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ABSTRAK 

 

Galeri Songket Hj. Ratna Rusli adalah salah satu toko yang menjual songket 

asli buatan tangan pengrajin songket dari Nagari Pandai Sikek . Tidak adanya 

strategi pemasaran yang tepat membuat jumlah penjualan pada galeri Hj. Ratna 

Rusli mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada galeri Hj. Ratna Rusli. Hal pertama 

yang dilakukan yaitu membandingkan bagaimana strategi pemasaran Hj. Ratna 

Rusli dengan dua galeri pesaing yaitu galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri 

Ayu. Perbandingan strategi pemasaran dilihat dari bauran pemasaran 4P yaitu 

product, price, promotion dan place dan didapatlah keunggulan dari masing-

masing galeri yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menghasilkan 

beberapa strategi pemasaran baru yang akan diterapkan pada galeri Hj. Ratna 

Rusli. Metode AHP pada penelitian ini digunakan untuk memilih strategi 

pemasaran terpilih dan yang akan diterapkan pada galeri Hj. Ratna rusli. Hasil 

penelitian ini yaitu dari 12 strategi usulan maka strategi yang terpilih yaitu 

membuat akun facebook yang terhubung ke instragram untuk memasarkan produk 

yang dijual pada galeri Hj. Ratna Rusli. 
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ABSTACT 

Galeri Songket Hj. Ratna Rusli is one of the shops selling original songket 

handmade by songket craftamen from Nagari Pandai Sikek. The absence of a 

proper marketing strategy make the number of sales at the galeri Hj. Ratna Rusli 

has decreased. The objective of the research us to obtain a marketing strategy 

that can be applied to the galeri Songket Hj. Ratna Rusli. The first thing to do is 

compare how the marketing strategy of galeri Hj. Ratna Rusli with two competing 

that is galeri Hj. Fatimah Sayuti and galeri Putri Ayu. Comparison of marketing 

strategies can be seen from the 4P marketing mix that is product, price, 

promotion, place, and the advantages of each galeri are obtained, whivh are then 

used as a reference to produce some new marketing strategy that will be applied 

to the galeri Hj. Ratna Rusli. The AHP method in this research was used to 

choose the selected mrketing strategy and which will be applied to the galeri Hj. 

Ratna Rusli. The results of the research are from 12 proposed strategies, the 

chosen strategy is to create a facebook account that is connected to the instagram 

to market the products sold in the galeri Hj. Ratna Rusli. 

 

Keywords:AHP, Marketing Mix, Benchmarking, Marketing Strategy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki kekayaan warisan budaya 

yang beragam. Kebudayaan memiliki tiga wujud yaitu wujud ideal seperti sistem 

budaya, wujud kegiatan seperti aktivitas dalam berinteraksi dan wujud material 

seperti kain tradisional. Songket merupakan salah satu contoh kain tradisional 

yang tergolong kedalam kebudayaan indonesia karena hampir disetiap daerah 

memiliki songket dengan ciri khas masing-masing. Setiap daerah memiliki ciri 

khas kain songket yang berbeda-beda mulai dari motif, corak, warna, teknik 

pembuatan serta bahan yang digunakan. 

Perkembangan didunia modeling membuat perancang-perancang busana 

mulai melirik kain songket untuk dijadikan bahan tambahan dalam merancang 

busananya. Fungsi kain songket yang semulanya dipakai untuk rok dan selendang 

sekarang dijadikan bahan tambahan perancangan baju, pembuatan tas bahkan 

sepatu dan sendal.Pengusaha songket mendapatkan peluang untuk dapat menjual 

produknya agar sampai ketangan perancang busana maupun konsumen lainnya 

jika menerapkan strategi pemasaran yang tepat. 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengahdapi persaingan dan mempertahankan kelangsungan 

hidup usahanya agarbisa terus menerus berkembang dan memperoleh laba sesuai 

keinginan perusahaan. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana 

pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui penciptaan dan pertukaran dengan nilai lain (Kotler dan Amstrong, 2008). 

Salah satu daerah penghasil kain songket di Minangkabau yang dikenal 

dengan kekhasan motifnya adalah Nagari Pandai Sikek yang terletak di 

Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Kekhasan 

motif ini diwariskan turun temurun hingga sampai saat ini masih dilestarikan. 

Karena kekayaan tradisi yang sangat kuat, pemerintah RI mengabadikan 
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eksistensi tenun songket dari Pandai Sikek sebagai gambar pada mata uang 

pecahan Rp.5000 yang membuat songket ini semakin banyak peminat.  

Nagari ini memiliki galeri-galeri atau tokoh ini sering dikunjungi 

wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin membeli kain songket. 

Setiap tahunnya jumlah permintaan songket terus meningkat dan membuat jumlah 

penjualannya juga menigkat. Tetapi pada satu galeri yaitu pada galeri songket Hj. 

Ratna Rusli tidak mengalami peningkatan jumlah penjualan, sedangkan galeri ini 

sudah ada sejak tahun 1980an yang seharusnya lebih memiliki banyak pelanggan. 

Kajian terhadap perkembangan industri songket sangatlah tepat mengingat 

perkembangan jumlah penjualan di galeri Hj. Ratna Rusli semakin menurun 

disetiap tahunnya. Disisi lainnya pertumbuhan dan perkembangan usaha kain 

songket digaleri-galeri yang lain mengalami peningkatan. Perbandingan jumlah 

penjualan songket di galeri Hj. Ratna Rusli, galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri 

Putri Ayu dalam dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 Rekap Data Penjualan Songket Tiga Galeri 

Rekap Data PenjualanSongketTigaGaleri 

No Tahun Hj. RatnaRusli PutriAyu Hj. Fatimah Sayuti 

1 2013 47 pasang 71 pasang 112 pasang 

2 2014 30 pasang 86 pasang 138 pasang 

3 2015 24 pasang 94 pasang 163 pasang 

4 2016 16 pasang 123 pasang 174 pasang 

5 2017 14 pasang 145 pasang 185 pasang 

6 2018 6 pasang 174 pasang 191 pasang 

Perbandingan jumlah penjualan ketiga galeri songket tersebut juga dapat 

dilihat dari diagram dibawah ini dimana pada diagram dapat diketahui dengan 

jelas bagaimana peningkatan penjualan maupun penurunan penjualan dari galeri 

Hj. Ratna Rusli, galeri Hj. Fatimah Sayuti maupun galeri Putri Ayu. Berikut 

adalah digram perbandingan jumlah penjualan songket dari ketiga galeri tersebut. 
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Gambar 1.1 Diagram Perbandingan Jumlah Penjualan Songket 

Dari diagram diatas dapat dilihat jumlah penjualan songket di galeri Hj. 

Ratna Rusli sangat jauh menurun disetiap tahunnya. Berbeda dengan 2 galeri yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan galeri Hj. Fatimah Sayuti 

berdiri sejak tahun 1980an dan galeri Putri Ayu berdiri sejak tahun 2000an. 

Dilihat dari jenis produk yang dijual di galeri Hj. Ratna Rusli tidak jauh 

berbeda dengan produk yang ada di dua galeri lainnya. Namun jumlah produk 

yang ditawarkan oleh galeri Hj. Ratna Rusli jumlahnya lebih sedikit dibanding 2 

galeri lainnya dikarenakan sudah tidak banyak lagi pengrajin yang membuatkan 

songket untuk galeri Hj. Ratna Rusli. Pengrajin sudah banyak beralih untuk 

pindah ke dua galeri yang lain dikarenakan pengrajin mengeluh atas 

keterlambatan pemberian upah. Setelah melalui wawancara dengan pemilik galeri 

Hj. Ratna Rusli mengenai keterlambatan upah pengrajin disebabkan karena 

penumpukan songket-songket yang tidak terjual dalam setiap bulannya membuat 

pendapatan galeri ini berkurang sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan 

upah kepada pengrajin. 

Harga songket yang ditawarkan oleh galeri Hj. Ratna Rusli tidak jauh 

berbeda dengan galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu. Setiap galeri 

mempunyai harga tertinggi yang tidak jauh berbeda yang kemudian bisa ditawar 

oleh pembeli, namun semua galeri memiliki harga terendah yang sama. Ditinjau 

dari lokasinya, masing-masing galeri terletak di lokasi yang mudah untuk dicari  
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oleh para konsumen. Namun seiring berkembangnya teknologi lokasi sudah bukan 

lagi menjadi suatu masalah yang besar bagi pengusaha untuk mempromosikan 

produk atau jasa yang ditawarkannya.  

Di zaman digital seperti sekarang semuanya mudah didapatkan oleh 

konsumen melalui sosial media, itulah yang membuat para pengusaha menjadikan 

sosial media sebagai salah satu alat promosi. Salah satu contohya pada galeri Putri 

Ayu yang memanfaatkan aplikasi instagram untuk mempromosikan produknya. 

Dari wawancara yang telah dilakukan bahwa promosi melalui sosial media sangat 

bermanfaat pada jumlah penjualan setiap bulannya. Selain promosi melewati 

sosial media galeri Putri Ayu dan galeri Hj. Fatimah Sayuti mengikuti pameran-

pameran diberbagai kota dan negara dan cara promosi ini tidak dilakukan oleh 

pemilik galeri Hj. Ratna Rusli dan membuat penjualannya semakin menurun 

disetiap bulannya.  

Dari uraian diatas terlihat bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi 

penurunan tingkat penjualan tersebut dikarenakan tidak adanya strategi pemasaran 

yang dilakukan oleh pemilik usaha pada galeri Hj. Ratna Rusli. Berbeda dengan 2 

galeri yang setiap tahunnya mengalami peningkatan penjualan yang memiliki 

strategi pemasaran yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Untuk 

itu diperlukannya penelitian menganai strategi pemasaran yang tepat untuk 

meningkatkan jumlah penjualan songket digaleri Hj. Ratna Rusli. 

Permasalahan diatas akan diselesaikan menggunakan metode 

benchmarkinguntuk mengetahui perbedaan dengan pesaing danmetode 

AHPsebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam 

suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level 

faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari 

alternatif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian 

tugas akhir ini adalah: “Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk 

meningkatkan penjualan songket di galeri Hj. Ratna Rusli?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh peneliti 

setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh pesaing pada analisis 

benchmarking yang dilakukan di galeri songket Hj. Ratna Rusli. 

2. Usulan konsep strategi komunikasi pemasaran yang dapat diterapkan pada 

galeri songket Hj. Ratna Rusli menggunakan metode AHP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari observasi yang dilaksanakan, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat 

bagi banyak pihak nantinya. Adapunmanfaatdaripenelitianantara lain sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah pada kajian tentang 

kegiatan bisnis penjualan songket Pandai Sikek. 

2. Hasil penelitian ini dapat membantu penelitian berikutnya yang berhubungan 

dengan riset pemasaran. 

3. Analisis yang dipaparkan pada penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pihak-pihak yang bergelut dalam usaha songket, tidak hanya pengrajin, 

pemilik galeri maupun pembuat kebijakan namun juga masyarakat sebagai 

konsumen pada umumnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Diperlukan ruang lingkup atau batasan yang jelas dalam melakukan 

penelitian agar pembahasan dapat lebih terarah dan jelas sehingga tidak 

memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 3 galeri songket Pandai Sikek yaitu 

galeri songket Hj. Ratna Rusli, galeri songket Hj. Fatimah Sayuti dan galeri 

songket Putri Ayu. 

2. Data jumlah penjualan yaitu dari Januari 2013-November 2018. 

3. Analisa penerapan usulan strategi pemasaran terpilih tidak dilakukan 

dikarenakan waktu penelitian yang terbatas.  
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1.6 Posisi Penelitian  

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan 

maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan posisi 

penelitian. 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No Judul dan Penulis Permasalahan Metode 

1 

Sistem Pengambilan Keputusan 
untuk Memilih Usaha Waralaba 
Makanan Menggunakan Metode 
Topsis. 

(Meri Azmi, 2013) 

Bagaimana memutuskan 

waralaba yang dipilih dalam 

industri makanan 
Topsis 

2 

Perancangan Komunikasi 
Pemasaran pada Produk Selai 
Strawberry UKM Shagy Lestari 
Menggunakan Metode 
Benchmarking. 

(Nata Satya Putri, 2015) 

Bagaimana rancangan 

komunikasi pemasaran yang 

baik yang nantinya dapat di 

implementasikan pada UKM 

shagy lestari 

Benchmarking 

3 

Perbandingan Metode Saw dan 

Topsis pada Kasus UKM (Muh 

Aliyazid Mude, 2016) 

 

Bagaimana menghasilkan 

metode yang lebih baik 

dalam mengambil keputusan 

UKM 

Saw dan Topsis 

4 

Analisis Strategi Pemasaran Produk 

Permata Sari dalam Meningkatkan 

Penjualan Menggunakan Metode 

Benchmarkingdan SWOT 

( Rahmad Akbar, 2017) 

 

Bagaimana rancangan 

strategi yang dilakukan 

permata sari dalam upaya 

meningkatkan volume 

penjualan 

Benchmarkingd

an SWOT 

5 

Perancangan Strategi Pemasaran 

Kain Songket pada Galeri Songket 

Hj. Ratna Rusli Menggunakan 

Metode Benchmarkingdan AHP 

(Ade Marshanda, 2019) 

 

Bagaimana strategi pemasaran yang 

cocok dan dapat diterapkan pada 

galeri songket Hj. Ratana Rusli 

untuk meningkatkan jumlah 

penjualan. 

Benchmarking 

dan AHP 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian Tugas Akhir dengan judul 

“Perancangan Strategi Pemasaran Kain Songket pada Galeri Songket Hj. Ratna 

Rusli Menggunakan Metode Benchmarkingdan AHP” dapat dilihat sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini dikemukakan secara garis besar isi penelitian 

yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab kedua ini berisikan teori-teori penunjang yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab tiga ini berisikan penjelasan tentang model yang akan 

digunakan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

memecahkan masalah beserta flowchart pemecahan masalah. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan data umum perusahaan dan data yang diperlukan 

untuk pemecahan masalah serta hasil dari pemecahan masalah tersebut. 

BAB V ANALISA 

Bab ini berisikan analisa dan pembahasan hasil dari pengolahan data 

yang didapat dan kemudian dijelaskan maksud dari hasil pengolahan 

tersebut 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian tugas akhir yang telah 

dilakukan. Dan bab ini juga terdiri dari saran atau masukan yang 

diberikan penulis untuk pembaca maupun bagi perusahaan  



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Strategi 

 Strategi ialah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen 

tertinggi dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi juga 

memengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima 

tahun kedepan karena strategi ini sangat berpengaruh untuk hasil dimasa yang 

akan mendatang. Strategi mempunyai dampak pada berbagai peranan atau 

berbagai kelompok serta perlu mempertimbangkan, faktor eksternal maupun 

internal yang dihadapi perusahaan. Strategi juga merupakan sarana bersama dalam 

mencapai tujuan jangka panjang ( David, 2011). 

 

2.2 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran ialah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial, budaya, politik, ekonomi dan manajerial. Faktor-faktor tersebut 

dapat mengakibatkan masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan menukar produk 

yang memiliki nilai komoditas atau nilai jual (Rangkuti, 2013). 

Pemasaran memiliki tujuan yang paling utama yaitu untuk mengetahui dan 

memahami pelanggan dengan baik sehingga produk maupun jasa yang dipasarkan 

cocok dan dapat terjual. Pemasaran harus menghasilkan pelanggan yang siap 

membeli dan dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Keberhasilan suatu 

perusahaandalam pemasaran akan tercapai, apabila perusahaan mampu 

menjalankan berbagai fungsi seperti pada bidang pemasaran, produksi, keuangan 

dan bidang-bidang lainnya. Untuk mencapai sasaran yang dituju, kegiatan 

pemasaran pada perusahaan harus lebih efektif dalam menciptakan, 

mengkomunikasikan nilai-nilai produk kepada pasar sasaran yang akan dituju. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam strategi pemasaran akan terjadi, apabila 

telah memilih sejumlah pasar sasarannya dan menyiapkan rancangan program 

pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk masing-masing pasar 
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yang akan dituju. Dan apabila perusahaan tersebut telah mampu melakukan hal 

tersebut, maka akan dihasilkan sebuah strategi pemasaran yang terorganisasi 

sehingga akan memperoleh keuntungan dari kepuasan pelanggan (Wijaya, 2013). 

 

2.2.1 Unsur-Unsur Utama Pemasaran 

Unsur-unsur utama pemasaran dapat dibagi menjadi tiga unsur utama yaitu 

(Rangkuti,2013): 

1. Unsur Strategi Persaingan 

a. Segmentasi Pasar 

Unsur ini merupakan tindakan mengindetifikasi atau pengenalan dan 

membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-

masing bagian konsumen ini memiliki karakterisitk atau kekhususan, 

kebutuhan produk dan bauran pemasaran tersendiri. 

b. Targeting 

Unsuur targeting merupakan suatu tindakan atau aktivitas memilih satu 

atau lebih segmen atau bagian pasar yang akan dimasuki. 

c. Positioning 

Unsur positioning merupakan penetapan posisi pasar dengan tujuan untuk 

membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang 

ada dipasar ke dalam pikiran konsumen. 

2. Unsur Taktik Pemasaran 

a. Diferensiasi yang berkaitan dengan cara membangun strategi pemasaran 

dalam berbagai aspek di perusahaan. 

b. Bauran pemasaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan menganai 

produk, harga, prmosi dan tempat. 

3. Unsur Nilai Pemasaran 

a. Merek atau brand merupakan nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai 

yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. 

b. Pelayanan atau service merupakan nilai yang berkaitan dengan pemberian 

jasa pelayanan kepada konsumen. Kualitas pelayanan kepada konsumen 

harus dilakukan secara berkelanjutan. 



 

10 
 

c. Proses merupakan nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk 

membuat setiap karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab 

dalam proses memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung. 

 

2.2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran yaitu variabel-variabel yang akan diawasi 

kemudiandisusun oleh perusahaan untuk memuaskan kelompok atau pelanggan 

yang ditarget untuk membeli produk atau jasa. Setiap perusahaan akan berusaha 

untuk hidup dan mengembangkan secara terus menerus atau secara berkelanjutan 

usaha yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, setiap perusahaan selalu 

menetapkan dan menerapkan strategi atau cara pelaksanaan kegiatan 

pemasarannya. Strategi marketing mix merupakan bagian dari strategi pemasaran 

(marketing strategy) yang yang berguna sebagai pedoman atau acuan dalam 

menggunakan unsur-unsur atau variabel-variabel pemasaran yang dapat 

dikendalikan pimpinan perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan dalam 

bidang pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari empat macam bagian yang akan 

dijadikan acuan dalam melakukan pemasaran yaitu product, price, place dan 

promotion (Kotler, 2001 dikutip oleh Subing dan Saputra, 2014). 

1. Produk (Product) 

Produk ialah kombinasi atau gabungan barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan kepada pasar sasaran atau konsumen yang dituju. Dalam bauran 

pemasaran pada produk yang akan dijadikan penilaian yaitu variasi, kualitas, 

design, nama merk, pengemasan dan pelayanan. 

2. Harga (Price) 

Harga ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk. Harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua 

biaya yang telah dikeluarkan untuk produksi ditambah besarnya persentasi 

laba yang diinginkan. Salah satu prinsip dalam penentuan harga adalah 

penitik beratan pada kemauan pembeli terhadap harga yang telah ditentukan 

dengan jumlah yang cukup untuk menutup biaya-biaya yang telah 
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dikeluarkan beserta persentase laba atau keuntungan yang diinginkan. 

Penilaian bauran pemasaran pada harga dilihat dari daftar harga, pemberian 

diskon, periode pembayaran dan sistem pembayaran. 

3. Saluran Distribusi (Place) 

Saluran distribusi ialah aktivitas perusahaan agar produk mudah didapatkan 

konsumen sasarannya. Saluran distribusi penting, karena barang yang telah 

dibuat dan ditentukan harganya masih menghadapi masalah yaitu harus 

disampaikan kepada konsumen. Hal yang harus diperhatikan pada saluran 

distribusi yaitu jaringan distribusi, lokasi tempat usaha, kerjasama dengan 

jaringan diluar perusahaan dan penyimpanan.  

4. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan aktivitas mengkomunikasikan keunggulan produk serta 

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Kegiatan dalam promosi ini 

pada umumnya periklanan, personal selling, promosi penjualan, pemasaran 

langsung, serta hubungan masyarakat dan publisitas. 

 

2.3 Keusioner 

 Kuesioner merupakan cara dalam mengumpulkan data dengan mengirim 

kuesioner berisi sejumlah pertanyaan maupun pernyataan yang ditunjukan kepada 

orang yang menjadi obyek penelitian sehingga jawabannya tidak langsung 

diperoleh (Boediono, 2001). 

Kuesioner berisikan pernyataan maupun pertanyaan yang sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Kalimat pada pernyataan dan pertanyaan tersebut 

akan mewakili informasi yang dibutuhkan sebagai data penelitian.  

Adapun cara merancang kuesioner sebagai berikut: 

1. Tetapkan informasi yang ingin diketahui. 

2. Tentukan jenis keusioner dan metode administrasinya. 

3. Tentukan isi dari masing-masing pertanyaan. 

4. Tentukan banyak respon atas setiap pertanyaan. Banyak responden dapat 

dilihat dari perhitungan pengambilan sampling. 
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5. Tentukan kata-kata yang digunakan untuk setiap pertanyaan. Kata-kata pada 

kuesioner harus tepat dan mudah dimengerti serta tidak memiliki makna yang 

membuat responden ragu dalam menjawab pertanyaan maupun pernyataan 

kuesioner. 

6. Tentukan urutan pertanyaan yang dibutuhkan agar terstruk dengan rapi. 

7. Tentukan karakteristik atau spesifikasi fisik kuesioner. 

8. Uji kembali langkah 1 sampai 7 dan lakukan perubahan jika perlu. 

9. Lakukan uji awal seperti uji validasi dan uji realibilitas atas kuesioner dan 

lakukan perubahan jika perlu. 

 

2.4 Populasi dan Sampel 

Didalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu obyek yang akan diteliti 

yaitu populasi. Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan 

sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang memiliki karakteristik yang 

relative sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Ukuran sampel memegang 

peranan penting dan menghasilkan dasar untuk mengestimasi kesalahan Sampling 

(Janti, 2014). 

 

2.5 Teknik Pengambilan Sampling 

 Teknik pengambilan sampel adalah cara pengambilan sampel yang 

mewakili dari populasi. Pengambilan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel yang benar-benar menggambarkan populasi yang sebenarnya 

(Asnawi dan Masyhuri, 2011). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian umum terdiri dari dua 

macam yaitu probability sampling(random sample) dan non probability sampling 

(non random sample) (Ridwan,2004 dikutip oleh Asnawi dan Masyhuri, 2011). 

 

2.5.1 Probability Sampling 

Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dimana 

anggota populasinya mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota 
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sampel. Penarikan sampel acak sederhana adalah sebuah metode untuk memilih 

anggota sampel yang dinotasikan dengan ‘n’ dari anggota populasi yang 

dinotasikan dengan ‘N’ sehingga anggota populasi mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjadi anggota sampel, tidak ada diskriminasi terhadap anggota 

populasi. Ada dua macam metode penarikan sampel acak sederhana antara lain 

(Asnawi dan Masyhuri, 2011): 

1. Pengundian anggota populasi 

Terlebih dahulu semua unit penelitian disusun dari kerangka sampling, 

kemudian dari kerangka sampling ditarik sebagai sampel atau satuan yang 

akan diteliti. Pengambilan sampelnya harus dengan cara undian sehingga 

setiap unit mempunyai peluang yang sama. 

2. Mengundi tabel angka acak 

Cara ini dipilih karena selain meringankan pekerjaan, juga memberikan 

jaminan yang jauh lebih besar artinya bahwa setiap unit elementer 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. 

 

2.5.2 Non Probability Sample 

Non probability sample merupakan teknik pengambilan sampel yang 

anggota populasinya tidak mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota 

sampel. Macam-macam cara pengambilan sampel dengan tipe Non probability 

sample terdiri dari (Asnawi dan Masyhuri, 2011): 

1. Sampel Dengan Maksud (Purposive Sampling). 

Purposive Sampling dikenal dengan sampel pertimbangan ialah teknik sampel 

yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dalam pengambilan sampel atau penentu sampel untuk tujuan 

tertentu. 

2. Sampel Tanpa Sengaja (Accidental Sampling). 

Aksidental merupakan metode dengan cara pengambilan sampel sacara 

kebetulan. Anggota populasi yang secara kebetulan dijumpai oleh peneliti 

pada saat penelitian, maka itulah yang menjadi sampel. 
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3. Sampel Berjatah (Quota Sampling). 

Sampel berjatah merupakan sampel yang diambil karena atas suatu kebijakan. 

Quota sampling adalah teknik penentuan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang dikehendaki atau 

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dari peneliti (Ridwan, 2004 dikutip oleh Asnawi dan Masyhuri, 

2011). 

 

2.6 Benchmarking 

Benchmarking yaitu suatu proses menciptakan pengetahuan bisnis dengan 

membandingkan dan menganalisis informasi bisnis tentang perusahaan lain atau 

perusahaan pesaing dengan tujuan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 

Benchmarking  tidak hanya digunakan untuk mengetahui kelebihan kekurangan 

dari satu perusahaan dengan perusahaan lain namun bisa digunakan untuk melihat 

kinerja antar divisi maupun departemen dari suatu perusahaan. Sepertinya definisi 

ini mencakup semua tujuan dan kegiatan yang biasanya dilakukan dalam rangka 

benchmarking. Tujuan akhir dari benchmarking penerapan pengetahuan bisnis 

baru untuk mengambil keputusan bisnis. Benchmarking juga akan menghasilkan 

strategi pemasaran yang baru yang lebih efektif. Strategi pemasaran yang 

dihasilkan dapat dilihat atau dipertimbangkan dari strategi yang telah dipakai oleh 

perusahaan pesaing yang dijadikan benchmark dan akan menghasilkan 

keunggulan kompetitif menjadi kuat. Sejak pengambilan keputusan merupakan 

bagian dari manajemen, benchmarking merupakan kegiatan terus menerus atau 

continue yang mengacu pada semua bidang dan aspek manajemen. Kinerja bisnis 

dan kelangsungan hidup jangka panjang tergantung pada bisnis dan faktor-faktor 

lain dari lingkungan bisnis, menjadikan asalan untuk dilakukannya benchmarking 

secara sistematis dalam proses manajemen strategi. Melakukan benchmarking 

secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif (Arikunto dikutip oleh Umar, 

2003).  
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2.6.1 Tujuan dan Manfaat Benchmarking 

Tujuan dari benchmarking yaitu, (Ramli, 2013):  

1. Untuk menilai maupun meninjau ulang ekonomis, efisiensi, efektivitas serta 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam fungsi tersebut terkait 

dengan kondisi yang terjadi.  

2. Untuk mengambil tindakan yang bersifat preventif, artinya untuk menilai 

apakah ada situasi dalam perusahaan yang potensial dapat menjadi masalah di 

masa depan meskipun pengamatan sepintas mungkin menunjukkan bahwa 

situasi demikian tidak dihadapi perusahaan.  

3. Untuk membandingkan hasil kerja perusahaan secara keseluruhan. 

4. Untuk mengetahui efektifitas proses suatu perusahaan dengan melakukan 

penilaian terhadap pesaing dan kemudian dijadikan bahan acuan untuk 

dilakukannya suatu perubahan. 

5. Untuk meningkatkan kinerja organisasi agar mampu bersaing dengan 

organisasi lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

2.6.2 Jenis-jenis Benchmarking 

Benchmarking terdiri dari empat jenis, yaitu (Rachman, 2013): 

1. Benchmarking Internal, merupakan pendekatan benchmarking yang dilakukan 

dengan cara membandingkan kualitas kinerja antara suatu divisi dengan divisi 

lain atau satu departemen dengan departemen lain tetap masih dalam satu 

perusahaan yang sama. 

2. Benchmarking Kompetitif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

cara membandingkan usaha suatu perusahaan dengan usaha perusaaan 

pesaing yang bergerak dibidang yang sama. Membandingkan karakteristik 

produk dari produk yang sama yang dihasilkan pesaing dalam pasar yang 

sama adalah salah satu contohnya. Perbandingan yang dilakukan tidak hanya 

dari segi produk saja melainkan dapat dilihat dari sisi harga yang ditawarkan, 

tempat dan cara perusahaan pesaing dalam mempromosikan produk atau 

jasanya. 



 

16 
 

3. Benchmarking Fungsional merupakanperbandingan yang akan dilakukan 

terhadapa fungsi atau proses dari perusahaan lain yang berada di berbagai 

industri, atau dengan kata lain dilakukan perbandingan dengan perusahaan 

atau industri yang lebih luas atau pemimpin industri untuk fungsi-fungsi yang 

sama.  

4. Benchmarking Generik merupakan perbandingan yang akan dilakukan pada 

proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri. 

 

2.6.3 Sumber Informasi Benchmarking 

Informasi dalam melakukan benchmarking dapat dilakukan dengan empat 

cara, yaitu (Ramli, 2013): 

1. Riset in-house, yaitu melakukan penilaian terhadap informasi dalam 

perusahaan sendiri maupun informasi yang ada di publik. 

2. Riset pihak ke-tiga, yaitu membiayai kegiatan benchmarking yang akan 

dilakukan oleh perusahaan surveyor. 

3. Pertukaran langsung, yaitu pertukaran informasi secara langsung dapat 

dilakukan melalui kuesioner, survei melalui telepon, dan lain-lain. 

4. Kunjungan langsung, yaitu melakukan kunjungan ke lokasi mitra 

benchmarking. Cara keempat ini adalah cara yang dianggap paling efektif 

dalam melakukan benchmarking karena peneliti dapat melihat secara 

langsung bagaimana keadaan dari objek yang akan diteliti. 

 

2.6.4 Evolusi Konsep Benchmarking 

Konsep benchmarking sebenarnya telah mengalami setidaknya lima 

generasi, yaitu (Ramli, 2013): 

1. Reverse Engineering 

Dalam tahap ini dilakukan perbandingan karakteistik produk, fungsiproduk 

dan kinerja terhadap produk sejenis dari pesaing. 

2. Competitive Benchmarking 

Selain melakukan benchmarking terhadap karakteristik produk, juga 

melakukan benchmarking terhadap proses yang memungkinkan produk yang 

dihasilkan adalah produk unggul. 
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3. Process Benchmarking 

Memiliki lingkup yang lebih luas dengan anggapan dasar bahwa beberapa 

proses bisnis perusahaan terkemuka yang sukses memiliki kemiripan dengan 

perusahaan yang akan melakukan benchmarking. 

4. Strategic Benchmarking 

Merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi alternatif, 

implementasi strategi bisnis dan memperbaiki kinerja dengan memahami dan 

mengadaptasi strategi yang telah berhasil dilakukan oleh mitra eksternal yang 

telah berpartisipasi dalam aliansi bisnis. Membahas tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan arah strategis jangka panjang. 

5. Global Benchmarking 

Mencakup semua generasi yang sebelumnya dengan tambahan bahwacakupan 

geografisnya sudah mengglobal dengan membandingkan terhadap mitra 

global maupun pesaing global. 

 

2.6.5 Tahapan Benchmarking 

Tahapan proses Benchmarking dalam limatahapan, yang biasa disebut juga 

dengan Benchmarking wheel. Yang terdiri dari (Paulus, 2013):  

1. Plan 

Pada tahapan pertama ini dilakukan penilaian performa periode yang telah 

berjalan, dan menetapkan kinerja perusahaan yang akan dibandingkan dengan 

perusahaan yang dipilih menjadi acuan kinerja perusahaan. Penilaian 

performa periode yang telah berjalan, berguna sebagai dasar untuk 

menentukan kinerja perusahaan yang akan di benchmark dengan perusahaan 

yang dipilih menjadi acuan kinerja perusahaan. Intinya pada tahapan awal ini 

peneliti menemukan perusahaan serupa yang lebih maju untuk dijadikan 

perusahaan pesaing. 

2. Search 

Padata hapan kedua ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain adalah 

mecari perusahaan yang potensial sebagai partner untuk melakukan 

benchmark. Setelah itu, dilakukan pembandingan antara kandidat-kandidat 
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tersebut, manakah perusahaan yang paling potensial sebagai mitra untuk 

melakukan benchmark. Dan kemudian, dilakukan kontak terhadap perusahaan 

yang paling potensial sebagai mitra benchmark untuk memastikan bahwa 

perusahaan tersebut menerima untuk dilakukan benchmark. 

3. Observe 

Pada tahapan ketiga ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain adalah 

mengumpulkan berbagai informasi mengenai faktor-faktor kunci sukses dari 

perusahaan yang mempunyai kinerja superior sebagai acuan kinerja 

perusahaan. Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu melakukan observasi langsung keperusahan mitra benchmark, mencari 

informasi melalui internet, dan melakukan wawancara langsung dengan 

manajer perusahaan mitra benchmark tersebut. 

4. Analyze 

Pada tahapan keempat ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain 

adalah melakukan analisa informasi yang telah dikumpulkan dariperusahaan 

yang dipilih sebagai acuan kinerja perusahaan untuk melihat perbedaan 

kinerja dengan perusahaan tersebut. Dan juga dilakukan analisa informasi 

mengenai faktor-faktor kunci sukses yang membuat perusahaan yang dipilih 

sebagai acuan kinerja perusahaan mempunyai kinerja superior, sebagai dasar 

untuk menyusun program perbaikan kinerja perusahaan. 

5. Adapt 

Pada tahapan kelima ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain adalah 

menyusun dan mengimplementasikan program perbaikan kinerja perusahaan, 

agar memiliki kinerja superior seperti perusahaan yang dipilih sebagai acuan 

kinerja perusahaan dan juga dilakukan, evaluasi terhadap program perbaikan 

kinerja perusahaan yang telah diimplementasikan. 

 

2.7 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

AHP  (Analytic Hierarchy Process) adalah suatu teori umum tentang 

pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari 

perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinyu. AHP menguraikan 
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masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. 

Hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang 

kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, 

yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga 

level terakhir dari alternatif (Eko,2014). 

 

2.7.1 Kelebihan dan Kekurangan AHP 

1. Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penerapan AHP, antara lain 

(Febriarso, 2008): 

a. Sifatnya yang fleksibel, menyebabkan penambahan dan pengurangan 

kriteria pada satu hierarkidapat dilakukan dengan mudah dan tidak 

mengacaukan atau merusak hierarki. 

b. Dapat memasukkan preferensi pribadi sekaligus mengakomodasi berbagai 

kepentingan pihak lain sehingga diperoleh penilaian yang objektif dan 

tidak sektoral. 

c. Proses perhitunganya relatif mudah karena hanya membutuhkan operasi 

dan logika sederhana. 

d. Dengan cepat dapat menunjukan prioritas, dominasi, tingkat kepentingan 

ataupun pengaruh dari setiap elemen terhadap elemen lainnya. 

2. AHP juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu antara lain (Febriarso, 2008): 

a. Partisipan yang dipilih harus memiliki kompetensi pengatahuan dan 

pengalaman mendalam terhadap segenap aspek permasalahan serta 

mengenai metode AHP itu sendiri. 

b. Bila ada pertisipan yang kuat maka akan mempengaruhi partisipan yang 

lainnya. Penilaian cenderung subjektif karena sangat dipengaruhi oleh 

situasi serta preferensi, pesepsi, konsep dasar dan sudut pandang 

partisipan. 

c. Jawaban atau penilaian responden yang konsisten tidak selalu logis 

dalamarti sesuai dalam permasalahan yang ada. 
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2.7.2 Prinsip Pokok dalam AHP 

Dalam menggunakan AHP, ada tiga prinsip pokok yang harus 

diperhatikan, yaitu (Febriarso, 2008): 

1. Prinsip penyusunan hierarki 

Untuk memperoleh pengetahuan yang rinci, pikiran kita menyusun realitas 

yang kompleks kedalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, dan 

kemudian bagian ini kendala bagian-bagiannya lagi dan seterusnya secara 

hierarki (berjenjang). 

2. Prinsip menentukan prioritas 

Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar atau pihak-pihak 

terkait yang berkompeten terhadap pengambilan keputusan. Baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

3. Prinsip konsistensi logis 

Dalam mempergunakan prinsip ini, AHP memasukkan baik aspek kualitatif 

maupun kuantitatif pikiran manusia. Aspek kualitatif untuk mengekpresikan 

penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat sedangkan aspek kualitatif 

untuk mendifinisikan secara persoalan dan hierarkinya. 

 

2.7.3 Prosedur Penggunaan AHP 

Dalam penggunaan metode AHP, langkah dan prosedur yang harus 

dilakukan, antara lain sebagai berikut (Salomon, 2017): 

1. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan utama dilanjutkan 

dengan sub tujuan-sub tujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif-alternatif 

pada tingkatan kriteria paling bawah. 

 
Gambar 2.1Contoh Struktur Hirarki 

(Sumber: Salomon, 2017) 
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2. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang 

setingkat di atasnya. Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hirarki 

paling tinggi, dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar pembuatan 

perbandingan.C adalah kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan. A1, 

A2, ..., An adalah elemen-elemen pada satu tingkat di bawah C. Elemen kolom 

sebelah kiri selalu dibandingkan dengan elemen baris puncak. Nilai kebalikan 

diberikan kepada elemen baris ketika tampil sebagai elemen kolom dan elemen 

kolom tampil sebagai elemen baris. Dalam matriks ini terdapat perbandingan 

dengan elemen itu sendiri pada diagonal utama dan bernilai 1. 

Tabel 2.1 Matrik Perbandingan Berpasangan 

C A1 A2 ... An 

A1 
1 A12 ... A1n 

A2 
A21 1 ... A2n 

... 
... ... ... ... 

An 
An1 An2 ... 1 

(Sumber : Shega, 2012) 

3. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah 

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

elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen 

akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat 

kepentingan suatu elemen. 

4. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten 

maka pengambilan data diulangi. 

5. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang 

merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen 

pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. Penghitungan 

dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, 

membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk 

memperoleh normalisasi matriks, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris 

dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. 
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6. Memeriksa konsistensi hirarki. Yang diukur dalam AHP adalah rasio 

konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan 

adalah yang kurang dari 0,1 %. 

Tabel 2.2 Skala Penilaian Perbandingan 

Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen sama 

pentingnya 

Dua elemen mempunyai 

pengaruh yang sama besar 

terhadap tujuan 

3 Elemen yang satu lebih 

penting 

Pengalaman dan penilaian 

sedikit menyokong satu elemen 

dibandingkan elemen lainnya 

5 Elemen yang satu jelas 

lebih penting 

Pengalaman dan penilaian 

sangat kuat menyokong satu 

elemen dibandingkan elemen 

lainnya 

7 Elemen yang satu sangat 

penting 

Satu elemen yang kuat disokong 

dan dominan terlihat dalam 

praktek 

9 Elemen yang satu jelas 

lebih mutlak 

Bukti yang mendukung elemen 

yang satu terhadap elemen 

yang lainnya memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang 

mungkin menguatkan 

2,4,6,8 
Nilai antara dua nilai 

pertimbangan yang 

berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada dua 

pendapat yang berdampingan 

Kebalikan 

(1/3, 1/5, ...) 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan 

dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan i  

(Sumber: Sodikin, 2017) 

Skala 1 memiliki arti kriteria yang satu sama penting dibanding kriteria lainnya, 

skala 3 memiliki arti kriteria yang satu sedikit lebih penting dibanding kriteria 

lainnya, skala 5 memiliki arti kriteria yang satu jelas lebihpenting dibanding 

kriteria lainnya, Skala 7 memiliki arti kriteria yang satu sangat jelas lebih penting 

dibanding kriteria lainnya, Skala 9 memiliki arti kriteria yang satu mutlak lebih 

penting dibanding kriteria lainnya. Untuk polaritas kepentingan yang berkebalikan 

untuk menjelaskan ‘kurang penting dibanding’ digunakan 1/ skala (satu per skala) 

(Prasetyo, 2016). 
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7. Menentukan vektor bobot dengan cara (Prasetyo, 2016): 

a. Normalisasi setiap kolom j dalam matriks A sedemikian sehingga: 

∑iαij = 1 

αij adalah elemen matriks A 

b. Untuk setiap baris i dalam matriks tersebut hitung nilai rata-ratanya 

(vektor eigen) 

wi= 
1

n
 ∑jαij                                             ...(2.1) 

wi adalah bobot ke i dari vektor bobot. 

8. Pengujian konsistensi matriks perbandingan dengan cara jika A adalah 

matriks perbandingan berpasangan dan W adalah vektor bobot, maka 

konsistensi dari A dapat diuji dengan cara: 

a. Hitung eigen value 

t=
1

n
∑ (

elemen ke 𝑖 pada (A)(wT)

elemen ke 𝑖 pada wT

𝑛
1 )                                   ...(2.2) 

b. Hitung indeks konsistensi 

CI=
t-n

n-1
                                            ...(2.3) 

c. Periksa rasio konsistensi 

CR=
CI

RI
                                            ...(2.4) 

 

Jika CR < 0,1 maka A konsisten 

Jika CR > 0,1 maka A tidak konsisten 

Tabel 2.3 Random Indeks (RI) 

N RI N RI 

1 0 9 1,45 

2 0 10 1,49 

3 0,58 11 1,51 

4 0,9 12 1,48 

5 1,12 13 1,56 

6 1,24 14 1,57 

7 1,32 15 1,59 

8 1,41   
(Sumber : Prasetyo, 2016) 

9. Menentukan bobot global apabila terdapat sub kriteria. 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metodologi penelitian adalah merupakan susunan langkah-langkah yang 

dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tahapan yang dilakukan 

oleh peneliti dapat dilihat dari flowchart yang telah disusun dan dapat dilihat 

pada Gambar 3.1  

Studi Pendahuluan

- Observasi 

- Wawancara

Studi Pustaka 

Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Mulai

Batasan Masalah

Pengumpulan Data

-Data Primer

-Data Sekunder

Pengolahan Data

1. Anlisis Benchmarking 

    - Analisis Perbandingan 4P dengan Pesaing

    - Usulan Perbaikan Strategi Pemasaran

2. Perhitungan AHP

     - Penyusunan Hierarki Usulan Strategi Pemsaran

     - Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner AHP

     - Perhitungan Bobot AHP Antar Indikator

     - Perhitungan Bobot AHP Antar Pernyataan 

Indikator

Analisa Pengolahan Data

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.1 Studi Pendahuluan 

 Langkah awal yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan survei 

dan wawancara pada tiga galeri songket yaitu galeri Hj. Ratna Rusli, galeri Hj. 

Fatimah Sayuti dan galeri Puti Ayu. Aktivitas yang dilakukan adalah mengamati 

situasi dan kondisi yang terjadi serta melakukan wawancara pada tiga galeri 

songket tersebut. Dari hasil survei pendahuluan terdapat permasalahan pada galeri 

Hj. Ratna Rusli yang mengalami penurunan penjualan songket.  

 

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung dan 

teori-teori yang berkaitan dalam pemecahan permasalahan yang ditemukan pada 

galeri songket HJ, Ratna Rusli yang menjadi objek penelitian. Studi pustaka 

dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas akhir. Jenis literatur  yang digunakan sebagai acuan yang 

mendukung teori antara lain buku-buku dan karya ilmiah seperti jurnal-jurnal. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan diketahui bahwa permasalahan yang 

ada pada galeri songket Hj. Ratna Rusli, jumlah pendapatan setiap tahunnya 

mengalami penurunan yang sangat signifikan dan kurangnya strategi pemasaran. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah berisi pertanyaan yang nantinya akan terjawab ketika 

penelitian selesai. Berdasarkan observasi yang dilakukan dan adanya maka 

rumusan masalahnya adalah ”Bagaimana strategi pemasaran yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan penjualan songket pada galeri Hj. Ratna Rusli”. 

 

3.5 Tujuan 

Penelitian yang akan dilakukan pastinya memiliki tujuan untuk apakah 

penelitian itu dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendapatkan 

strategi pemasaran yang cocok dan dapat diterapkan untuk meningkatkan 

penjualan songket pada galeri Hj. Ratna Rusli. 
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3.6 Pengumpulan Data 

Setelah tujuan penelitian ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengumpulan data agar tujuan penelitian dapat tercapai. Data ini 

kemudian yang akan diolah dan dijadikan dokumentasi pada penelitian. Data 

dapat berupa fakta-fakta yang didapat dari observasi maupun wawancara ataupun 

berupa angka-angka. 

 

3.6.1 Bentuk-Bentuk Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan jenis data yang didapat dan diperoleh langsung 

dari sumbernya melalui pengamatan dan pencatatan langsung. Peneliti 

melakukan wawancara kepada pemilik usaha yang dijadikan objek 

penelitian yaitu galeri Hj. Ratna Rusli dan galeri Hj. Fatimah Sayuti dan 

galeri Putri Ayu sebagai pesaingnya. Kemudian pengamatan langsung 

kegiatan dan kinerja dari masing-masing galeri. Serta data kuesioner yang 

dibutuhkan untuk melakukan pengolahan data. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga penulis 

tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Adapun data sekunder 

yang digunakan adalah profil perusahaan serta data penjualan dari tahun 

2013 sampai tahun 2018. 

 

3.7 PenentuanPopulasidanSampel 

Sebelum melakukan penyusunan kuesioner terlebih dahulu yang harus 

dilakukan adalah menentukan siapa yang menjadi populasi dan sampel dalam 

penelitian agar data yang didapat nantinya akurat dan sesuai. 

Pada penelitian kali ini sampel yang akan dijadikan responden pada saat 

penyebaran kuesioner adalah pemilik galeri Hj. Ratna Rusli. Metode sampling 

yang dipakai pada penelitian ini adalah sampel Purposive Sampling. Metode ini 

sering dikenal sebagai sampel pertimbangan yaitu teknik sampel yang digunakan 

peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam 

pengambilan sampel atau penentu sampel untuk tujuan tertentu. Pemilihan metode 
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ini dikarenakan untuk mengisi kuesioner AHP adalah pemilik galeri Hj. Ratna 

Rusli yang lebih mengetahui keadaan usahanya. 

3.8 Pengolahan Data 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan 

datasebagai berikut: 

1. Analisis Benchmarking 

Analisis benchmarking diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik usaha 

galeri Hj. Ratna Rusli, galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu. Dari 

hasil wawancara tersebut maka dilakukan analisa perbedaan pada indikator 

4P dan kemudian menghasilkan usulan perbaikan strategi pemasaran. 

2. Penyusunan hierarki strategi pemasaran yang telah didapat dari usulan 

startegi pemasaran pada analisa benchmarking. 

3. Penyusunan dan penyebaran kuesioner AHPkepada pemilik usaha galeri Hj. 

Ratna Rusli. Dalam hal ini ada 3 responden yang dipilih karena ketiga 

responden lebih faham mengenai galeri Hj. Ratna Rusli. Tiga responde 

tersebut adalah Ibu Hj. Ratna dan dua orang anaknya yang ikut mengelola 

galeri yaitu Ibu Yetti Diana dan Ibu Nelfi. 

4. Perhitungan bobot antar indikator 4P dan perhitungan bobot antar pernyataan 

indikator 4P. 

 

3.9 Analisa Data 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya 

peneliti masuk pada tahap analisa yang lebih mendalam dari hasil pengolahan 

data.Analisa hasildata pada penelitian ini adalah tentang analisa dari hasil hasil 

benchmarking yang telah dilakukan antar ketiga galeri dan analisa perhitungan 

AHP yang didapat dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

 

3.10 Penutup 

Hasil akhir dari suatu penelitian adalah sebuah kesimpulan, yang akan 

menjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian. Kesimpulan yang dibuat harus 

sesuai dengan tujuan, yang artinya tujuan dari sebuah penelitian dapat tergambar 

dan diukur dari kesimpulan yang diuraikan. Kesimpulan pada penelitian ini 
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menghasilkan srategi terpilih yang cocok untuk diterapkan pada galeri Hj. Ratna 

Rusli. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan yang penulis berikan 

kepadapengusaha songket khususnya pada galeri Hj. Ratna Rusli. 
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BAB V 

ANALISA 

 

 

5.1 Analisis Benchmarking 

5.1.1 Analisis Usaha Pesaing 

 Hasil survey yang telah dilakukan oleh penelitian pada galeri Hj. Ratna 

Rusli terdapat 2 (dua) usaha benchmark yang akan dilakukan pada galeri Hj. 

Ratna Rusli. Dua usaha yang dijadikan usaha pembanding yaitu galeri Hj. 

Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu yang bergerak dibidang usaha yang sama 

dengan galeri Hj. Ratna Rusli. Pemilihan kedua galeri ini sebagai usaha 

pembanding karena galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu memiliki 

sistem pemasaran yang lebih baik terlihat pada jumlah pendapatan yang lebih 

besar dibanding galeri Hj. Ratna Rusli. 

 

5.1.2 Analisis Keunggulan Pesaing 

 Keunggulan pesaing merupakan hal yang menjadi patokan tolak ukur 

dalam memperbaiki kinerja pada galeri Hj. Ratna Rusli. Dan kelemahan pesaing 

merupakan peluang bagi galeri Hj. Ratna Rusli menjadi lebih kompetitif. Berikut 

adalah analisis banchmarking 4P: 

1. Benchmark pada Product   

Secara keseluruhan produk pada ketiga galeri memiliki kualitas yang sama 

tetapi jumlah koleksi songket pada galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri 

Ayu lebih banyak sehingga konsumen memiliki pilihan warna dan motif 

songket yang lebih beragam. Selain itu kedua usaha yang dijadikan 

pembanding menyediakan jenis produk lainnya seperti baju, kaligrafi, 

perlengkapan pakaian adat dan masih banyak lagi koleksi jenis produk lain 

yang dijual pada galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu. Songket 

yang disediakn pada ketiga galeri adalah hasil buatan tangan atau handmade 

dari pengrajin. 
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2. Benchmark pada Price 

Harga penjualan songket pada ketiga galeri tidak mengalami perbedaan yang 

sangat signifikan karena harga jual songket disetiap galeri telah diseragamkan 

melewati musyawarah para pengusaha yang bergerak dibidang penjualan dan 

pembuatan songket. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dan 

manfaat dari produk tersebut. Perbedaan strategi pada harga ini terlihat pada 

potongan harga yang diberikan galeri Hj. Fatimah Sayuti dan Putri Ayu 

ketika konsumen membeli dalam jumlah banyak. 

3.  Benchmark pada Promotion 

Promosi yang dilakukan kedua pesaing berbeda namun mampu membuat 

jumlah pendapatan meningkat setiap tahunnya. Galeri Hj. Fatimah Sayuti 

memasarkan produknya dengan cara sering mengikuti pameran diberbagai 

acara. Pemilik usaha mengikuti pameran yang diadakan didalam negeri 

maupun luar negeri. Galeri Hj. Fatimah Sayuti membuka outlite baru yang 

berada di Bandara Internasional Minangkabau, dan memanfaatkan promosi 

melalui media elektronik yang telah dibuat dari tahun 2015 yaitu membuat 

website galeri Hj. Fatimah Sayuti. 

Tidak jauh berbeda dengan galeri Hj. Fatimah Sayuti galeri Putri Ayu juga 

sering mengikuti pameran diberbagai acara dalam negeri maupun luar negeri. 

Dalam memanfaatkan perkembangan media sosial galeri Putri Ayu membuat 

akun instagram pada tahun 2014 dan telah memiliki 3.173 pengikut.  

Untuk menarik perhatian konsumen galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri 

Ayu memiliki design papan nama toko yang menarik sehingga mudah 

diingat. 

Pada bagian promosi galeri Hj. Ratna Rusli mengalami ketertinggalan yang 

sangat jauh karena pemilik usaha tidak memnfaatkan media sosial untuk 

mempromosikan produknya dan pada design papan nama juga tidak menarik. 

4. Benchmark pada Place 

Lokasi ketiga galeri sangat strategis dan mudah dijangkau dan yang paling 

mudah dijangkau oleh konsumen yaitu galeri Hj. Fatimah Sayuti karena 

terletak ditepi jalan lintas dan galeri atau outlite cabang juga terletak di 



 

62 
 

Bandara Internasional Minangkabau yang akan selalu dilalui banyak orang. 

Lokasi galeri Hj. Ratna Rusli dan galeri Putri Ayu terletak berdekatan dan  

berjarak 1 (satu) kilometer dari jalan lintas dan galeri Hj. Fatimah Sayuti, 

namun lokasinya mudah diakses dengan kendaraan pribadi maupun 

kendaraan umum.  

Tata letak dan design galeri juga menjadi salah satu faktor pembanding yaitu 

pada galeri Hj. Fatimah Sayuti tata letak dan design galeri sangat rapi, 

terpisah dengan tempat tinggal dan menyediakan ruang pameran proses 

pembuatan songket. Pada tata letak dan desaign galeri Putri Ayu tertata 

dengan rapi walaupun masih bergabung dengan tempat tinggal, tapi pemilik 

usaha mensiasati dengan cara memberi sekat atau pembatas antara galeri 

dengan ruang keluarga dan inilah yang membuat galeri terlihat rapi dan 

menarik. 

Tata letak galeri Hj. Ratna Rusli sangat jauh berbeda dengan kedua galeri 

pembanding karena galeri tidak rapi dan bergabung dengan tempat tinggal 

namun pemilik usaha tidak berinisiatif untuk memberi sekat atau pembatas 

agar ruangan terlihat terpisah dengan ruangan keluarga. Untuk penataan 

koleksi songket pada galeri Hj. Ratna Rusli juga sangat berantakan. 

Dari banyaknya perbedaan pada ketiga galeri namun ada satu persamaan 

yaitu pengiriman barang yang akan dikirim keluar kota yaitu menggunakan 

layanan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, TIKI dan sebagainya.  

 

5.1.3 Analisis Usulan Perbaikan 

 Analisa perbandingan 4P terhadap galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri 

Putri Ayu sehingga menghasilkan usulan perbaikan strategi pemasaran. Galeri Hj. 

Ratna Rusli perlu menerapkan strategi pemasaran yang hampir sama namun 

dengan cara yang berbeda dengan kedua galeri pembanding.  

Usulan perbaikan yang dapat dilakukan oleh galeri Hj. Ratna Rusli untuk 

memperbaiki strategi pemasaran pada indikator product (produk) yaitu dengan 

cara menambah jenis produk lain dan menambah jumlah koleksi songket agar 

konsumen memiliki banyak pilihan ketika membeli. Membuat pengemasan 
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songket yang menarik juga dapat dijadikan strategi yang dapat menarik perhatian 

konsumen. Pada indikator price (harga) galeri Hj. Ratna Rusli sebaiknya 

menerapkan sistem angsuran tanpa adanya bunga pada pembelian songket agar 

setiap konsumen dari kalangan manapun dapat membeli songket. Sistem angsuran 

ini dibatasi dalam hanya beberapa kali pembayaran. Memberikan potongan harga 

pada pembelian dalam jumlah banyak juga dapat dijadikan strategi usulan yang 

dapat diterapkan oleh galeri Hj. Ratna Rusli. Selanjutnya memberikan sistem 

gratis ongkir pada minimum pembelian juga dapat diterapkan karena kosumen 

akan berfikir bahwa mendapatkan gratis ongkis kirim sangat menguntungkan bagi 

konsumen. 

 Usulan perbaikan yang juga dapat diterapkan oleh galeri Hj. Ratna Rusli 

pada indikator promotion (promosi) yaitu dengan cara memanfaatkan media 

elektronik untuk memasarkan produknya. Media elektronik seperti facebook yang 

terhubung dengan instagram dapat dijadikan alternatif pemasaran melalui media 

sosial karena facebook dan instagram adalah media sosial yang banyak dan sering 

dikunjungi oleh masyarakat. Untuk pemasaran media cetak yaitu melalui katalog 

produk juga dapat dilakukan oleh galeri Hj. Ratna Rusli agar konsumen lebih 

mudah memilih songket yang ingin dibeli. Strategi pemasaran yang juga dapat 

dijadikan alternatif yaitu mengubah design papan nama galeri Hj. Ratna Rusli 

agar lebih menarik dan mudah diingat oleh konsumen. 

Pada indikator place (tempat) usulan yang dapat diterapkan yaitu dengan 

cara mengubah tata letak ruangan galeri agar terlihat rapi dan membuat konsumen 

nyaman. Strategi selanjutnya yang dapat diterapkan yaitu bekerjasama dengan 

toko souvenir lain yang menjual berbagai jenis oleh-oleh dari Sumatera Barat agar 

jumlah pendapatan meningkat. Sistem ini dapat berupa kerjasama yang dimana 

galeri songket Hj. Ratna Rusli meletakan produk pada satu toko dan keuntungan 

pada hasil penjualan dibagi menjadi berapa persen antara pemilik toko dan 

pemilik galeri Hj. Ratna Rusli. Menjadi mitra binaan perusahaan ternama juga 

dapat dijadikan alternatif strategi pemasaran.   
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5.2 Analisis Struktur Hierarchy  

Struktur hierarki dibuat untuk mengetahui tingkatan perumusan alternatif 

strategi dimana pada tingkat permata yaitu berupa topik yang akan disusun pada 

penelitian ini topiknya adalah strategi pemasaran songket pada galeri Hj. Ratna 

Rusli. Tingkat kedua adalah indikator yang mempengaruhi penyusunan strategi 

pemasaran yaitu indikator 4P. Tingkat ketiga adalah alternatif-alternatif strategi 

pemasaran yang dapat diterapkan. 

 

5.2.1 Analisa Perhitungan Bobot Analytical Hierarchy Process (AHP) Antar 

Indikator 

Perhitungan bobot Analytical Hierarchy Process (AHP) Antar Indikator 

dilakukan untuk mengetahui tingkatan strategi pemasaran yang akan diterapkan 

pada galeri Hj. Ratna Rusli. Berdasarkan hasil perhitungan bobot keempat 

indikator diperoleh nilai bobot indikator tertinggi yaitu pada promotion (promosi), 

yang kedua adalah bobot indikator price (harga), yang ketiga adalah bobot 

indikator product (produk) dan yang keempat atau yang paling rendah adalah 

indikator place (tempat). Perhitungan bobot tertinggi merupakan indikator yang 

lebih diutamakan kepentingannya oleh pihak galeri Hj. Ratna Rusli. 

Hasil perhitungan bobot dapat diterima jika nilai konsistensi ratio (CR) ≤ 

0,1. Dan pada perhitungan bobot keempat indikator nilai konsistensi rasionya 

0,0496 yang berarti jawaban yang diberikan responden sudah konsisten. 

 

5.2.2 Analisa Perhitungan Bobot Analitycal Hierarchy Process (AHP) Antar 

Pernyataan setiap Indikator 

Selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap pernyataan pada indikator: 

1. Analisa perhitungan bobot AHP antar pernyataan pada indikator product 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa bobot tertinggi pada indikator 

produk adalah pada pernyataan ketiga yaitu menambah jumlah koleksi 

songket. Konsistensi ratio pada perhitungan bobot indikator produk ≤ 0,1 

yang berarti jawaban yang diberikan responden sudah konsisten. 
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2. Analisa perhitungan bobot AHP antar pernyataan pada indikator price 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa bobot tertinggi pada indikator 

harga adalah pada pernyataan pertama yaitu memberikan sistem gratis ongkir. 

Konsistensi ratio pada perhitungan bobot indikator produk ≤ 0,1 yang berarti 

jawaban yang diberikan responden sudah konsisten. 

3. Analisa perhitungan bobot AHP antar pernyataan pada indikator promotion 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa bobot tertinggi pada indikator 

promosi adalah pada pernyataan ketiga yaitu membuat akun facebook yang 

terhubung ke instagram. Konsistensi ratio pada perhitungan bobot indikator 

produk ≤ 0,1 yang berarti jawaban yang diberikan responden sudah konsisten. 

4. Analisa perhitungan bobot AHP antar pernyataan pada indikator place 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa bobot tertinggi pada indikator 

tempat adalah pada pernyataan ketiga yaitu memperbaiki tata letak galeri. 

Konsistensi ratio pada perhitungan bobot indikator produk ≤ 0,1 yang berarti 

jawaban yang diberikan responden sudah konsisten. 

 

5.2.3 Analisa Prioritas Usulan Strategi Pemasaran 

Berdasarkan perhitungan AHP didapatlah bobot parsial dari masing-

masing indikator usulan strategi pemasaran. Indikator usulan pemasaran yang 

memiliki jumlah bobot parsial paling tinggi adalah usulan strategi pemasaran 

dengan prioritas pertama yaitu pada indikator promotion (promosi) dengan cara 

membuat akun facebook yang terhubung ke instagram untuk mempromosikan 

produk pada galeri Hj. Ratna Rusli. Prioritas kedua yaitu pada indikator price 

(harga) dengan cara memberikan sistem gratis ongkir keluar kota pada setiap 

pembelian produk. Prioritas ketiga yaitu pada indikator product (produk) dengan 

cara menambah koleksi songket yang membuat konsumen memiliki banyak 

pilihan ketika ingin membeli produk. Prioritas keempat yaitu pada indikator place 

(tempat) dengan cara memperbaiki tata letak ruangan galeri agar lebih rapi dan 

konsumen menjadi nyaman. 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengumpulan data, pengolahan data dan anlisis data maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keunggulan yang dimiliki oleh pesaing dapat dilihat pada Tabel 6.1 

Tabel 6.1 Keunggulan Pesaing   
Indikator 

Benchmarking 

Keunggulan 

Galeri Hj. Fatimah Sayuti Galeri Putri Ayu 

Product (Produk) 

1. Jenis produk yang beragam. 

2. Jumlah koleksi songket yang banyak   

1. Jenis produk yang beragam. 

2. Jumlah koleksi songket yang 

banyak 

Price (Harga) 

1. Harga penjualan tidak jauh berbeda 

dengan galeri Hj. Ratna Rusli.  

2. Memberikan potongan harga kepada 

setiap konsumen yang  membeli 

dalam jumlah banyak 

1. Harga penjualan tidak jauh 

berbeda dengan galeri Hj. Ratna 

Rusli. 

2. Memberikan potongan harga 

kepada setiap konsumen yang  

membeli dalam jumlah banyak 

Promotion 

(Promosi) 

1. Mengikuti pameran diberbagai kota 

dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Memasarkan produk dengan cara 

membuka outlet cabang di Bandara 

Internasional Minangkabau. 

3. Promosi online melalui website sejak 

tahun 2015 yang berisi artikel 

mengenai sejarah songket dan artikel 

mengenai penghargaan yang diraih 

oleh galeri Hj. Fatimah Sayuti. 

4. Desain papan nama galeri yang 

menarik 

1. Mengikuti pameran diberbagai 

kota dalam negeri maupun luar 

negeri. 

2. Produk dipasarkan melalui 

media sosial yaitu instagram  

sejak tahun 2014 dan telah 

memiliki 3.173 pengikut. 

3. Desain papan nama galeri yang 

menarik.  

Sumber: Pengolahan Data (2019) 
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Tabel 6.1 Keunggulan Pesaing (Lanjutan)   
Indikator 

Benchmarking 

Keunggulan 

Galeri Hj. Fatimah Sayuti Galeri Putri Ayu 

Place (Distribusi) 

Tata letak dan desain galeri sangat rapi, 

terpisah dengan tempat tinggal, desain 

unik dan menyediakan ruang pameran 

proses pembuatan songket. 

Galeri bergabung dengan tempat 

tinggal namun ada sekat pemisah 

antara ruang tamu dan area 

penjualan sehingga memberikan 

kesan rapi pada galeri 

Sumber: Pengolahan Data (2019) 

2. Usulan konsep strategi komunikasi pemasaran yang dapat diterapkan pada 

galeri songket Hj. Ratna Rusli adalah pemanfaatan media sosial dengan cara 

membuat akun facebook yang terhubung ke instagram.  

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Galeri Hj. Ratna Rusli dapat memanfaatkan usulan perbaikan strategi 

pemasaran secara terus menerus agar promosi produk dapat lebih efektif dan 

meningkatkan jumlah pendapatan. 

2. Penelitian selanjutnya mengenai pengaruh usulan strategi pemasaran dalam 

jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun kedepan untuk melihat 

sejauh mana usulan strategi diterapkan. Dan agar mendaptkan strategi 

pemasaran yang lebih efektif lagi. 
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                                                                                ABSTRAK  
  

Galeri Songket Hj. Ratna Rusli adalah salah satu toko yang menjual songket asli buatan tangan 

pengrajin songket dari Nagari Pandai Sikek . Tidak adanya strategi pemasaran yang tepat membuat jumlah 

penjualan pada galeri Hj. Ratna Rusli mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan strategi pemasaran yang dapat diterapkan pada galeri Hj. Ratna Rusli. Hal pertama yang 

dilakukan yaitu membandingkan bagaimana strategi pemasaran Hj. Ratna Rusli dengan dua galeri pesaing 

yaitu galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu. Perbandingan strategi pemasaran dilihat dari bauran 

pemasaran 4P yaitu product, price, promotion dan place dan didapatlah keunggulan dari masing-masing 

galeri yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menghasilkan beberapa strategi pemasaran baru yang 

akan diterapkan pada galeri Hj. Ratna Rusli. Metode AHP pada penelitian ini digunakan untuk memilih 

strategi pemasaran terpilih dan yang akan diterapkan pada galeri Hj. Ratna rusli. Hasil penelitian ini yaitu 

dari 12 strategi usulan maka strategi yang terpilih yaitu membuat akun facebook yang terhubung ke 

instragram untuk memasarkan produk yang dijual pada galeri Hj. Ratna Rusli. 

 
Kata Kunci:  AHP, Bauran Pemasaran, Benchmarking, Strategi Pemasaran 
 
 

ABSTRACT 
 

 Galeri Songket Hj. Ratna Rusli is one of the shops selling original songket handmade by songket 
craftamen from Nagari Pandai Sikek. The absence of a proper marketing strategy make the number of sales 
at the galeri Hj. Ratna Rusli has decreased. The objective of the research us to obtain a marketing strategy 
that can be applied to the galeri Songket Hj. Ratna Rusli. The first thing to do is compare how the marketing 
strategy of galeri Hj. Ratna Rusli with two competing that is galeri Hj. Fatimah Sayuti and galeri Putri Ayu. 
Comparison of marketing strategies can be seen from the 4P marketing mix that is product, price, promotion, 
place, and the advantages of each galeri are obtained, whivh are then used as a reference to produce some 
new marketing strategy that will be applied to the galeri Hj. Ratna Rusli. The AHP method in this research 
was used to choose the selected mrketing strategy and which will be applied to the galeri Hj. Ratna Rusli. 
The results of the research are from 12 proposed strategies, the chosen strategy is to create a facebook 
account that is connected to the instagram to market the products sold in the galeri Hj. Ratna Rusli. 
 
Keywords: AHP, Marketing Mix, Benchmarking, Marketing Strategy 

 
 

Pendahuluan 
 

Indonesia terkenal dengan negara yang 

memiliki kekayaan warisan budaya yang beragam. 

Kebudayaan memiliki tiga wujud yaitu wujud ideal 

seperti sistem budaya, wujud kegiatan seperti 

aktivitas dalam berinteraksi dan wujud material 

seperti kain tradisional. Songket merupakan salah 

satu contoh kain tradisional yang tergolong kedalam 

kebudayaan indonesia karena hampir disetiap daerah 

memiliki songket dengan ciri khas masing-masing. 

Setiap daerah memiliki ciri khas kain songket yang 

berbeda-beda mulai dari motif, corak, warna, teknik 

pembuatan serta bahan yang digunakan. 

Perkembangan didunia modeling membuat 

perancang-perancang busana mulai melirik kain 

songket untuk dijadikan bahan tambahan dalam 

merancang busananya. Fungsi kain songket yang 

semulanya dipakai untuk rok dan selendang sekarang 

dijadikan bahan tambahan perancangan baju, 

pembuatan tas bahkan sepatu dan sendal. Pengusaha 

songket mendapatkan peluang untuk dapat menjual 

produknya agar sampai ketangan perancang busana 



 

 

maupun konsumen lainnya jika menerapkan strategi 

pemasaran yang tepat. 

 Salah satu daerah penghasil kain songket di 

Minangkabau yang dikenal dengan kekhasan 

motifnya adalah Nagari Pandai Sikek yang terletak 

di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar 

Provinsi Sumatera Barat. Kekhasan motif ini 

diwariskan turun temurun hingga sampai saat ini 

masih dilestarikan. Karena kekayaan tradisi yang 

sangat kuat, pemerintah RI mengabadikan eksistensi 

tenun songket dari Pandai Sikek sebagai gambar 

pada mata uang pecahan Rp.5000 yang membuat 

songket ini semakin banyak peminat. 

Nagari ini memiliki galeri-galeri atau tokoh 

ini sering dikunjungi wisatawan domestik maupun 

mancanegara yang ingin membeli kain songket. 

Setiap tahunnya jumlah permintaan songket terus 

meningkat dan membuat jumlah penjualannya juga 

menigkat. Tetapi pada satu galeri yaitu pada galeri 

songket Hj. Ratna Rusli tidak mengalami 

peningkatan jumlah penjualan, sedangkan galeri ini 

sudah ada sejak tahun 1980an yang seharusnya lebih 

memiliki banyak pelanggan. 

Kajian terhadap perkembangan industri 

songket sangatlah tepat mengingat perkembangan 

jumlah penjualan di galeri Hj. Ratna Rusli semakin 

menurun disetiap tahunnya. Disisi lainnya 

pertumbuhan dan perkembangan usaha kain songket 

digaleri-galeri yang lain mengalami peningkatan. 

Perbandingan jumlah penjualan songket di galeri Hj. 

Ratna Rusli, galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri 

Putri Ayu dalam dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 Rekap Data Penjualan Songket Tiga Galeri 

Rekap Data Penjualan Songket Tiga Galeri 

No Tahun Hj. 

Ratna 

Rusli  

Putri 

Ayu 

Hj. Fatimah 

Sayuti 

1 2013 47 

pasang 

71 

pasang 

112 pasang 

2 2014 30 

pasang 

86 

pasang 

138 pasang 

3 2015 24 

pasang 

94 

pasang 

163 pasang 

4 2016 16 

pasang 

123 

pasang 

174 pasang 

5 2017 14 

pasang 

145 

pasang 

185 pasang 

6 2018 6 pasang 174 

pasang 

191 pasang 

Perbandingan jumlah penjualan ketiga galeri 

songket tersebut juga dapat dilihat dari diagram 

dibawah ini dimana pada diagram dapat diketahui 

dengan jelas bagaimana peningkatan penjualan 

maupun penurunan penjualan dari galeri Hj. Ratna 

Rusli, galeri Hj. Fatimah Sayuti maupun galeri Putri 

Ayu. Berikut adalah digram perbandingan jumlah 

penjualan songket dari ketiga galeri tersebut. 

 
Gambar 1.1 Diagram Perbandingan Jumlah 

Penjualan 

Dari diagram diatas dapat dilihat jumlah 

penjualan songket di galeri Hj. Ratna Rusli sangat 

jauh menurun disetiap tahunnya. Berbeda dengan 2 

galeri yang setiap tahunnya mengalami peningkatan 

sedangkan galeri Hj. Fatimah Sayuti berdiri sejak 

tahun 1980an dan galeri Putri Ayu berdiri sejak 

tahun 2000an. 

Dilihat dari jenis produk yang dijual di galeri 

Hj. Ratna Rusli tidak jauh berbeda dengan produk 

yang ada di dua galeri lainnya. Namun jumlah 

produk yang ditawarkan oleh galeri Hj. Ratna Rusli 

jumlahnya lebih sedikit dibanding 2 galeri lainnya 

dikarenakan sudah tidak banyak lagi pengrajin yang 

membuatkan songket untuk galeri Hj. Ratna Rusli. 

Pengrajin sudah banyak beralih untuk pindah ke dua 

galeri yang lain dikarenakan pengrajin mengeluh 

atas keterlambatan pemberian upah. Setelah melalui 

wawancara dengan pemilik galeri Hj. Ratna Rusli 

mengenai keterlambatan upah pengrajin disebabkan 

karena penumpukan songket-songket yang tidak 

terjual dalam setiap bulannya membuat pendapatan 

galeri ini berkurang sehingga mengalami kesulitan 

dalam memberikan upah kepada pengrajin. 

Harga songket yang ditawarkan oleh galeri 

Hj. Ratna Rusli tidak jauh berbeda dengan galeri Hj. 

Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu. Setiap galeri 

mempunyai harga tertinggi yang tidak jauh berbeda 

yang kemudian bisa ditawar oleh pembeli, namun 

semua galeri memiliki harga terendah yang sama. 

Ditinjau dari lokasinya, masing-masing galeri 

terletak di lokasi yang mudah untuk dicari  oleh para 

konsumen. Namun seiring berkembangnya teknologi 

lokasi sudah bukan lagi menjadi suatu masalah yang 

besar bagi pengusaha untuk mempromosikan produk 

atau jasa yang ditawarkannya. 

Di zaman digital seperti sekarang semuanya 

mudah didapatkan oleh konsumen melalui sosial 

media, itulah yang membuat para pengusaha 

menjadikan sosial media sebagai salah satu alat 

promosi. Salah satu contohya pada galeri Putri Ayu 

yang memanfaatkan aplikasi instagram untuk 

mempromosikan produknya. Dari wawancara yang 

telah dilakukan bahwa promosi melalui sosial media 

sangat bermanfaat pada jumlah penjualan setiap 



 

 

bulannya. Selain promosi melewati sosial media 

galeri Putri Ayu dan galeri Hj. Fatimah Sayuti 

mengikuti pameran-pameran diberbagai kota dan 

negara dan cara promosi ini tidak dilakukan oleh 

pemilik galeri Hj. Ratna Rusli dan membuat 

penjualannya semakin menurun disetiap bulannya.   

Dari uraian diatas terlihat bahwa faktor 

terbesar yang mempengaruhi penurunan tingkat 

penjualan tersebut dikarenakan tidak adanya strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha pada 

galeri Hj. Ratna Rusli. Berbeda dengan 2 galeri yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan penjualan 

yang memiliki strategi pemasaran yang sesuai 

dengan perkembangan zaman pada saat ini. Untuk 

itu diperlukannya penelitian menganai strategi 

pemasaran yang tepat untuk meningkatkan jumlah 

penjualan songket digaleri Hj. Ratna Rusli. 

Permasalahan diatas akan diselesaikan 

menggunakan metode benchmarking untuk 

mengetahui perbedaan dengan pesaing dan metode 

AHP sebagai suatu representasi dari sebuah 

permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur 

multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang 

diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan 

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari 

alternatif. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

maka permasalahan penelitian tugas akhir ini adalah: 

Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk 

meningkatkan penjualan songket di galeri Hj. Ratna 

Rusli.  

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang 

akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai. 

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keunggulan yang dimiliki 

oleh pesaing pada analisis benchmarking yang 

dilakukan di galeri songket Hj. Ratna Rusli. 

2. Usulan konsep strategi komunikasi pemasaran 

yang dapat diterapkan pada galeri songket Hj. 

Ratna Rusli menggunakan metode AHP. 

 

 

Metode Penelitian 
 

Metodologi penelitian adalah merupakan 

susunan langkah-langkah yang dilakukan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tahapan 

yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari 

flowchart yang telah disusun dan dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 
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Hasil dan Pembahasan 
 

Keunggulan Pesaing 

 

Setelah dilakukannya wawancara dan benchmarking maka didapatlah keunggulan dari pesaing yang 

akan dijadikan acuan untuk menghasilkan beberapa strategi pemasaran. 

Tabel 4.1 Keunggulan Pesaing   

Indikator 

Benchmarking 

Keunggulan 

Galeri Hj. Fatimah Sayuti Galeri Putri Ayu 

Product 

(Produk) 

1. Jenis produk yang beragam. 

2. Jumlah koleksi songket yang banyak   

1. Jenis produk yang beragam. 

2. Jumlah koleksi songket yang banyak 

Price (Harga) 

1. Harga penjualan tidak jauh berbeda dengan 

galeri Hj. Ratna Rusli.  

2. Memberikan potongan harga kepada setiap 

konsumen yang  membeli dalam jumlah 

banyak 

1. Harga penjualan tidak jauh berbeda 

dengan galeri Hj. Ratna Rusli. 

2. Memberikan potongan harga kepada 

setiap konsumen yang  membeli dalam 

jumlah banyak 

Promotion 

(Promosi) 

1. Mengikuti pameran diberbagai kota dalam 

negeri maupun luar negeri. 

2. Memasarkan produk dengan cara membuka 

outlet cabang di Bandara Internasional 

Minangkabau. 

3. Promosi online melalui website sejak tahun 

2015 yang berisi artikel mengenai sejarah 

songket dan artikel mengenai penghargaan 

yang diraih oleh galeri Hj. Fatimah Sayuti. 

4. Desain papan nama galeri yang menarik 

1. Mengikuti pameran diberbagai kota 

dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Produk dipasarkan melalui media sosial 

yaitu instagram  sejak tahun 2014 dan 

telah memiliki 3.173 pengikut. 

3. Desain papan nama galeri yang menarik.  

Place 

(Distribusi) 

Tata letak dan desain galeri sangat rapi, 

terpisah dengan tempat tinggal, desain unik 

dan menyediakan ruang pameran proses 

pembuatan songket. 

Galeri bergabung dengan tempat tinggal 

namun ada sekat pemisah antara ruang 

tamu dan area penjualan sehingga 

memberikan kesan rapi pada galeri 

Sumber: Pengolahan Data (2019) 

Tabel diatas menunjukan keunggulan dari kedua galeri pesaing yang akan dijadikan bahan 

pertimbangan untuk memberikan usulan perbaikan strategi pemasaran untuk galeri Hj. Ratna Rusli. Berikut 

adalah tabel usulan perbaikan untuk galeri Hj. Ratna Rusli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.2 Usulan Perbaikan  

Usulan Perbaikan untuk Galeri Hj. Ratna 

Rusli 

Product 

(Produk) 

1. Menambah jenis produk 

2. Pengemasan songket yang 

menarik 

3. Menambah jumlah koleksi 

songket 

Price 

(Harga) 

1. Memberikan sistem gratis 

ongkir pada pengiriman luar 

kota. 

2. Menerapkan sistem angsuran 

3. Memberikan potongan harga 

pada pembelian dalam jumlah 

banyak   

Promotion 

(Promosi) 

1. Mengubah design papan nama 

galeri agar lebih menarik 

2. Pemasaran melalui media cetak 

yaitu pemasaran menggunakan 

katalog produk. 

3. Pemasaran melalui media 

elektronik yaitu membuat akun 

facebook yang terhubung ke 

instagram. 

Place 

(Tempat) 

1. Menjadi mitra binaan 

perusahaan ternama. 

2. Bekerjasama dengan toko 

souvenir lain yang menjual 

berbagai jenis oleh-oleh khas 

dari Sumatera Barat. 

3. Mengubah tata letak dan design 

ruangan galeri. 

Sumber: Pengolahan Data (2019) 

 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)  

 

Berdasarkan usulan perbaikan yang 

menghasilkan perumusan alternasif strategi maka 

disusun struktur hierarki yang terdiri dari tiga tingkat 

Dimana pada tingkat satu yaitu fokus atau goal, 

tingkat kedua adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyusunan strategi pemasaran dan 

tingkat tiga adalah altermatif-alternatif strategi yang 

dapat dipilih oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuan. 

Perhitungan bobot setiap level dalam metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan 

dengan beberapa tahapan, yaitu dengan menentukan 

nilai perbandingan berpasangan, menghitung rata-

rata geometrik, perhitungan bobot parsial dan rasio 

konsistensi. Adapun langkah-langkah dalam 

melakukan perhitungan bobot AHP adalah sebagai 

berikut: 

1. Perhitungan Rata-rata Pembobotan Antar 

Indikator. 

Dalam metode AHP perhitungan rata-rata 

pembobotan dilakukan dengan menggunakan rata-

rata geometrik. Nilai rata-rata geometrik adalah hasil 

penilaian kelompok dari nilai yang diisi responden: 

GM  =   

GM  =   

GM  =   

= 0,6299 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Rata-Rata Pembobotan 

Setiap Indikator 

Indikator Product Price Promotion Place 

Product 1.0000 0.6299 0.1733 4.7176 

Price 1.5874 1.0000 0.2403 4.7176 

Promotion 5.7689 4.1601 1.0000 9.0000 

Place 0.2119 0.2119 0.1111 1.0000 

Jumlah 8.5683 6.0020 1.5248 19.4353 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Setelah masing-masing kolom dijumlahkan 

maka dilakukan perhitungan bobot parsial dan 

konsistensi matrik. Jumlah nilai pada sel dibagi 

dengan hasil penjumlahan yang ada pada masing-

masing kolom. Hasil pembagian ini disebut dengan 

matrik nomaliasi dimana hasil penjumlahan angka 

yang terdapat pada setiap kolom akan menghasilkan 

nilai 1. Berikut adalah perhitungan terhadap sel 

pertama pada indikator product. 

Nilai Matrik Indikator =  

   =  

   = 0,1167 

Tabel 4.14 Matrik Normalisasi 

Indikator Product Price Promotion Place 

Product 0.1167 0.1050 0.1137 0.2427 

Price 0.1853 0.1666 0.1576 0.2427 

Promotion 0.6733 0.6931 0.6558 0.4631 

Place 0.0247 0.0353 0.0729 0.0515 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Setelah matrik normalisasi diperoleh, maka 

untuk mencari bobot persial dilakukan dengan 

mencari nilai rata-rata matriks normalisasi. 

Bobot Parsial =  

Bobot Parsial =  

Bobot Parsial =  

  = 0,1445 

 

 

 

 



 

 

Perhitungan bobot parsial antar indikator 

berguna untuk melihat urutan bobot dari masing-

masing indikator. Indikator yang memiliki bobot 

paling tinggi akan dijadikan indikator sebagai usulan 

strategi pemasaran. Berikut adalah tabel rekapitulasi 

perhitungan bobot parsial. 

Tabel 4.3 Bobot Persial 

Indikator Product Price 
Promoti

on 
Place 

Bobot 

Persial 

Product 0.1167 0.1050 0.1137 0.2427 0.1445 

Price 0.1853 0.1666 0.1576 0.2427 0.1881 

Promotion 0.6733 0.6931 0.6558 0.4631 0.6213 

Place 0.0247 0.0353 0.0729 0.0515 0.0461 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Dari rekapitulasi perhitungan bobot parsial 

diatas maka nilai bobot parsial tertinggi yaitu pada 

indikator promotion yang artinya indikator 

promotion yang akan dijadikan usulan perbaikan 

pada strategi pemasaran di galeri Hj. Ratna Rusli. 

Perhitungan konsistensi matrik dilakukan 

untuk mengetahui apakah jawaban responden sudah 

konsisten. Jika nilai CR ≤ 0,1, maka jawaban 

responden dinyatakan konsisten. Dari perhitungan 

consistency ratio maka untuk n=4 dengan nilai 

random indeks 0,9 didaptlah hasil 0,0496 ≤ 0,1 yang 

berarti jawaban yang diberikan responden sudah 

konsisten. 

2. Perhitungan Rata-rata Pembobotan Antar 

Pernyataan. 
Pada perhitungan bobot parsial antar 

indikator yang memiliki nilai bobot tertinggi adalah 

indikator promotion dan dari indikator promotion 

akan dicari pernyataan mana yang memiliki bobot 

parsial tertinggi yang akan kemudian dijadikan 

usulan strategi pemasaran untuk galeri Hj. Ratna 

Rusli. 

Perhitungan rata-rata pembobotan 

menggunakan rata-rata geometrik. Nilai rata-rata 

geometrik dianggap sebagai hasil penilaian 

kelompok dari nilai yang diisi responden. 

GM =   

GM =   

GM =   

Berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan 

rat-rata pembobotan untuk setiap indikator 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.16 Rekapitulasi Rata-Rata Pembobotan 

Indikator Promotion 

Pernyataan P1 P2 P3 

P1 1.0000 0.7937 1.0000 

P2 1.2599 1.0000 0.5000 

P3 1.0000 2.0000 1.0000 

Jumlah 3.2599 3.7937 2.5000 

 (Sumber: Pengolahan Data, 2019) GM = 1 

Setelah masing-masing kolom dijumlahkan 

maka dilakukan perhitungan bobot parsial dan 

konsistensi matrik. Jumlah nilai pada sel dibagi 

dengan hasil penjumlahan yang ada pada masing-

masing kolom. Hasil pembagian ini disebut dengan 

matrik nomaliasi dimana hasil penjumlahan angka 

yang terdapat pada setiap kolom akan menghasilkan 

nilai 1. Berikut adalah perhitungan terhadap sel 

pertama pada pernyataan indikator promotion 

Nilai Matrik  P1-P1 =  

         =  

Pada setiap sel dilakukan perhitungan yang 

sama sehingga menghasilkan matrik normalisasi 

yang telah direkap 

 Tabel 4.18 Matrik Normalisai Antar Pernyataan 

Indikator Promotion 

Pernyataan  P1 P2 P3 

P1 0.3068 0.2092 0.4000 

P2 0.3864 0.2636 0.2000 

P3 0.3068 0.5272 0.4000 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 

 (Sumber: Pengolahan Data, 2019)   = 0,3579 

Selanjutnya perhitungan bobot persial dengan 

mencari rata-rata matrik normalisasi. 

Bobot Parsial =  

Bobot Parsial =  

Bobot Parsial =  = 0,3053 

Hasil rekapitulasi bobot parsial untuk setiap 

pernyataan indikator promotion adalah sebagai 

beikut: 

Tabel 4.27 Bobot Persial Setiap Pernyataan Indikator 

Promotion  

Pernyataan P1 P2 P3 
Bobot 

Persial 

P1 0.3068 0.2092 0.4000 0.3053 

P2 0.3864 0.2636 0.2000 0.2834 

P3 0.3068 0.5272 0.4000 0.4113 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 (Sumber: Pengolahan Data, 2019) 



 

 

Dari rekapitulasi perhitungan bobot parsial 

diatas maka nilai bobot parsial tertinggi adalah  pada 

pernyataan ketiga yaitu membuat akun facebook 

yang terhubung ke instagram yang artinya indikator 

promotion pada pernyataan ketiga adalah usulan 

perbaikan pada strategi pemasaran di galeri Hj. 

Ratna Rusli. 
 

Analisa 

Keunggulan pesaing merupakan hal yang 

menjadi patokan tolak ukur dalam memperbaiki 

kinerja pada galeri Hj. Ratna Rusli. Dan kelemahan 

pesaing merupakan peluang bagi galeri Hj. Ratna 

Rusli menjadi lebih kompetitif. Berikut adalah 

analisis banchmarking 4P: 

1. Benchmark pada Product 

Secara keseluruhan produk pada ketiga galeri 

memiliki kualitas yang sama tetapi jumlah koleksi 

songket pada galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri 

Putri Ayu lebih banyak sehingga konsumen memiliki 

pilihan warna dan motif songket yang lebih beragam. 

Selain itu kedua usaha yang dijadikan pembanding 

menyediakan jenis produk lainnya seperti baju, 

kaligrafi, perlengkapan pakaian adat dan masih 

banyak lagi koleksi jenis produk lain yang dijual 

pada galeri Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu. 

Songket yang disediakn pada ketiga galeri adalah 

hasil buatan tangan atau handmade dari pengrajin. 

2. Benchmark pada Price 

Harga penjualan songket pada ketiga galeri 

tidak mengalami perbedaan yang sangat signifikan 

karena harga jual songket disetiap galeri telah 

diseragamkan melewati musyawarah para pengusaha 

yang bergerak dibidang penjualan dan pembuatan 

songket. Harga yang ditawarkan sesuai dengan 

kualitas dan manfaat dari produk tersebut. Perbedaan 

strategi pada harga ini terlihat pada potongan harga 

yang diberikan galeri Hj. Fatimah Sayuti dan Putri 

Ayu ketika konsumen membeli dalam jumlah 

banyak.  

3. Benchmark pada Promotion 

Promosi yang dilakukan kedua pesaing 

berbeda namun mampu membuat jumlah pendapatan 

meningkat setiap tahunnya. Galeri Hj. Fatimah 

Sayuti memasarkan produknya dengan cara sering 

mengikuti pameran diberbagai acara. Pemilik usaha 

mengikuti pameran yang diadakan didalam negeri 

maupun luar negeri. Galeri Hj. Fatimah Sayuti 

membuka outlite baru yang berada di Bandara 

Internasional Minangkabau, dan memanfaatkan 

promosi melalui media elektronik yang telah dibuat 

dari tahun 2015 yaitu membuat website galeri Hj. 

Fatimah Sayuti. 

Tidak jauh berbeda dengan galeri Hj. Fatimah 

Sayuti galeri Putri Ayu juga sering mengikuti 

pameran diberbagai acara dalam negeri maupun luar 

negeri. Dalam memanfaatkan perkembangan media 

sosial galeri Putri Ayu membuat akun instagram 

pada tahun 2014 dan telah memiliki 3.173 pengikut.  

4. Untuk menarik perhatian konsumen galeri Hj. 

Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu memiliki design 

papan nama toko yang menarik sehingga mudah 

diingat. 

5. Pada bagian promosi galeri Hj. Ratna Rusli 

mengalami ketertinggalan yang sangat jauh karena 

pemilik usaha tidak memnfaatkan media sosial untuk 

mempromosikan produknya dan pada design papan 

nama juga tidak menarik. 
4. Benchmark pada Place 

Lokasi ketiga galeri sangat strategis dan 

mudah dijangkau dan yang paling mudah dijangkau 

oleh konsumen yaitu galeri Hj. Fatimah Sayuti 

karena terletak ditepi jalan lintas dan galeri atau 

outlite cabang juga terletak di Bandara Internasional 

Minangkabau yang akan selalu dilalui banyak orang. 

Lokasi galeri Hj. Ratna Rusli dan galeri Putri Ayu 

terletak berdekatan dan  berjarak 1 (satu) kilometer 

dari jalan lintas dan galeri Hj. Fatimah Sayuti, 

namun lokasinya mudah diakses dengan kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum.  

Tata letak dan design galeri juga menjadi 

salah satu faktor pembanding yaitu pada galeri Hj. 

Fatimah Sayuti tata letak dan design galeri sangat 

rapi, terpisah dengan tempat tinggal dan 

menyediakan ruang pameran proses pembuatan 

songket. Pada tata letak dan desaign galeri Putri Ayu 

tertata dengan rapi walaupun masih bergabung 

dengan tempat tinggal, tapi pemilik usaha mensiasati 

dengan cara memberi sekat atau pembatas antara 

galeri dengan ruang keluarga dan inilah yang 

membuat galeri terlihat rapi dan menarik. 

Tata letak galeri Hj. Ratna Rusli sangat jauh 

berbeda dengan kedua galeri pembanding karena 

galeri tidak rapi dan bergabung dengan tempat 

tinggal namun pemilik usaha tidak berinisiatif untuk 

memberi sekat atau pembatas agar ruangan terlihat 

terpisah dengan ruangan keluarga. Untuk penataan 

koleksi songket pada galeri Hj. Ratna Rusli juga 

sangat berantakan. 

Dari banyaknya perbedaan pada ketiga galeri 

namun ada satu persamaan yaitu pengiriman barang 

yang akan dikirim keluar kota yaitu menggunakan 

layanan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, TIKI dan 

sebagainya. 

Analisa perbandingan 4P  terhadap galeri 

Hj. Fatimah Sayuti dan galeri Putri Ayu sehingga 

menghasilkan usulan perbaikan strategi pemasaran. 

Galeri Hj. Ratna Rusli perlu menerapkan strategi 

pemasaran yang hampir sama namun dengan cara 

yang berbeda dengan kedua galeri pembanding.  

Usulan perbaikan yang dapat dilakukan 

oleh galeri Hj. Ratna Rusli untuk memperbaiki 

strategi pemasaran pada indikator product (produk) 

yaitu dengan cara menambah jenis produk lain dan 

menambah jumlah koleksi songket agar konsumen 



 

 

memiliki banyak pilihan ketika membeli. Membuat 

pengemasan songket yang menarik juga dapat 

dijadikan strategi yang dapat menarik perhatian 

konsumen. Pada indikator price (harga) galeri Hj. 

Ratna Rusli sebaiknya menerapkan sistem angsuran 

tanpa adanya bunga pada pembelian songket agar 

setiap konsumen dari kalangan manapun dapat 

membeli songket. Sistem angsuran ini dibatasi dalam 

hanya beberapa kali pembayaran. Memberikan 

potongan harga pada pembelian dalam jumlah 

banyak juga dapat dijadikan strategi usulan yang 

dapat diterapkan oleh galeri Hj. Ratna Rusli. 

Selanjutnya memberikan sistem gratis ongkir pada 

minimum pembelian juga dapat diterapkan karena 

kosumen akan berfikir bahwa mendapatkan gratis 

ongkis kirim sangat menguntungkan bagi konsumen. 

 Usulan perbaikan yang juga dapat 

diterapkan oleh galeri Hj. Ratna Rusli pada indikator 

promotion (promosi) yaitu dengan cara 

memanfaatkan media elektronik untuk memasarkan 

produknya. Media elektronik seperti facebook yang 

terhubung dengan instagram dapat dijadikan 

alternatif pemasaran melalui media sosial karena 

facebook dan instagram adalah media sosial yang 

banyak dan sering dikunjungi oleh masyarakat. 

Untuk pemasaran media cetak yaitu melalui katalog 

produk juga dapat dilakukan oleh galeri Hj. Ratna 

Rusli agar konsumen lebih mudah memilih songket 

yang ingin dibeli. Strategi pemasaran yang juga 

dapat dijadikan alternatif yaitu mengubah design 

papan nama galeri Hj. Ratna Rusli agar lebih 

menarik dan mudah diingat oleh konsumen. 

Pada indikator place (tempat) usulan yang 

dapat diterapkan yaitu dengan cara mengubah tata 

letak ruangan galeri agar terlihat rapi dan membuat 

konsumen nyaman. Strategi selanjutnya yang dapat 

diterapkan yaitu bekerjasama dengan toko souvenir 

lain yang menjual berbagai jenis oleh-oleh dari 

Sumatera Barat agar jumlah pendapatan meningkat. 

Sistem ini dapat berupa kerjasama yang dimana 

galeri songket Hj. Ratna Rusli meletakan produk 

pada satu toko dan keuntungan pada hasil penjualan 

dibagi menjadi berapa persen antara pemilik toko 

dan pemilik galeri Hj. Ratna Rusli. Menjadi mitra 

binaan perusahaan ternama juga dapat dijadikan 

alternatif strategi pemasaran. 

Berdasarkan perhitungan AHP didapatlah 

bobot parsial dari masing-masing indikator usulan 

strategi pemasaran. Indikator usulan pemasaran yang 

memiliki jumlah bobot parsial paling tinggi adalah 

usulan strategi pemasaran dengan prioritas pertama 

yaitu pada indikator promotion (promosi) dengan 

cara membuat akun facebook yang terhubung ke 

instagram untuk mempromosikan produk pada galeri 

Hj. Ratna Rusli. Prioritas kedua yaitu pada indikator 

price (harga) dengan cara memberikan sistem gratis 

ongkir keluar kota pada setiap pembelian produk. 

Prioritas ketiga yaitu pada indikator product 

(produk) dengan cara menambah koleksi songket 

yang membuat konsumen memiliki banyak pilihan 

ketika ingin membeli produk. Prioritas keempat 

yaitu pada indikator place (tempat) dengan cara 

memperbaiki tata letak ruangan galeri agar lebih rapi 

dan konsumen menjadi nyaman. 

 

Kesimpulan 
 

Kesimpulan 

 

Keunggulan  dari kedua pesaing adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis produk dan jumlah koleksi songket yang 

dijual padakedua galeri beragam dan banyak. 

2. Harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda 

untuk ketiga galeri. Namun pada dua galeri 

pesaing memberikan potongan harga pada 

konsumen yang membeli dalam jumlah 

banyak. 

3. Promosi yang dilakukan pada setiap galeri 

beragam. Pada galeri Hj. Fatimah Sayuti 

promosi yang dilakukan dengan cara 

mengikuti pameran berbagai kota dalam 

negeri maupun luar negeri, promosi online 

melakui website, desain papan nama galeri 

yang menarik. Pada galeri Putri Ayu promosi 

yang dilakukan dengan cara mengikuti 

pameran, produk dipasarkan melalui media 

sosial yaitu instagram sejak tahun 2014 dan 

telah memiliki 3.173 pengikut dan desain 

papan nama galeri yang menarik. 

4. Tata letak dan desain galeri pada galeri Hj. 

Fatimah Sayuti sangat rapi, terpisah dengan 

tempat tinggal, desain unik dan menyediakan 

ruang pameran  proses pembuatan songket. 

Sedangkan pada galeri Putri Ayu galeri 

bergabung dengan tempat tinggal namun ada 

sekat pemisah antara ruang tamu dan area 

penjualan sehingga memberikan kesan rapi. 

Usulan konsep strategi komunikasi 

pemasaran yang dapat diterapkan pada galeri 

songket Hj. Ratna Rusli adalah pemanfaatan media 

sosial dengan cara membuat akun facebook yang 

terhubung ke instagram.  
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LAMPIRAN A 

 

KUISIONER Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Galeri Songket Hj. Ratna Rusli  

A.  BIODATA  

Nama  :  

Jabatan  :  

B.  PETUNJUK PENGISIAN  

Untuk menyamakan pemahaman dan prosedur, maka peneliti sampaikan 

kepada Responden petunjuk pengisian kuisioner pembobotan ini:  

1. Pembobotan dilakukan dengan matriks perbandingan berpasangan, yaitu 

membandingkan kriteria penelitian di sebelah kiri dengan kriteria di sebelah 

kanan. Pemberian nilai terhadap setiap indikator kinerja dengan skala 1 

sampai dengan 9. 

2. Kolom penelitian di sebelah kiri (kolom sama penting (1) ke kiri) digunakan 

jika kriteria atau indikator sebelah kiri mempunyai derajat lebih tinggi. 

Sebaliknya, kolom penilaian di sebelah kanan (kolom sama penting (1) ke 

kanan) digunakan jika kriteria atau indikator sebelah kanan mempunyai 

derajat lebih tinggi.  

3. Responden diminta melingkari atau memberi tanda (x)pada angka yang 

sesuai dengan arti penilaian sebagai berikut:  

Tabel Skala Perbandingan Berpasangan 

Intensitas Kepentingan Definisi 

1 Kedua elemen sama pentingnya  

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 

dibandingkan yang lainnya  

5 Elemen yang satu sangat penting 

dibandingkan yang lainnya  

7 Elemen yang satu jelas lebih penting 

dibandingkan yang lainnya  

9 Elemen yang satu mutlak lebih penting 

dibandingkan yang lainnya  

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

berdekatan  



 

 

4. Usahakan penilaian Saudara konsisten. Misalnya Saudara menyatakan A 

lebih penting daripada B, dan B lebih penting daripada C, maka penilaian 

Saudara konsisten jika menyatakan C lebih penting daripada A.  

5. Apabila ada keraguan dalam perbandingan tingkat kepentingan antarfaktor 

tersebut, dapat diatasi dengan cara memberi tanda pada angka genap 

(2,4,6,8) di antara dua angka ganjil, menunjukkan arti penilaian di antara 

dua angka ganjil yang bersebelahan tersebut.  

6. Peneliti sampaikan contoh pengisian berikut ini:  

Kriteria Penilaian Kriteria 

A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 

A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 

B 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 

    Keterangan: 1 : Sama pentingnya  

3 : Sedikit lebih penting  

5 : Lebih penting daripada  

7 : Jauh lebih penting  

9 : Mutlak lebih penting  

Arti pengisian di atas adalah:  

a. B pada tingkat kepentingan sedikit lebih penting daripada A  

b. A pada tingkatan jauh lebih penting daripada C  

c. B berada pada tingkatan mutlak lebih penting daripada C 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kriteria Penilaian Kriteria 

Product (Produk) 

Product (Produk) 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Price (Harga) 

Product (Produk) 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Promotion (Promosi) 

Product (Produk) 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Place (Tempat) 

Price (Harga) 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Promotion (Promosi) 

Price (Harga) 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Place (Tempat) 

Promotion (Promosi) 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Place (Tempat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kriteria Penilaian Kriteria 

Product (Produk) 

Menambah Jenis Produk Selain Songket 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Membuat Pengemasan Songket yang Menarik 

Menambah Jenis Produk Selain Songket 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Menambah Jumlah Koleksi Songket 

Membuat Pengemasan Songket yang Menarik 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Menambah Jumlah Koleksi Songket 

Price (Harga) 

 Memberikan Sistem Gratis Ongkir 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Menerapkan Sistem Kredit (angsuran) 

Memberikan Sistem Gratis Ongkir 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Memberikan Potongan Harga 

Menerapkan Sistem Kredit (angsuran) 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Memberikan Potongan Harga 

Promotion (Promosi) 

Design Papan Nama yang Menarik 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Pemasaran Menggunakan Katalog Produk 

Design Papan Nama yang Menarik 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Membuat Akun Facebook yang Terhubung ke 

Instagram 

Pemasaran Menggunakan Katalog Produk 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Membuat Akun Facebook yang Terhubung ke 

Instagram 

Place (Tempat) 

Menjadi Mitra Binaan dari Perusahaan Ternama 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Bekerjasama dengan Toko Sovenir Lain  

Menjadi Mitra Binaan dari Perusahaan Ternama 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Memperbaiki layout (Tata Letak) Galeri 

Bekerjasama dengan Toko Sovenir Lain 9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Memperbaiki layout (Tata Letak) Galeri 



 

 

Kusioner 1 

 

Indikator 1 Product (Produk) 

Indikator 2 Price(Harga) 

Indikator 3 Promotion ( Promosi) 

Indikator 4 Place (Tempat) 

 

Kusioner 2 

Product (Produk) 

Pernyataan 1 Menambah Jenis Produk Selain Songket 

Pernyataan 2 Membuat Pengemasan Songket yang Menarik 

Pernyataan 3 Menambah Jumlah Koleksi Songket 

Price(Harga) 

Pernyataan 1 Memberikan Sistem Gratis Ongkir 

Pernyataan 2 Menerapkan Sistem Kredit (angsuran) 

Pernyataan 3 Memberikan Potongan Harga 

Promotion ( Promosi) 

Pernyataan 1 Design Papan Nama yang Menarik 

Pernyataan 2 Pemasaran Menggunakan Katalog Produk 

Pernyataan 3 
Membuat Akun Facebook yang Terhubung ke 

Instagram 

Place (Tempat) 

Pernyataan 1 Menjadi Mitra Binaan dari Perusahaan Ternama 

Pernyataan 2 Bekerjasama dengan Toko Sovenir Lain 

Pernyataan 3 Memperbaiki layout (Tata Letak) Galeri 

 



 

 

LAMPIRAN B 

Rekap Data Penjualan Songket Hj. Ratna Rusli Tahun 2013 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 2 pasang Rp. 3.600.000 

2 Februari 3 pasang Rp. 6.000.000 

3 Maret 5 pasang Rp. 9.600.000 

4 April 1 pasang Rp. 2.400.000 

5 Mei 4 pasang Rp. 8.400.000 

6 Juni 7 pasang Rp.13.900.000 

7 Juli 1 pasang Rp. 1.800.000 

8 Agustus 4 pasang Rp.10.000.000 

9 September 3 pasang Rp. 6.800.000 

10 Oktober 6 pasang Rp.13.600.000 

11 November 2 pasang Rp.5.000.000 

12 Desember 9 pasang Rp.19.200.000 

Total 47 Pasang Rp.100.300.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj. Ratna Rusli Tahun 2014 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 1 pasang Rp.2.500.000 

2 Februari 1 pasang Rp.2.500.000 

3 Maret  1 pasang Rp.1.800.000 

4 April  2 pasang Rp.4.800.000 

5 Mei  3 pasang Rp. 6.800.000 

6 Juni  4 pasang Rp.9.300.000 

7 Juli  5 pasang Rp.9.800.000 

8 Agustus 3 pasang Rp.5.400.000 

9 September  4 pasang Rp.8.000.000 

10 Oktober 2 pasang Rp.5.000.000 

11 November 1 pasang Rp.1.800.000 

12 Desember 3 pasang Rp.8.600.000 

Total 30 Pasang Rp. 66.300.000 

 

 

 

 



 

 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj. Ratna Rusli Tahun 2015 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 3 pasang Rp.6.800.000 

2 Februari  0 pasang - 

3 Maret  2 pasang Rp.3.600.000 

4 April 1 pasang Rp.2.500.000 

5 Mei 2 pasang Rp.4.800.000 

6 Juni 3 pasang Rp.7.300.000 

7 Juli 3 pasang Rp.6.100.000 

8 Agustus 2 pasang Rp.5.000.000 

9 September 2 pasang Rp.5.000.000 

10 Oktober 0 pasang - 

11 November 4 pasang Rp.9.600.000 

12 Desember 2 pasang Rp.4.200.000 

Total 24 Pasang Rp.54.900.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj. Ratna Rusli Tahun 2016 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 0 pasang - 

2 Februari 1 pasang Rp.2.500.000 

3 Maret 3 pasang Rp.4.200.000 

4 April 0 pasang - 

5 Mei 0 pasang - 

6 Juni 1 pasang Rp.2.500.000 

7 Juli 3 pasang Rp.6.800.000 

8 Agustus 1 pasang Rp.1.800.000 

9 September 2 pasang Rp.4.800.000 

10 Oktober 1 pasang Rp.1.800.000 

11 November  2 pasang Rp.5.000.000 

12 Desember 2 pasang Rp.4.300.000 

Total 16 Pasang 33.700.000 

 

 

 

 



 

 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj. Ratna Rusli Tahun 2017 

No Bulan Jumlah   

1 Januari 2 pasang Rp.5.000.000 

2 Februari 1 Pasang Rp.1.800.000 

3 Maret 1 pasang Rp.2.500.000 

4 April 0 pasang - 

5 Mei 0 pasang - 

6 Juni 1 pasang Rp.1.800.000 

7 Juli 3 pasang Rp.6.100.000 

8 Agustus 1 pasang Rp.1.800.000 

9 September 2 pasang Rp.4.300.000 

10 Oktober 0 pasang - 

11 November 1 pasang Rp.2.500.000 

12 Desember 2 pasang Rp.5.000.000 

Total 14 Pasang Rp.30.800.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj. Ratna Rusli Tahun 2018 

No Bulan Jumlah   

1 Januari 0 pasang - 

2 Februari 0 pasang - 

3 Maret 1 pasang Rp.2.500.000 

4 April 0 pasang - 

5 Mei 0 pasang - 

6 Juni 2 pasang Rp.5.000.000 

7 Juli 2 pasang Rp. 4.800.000 

8 Agustus 0 pasang - 

9 September 0 pasang - 

10 Oktober 1 pasang Rp.1.800.000 

11 November 0 pasang - 

Total 6 Pasang Rp.14.100.000 

 

 

 

 

 



 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj.Fatimah Sayuti Tahun 2013 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 10 pasang Rp.34.300.000 

2 Februari 8 pasang Rp27.400.000 

3 Maret 9 pasang Rp.31.000.000 

4 April 10 pasang Rp.34.900.000 

5 Mei 11 pasang Rp.38.200.000 

6 Juni 9 pasang Rp.30.700.000 

7 Juli 9 pasang Rp.31.600.000 

8 Agustus 8 pasang Rp.28.000.000 

9 September 7 pasang Rp24.400.000 

10 Oktober 9 pasang Rp.31.300.000 

11 November 10 pasang Rp.34.900.000 

12 Desember 12 pasang Rp.42.100.000 

Total 112 pasang Rp.388.800.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj.Fatimah Sayuti Tahun 2014 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 13 pasang Rp.40.400.000 

2 Februari 11 pasang Rp.33.500.000 

3 Maret 12 pasang Rp.37.400.000 

4 April 11 pasang Rp.34.900.000 

5 Mei 10 pasang Rp.31.600.000 

6 Juni 14 pasang Rp.45.700.000 

7 Juli 10 pasang Rp.33.000.000 

8 Agustus 12 pasang Rp.39.900.000 

9 September 10 pasang Rp.32.400.000 

10 Oktober 11 pasang Rp.36.000.000 

11 November 11 pasang Rp.38.200.000 

12 Desember 13 pasang Rp.42.900.000 

Total 138 pasang Rp.445.900.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj.Fatimah Sayuti Tahun 2015 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 12 pasang Rp.41.000.000 

2 Februari 14 pasang Rp.47.600.000 

3 Maret 11 pasang Rp.37.600.000 

4 April 13 pasang Rp.44.200.000 

5 Mei 13 pasang Rp.45.700.000 

6 Juni 16 pasang Rp.53.300.000 

7 Juli 14 pasang Rp.46.900.000 

8 Agustus 17 pasang Rp.57.100.000 

9 September 13 pasang Rp.42.400.000 

10 Oktober 11 pasang Rp.36.600.000 

11 November 14 pasang Rp.47.400.000 

12 Desember 15 pasang Rp.51.000.000 

Total 163 pasang Rp.550.800.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj.Fatimah Sayuti Tahun 2016 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 14 pasang Rp.47.000.000 

2 Februari 11 pasang Rp.39.800.000 

3 Maret 15 pasang Rp.52.500.000 

4 April 11 pasang Rp.39.500.000 

5 Mei 13 pasang Rp.46.700.000 

6 Juni 16 pasang Rp.55.000.000 

7 Juli 19 pasang Rp.69.400.000 

8 Agustus 14 pasang Rp.48.000.000 

9 September 16 pasang Rp.54.900.000 

10 Oktober 13 pasang Rp.44.400.000 

11 November 15 pasang Rp.51.600.000 

12 Desember 17 pasang Rp.59.100.000 

Total 174 pasang Rp.607.900.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj.Fatimah Sayuti Tahun 2017 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 17 pasang Rp.58.100.000 

2 Februari 14 pasang Rp.48.700.000 

3 Maret 12 pasang Rp.41.200.000 

4 April 15 pasang Rp.51.100.000 

5 Mei 12 pasang Rp.41.100.000 

6 Juni 18 pasang Rp.61.000.000 

7 Juli 16 pasang Rp.54.600.000 

8 Agustus 13 pasang Rp.43.800.000 

9 September 17 pasang Rp.57.600.000 

10 Oktober 15 pasang Rp.51.200.000 

11 November 17 pasang Rp.58.100.000 

12 Desember 19 pasang Rp.63.900.000 

Total 185 pasang Rp.630.400.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Hj.Fatimah Sayuti Tahun 2018 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 15 pasang Rp.49.800.000 

2 Februari 14 pasang Rp.47.300.000 

3 Maret 17 pasang Rp.53.900.000 

4 April 17 pasang Rp.58.400.000 

5 Mei 18 pasang Rp.63.900.000 

6 Juni 21 pasang Rp.77.800.000 

7 Juli 19 pasang Rp.59.100.000 

8 Agustus 18 pasang Rp.56.600.000 

9 September 17 pasang Rp.57.800.000 

10 Oktober 16 pasang Rp.55.300.000 

11 November 19 pasang Rp.66.400.000 

Total 191 pasang Rp.646.300.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekap Data Penjualan Songket Putri Ayu Tahun 2013 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 7 pasang Rp. 23.000.000 

2 Februari 5 pasang Rp.18.000.000 

3 Maret 4 pasang Rp.13.000.000 

4 April 4 pasang Rp.14.400.000 

5 Mei 5 pasang Rp. 16.400.000 

6 Juni 9 pasang Rp. 30.500.000 

7 Juli 7 pasang Rp.24.900.000 

8 Agustus 4 pasang Rp.13.300.000 

9 September 5 pasang Rp.16.900.000 

10 Oktober 5 pasang Rp.15.200.000 

11 November 7 pasang Rp.22.400.000 

12 Desember 9 pasang Rp.29.600.000 

Total 71 pasang Rp. 237.600.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Putri Ayu Tahun 2014 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 4 pasang Rp.13.300.000 

2 Februari 6 pasang Rp.20.200.000 

3 Maret 8 pasang Rp.26.300.000 

4 April 7 pasang Rp.22.400.000 

5 Mei 6 pasang Rp.19.900.000 

6 Juni 9 pasang Rp.30.700.000 

7 Juli 10 pasang Rp.33.200.000 

8 Agustus 8 pasang Rp.26.000.000 

9 September 8 pasang Rp.27.100.000 

10 Oktober 4 pasang Rp.13.600.000 

11 November 7 pasang Rp.24.600.000 

12 Desember 9 pasang Rp.35.100.000 

Total 86 pasang Rp. 292.400.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekap Data Penjualan Songket Putri Ayu Tahun 2015 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 7 pasang Rp.22.400.000 

2 Februari 7 pasang Rp.24.600.000 

3 Maret 10 pasang Rp.36.000.000 

4 April 6 pasang Rp.22.100.000 

5 Mei 8 pasang Rp.29.300.000 

6 Juni 7 pasang Rp.26.800.000 

7 Juli 9 pasang Rp.33.400.000 

8 Agustus 6 pasang Rp.19.900.000 

9 September 8 pasang Rp.26.500.000 

10 Oktober 7 pasang Rp.23.200.000 

11 November 9 pasang Rp.29.600.000 

12 Desember 10 pasang Rp.32.900.000 

Total 94 pasang Rp.326.700.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Putri Ayu Tahun 2016 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 8 pasang  Rp.26.800.000 

2 Februari 7 pasang Rp.23.200.000 

3 Maret 10 pasang Rp.32.900.000 

4 April 9 pasang Rp.30.400.000 

5 Mei 9 pasang Rp.33.400.000 

6 Juni 12 pasang Rp.40.600.000 

7 Juli 15 pasang Rp.51.100.000 

8 Agustus 11 pasang Rp.38.100.000 

9 September 7 pasang Rp.29.000.000 

10 Oktober 10 pasang Rp39.800.000 

11 November 13 pasang Rp.48.900.000 

12 Desember 12 pasang Rp.46.400.000 

Total 123 pasang Rp.440.600.000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekap Data Penjualan Songket Putri Ayu Tahun 2017 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 10 pasang Rp.33.200.000 

2 Februari 12 pasang Rp.39.800.000 

3 Maret 11 pasang Rp.36.500.000 

4 April 11 pasang Rp.37.300.000 

5 Mei 10 pasang Rp.33.400.000 

6 Juni 15 pasang Rp.50.000.000 

7 Juli 13 pasang Rp43.600.000 

8 Agustus 13 pasang Rp.42.300.000 

9 September 11 pasang Rp.44.800.000 

10 Oktober 10 pasang Rp.30.900.000 

11 November 13 pasang Rp.40.000.000 

12 Desember 16 pasang Rp.52.500.000 

Total 145 pasang Rp.484.300.000 

 

Rekap Data Penjualan Songket Putri Ayu Tahun 2018 

No Bulan Jumlah  Pendapatan 

1 Januari 12 pasang Rp.44.000.000 

2 Februari 11 pasang Rp.40.100.000 

3 Maret 13 pasang Rp.47.300.000 

4 April 12 pasang Rp.43.400.000 

5 Mei 14 pasang Rp.50.000.000 

6 Juni 21 pasang Rp.74.300.000 

7 Juli 17 pasang Rp.53.500.000 

8 Agustus 22 pasang Rp.70.100.000 

9 September 19 pasang Rp.59.900.000 

10 Oktober 15 pasang Rp.45.800.000 

11 November 18 pasang Rp. 55.700.000 

Total 174 pasang Rp.584.100.000 
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