternatif diukur, 

xij  adalah performansi alternatif ai dengan acuan atribut xij 

2. Membuat matrik keputusan yang ternormalisasikan  

Persamaan yang digunakan untuk mentransformasikan setiap elemen x ij 

adalah: 

Rij = 
   

√∑     
    

…….……………………………………………….(2.5) 

dengan i = 1,2,3, . . , m; dan j = 1,2,3. . . , n  

keterangan: 

rij adalah elemen dari matrik keputusan yang ternormalisasi R, xij adalah 

elemen dari matrik keputusan X. 
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4. Membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. 

Dengan bobot wj= (w1, w2, w3, . . . , wn), dimana wj adalah bobot dari 

kriteria ke-j dan ∑       
    maka normalisasi bobot matrik Y adalah: 

yij= wjrij….……….……………………….…………………..(2.6) 

dengan I =1,2,3, . . ., m; dan j=1,2,3, . . . ,n 

keterangan: 

yij adalah elemen dari matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot Y,  

wj adalah bobot kriteria ke-j 

rijadalah elemen dari matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot R, 

5. Menentukan matrik solusi ideal positif dan ideal negatif 

Solusi ideal positif dinotasikan A
+
, sedangkan solusi ideal negatif 

dinotasikan A
-
. Berikut ini adalah persamaan dari dan 

A
+
 = {(max vij| j € J‟ ), {(min vij| j € J‟ ), i = 1,2,3, . . ., m} 

= {v1,v2,v3,. vn}……………………………………..……………(2.7) 

A
-
 = {(min vij| j € J‟ ), {(max vij| j € J‟ ),  i = 1,2,3, . . ., m} 

= {v1,v2,v3,. vn}………………………………………..…………(2.8) 

J= { j= 1,2,3,. . . n dan J merupakan himpunan kriteria keuntungan (benefit 

criteria)}. 

J‟ = { j = 1,2,3, . . n dan J‟ merupakan himpunan kriteria biaya (Cost 

Criteria)} 

Keterangan: 

Yij adalah elemen dari matrik keputusan yang ternormalisis terbobot V,  

Yj
+
 = (j= 1,2,3, . . n) adalah elemen matrik solusi ideal positif, 

Yj
-
 = (j= 1,2,3, . . n) adalah elemen matrik solusi ideal negatif, 

6. Menghitung Separasi 

Dt
+
 adalah jarak alternatif dari solusi ideal positif didefinisikan sebagai: 

       Dt
+
 = √∑   

  1 (yij-yj
+
)

2
, dengan I = 1,2,3,. . .m………….......…(2.9) 

Dt
-
 adalah jarak alternatif dari solusi ideal solusi negative didefenisikan 

sebagai: 
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        Dt
-
 = √∑   

  1 (yij-yj
-
)

2
, dengan I = 1,2,3,. . .m………....….…(2.10) 

Keterangan: 

Dt
+
 adalah jarak alternatif ke-I dari solusi ideal positif, 

Dt
- 
adalah jarak alternatif ke-I dari solusi ideal negatif, 

Yijadalah elemen dari matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot Y, 

Yj
+
 adalah elemen matrik solusi ideal positif, 

Yj
-
adalah elemen matrik solusi ideal negatif, 

7. Menghitung kedekatan terhadap solusi ideal positif 

Kedekatan relatif dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

Vi
+
= 

  

        
, 0 ≤ ci≤1,……………………………(2.11) 

Dengan  i = 1,2,3, . . , m 

Keterangan: 

Vi
+
adalah kedekatan relatif dari alternatif ke-I terhadap solusi ideal positif, 

Dt
+
adalah jarak alternatif ke-I dari solusi ideal positif, 

Dt
-
 adalah jarak alternatif ke-I dari solusi ideal negatif, 

8. Merangking alternatif 

Alternatif diurutkan dari nilai C
+
 terbesar ke nilai terkecil.Alternatif dengan 

C
+
 terbesar merupakan solusi terbaik. 

 

 


