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ABSTRAK 
  

Toko Roti Ayah Bakery merupakan Home Industry yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan 

roti dan berbagai macam jenis kue. Masalah yang terjadi adalah Toko Roti Ayah mengalami penurunan 

dalamsegi pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi 

strategi pemasaran dan meberikan usulan  stratei pemasaran yang tepat untuk Toko Roti Ayah Bakery. 

Penentuan posisi strategi matriks IE didasarkan pada hasil total nilai matriks IFE yang diberi bobot pada 

sumbu X dan total nilai matriks EFE pada sumbu Y.Total nilai matrik IFE sebesar 0,028 dan nilai matrik 

EFE sebesar 0,935 sehingga didapatkan titik koordinat dari diagram SWOT berada pada kuadran 1 (Growth). 

Berdasarkan hasil dari matrik swot terdapa 12 strategi. Tahapakhir pada penelitian ini merupakan pemilihan 

strategi yang terpilih untuk di terapkan di Toko Roti Ayah Bakery yaitu dengan menggunakan Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Hasil yang diperoleh maka strategi yang terpilih yaitu menerapkan system 

penjualan online untuk memperluas pasar. 

 
Kata Kunci:  IFE, EFE, IE, SWOT, Analytical Hierarchy Process (AHP). 
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ABSTRACT 

 
  

Ayah Bakery is a Home Industry that is engaged in the processing of food bread and 

various types of cakes. The problem that occurred was Ayah Bakery was experiencing a 

decline in terms of product image and income. The purpose of this research is to find out 

the factors that influence the marketing strategy and give the right marketing strategy 

proposals for Ayah Bakery Bakery. Determination of the position of the IE matrix strategy 

is based on the results of the total value of the IFE matrix which biberi weights on the X 

axis and the total value of the EFE matrix on the Y axis. (Growth). Based on the results of 

the swot matrix there are 12 strategies. The final stage in this study is the selection of the 

chosen strategy to be implemented in the Ayah Bakery Bakery by using the analytical 

hierarchy process (AHP). The results obtained then the chosen strategy is to implement an 

online sales system to expand the market. 

 
Keywords:IFE, EFE, IE, SWOT, Analytical Hierarchy Process (AHP). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri begitu pesat, setiap perusahaan harus selalu 

melakukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan agar mampu bersaing 

di era globalisasi.Penting bagiperusahaan untuk mengetahui strategi pemasaran 

yang tepat dan sesuai untuk produk yang akan di jual. Dengan strategi pemasaran 

yang tepat dan sesuai maka produk akan mudah diterima oleh konsumen sehingga 

konsumen membeli produk yang akan dijual. Karena adanya pemasaran akan 

mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial, budaya, politik, ekonomi dan manajerial. Akibat dari pengaruh 

berbagai faktor tersebut masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan menukarkan 

produk yang memiliki nilai komonitias (Rangkuti, 2002). 

Saat ini usaha roti mengalami perkembangan, terbukti dengan banyaknya 

bermuculan Toko - Toko Roti di kota pekanbaru, contohnya usaha Toko Roti 

Ayah yang berdiri sejak tahun 2017, Toko Roti Ayah ini beralamat di Jl Garuda 

Sakti Km 2 Pekanbaru. TokoRoti Ayah menjual berbagai macam-macam roti 

seperti Kue Tart, Ulang Tahun, Brownis Coklat, Black Forest, caramel, Donat 

Dan Roti Tawar.  

 
Gambar 1.1 Toko Roti Ayah Bakery 

(Sumber Toko Roti Ayah Bakery) 
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Mengingat usia perjalanan Roti Ayah yang mencapai dua tahun, 

diperlukan adanya strategi terbaik agar Usaha Toko Roti Ayah dapat bersaing 

dipasaran. Dalam waktu selama dua tahun telah banyak usaha - usaha baru dengan 

berbagai variasi dan jenis yang bermunculan.Setiap merek atau brand menyajikan 

berbagai jenis roti dengan bermacam variasi dan rasa baru yang membuat 

konsumen semakin tertarik untuk berkunjung.Akhir-akhir ini ada brand yang 

namanya mulai muncul dan dikenal oleh masyarakat luas, yaitu Toko Roti 

Rotte.Toko Roti Rotte berlokasi tidak jauh dari Toko Roti Ayah, meskipun baru 

berdiri namun Rotte lebih banyak diminati oleh konsumen.Hal ini tentu menjadi 

bahan pertimbangan bagi Toko Roti Ayah, mengingat kuatnya persaingan yang 

ditimbulkan oleh keberadaan Toko Roti Rotte. 

Selama dua tahun usaha Toko Roti Ayah, perkembangan dalam segi 

pendapatan dinilai cukup stabil dan cenderung meningkat, namun belakanganini  

Toko Roti Ayah mulai mengalami penurunan dalam segi image produk dan 

pendapatan. Dalam usaha Toko Roti Ayah menargetkan sekitar 40.000.000 setiap 

bulannya tidak tercapai bahkan selalu menurun. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, Toko Roti Ayah  perlu berbenah dan memikirkan alternatif strategi 

terbaik yang dapat diterapkan guna memenangi persaingan yang ada.Pendapatan 

Toko Roti Ayah pada tahun 2018 yang semakin menurun dapat dilihat pada Tabel 

1.1 dibawah ini : 

Tabel 1.1 Data penjualan Toko Roti Ayah 2018 
Bulan Pendapatan(Rp) 

 

Januari 32. 780.000 

Februari 30. 280.000 

Maret 31. 120.000 

April 30. 251.000 

Mei 29. 122.000 

Juni 36. 378.000 

Juli 35. 241.000 

Agustus 30. 182.000 

September 27. 322.000 

Oktober 22. 073.000 

November 18. 116.000 

Desember 16. 321.000 
Sumber : Toko Roti Ayah 2018 
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 Dapat dilihat dari Tabel 1.1 pendapatan Toko Roti Ayah menurun sangat 

signifikan setiap bulannya, jika dianalisa pendapatan penjualan tertinggi pada 

bulan bulan juni yaitu mencapai 36.378.000 untuk beberapabulan terakhirToko 

Roti Ayah mengalami penurunan sangat drastis mencapai 16. 321.000. Oleh karna 

itu, untuk mengatasi penurunan pendapatan yang signifikan dan untuk 

meningkatkan penjualan maka perusahaan dituntut untuk mengatur strategi 

pemasaran yang baik untuk kedepannya. 

 Berikut ini adalah data penjualan Toko Roti pesaing, yaitu Toko Roti 

Rotte: 

Tabel 1.2 Data Penjualan Toko Roti RotteTahun 2018 

Bulan Pendapatan (Rp) 

Mei 37.553.000 

Juni 54.381.000 

Juli 47.154.000 

Agustus 48.721.000 

September 50.218.000 

Oktober 55.340.000 

November 52.211.000 

Desember 55.340.000 

Januari 57, 671.000 

Sumber : Toko Roti Rotte 2018 

 Berbeda dengan Toko Roti ayah, pendapatan penjualan Toko Roti Rotte 

sangat meningkat setiap bulannya mencapai 57.671.000. Toko Roti Rotte yang 

baru berkembang sekitar 8 bulanmengalahkan tingkat penjualan Toko Roti Ayah 

yang sudah berkembang selama dua tahun.  

Untuk melakukan langkah – langkah yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan ini ialah menganalisis bauran pemasaran dan 

menentukan masing – masing faktor danmana yang terlebih dahulu yang 

berpotensial menekan penurunan dan meningkatkan volume penjualan serta 

meningkatkan strategi pemasaran dengan menggunakan metode SWOT dan AHP. 
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 SWOT adalah singkatan dari lingkungan InternalStrenghts Weaknesses- 

dan serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia 

bisnis. Analisis SWOT membandingkan peluang dan ancaman dengan faktor 

internal kekuatan dan kelemahan (Rangkuti, 2002). 

 AHP adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif 

atas persoalan yang kompleks dengan  menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian 

bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi 

nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan 

mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana 

yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil 

pada situasi tersebut (Setiady dkk, 2011) 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka permasalahan pada analisa ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut ini: 

1. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk menentukan strategi 

pemasaran Toko Roti Ayah? 

2. Bagaimana meningkatkan volume penjualan yang akan dilakukan oleh 

Toko Roti Ayah? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian adalahsebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yangmempengaruhi strategi pemasaran 

2. Memberikan usulan strategi pemasaran yang tepat untuk Toko Roti Ayah 

Bakery 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti mampu menyelesaikan prmasalahan strategi pemasaran dan 

meningkatkan volume pendapatan serta menambah wawasan pengetahuan 

tentang bagaimana pemasaran produk Toko Roti Ayah Bakery. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat mengetahui strategi pemasaran yang akan dilkukan 

untuk kedepannya dan menerapkan hasil penelitian ini di perusahaan. 

Kedepannya perusahaan mampu meningkatkan volume pendapatan sesuai 

yang di inginkan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai faktor-faktor internal dan 

eksternal Toko Roti Ayah Bakery yang di dapatkan melalui wawancara 

dengan pihak menajemen perusahaan Toko Roti Ayah. 

2. Data jumlah penjualan yaitu dari Januari - Desmber 2018. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian ini bertujuan untuk meghindari terjadinya penyimpangan 

dan penyalinan maka ditampilkan posisi penelitian seperti Tabel 1.2: 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian 
No JuduldanNama Peneliti Metode Hasil 

1 Penentuan Strategi 

Sustainability Usaha Pada  

Ukm Kuliner Dengan 

Menggunakan Metode  

SWOT – AHP 

Sigit Setiady, Kifayah Amar, 

Taufik Aji, 2011 

 

 

SWOT dan 

AHP 

untuk mengetahui 

Strategi 

pengembangan 

kelanjutan UKM 

Kuliner 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian Lanjutan 
No Judul dan Nama Peneliti Metode Hasil 
2 Perencanaan Strategi 

Pemasaran Berdaya Saing 

Dengan  

Metode Analisis Swot Dan 

Ahp 

(Studi Kasus Pt.XY Malang) 

Dewi Indra K, Mochammad 

Choiri, Remba Yenuar E, 

2006 

SWOT dan AHP  Alternatif strategi 

terbaik yang dapat 

diterapatkan OT dan 

AHP 

3 Strategi Perusahaan Dengan 

Metode Swot Dan  

Analytical Hierarchy 

Process (Ahp) 

Fajar Hariyadi, 2012 

SWOT dan AHP Mengetahui Strategi 

Pemasaran Dalam 

Pengembangan 

Perusahaan 

4 Penggunaan Analisis Swot 

Dan Analisis Ahp Untuk  

Menentukan Strategi 

Pemasaran Perusahaan  

Di CV. Pusat Pengolahan 

Kelapa 

Alit Suryo Irawan, 2010 

SWOT dan AHP Untuk  Memberikan 

Informasi Yang Cepat 

Dan  

Akurat Dari Setiap 

Transaksi Yang Ada 

Dilakukan Perusahaan 

5 Analisa Strategi Pemasaran 

Dengan Menggunakan 

Metode Swot Dan AHP 

Untuk Meningkatkan 

Volume Penjualan Di Toko 

Roti Ayah Bakery 

Murni Novita Sijabat, 2019 

Swot dan AHP Untuk Mengetahui 

Faktor Strategi 

Pemasaran Untuk 

Meningkatkan 

Penjualan Perusahaan 

 
(Sumber: Pengumpulan Data, 2019) 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir initerdiridari enam bab. Adapun 

sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini membahas tentang latar belakang masalah yang 

mendasari dilakukannya  penelitian ini, perumusan masalah, tujuan 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, posisi 

penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang 

pengujian hipotesis, metode-metode yang akan digunakan dalam 

mengolah data, perhitungan ataupun pembahasan yang 

berhubungan dengan penelitian serta mendukung pengumpulan dan 

pengolahan data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab III ini akandisajikan bagan serta penjelasan tentang 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab IV berisi tentang pengumpulan data seperti profil perusahaan, 

dan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan metode 

yang digunakan. 

BAB V ANALISIS 

Bab V ini berisikan tentang hasil dari analisa pengolahan data yang 

didapat dan kemudian dijelaskan maksud dari hasil tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran yang 

dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 Roti 

Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan airyang 

difermentasikan dengan ragi, tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. namun 

kemajuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan 

seperti garam, minyak,mentega, atau telur untuk menambahkan kadar protein di 

dalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu.Makanan berbasis tepung-

tepungan seperti roti pada saat ini sangatdigemari masyarakat Indonesia dan 

dikonsumsi sebagai makanan selingan,bahkan sudah mulai menjadi menu sarapan 

pagi bagi kalangan tertentu.Kegemaran masyarakat makan roti ini disebabkan 

oleh beberapa alasan diantaranya adalah berdasarkan dari segi kepraktisan, nilai 

gizi, hieginis, cita rasayang sesuai, dan harganya dapat dijangkau.Tepung terigu 

merupakan bahan utama dalam pembuatan roti termasuk  

roti tawar. Selama ini bahan baku tepung terigu (gandum) belum dapat dihasilkan  

di Indonesia dan selama ini masi harus import. Oleh karena itu pembuatan 

difikirkan untuk menggantikan sebagian tepung terigu dengan bahan tepung lain.. 

Kandungan gizi paling dominan pada roti pada umumnya adalah karbohidrat, 

sehingga sebagian bahan pembuat roti perlu disubtitusikan bahan lain untuk 

meningkatkan kandungan karbohidrat dan serat kasar. 

 

2.2 Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial, budaya, politik, ekonomi dan manajerial. Akibat dari pengaruh 

berbagai faktor tersebut masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan menukarkan 

produk yang memiliki nilai komonitias (Rangkuti, 2002). 

Unsur – unsur utama pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur 

utama, yaitu (Rangkuti, 2002): 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tepung
https://id.wikipedia.org/wiki/Terigu
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Ragi
https://id.wikipedia.org/wiki/Garam
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Mentega
https://id.wikipedia.org/wiki/Telur
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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1. Unsur Strategi Persaingan 

Unsur strategi persaingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 

a. Segmentasi Pasar  

Segmentasi pasar adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk 

kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. 

b. Targeting 

Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar 

yang akan dimasuki. 

c. Positioning 

Positioning adalah penetapan posisi pasar.Tujuan Positioning ini adalah 

untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk 

yang ada di pasar ke dalam benak komsumen. 

 

2. Unsur Taktik Pemasaran 

Terdapat dua unsur taktik pemsaran, yaitu: 

a. Diferensiasi,yang berkaitan dengan cara membangun strategi pemasaran 

dalam berbagai aspek perusahaan. Kegiatan membangun strategi inilah  

yang membedakan diferensiasi yang dilakukan suatu perusahaan dengan 

yang dilakukan oleh perusahaan lain. 

b. Bauran pemasaran, yang berkaitan dengan kegiatan – kegiatan mengenai 

produk, harga promosi dan tempat. 

 

3. Unsur Nilai Pemasaran 

Nilai pemasaran dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu:  

a. Merek atau brand, yaitu niali yang berkaitan dengan nama atau nilai yang 

dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. Sebaiknya perusahaan 

senantiasa meningkatkan brand equity-nya.  

b. Pelayanan atau service, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa 

pelayanan kepada konsumen. Kualitas pelayanan kepada konsumen ini 

perlu terus menurus ditingkatkan. 
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2.3 Penggunaan Matriks Sebagai Analisis 

Ada tiga tahapan yang berhubungan dengan pembuatan matriks sebagai 

alat untuk merumuskan strategi. 

Berikut ini adalah tiga tahapan strategi perusahaan (David, 2012): 

1. Tahap Masukan ( Input Stage) 

2. Tahap Pencocokan (Matching Stage) 

3. Tahap Keputusan (Decision Stage) 

Penggunaan kerangka kerja analisis perumusan strategi dapat dilihat pada 

gambar 2.1 dibawah ini: 

TAHAP 1: TAHAP INPUT 

 

Matriks Evaluasi Faktor            Matriks Profil              Matriks Evaluasi Faktor Kompetitif                   

Eksternal (EFE)                                              (CPM) Internal (EFI) 

TAHAP 2 : TAHAP PENCOCOKAN 

 

Matriks Kekuatan-Kelemahan-      Matriks Posisi Strategis                 Matriks Boston           Matriks Strategi 

Kelemahan-Peluang-Ancaman    Evaluasi Tindakan (SPACE)   Consulting Group (BCG)             Besar 

(SWOT) 

TAHAP 3: TAHAP KEPUTUSAN 

 

Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (MPSK) 

 

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Analisis Formulasi Strategi 

 

2.4 Strategi Bersaing 

Di dalam persaingan yang semakin ketat di dalam suatu industri maka 

diperlukan adanya suatu strategi yang tepat dalam bersaing.penegertian strategi 

bersaing menurut Whelen dan Hunger (1999) bahwa a strategy of corporation 

forms a comprehensive master plant stating how the corporation will achieve is 

mission and objectives, it maximizes competitive advantage minimizes competitive 

advantage. 

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam memformulasikan 

strategi, sehingga strategi yang dibuat bisa mendapat sukses seperti yang 

diharapkan, yaitu (Pearce and Robinson, 1997): 
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1. Strategi harus dapat konsisten menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan 

yang kompetitif.  

Strategi yang baik senantiasa dapat menangkap dan memberi kemungkinan 

melihat setiap peluang yang muncul di pasar.Oleh sebab itu strategi yang 

dibuat harus juga melihat kondisi-kondisi yang berubah di pasar.Jangan 

sampai strategi yang diuat sudah tidak sesuai dengan peluang atau kondisi 

yang ada di pasaran. Bila hal ini terjadi sudah pasti strategi yang diterapkan 

akan gagal dalam penerapannya. 

2. Strategi harus realistis dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. 

Suatu strategi harus disusun dengan melihat kemampuan yang dimiliki 

perusahaan.Dengan melihat kondisi internal yang dimiliki perusahan, maka 

diharapkan strategi yang dibuat dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Semakin banyak kekuatan internal yang dikembangkan akan semakin realistis 

pula strategi yang dicanangkan. 

3. Strategi harus dapat dieksekusi dengan baik. 

Setelah formulasi strategi yang dilakukan dengan baik, maka  kemudian harus 

disusun suatu perencanaan yang matang untuk melakukan eksekusi. Dengan 

melakukan perencanaan tersebut , diharapkan pelaksanaan strategi tersebut 

dapat dilakukan dengan baik oleh semua fungsi manajemen dna seluruh 

aktivitas yang ada dalam perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat 

dicapai. 

 Untuk dapat membuat suatu strategi yang memiliki keunggulan diperlukan 

suatu pengenalan terhadap lingkungan luar dan lingkungan dalam 

perusahaan.Mengenali lingkungan luar perusahaan menjadi bagian penting 

bagi setiap pelaku usaha. 

 Ada tiga lingkungan luar dari perusahaan yang harus dipelajari dengan 

baik oleh perusahaan, yaitu (Pearce dan Robinson, 1994): 

1. Lingkungan remote, lingkungan luar perusahaan biasanya tidak dapat 

dikendalikan langsung oleh perusahaan. 
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2. Lingkungan industri, dimana faktor-faktor yang dianalisis dalam lingkungan 

ini ada lima kekuatan yang mempengaruhi kompetisi dalam strategi industri, 

yaitu kompetisi diantara pemain yang sudah ada, ancaman bagi pendatang 

baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan penawaran pemasok, 

kekuatan penawaran pembeli; lingkungan operasi: aspek-aspek yang ke 

dalam lingkungan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanakan 

perusahaan (Poster dalam Herlina,2008). 

 

2.5 Faktor Lingkungan 

Setiap unit bisnisakan selalu mengamati kondisi lingkungan, baik 

lingkungan makro (demografis, ekonomi, teknologi/politik/hokum dan 

sosial/budaya maupun lingkungan mikro (pelanggan, pesaing, saluran distribusi, 

pemasok), terutama dalam lingkungan lingkungan pemasaran yang secara terus-

menuerus memunculkan kesempatan dan ancaman baru, dengan tujuan untuk 

memonitor dan beradaptasi secara terus menerus terhadap perubahan lingkungan, 

baik lingkungan lingkungan intensi maupun eksternalnya. 

Tujuan dilakukan analisis lingkungan adalah untuk menilai lingkungan 

organisasi yang berada di dalam (internal) atau di luar (eksternal) suatu organisasi 

atau perusahaan dan organisasi yang berada di dalam (internal) atau di luar 

(eksternal) suatu organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi kemajuan 

perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Lingkungan 

eksternal adalah segala kekuatan yang berada di luar organisasi/perusahaan, yang 

mana pengaruh perusahaan tidak ada sama sekali. Namun sebaiknya, lingkungan 

eksternal sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam suatu 

industri.Lingkungan eksternal tersebut terdiri dari lingkungan umum dan 

lingkungan industri.Lingkungan umum merupakan suatu lingkungan eksternal 

susatu organisasi yang ruang lingkupnya luas. Faktor-faktor yang termasuk dalam 

lingkungan umum ini antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan 

hukum, serta faktor teknologi (Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1999).  

Lingkungan eksternal suatu organisasi/perusahaan merupakan hasil analisa 

dari nilai atau identifikasi segala faktor yang mempengaruhi kinerja 
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organisasi.Suatu organisasi/perusahaan merupakan kumpulan dari berbagai 

macam sumber daya, kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki yang mapu 

memanfaatkan peluang dengan cara efektif dan secara bersama mampu mengatasi 

ancaman (Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1999).  

1. Faktor Internal  

Faktor internal dikelompokkan menjadi faktor yang memberikan kekuatan 

dan yang memberikan kelemahan.Kekuatan dan kelemahan internal 

merupakan segala kegiatan dalam kendali organisasi yang bisa dilakukan 

dengan sangat baik atau buruk (David, 2016). Menurut Jauch dan Glueck 

(1999) mendefinisikan analisis internal sebagai berikut: “Analisa internal 

adalah proses dimana perencanaan dan pengembangan produksi dan operasi, 

sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi 

untuk menentukan dimana letak kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

Kekuatan adalah sumber daya dan keterampilan atau keunggulan-

keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani 

atau ingin ditangani oleh perusahaan.Sedangkan kelemahan adalah 

keterbatasan atau kekurangan sumber daya, keterampilan dan kemampuan 

yang menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan (Pearce dan Robinson, 

1999). 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang dimiliki organisasi meliputi peluang dan ancaman. 

Peluang dan ancaman eksternal menunjuk pada peristiwa dan tren ekonomi, 

sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, teknologi dan 

persaingan yang dapat menguntungkan atau merugikan suatu organisasi 

secara berarti dimasa depan, sebagian besar di luar kendali  suatu organisasi 

(David, 2016). 

Analisis eksternal didefinisikan sebagai berikut: “Analisis eksternal 

sebagai suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategic untuk 

memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman bagi 

perusahaan. Lingkungan  perusahaan terdiri dari lingkungan umum, 

lingkungan industri dan lingkungan internasional. Lingkungan umum terdiri 
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dari sosio-ekonomi, teknologi dan pemerintahan, sedangkan lingkungan 

industri terdiri dari konsumen, pemasok dan pesaing.” 

Sementara itu, peluang dalam lingkungan pemasaran merupakan suatu 

kebetulan dimana perusahaan dapat bergerak dengan memperoleh laba, 

sedangkan ancaman merupakan tantangan akibat kecenderungan yang tidak 

menguntungkan atau perkembangan yang akan mengurangi penjualan dan 

laba bila tidak dilakukan gerakan defensive (Pearce dan Robinson, 1999). 

 Peluang dapat dicatat dan dipilih menurut daya tarik dan kemungkingan 

berhasilnya. Kemungkinan perusahaan akan sukses apabila kekuatan 

bisnisnya tidak hanya sesuai dengan kebutuhan sukses utama pasar sasaran, 

namun juga unggul dari pesaingnya. Selain itu ancaman harus dibagi menurut 

keseriusan dan kemungkinan terjadinya.Dengan menggambarkan ancaman 

dan peluang utama yang dihadapi unit bisnis tertentu, dapat dijabarkan daya 

tarik keseluruhannya. 

 Ada empat kemungkinan, bisnis ideal adalah peluang utama besar dan 

ancaman utamanya kecil, bisnis spekulatif adalah yang peluang utama 

maupun ancaman utamanya besar, bisnis matang adalah yang peluang utama 

maupun ancaman utamanya kecil, serta bisnis sulit adalah yang peluangnya 

kecil dan ancamannya besar (Kotler dan Susanto, 1999).  

 

2.6 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran sebagai kelompok kiat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar sasaran.Kotler 

(1999) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar 

sasaran. 

Sementara menurut Kertajaya (2003) diketahui bahwa marketing mix 

adalah salah satu Sembilan tipe marketing. Tetapi berdasarkan Swastha dan 

Sukotjo (1995) diketahui bahwa bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat 

variabel inti sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi dan 

tempat sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.2 dibawah ini: 
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Bauran Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Variabel Inti Sistem Pemasaran Perusahaan 

(Swastha dan Sukotjo, 1995) 

 

Dalam variabel tersebut terkandung makna bahwa dalam transaksi perlu 

diketahui kebutuhan penjualan dan pembeli, sebagaimana diungkapkan Robert 

Louterborn dalam Kotler (1997) menyarankan agar 4Ps penjual merupakan 

tanggapan terhadap 4Cs dimana produk yang dihasilkan oleh penjual merupakan 

jawaban dari kebutuhan dan keinginan pembeli. Harga yang ditetapkan oleh 

penjual merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli dan tempat yang 

disediakan oleh penjual dipandang sebagai kemudahan memperoleh produk yang 

dibutuhkan pembeli sedangkan kegiatan promosi yang dilakukan oleh penjual 

dipandang sebagai proses komunikasi pembeli, sebagaimana pada tabel dibawah: 

Tabel 2.1 Tanggapan 4Ps Penjualan terhadap 4Cs Pembelian 

4Ps 4Cs 

Produk (Product) Kebutuhan dan Keinginan (Customer Need and Want) 

Harga (Price) Biaya bagi pembeli (Cost to the customer) 

Tempat (Place) Kemudahan memperoleh (Convenience) 

Promosi (Promotion) Komunikasi (Communication) 

Sumber: Robert Lauterborn dalam Kotler (1997) 

BAURAN 

PEMASARAN

AN 

PASAR 

SASARAN 

PRODUCT 

PRICE 

PLACE 

PROMOTION 

• Mutu     

• Ciri Khas 

• Gaya          

• Nama Merek 

• Pengemasan  

• Besarnya  

• Servis  

• Jaminan  

• Return  

 

 

• Dafta Harga 

• Potongan  

• Elawens 

• Periode  

• Pembayaran  

• Syarat Kredit 

• Saluran 

• Lokasi 

• Persedian 

• Transport 

 

 

 • Periklanan   

• Penjualan 

• Perorangan 

• PromosiPenjualan 

• Publistis 
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Secara lebih lengkap, empat komponen yang menyusun bauran pemasaran 

pada perusahaan adalah: 

1. Produk  (Product) 

Produk yang merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai kepada konsumen yang perlu diperhatikan dalam 

produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi 

membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut yang disebut “the offer” 

(Lovelock, 2002). Lima tingkat produk dimulai dari yang paling dasar, yaitu 

sebagai berikut (Kotler, 2002): 

a. Manfaat inti (core benefit), yaitu jasa atau manfaat dasar yang 

sesungguhnya dibeli oleh konsumen. 

b. Produk dasar (basic product), yaitu penerjemahan manfaat inti ke dalam 

bentuk produk. 

c. Produk yang diharapkan (expected produk), yaitu suatu sel dan kondisi 

yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika mereka embeli 

suatu produk 

d. Produk yang ditingkatkan (augmented product), yaitu produkk yang 

ditawarkan melebihi harapan pelanggan. 

e. Produk potensial (potential product), yaitu cakupan semua peningkatan 

dan transformasi yang akhirnya akan dialami suatu produk di masa 

mendatang. 

2. Harga (Price) 

Harga merupakan komponen dalam bauran pemasaran jasa yang  

produkmenghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Harga merupakan jumlah 

uang yang harus dibayar konsumen untuk produk dan jasa yang ditawarkan 

oleh produsen. Tujuan diterapkan harga adalah untuk menetapkan  upah dasar 

pekerja, keuntungan yang ingin dicapai dan status keberadaan produsen 

(Kotler, 2000). Tujuan diterapkan harga adalah untuk menetapkan uapah 

dasar pekerja, keuntungan yang ingin dicapai dan status keberadaan produsen 

(Evans dan Berman, 1995). 
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3. Tempat (Place) 

Tempat didefinisikan sebagai cara penyampaian jasa (delivery system) kepada 

konsumen dan dimana lokasi yang strategis. Ada tiga pihak sebagai kunci 

keberhasilan yang perlu dilibatkan dalam penyampaian jasa, yaitu penyedia 

jasa, perantara dan konsumen. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan segala usaha produsen untuk membukjuk konsumen agar 

membeli produk yang ditawarkannya. Lima alat utama dalam bauran promosi 

adalah (Lovelock, 2002): 

a. Iklan, merupakan semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide-ide, 

promosi, produk atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang 

dibayar. Tujuan periklanan untuk mempengaruhi perasaan, pemahaman, 

kepercayaan, sikap dan kesan konsumen terhadap terhadap produk atau 

jasa yang ditawarkan oleh produsen. 

b. Promosi penjualan merupakan insentif jangka panjang untuk merangsang 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa dengan alat promosi 

seperti hadiah, kemasan khusus, atau contoh produk. Tujuan promosi 

penjualan untuk mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar, 

membangun awareness bagi calon konsumen dan membangun loyalitas 

konsumen. 

c. Hubungan masyarakat dan publisitas merupakan suatu stimulasi non 

personal terhadap permintaan suatu produk atau jasa dengan 

menyediakan berita-berita komersial yang penting mengenai kebutuhan 

akan produk tertentu di suatu media yang disebarkan di radio, televesi 

atau pangung yang tidak dibayar oleh sponsor. 

d. Personal selling merupakan kegiatan yang melibatkan secara langsung 

interaksi personal antara tenaga penjual dengan konsumen potensial. 

Interaksi dalam komunikasi antara tenaga penjual untuk menyesuaikan 

presentasi penjualannya terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. 

e. Direct marketing merupakan kegiatan promosi yang menggunakan surat, 

telepon, faksimili dan alat penghubung non personal lainnya untuk 



 

18 
 
 

berkomunikasi secara langsung dengan pembeli, sehingga dapat 

memperoleh tanggapan langsung dari pembeli tersebut. 

 

2.7 Matriks SWOT 

Analisis matriks Strengths, Weaknes, Opportunnities,Threats 

(SWOT),merupakan salah satu alat analisis yang dapat dapat menggambarkan 

secara jelas keadaan yang dihadapi oleh perusahaan.Analisis SWOT adalah 

mengidentifikasikan berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan 

strategi yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan yang 

dimiliki dan peluang yang ada dan seacra bersamaan mampu meminimalkan 

kelemahan dan ancaman yang timbul yang berasal dari internal dan eksternal 

perusahaan (Rangkuti, 2005). 

 

Alat analisis untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan dengan 

menggunakan dengan jelas peluang dan ancaman dari luar yang dihadapi dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Matriks 

ini menghasilkan empat set alternative strategis, yaitu strategi SO, Strategi  ST, 

startegi WO da strategi WT (David, 2016). 

StrategiSOmemanfaatkankekuatan 

internalperusahaanuntukmenarikkeuntungan 

daripeluangeksternal.Semuamanajertentunnyamenginginkanorganisasimereka 

beradadalamposisidimanakekuataninternaldapatdigunakan untuk mengambil 

keuntungan dariberbagaitrend dan kejadian eksternal. 

Strategi WO bertujuanuntukmemperbaikikelemahaninternaldengancara 

mengambilkeuntungandaripeluang eksternal.Peluang-peluang besarterkadang 

muncul,tetapiperusahaanmemilikikelemahaninternalyang menghalanginya 

memanfaatkan peluangtersebut. 

Strategi ST menggunakan kekuatansebuahperusahaan 

untukmenghindariatau mengurangidampakancamaneksternal. 

Prosesinibukanberartibahwa suatu organisasiyang 
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kuatharusselalumenghadapiancamansecaralangsung didalam lingkungan 

eksternal. 

StrategiWTmerupakantaktikdefensiveyang diarahkanuntukmengurangi 

kelemahan internal sertamenghindari ancaman eksternal.Sebuah organisasiyang 

menghadapi  berbagaiancaman  eksternal  dan kelemahan  internal  benar-benar 

dalamposisiyang membahayakan.Padakenyataannya,perusahaansemacamitu 

mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup,melakukan merger, penciutan, 

menyatakan diri bangkrut, atau memilih likuidasi. 

 

2.7.1 Unsur – unsur SWOT 

Kekuatan (Strenght),Kelemahan (weakness),Peluang 

(Opportunity),Ancaman (Threats)Faktor eksternal dan internalMenurut 

untukmenganalisis secara lebih dalam tentangSWOT, maka perlu dilihat faktor 

eksternaldan internal sebagai bagian penting dalamanalisis SWOT, yaitu 

(Rangkuti, 2002): 

1. Faktor eksternal 

Faktor eksternal ini mempengaruhiterbentuknya opportunities and threats 

(Odan T).Dimana faktor ini menyangkutdengan kondisi-kondisi yang terjadi 

di luar perusahaan yang mempengaruhi dalampembuatan keputusan 

perusahaan.Faktorini mencakup lingkungan industri danlingkungan bisnis 

makro, ekonomi,politik, hukum, teknologi, kependudukan,dan sosial budaya. 

2. Faktor internal 

Faktor internal ini mempengaruhiterbentuknya strenghts and weaknesses 

(S dan W).Dimana faktor ini menyangkutdengan kondisi yang terjadi 

dalamperusahaan, yang mana ini turutmempengaruhi terbentuknya 

pembuatankeputusan (decision making) perusahaan.Faktor internal ini 

meliputi semua macammanajemen fungsional : pemasaran,keuangan, operasi, 

sumberdaya manusia,penelitian dan pengembangan, system informasi 

manajemen dan budayaperusahaan (corporate culture). 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktorstrategis perusahaan 

adalah matrik SWOT.Matrik ini dapat mengambarkan secara jelasbagaimana 
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peluang dan ancaman eksternal yangdihadapi perusahaan dapat disesuaikan 

dengankekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.Matrik ini dapat menghasilkan 4 

setkemungkinan alternatif strategis (Rangkuti, 2002). 

Tabel 2.2 Model Matriks SWOT 

 

 

 

STRENGTHS (S) 

Tentukan 5 - 10 faktor-

faktor kekuatan internal 

WEAKNESSES (W) 

Tentukan 5 - 10 faktor-

faktor kelemahan internal 

 

OPPURTUNITIES (O) 

Tentukan 5 - 10 faktor 

peluang eksternal 

 

STRATEGI SO: 

Ciptakan strategi 

menggunakan  kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO: 

Ciptakan peluang strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

 

THREATS (T) 

Tentukan 5 - 10 Faktor 

ancaman eksternal 

 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman  

STRATEGI WT: 

Ciptakan peluang strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan ancaman 

Sumber: Rangkuti, 2006 

 

2.8 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

AHP  (Analytic Hierarchy Process) adalah metode untuk memecahkan 

suatu situasi komplek tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam 

susunan yang hirarki, dengan member nilai subjektif tentang pentingnya setiap 

variable secara relative, dan mnetepkan variable mana yang memiliki prioritas 

tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih 

suatualternatif yang terbaik. Seperti melakukan penstrukturan persoalan, 

penentuan alternatif-alternatif, penetapan nilai, persyaratan preferensi terhadap 

waktu, dan spesifikasi atas resiko.Betatapu melebarnya alternatif yang dapat 

ditetapkan maupun terperincinya penjajagan nilai kemungkinan, keterbatasan 

yang melingkupi adalah dasar pembandingan berbentuk suatu criteria yang 

tunggal. Peralatan utama Analytic Hierarchy Process(AHP) adalah memiliki 

sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan 

hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan kedalam 

EFE 

       IFE 
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kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki ( Prastawa dan 

Wardhana, 2005) 

Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam 

kelompok-kelompoknya yang kemudian.diatur menjadi suatu bentuk hirarki 

sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.  

Langkah-langkah dalam Metode Analytical Hierarcy Process adalah 

sebagai berikut (Ngatwi ,2011).: 

1. Menentukan jenis-jenis kriteria yangdigunakan. 

2. Menyusun kriteria-kriteria tersebut dalam bentuk matriksberpasangan 

aij=

wi

wj
i,j = 1,2,……,n  

Dimana n menyatakan jumlah kriteria yang dibandingkan, wibobot untuk 

kritreia ke-i, dan aijadalah perbandingan bobot kriteria ke-i dan j. 

3. Menormalkan setiap kolom dengan cara membagi setiap nilai pada kolom 

ke-i dan baris ke-j dengan nilai terbesar pada kolomi. 

aij=

aij

max aij

 

4. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom ke-iyaitu: 

aij= ∑I aij       

   

5. Menentukan bobot prioritas setiap kriteria ke-i, dengan membagi setiap 

nilai a dengan jumlah kriteria yang dibandingkan (n),yaitu: 

w=

ai

n
          

6. Menghitung nilai lamda max (eigen value) denganrumus: 

 max=

∑ a

n
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7. Menghitung konsistensi index 

Perhitungan konsistensi adalah menghitung penyimpangan dari konsistensi 

nilai, dari penyimpangan ini disebut Indeks Konsistensi dengan persamaan 

CI = 

τ max n

n-1
 

Dimana:  max = eigen value maksimum  

 n = ukuranmatriks 

 

Tabel 2.3 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 

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

Kebalikan 
Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibanding dengan aktivitas 

j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i 

(Sumber: Ngatwi ,2011). 

 

Indeks konsistensi (CI); matriks random dengan skala penilaian 9 (1 

sampai 9) beserta kebalikannya sebagai Indeks Random (RI). Berdasarkan 

perhitungan Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika “judgement” 

numerik diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, ... , 1, 2, ... , 9, akan 

diperoleh rata-rata konsisten untuk matriks dengan ukuran yang berbeda, 

pada tabel 2 ( Kadarsyah dalam Ngatwi ,2011). 

Tabel 2.4 Nilai Indeks Random (RI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0                           
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0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

(Sumber: Ngatwi ,2011) 

 

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai rasio 

CR = 
C1

R1

(6) 

 

 

2.2.1 Kelebihan Keputusan dengan AHP 

AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses 

penggambilankeputusan, karena proses keputusan kompleks dapat diuraikan 

menjadikeputusan-keputusan lebih kecil dan dapat ditangani dengan mudah. 

Kelebihan AHPdalam pengambilan keputusan adalah (Putri, 2016): 

1. Kesatuan  

AHP memberikan suatu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk 

aneka ragam persoalan tidak terstruktur. 

2. Kompleksifitias 

AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan system 

dalammemecahkan persoalan kompleks. 

3.  Saling ketergantungan 

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu 

sistem dan tidak memaksakan linier. 

4.  Penyusunan Hierarki 

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah 

elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan 

menggelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 

5. Pengukuran 

AHP memberi suatu skala untuk menggukur hal-hal dan terwujud suatu 

metode untuk menentapkan prioritas. 

6. Konsistensi 

AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan 

yangdigunakan untuk menetapkan berbagaipriogritas. 



 

24 
 
 

 

 

7. Sintesis 

AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap  

alternative 

8. Tawar menawar 

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai factor sistem 

dan memungkinkan organisasimemilih alternatif terbaik berdasarkantujuan 

merek. 

9. Penilaian dan consensus 

AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesiskan suatu hasil yang 

representatif dari berbagai penilaian berbeda. 

10. Pengulangan Proses 

AHP memungkinkan organisasi memperhalus definisi mereka pada suatu 

persoalan dan meperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui 

pengulangan  

 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah atau gambaran dalam 

melakukan penelitian yang akan dilakukan selama melakukan penelitian yang 

dapat tergambar pada  Gambar 3.1. 

Mulai

 Tujuan Penelitian

Batasan Masalah

Manfaat Penelitian

Metode Pengumpulan Data

1. Primer 

    - Pengamatan Langsung

    - Wawancara

2. Sekunder

3. Analisis SWOT

    - Faktor Internal

    - Faktor Eksternal

Selesai

Analisa

Latar Belakang 

Rumusan Masalah 

Pengolahan Data

1. Perumusan Strategi Pemasaran

2. Penyusunan Diagram Hirarki

3. Pemilihan Strategi Menggunakan Perhitangan AHP

Kesimpulan dan Saran

 
Gambar 3.1 FlowchartMetodologi Penelitian 
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3.1 Latar Belakang 

Latar belakang adalah  merupakan langkah awal yang dilakukan dalam 

setiap penelitian, latar belakang adalah mencari dan menemukan topik 

permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan kodisi real di perusahaan dan 

disertai dengan data atau fakta yang mendukung. 

. 

3.2Perumusan Masalah  

Rumusan masalah menjadi sangat penting karena berguna sebagai 

pedoman bagi langkah-langkah penelitian selanjutnya agar tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada, Perumusan masalah penelitian ini adalah terjadinya 

penurunan pendapatan hasil penjualan Toko Roti Ayah Bakery. Maka rumusan 

masalahnya adalah untuk mengetahui fakto-faktor apa saja yang mempengaruhi 

strategi pemasaran dan memberikan usulan stratgegi pemasaran yang tepat untuk 

meningkatkan volume penjualan Toko Roti Ayah Bakery 

 

3.3    Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitianperlu dilakukan dalam penelitian sehingga penetapan 

tujuan dapat menjawab semua masalah yang telah dirumuskan dan kemudian akan 

mendapatkan manfaat dari hasil penelitian. Penelitian awal yang dilakukan untuk 

menegetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran dan 

memberikan usulan strategi pemasaran yang tepat untuk Toko Roti Ayah Bakery. 

  

3.4 ManfaatPenelitian 

Manfaat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian.Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui faktor 

strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan agar mendapatkan hasil yang di 

inginkan. 

 

3.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang 

termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak 

termasuk dalam ruang lingkup penelitian. 
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3.6 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam analisa ini meliputi data primer dan data skunder 

baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

  Data ini diperoleh melalui pengamatan langsung melalui kunjungan ke 

lapanngan sehingga mengetahui secara tepat proses usaha melalui Toko Roti 

Ayah Bakery, sekaligus mengadakan wawancara dengan majemen 

perusahaan (pemilik usaha, manajer produksi, keuangan, pemasaran dan 

bagian penyediaan bahan baku) untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal 

dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja usaha, penentuan bobot dan 

peringkat untuk masing-masing faktor tersebut, serta penentuan prioritas 

strategi. Adapun yang diamati dalam kajian ini meliputi beberapa hal yaitu, 

perkembangan usaha dan manajemen, pengadaan bahan, proses dan 

produktivitas, produksi dan keragaman produk dan cara pemasaran.Teknik 

pengambilan sampel yang dipilih yaitu menggunakan metode simple random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang paling sederhana. Sampel 

diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam 

populasi, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui 

untuk terpilih sebagai objek. Dalam hal ini sampel dipilih secara acak 

sebanyak 30 dari jumlah populasi yaitu sebanyak 100. Jumlah sampel 

ditentukan menggunakanrumus slovin yang dapat merepresentasi populasi 

yang ada dan dapat mengurangibias dalam pengambilan sampel dengan 

tingkat kesalahan 20% yang sangat cocokdengan teknik pengambilan data 

menggunakan simple random sampling. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur dan jurnal 

lainnya. 
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3.7 Pengolahan Data 

Analisadalam kajian ini terbagi menjadi analisi bauran pemasaran, Analisa 

SWOT untuk menyusun strategi peningkatan pengembangan usaha Roti, serta 

AHP untuk mengambil keputusan efektif dalam permasalahan pemasaran yang 

akan ditentukan 

 

3.7.1 Analisa Matriks IFE, EFE, dan SWOT 

1. Matriks Internal Factor Evaluation dan Eksternal Factor Evaluation 

Matriks IFE dan EFE bertujuan untuk mengAnalisa faktor lingkungan, baik 

internal maupun eksternal perusahaan.Dalam mengAnalisa faktor-faktor 

internal, mengklasifikasikannya menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan 

digunakan matriks IFE, sedangkan untuk mengAnalisa faktor-faktor eksternal, 

diklasifikasikan atas peluang dan ancaman bagi perusahaan dalam matriks 

EFE. 

 Tahapan dalam pembobotan matriks IFE dan EFE (David, 2016): 

a. Menentukan dalam kolom 1 faktor strategis eksternal yang menjadi 

peluang dan ancaman dan internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. 

b. Memberikan bobot untuk masing-masing faktor dalam kolom 2, dari 0,0 

(tidak penting) hingga 1,0 (paling penting). Penjumlahan dari seluruh 

bobot yang diberikan semua faktor harus sama dengan 1,0. 

c. Memberikan peringkat 1 – 4 untuk masing-masing faktor kunci dalam 

kolom 3, tentang seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon 

faktor tersebut, dengan memberi skala mulai dari 4 (sangat baik) hingga 1 

(dibawah rataan). 

d. Mengalikan masing-masing bobot faktor dengan peningkkatannya untuk 

menentukan total dari nilai tertimbang. 

e. Menjumlahkan nilai tertimbang dari masing-masing peubah untuk 

menentukan total dari nilai tertimbang bagi perusahaan. 

Adapun bentuk matriks IFE dan EFE dapat dilihat pada tabel 3.1: 
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Tabel3.1 Matriks IFE dan EFE 

Faktor Internal/Eksternal Bobot (a) Bobot (b) 
Nilai 

Tertimbang(axb) 

A. Kekuatan/Peluang 

1. ………….. 

2. ………….. 

n………….. 

   

Jumlah (A)    

B. Kekuatan/Peluang 

3. ………….. 

4. ………….. 

n………….. 

   

Jumlah (B)    

Sumber: David, 2016 

Data matriks IFE, total keseluruhan nilai yang dibobot berkisar antara 1,0 – 

4,0 dengan nilai rataan 2,5. Nilai di bawah 2,5 menandakan bahwa internal 

perusahaan lemah dan nilai di atas 2,5 menunjukkan posisi iternal yang kuat. Total 

nilai 4,0 menunjukkan perusahaan mampu menggunakan kekuatan yang ada untuk 

mengantisipasi kelemahan dan total nilai 1,0 berarti perusahaan tidak dapat 

mengantisipasi kelemahan dnegan menggunakan kekuatan yang dimilikinya. 

Dalam matriks EFE, total keseluruhan nilai yang dibobot tertinggi adalah 4,0 

yang mengindisikasikan bahwa perusahaan mampu merepon yang ada dan 

menghindari ancaman di pasara industri. Nilai terendah adalah 1,0 yang 

menunjukkan strategi yang dilakukan perusahaan tidak dapat memanfaatkan 

peluang atau tidak menghndari ancaman yang ada. Setelah tersusun matriks IFE 

dan EFE, dialkukan kombinasi alternatif strategi dengan menggunnakan matriks IE 

dan SWOT. 

 

2. Matriks SWOT 

Alat yang akan dipakai dalam menyusun faktor-faktor strategis perusahaan 

adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelaas 
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bagaimana peluang dan ancaman eksternaal dan internal yang dihadapi 

perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan 4 kemungkinan alternatif 

strategi(Rangkuti,2006). 

Tabel 3.3 Model Matriks SWOT 

 

 

 

STRENGTHS (S) 

Tentukan 5 - 10 faktor-

faktor kekuatan internal 

WEAKNESSES (W) 

Tentukan 5 - 10 faktor-

faktor kelemahan internal 

 

OPPURTUNITIES (O) 

Tentukan 5 - 10 faktor 

peluang eksternal 

 

STRATEGI SO: 

Ciptakan strategi 

menggunakan  kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO: 

Ciptakan peluang strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

 

THREATS (T) 

Tentukan 5 - 10 Faktor 

ancaman eksternal 

 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman  

STRATEGI WT: 

Ciptakan peluang strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan ancaman 
Sumber: Rangkuti, 2006 

 Empat kemungkinan alternatif strategi dalam matriks SWOT pada gambar di 

atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan 

memanfaatka seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST 

Merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki  

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT 

Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha 

memiimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

Melalui penjabaran menganai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya  dipilih strategi alternatif yang 

EFE 

       IFE 
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tepat untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara performance 

perusahaan saat ini dan visi yang diharapkan perusahaan dimasa datang. 

 

3.8 Penyusunan Diagram Hirarki 

Tujuan penyusunan diagram hirarki adalah untuk memberikan kemudahan 

kepada responden dalam memberikan penilaian atau persepsinya melalui 

kuesioner yang telah diberikan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari setiap 

masing-masing factor. 

 

3.8.1 Pemilihan Strategi Dengan Perhitungan Ahp 

Pada tahap ini untuk menentukan tujuan utama dibuatnya suatu metode 

AHP yang akan digunakan untuk langkah selanjutnya yaitu penentuan peringkat 

alternatif strtegi yang terpilih. 

 

3.9 Analisa 

 Analisa akan dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan 

diolah pada bab pengumpulan dan pengolahan data.Pada Analisa data bertujuan 

untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Dalam 

penelitian ini Analisa dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau analisa 

penulis terhadap pengolahan data yang didapat sebelumnya. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang 

diperoleh dari penelitian yang ditunjang dengan dasar teori sebagai landasan 

berpikir. Dan aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa 

aspek, diantaranya: 

1. Aspek teknis meliputi fasilitas produksi dan peralatan, cara pengadaan dan 

mutu bahan baku, proses pengolahan, kapasitas produksi, identitas produk 

dan mutu produk, serta tenaga kerja. 

2. Aspek pemasaran meliputi permintaan dan penawaran, harga, persaingan, 

peluang usaha dan pemassaran produk. 

3. Pola pembeli dan perilaku konsumen. 



 

 

BAB V 

ANALISA 

 
5.1 Analisa Pengumpulan Data 

5.1.1 Profil Perusahaan 

Toko Roti Ayah Bekery merupakan unit usaha yang memproduksi beraneka 

variasi roti dan menjual produknya secara langsung.Usaha Toko Roti Ayah Bakery 

ini telah beroperasi sejak tahun 2017 di Jln Garuda Sakti Km 2 Panam, Pekanbaru 

Riau. 

 Tujuan umum dari usaha Toko Roti Ayah Bakery menjadikan perusahaan 

yang maju, inspirasi dan produktif sehingga mampu bersaing dari sekian banyaknya 

pesaing-pesaing lainya 

 

5.1.2 Strategi Pemasaran 

 Dalam kegiatan pemasaran agar kegiatan penjualan dapat dicapai semaksimal 

mungkin maka perusahaan akan melakukan berbagai usaha untuk mencapainya usaha 

pemasaran tersebut produk, harga, tempat dan promosi. Dalam penelitian ini 

diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Toko Roti Ayah Bakery masih belum 

optimal melakukan strategi penjualan untuk mencapai target yang diharapkan. 

Kondisi yang ditunjukkan pada Toko Roti Ayah Bakery memiliki kelemahan yang 

mana promosi usaha ini sangat tidak maksimal dilakukan.Berdasarkan hasil dari 

pengolahan data yang telah dilakukan strategi pemasaran yang baik untuk 

mempertahankan usaha. 

1. Produk 

Produk toko roti ayah bakery dapat dilihat dari segi kualitas dan segi kuantitas 

produknya.Toko Roti Ayah Bakery sangat memperhatikan kualitas produk 

yang dihasilkan, karena kualitas adalah hal yang sangat penting dan 

menentukan dari pihak konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk 

tersebut. Toko Roti Ayah Bakery selalu berusaha untuk mempertahankan 
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kualitas yang baik bagi produknya dengan cara melakukan produksi setiap 

dua hari sekali dan tanpa bahan pengawet, sehingga produk yang dijual selalu 

baru. Dalam segi kuantitas Toko Roti Ayah Bakery memiliki berbagai macam 

variasi roti seperti brownis, kue ulang tahun, tawar, black Forest dan kue tart  

yang dikemas dengan berbagai macam ukuran sesuai dengan jenis produk. 

2. Price (Harga) 

Harga merupakan alat ukur untuk menentukan suatu produk yang 

dihasilkan.Untuk harga pada toko roti ayah bakery tidak jauh berbeda dengan 

harga yang ada dipasaran, dimana untuk satu jenis roti seharga 5.500 – 40.000 

berdasarkan setiap masing-masing jenis roti. 

3. Place(Tempat) 

Lokasi toko roti ayah bakery yang sangat strategis sehingga sangat mudah 

untuk di temukan karena berada di jalan lintas Garuda Sakti Km 2. Saluran 

distribusi atau cara penyampaian jasa yang belum tersedia sehingga konsumen 

harus datang langsung ke lokasi Toko Roti Ayah Bakery. 

4. Promotion(Promosi) 

Promosi yang dilakukan oleh Toko Roti Ayah Bakery masih sangat  kurang 

maksimal dan minim, berbeda dengan pesaiing lainnya yang sangat efektif 

melakukan promosi secara langsung maupun dengan menggunakan media 

online. 

5.2 Analisa Pengolahan Data 

5.2.1 Matriks Internal Factor Evaluation dan Matriks Eksternal Factor 

Evaluation 

 Pengolahan data yang dilakukan pada matrik IFE dan EFE untuk mengetahui 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada usaha Toko Roti Ayah Bakery, 

sehingga usaha tersebut dapat berkembang sebagaimana mestinya. Dalam matrik IFE 

terdapat empat kelebihan dan kelemahan. Dimana kekuatan utama yang dimiliki 

Toko Roti Ayah Bakery adalah Varian Produk dengan bobot sebesar 0,130 dan 



 

76 
 

berada pada rating 5. Selain itu factor kekuatan yang dapat dimanfaatkan adalah 

kualitas produk dengan bobot 0,125 dan berada pada rating 5. 

 Berdasarkan dari hasil matrik EFE, peluang terbesar yang di dapatkan adalah 

mulaii beralihnya pola hidup masyarakat ke makanan tanpa bahan pengawet dengan 

bobot 0,156 dan berada pada rating 5.Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah 

selektif dalam memilih makanan yang sehat. 

 

5.2.2 Matrik Internal Eksternal 

 Matrik IE didapatkan pada hasil dari total nilai matrik IFE yang diberi bobot 

pada sumu X dan total nilai matriks EFE pada sumbu Y. total nilai yang didapatkan 

dari matrik IFE 0,28 dan nilai yang di dapatkan dari matrik EFE 0,935 sehingga titik 

koordinat IFE dan EFE berada pada kuadran 1 yaitu Growth perkembangan dan 

petumbuhan pasar produk. 

 

5.2.3 Matrik SWOT 

 Analisis matrik swot yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuata, keleman, 

peluang dan ancaman pada Toko Roti Ayah Bakery yang menghasilkan solusi dan 

strategi yang tepat dalam menghadapi pesaing sejenis yang masih baru atau sudah 

lama. 

 Berdasarkan hasil dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada 

pada matriks IFE dan EFE, maka dapat disusun matriks SWOT yang akan 

mengahasilkan empat tipe strategi yaitu SO – WO – ST – WT 

1. Strategi Kekuatan-Peluang (SO) 

a. Memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk yang ada saat ini 

pada pasar baru (didasarkan pada factor internal kekuatan dan 

eksternalpeluang). Memperluas pemasaran produk merupakan aspek yang 

sangat penting untuk meningkatkan jumlah penjualan penjualan kepada 

konsumen. 
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b. Meningkatkan kualitas produk (didasarkan pada pada factor internal 

kekuatan dan eksternal peluang. Kualitas produk adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memberikan identitas atau cirri khas pada setiap 

produknya sehingga konsumen dapat mengenali produk tersebut. 

c. Menambah Jumlah produk (didasarkan pada faktor internal kekuatan dan 

eksternal peluang) ketersediaan jumlah produk sangat mempengarui 

tingkat pendapatan penjualan dan strategi untuk mempertahankan 

konsumen dalam mengahadapi persaingan yang semakin ketat. 

2. Strategi Kekuatan-Ancaman (ST) 

a. Meningkatkan variasi dan kualitas serta berinovasi (didasarkan pada 

faktor internal kekuatan dan eksternal ancaman). Keragaman adalah 

dimensi yang dinilai baik oleh pelanggan. Unit usaha dapat terus 

melakukan inovasi baru dan ide-ide modifikasi sehingga konsumen 

memiliki keinginan untuk membeli produk tersebut. 

b. Menerapkan system penjualan online untuk memperluas pemasaran 

sehingga produk mudah dikenal dan jangkauan distribusi tidak terfokus 

pada kota pekanbaru saja, namun juga ke kota-kota lainnya sehingga dapat 

dijangkau oleh konsumen. 

3. Strategi Kelemahan-Peluang (WO) 

a. Melakukan promosi secara rutin dan melakukan perekrutan karyawan 

yang sesuai dengan bidangnya. Usaha yang bergerak pada pengolahan roti 

cukup banyak sehingga perlu melakukan promosi secara rutin agar produk 

tetap terjual sesuai target yang diinginkan. Dalam perusahaan karyawan 

yang ahli dalam bidangnya sangat berperan penting sehingga perusahaan 

mampu mengaatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang yang terjadi. 

b. Menambah jumlah pekerja untuk prusahaan agar mampu membentuk 

SDM yang baik dan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. 

4. Strategi Kelemahan-Peluang (WT) 
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a. Membangun hubungan baik dengan konsumen dan pemanfaatan tenaga 

kerja untuk pengenalan produk. Agar pelanggan tidak berpindah ke toko 

lain maka perusahaan harus mampu mempertahan loyalitas dan 

keramahan layanan pada setiap pelanggan yang berkunjung. Tujuan 

pemanfaatan tenaga kerja untuk memastikan. 

b. Perbaikan sitem tenanga kerja perusahaan merupakan strategi suatu 

kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan utama dalam perusahaan. 

 

5.2.4 Analisis Struktur Hierarchy 

 Tujuan hirarki membuat urutan alternatif keputusan dan pemilihan alternatif 

terbaik pada pengambilan keputusan dengan beberapa tujuan atau criteria untuk 

mengambil keputusan tertentu, menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagiannya. 

 

5.2.5 Analisa Perhitungan Bobot Analytical Hierarchy Process (AHP) Antar 

Indikator 

  Dalam perhitungan bobot analthical hierarchy process antar indikator 

dilakukan untuk mengetahui setiap tingkatan strategi pemasaran yang akan diterapkan  

padaToko Roti Ayah Bakery. Berdasarkan hasil perhitungan bobot pada keempat 

indicator diperoleh nilai bobot tertinggi yaitu pada strategi ST yang kedua adalah 

bobot indikator WT, yang ketiga adalah bobot indikator SO dan yang keempat bobot 

indikator WO. 

5.2.6 Analisa Perhitungan Bobot Analitycal Hierarchy Process (AHP) Antar 

Pernyataan setiap Indikator 

1. Analisa pada perhitungan bobot AHP antar pernyataan pada indicator SO 

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapat bahwa bobot yang paling tertinggi 

pada indicator SO adalah pada pernyataan pertama yaitu memperkenalkan dan 



 

79 
 

memperluas pemasaran produk yang ada saat ini pada pasar baru.Konsistensi 

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

diberikan responden sudah konsisten. 

2. Perhitungan bobot AHP antar pernyataan pada indicator WT 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa bobot yang paling tertinggi pada 

indikator WT adalahpada pernyataan pertama yaitu membangun hubungan baik 

dengan konsumen. 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 indicator ST 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa bobot tertinggi pada indicator ST 

adalah pada pernyataan ketiga yaitu menerapkan system penjualan online untuk 

memperluas pasar. 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 WO 

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa bobot tertinggi pada indikator WO 

adalah pernyataan pertama yaitu melakukanpromosi secara rutin. Konsistensi 

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

diberikan responden sudah konsisten. 

5.2.7 Analisa Prioritas Usulan Strategi Pemasaran 

 Indikator usulan pemasaran yang memiliki jumlah bobot parsial paling tinggi 

adalah usulan strategi pemasaran dengan prioritas pertama yaitu pada indikator ST 

yaitu dengan cara menetapkan system penjualan online untuk mempromosikan 

produk Toko Roti Ayah Bakery. Prioritas kedua yaitu pada indikator WT dengan cara 

membangun hubungan baik dengan konsumen. Prioritas ketiga yaitu SO yaitu dengan 

cara memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk yang ada saat ini pada 

pasar baru. Perioritas yang keempat yaitu WO dengan cara melakukan promosi secara 

rutin agar produk lebih dikenal oleh konsumen. 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan pengukuran 

menggunakan matriks internal factor evaluation dan eksternal factor 

evaluation maka didapat lah kesimpulan bahwa berdasarkan hasil dari matrik 

IFE, kekuatan utama perusahaan adalah Varian produk dengan bobot sebesar 

0,130 dan berada pada rating 5 dengan diperoleh skor sebesar 0,650. Selain itu 

factor kekuatan yang dimanfaatkanolehToko Roti Ayah Bakery kualitas produk 

dengan bobot sebesar 0,125, komunikasi baik dari atas kebawah 0,125 dan 

jaringan pemasaran yang cukup luas 0,122. Sedangkan hasil dari matrik EFE 

peluang terbesar adalah mulai beralihnya pola hidup masyarakat kemakanan 

tanpa bahan pengawet dengan bobot sebesar 0,156 dan berada pada rating 5 

dengan diperoleh skor sebesar 0,725. Selain itu faktor peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh toko roti ayah bakery adalah kemudahan proses produksi 

0,138, kemajuan teknologi yang pesat 0,150 dan relasi yang baik dengan 

konsumen 0,134. 

 Hasil dari Matrik Swot terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

strategi pemasaran yaitu memperkenalkan dan memperluas pemasaran serta 

meningkatkan kualitas dan menambah jumlah produk, melakukan promosi 

secara rutin dan melakukan perekrutan karyawan yang sesuai dengan bidangnya 

serta membangun hubungan baik dengan pihak konsumen. 

2. Berdasarkan hasil dari perhitungan bobot indikator yang memiliki nilai tertinggi 

adalah ST 0,621, WT 0,188, SO 0,144 dan WT 0,046. Maka pada indicator 

usulan strategi alternatif pemasaran yang memiliki bobot persial teringgi yaitu 

ST dengan pernyataan ketiga yaitu menerapkan system penjualan online untuk 

memperluas pasar. 
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Tabel6.1Prioritas Rekomendasi Usulan Strategi Pemasaran 

Prioritas Indikator UsulanStrategi 

1 ST Menerapkan Sistem Penjualan Online Untuk 

MemperluasPasar (Pernyataan ke-3) 

2 WT Membangun Hubungan Baik dengan Konsumen 

(Pernyataan 1) 

3 SO Memperkenalkan dan memperluas pemasaran 

produk yang ada saat ini pada pasar baru 

(Pernyataan 1) 

4 WO Melakukan Promosi Secara Rutin (Pernyataan 1) 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 

6.2 Saran 

 Saran yang mampu diberikan untuk peneliti berikutnya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti inidapat menjadi ajuan bagi pemilik Toko Roti Ayah Bakery dalam 

memilih alternatif strategi yang akan diterapkan sehingga Toko Roti Ayah 

Bakery mampu bersaing di pasaran. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan metode lain 

sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi 
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ABSTRAK 
  

Toko Roti Ayah Bakery merupakan Home Industryyang bergerak dalam bidang pengolahan makanan 

roti dan berbagai macam jenis kue. Masalah yang terjadi adalah Toko Roti Ayah mengalami penurunan 

dalam segi image produk dan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fakto-faktor yang 

mempengaruhi strategi pemasaran dan meberikan usulan stratei pemasaran yang tepat untuk Toko Roti Ayah 

Bakery. Penentuan posisi strategi matriks IE didasarkan pada hasil total nilai matriks IFE yang biberi bobot 

pada sumbu X dan total nilai matriks EFE pada sumbu Y.Total nilai matrik IFE sebesar 0,028 dan nilai 

matrik EFE sebesar 0,935 sehingga didapatkan titik koordinat dari diagram SWOT berada pada kuadran 1 

(Growth). Berdasarkan hasil dari matrik swot terdapat 12 strategi. Tahap akhir pada penelitian ini merupakan 

pemilihan strategi yang terpilih untuk di terapkan di Toko Roti Ayah Bakery yaitu dengan 

menggunakanAnalytical Hierarchy Process (AHP). Hasil yang diperoleh maka strategi yang terpilih yaitu 

menerapkan sistem penjualan online untuk memperluas pasar. 

 
Kata Kunci:  IFE, EFE, IE, SWOT, Analytical Hierarchy Process (AHP). 
 
 

ABSTRACT 
 

 Ayah Bakery is a Home Industry that is engaged in the processing of food bread and various 

types of cakes. The problem that occurred was Ayah Bakery was experiencing a decline in terms of product 

image and income. The purpose of this research is to find out the factors that influence the marketing 

strategy and give the right marketing strategy proposals for Ayah Bakery Bakery. Determination of the 

position of the IE matrix strategy is based on the results of the total value of the IFE matrix which biberi 

weights on the X axis and the total value of the EFE matrix on the Y axis. (Growth). Based on the results of 

the swot matrix there are 12 strategies. The final stage in this study is the selection of the chosen strategy to 

be implemented in the Ayah Bakery Bakery by using the analytical hierarchy process (AHP). The results 

obtained then the chosen strategy is to implement an online sales system to expand the market. 
 
 
Keywords:IFE, EFE, IE, SWOT, Analytical Hierarchy Process (AHP). 
 

Pendahuluan 
 

Perkembangan dunia industri begitu pesat, 

setiap perusahaan harus selalu melakukan 

peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan agar 

mampu bersaing di era globalisasi.Penting bagi 

perusahaan untuk mengetahui strategi pemasaran 

yang tepat dan sesuai untuk produk yang akan di 

jual. 

Dengan strategi pemasaran yang tepat dan 

sesuai maka produk akan mudah diterima oleh 

konsumen sehingga konsumen membeli produk yang 

akan dijual.Karena adanya pemasaran akan 

mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran 

maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya.Mengingat usia perjalanan Roti Ayah 

yang mencapai dua tahun, diperlukan adanya strategi 

terbaik agar Usaha Toko Roti Ayah dapat bersaing 

dipasaran.Dalam waktu selama dua tahun telah 

banyak usaha - usaha baru dengan berbagai variasi 

dan jenis yang bermunculan.Setiap merek atau brand 

menyajikan berbagai jenis roti dengan bermacam 

variasi dan rasa baru yang membuat konsumen 

semakin tertarik untuk berkunjung. 

Akhir-akhir ini ada brand yang namanya 

mulai muncul dan dikenal oleh masyarakat luas, 

yaitu Toko Roti Rotte.Toko Roti Rotte berlokasi 

tidak jauh dari Toko Roti Ayah, meskipun baru 



 

 

berdiri namun Rotte lebih banyak diminati oleh 

konsumen. 

Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan 

bagi Toko Roti Ayah, mengingat kuatnya persaingan 

yang ditimbulkanoleh keberadaan Toko Roti Rotte. 

Dalam usaha Toko Roti Ayah menargetkan sekitar 

40.000.000 setiap bulannya tidak tercapai bahkan 

selalu menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

Toko Roti Ayah  perlu berbenah dan memikirkan 

alternatif strategi terbaik yang dapat diterapkan guna 

memenangi persaingan yang ada. 

Pendapatan Toko Roti Ayah pada tahun 

2018 yang semakin menurun dapat dilihat pada 

Tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 Data penjualan Toko Roti Ayah 2018 

Bulan Pendapatan (Rp) 

 

Januari 32. 780.000 

Februari 30. 280.000 

Maret 31. 120.000 

April 30. 251.000 

Mei 29. 122.000 

Juni 36. 378.000 

Juli 35. 241.000 

Agustus 30. 182.000 

September 27. 322.000 

Oktober 22. 073.000 

November 18. 116.000 

Desember 16. 321.000 

Sumber : Toko Roti Ayah 2018 

 

 Untuk melakukan langkah – langkah yang 

harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 

ini ialah menganalisis strategi pemasaran dan 

menentukan masing – masing faktor dan mana yang 

terlebih dahulu yang berpotensial menekan 

penurunan dan meningkatkan volume penjualan 

serta meningkatkan strategi pemasarandengan 

menggunakan metode SWOT dan AHP. 

 SWOT adalah singkatan dari lingkungan 

Internal Strenghts Weaknesses- dan serta lingkungan 

eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi 

dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan 

peluang dan ancaman dengan faktor internal 

kekuatan dan kelemahan (Rangkuti, 2002). 

 AHP adalah sebuah kerangka untuk 

mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan 

yang kompleks dengan  menyederhanakan dan 

mempercepat proses pengambilan keputusan dengan 

memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian 

bagiannya, menata bagian atauvariabel ini dalam 

suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada 

pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap 

variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini 

untuk menetapkan variabel yang mana yang 

memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk 

mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Setiady 

dkk, 2011) 

 Berdasarkan hasil dari latar belakang diatas 

permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk 

menentukan strategi  pemasaran Toko Roti 

Ayah? 

2. Bagaimana meningkatkan volume penjualan 

yang akan dilakukan oleh Toko Roti Ayah? 

 
Metode Penelitian 

 

Metodologi penelitian merupakan langkah-

langkah atau gambaran dalam melakukan penelitian 

yang akan dilakukan selama melakukan 

penelitianmulai dari awal proses penelitian sampai 

akhir penelitian dalam bentukflowchart 

 

Mulai

 Tujuan Penelitian

Batasan Masalah

Manfaat Penelitian

Metode Pengumpulan Data

1. Primer 

    - Pengamatan Langsung

    - Wawancara

2. Sekunder

3. Analisis SWOT

    - Faktor Internal

    - Faktor Eksternal

Selesai

Analisa

Latar Belakang 

Rumusan Masalah 

Pengolahan Data

1. Perumusan Strategi Pemasaran

2. Penyusunan Diagram Hirarki

3. Pemilihan Strategi Menggunakan Perhitangan AHP

Kesimpulan dan Saran

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 

 



 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan 

Ancaman 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti, ada suatu gambaran lingkungan yang 

dihadapi baik itu dari dalam perusahaan sendiri yaitu 

kekuatan dan kelemahan atau dari luar perusahaan 

yaitu  peluang dan ancaman. Sehingga dapat dengan 

mudah untuk mengambil keputusan strategi apa yang 

paling tepat untuk mengatasinya. 

Pimpinan dalam menjalankan perusahaan harus 

mampu memanfaatkan kondisi internal maupun 

eksternal dalam usaha perkembangan perusahaan.  

1. Kekuatan (Strength) 

a. Produk cukup Bervariasi 

Produk yang dihasilkan oleh toko roti ayah 

bakery sangat bervariasi karena terdiri dari 

berbagai macam jenis roti seperti roti tawar, 

brownis, kue ulang tahun, kue tart, black forest 

dan caramel. Sehingga konsumen mempunyai 

banyak pilihan sebelum memutuskan untuk 

membeli produk. 

b. Produk berkualitas 

 Produk perusahaan tersebut selalu 

mengutamakan kualitas dengan memproduksi 

roti setiap harinya. Roti yang di produksi toko 

roti ayah bakery tidak memakai bahan pengawet 

dan hanya bertahan 3-4 hari. 

c. Lokasi Strategis 

Letak lokasi sangat strategis dan mudah untuk 

ditemukan karena berada di depan jalan lintas 

serta dekat dengan pemukiman masyarakat dan 

kos atau kontrakan mahasiswa. 

2. Kelemahan 

Kelemahan adalah yang menjadi penghalang bagi 

perusahaan dalam mengembangkan serta 

melaksanakan aktivitas yang menghambat 

pencapaian yang ingin di capai. Adapun 

kelemahan yang dimiliki oleh toko roti ayah 

bakery antara lain: 

a. Promosi  

Selama ini promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan kurang maksimal. Perusahaan hanya 

melakukan berupa face to face atau berjump 

langsung kepada pelanggan  sambil menawarkan 

produknya. Promosi yang dilakukan perusahaan 

saat ini adalah dengan membangun kesadaran 

dan brand image yang baik tentang produk 

tersebut kepaa pelanggan. Dari harga jual produk 

yang dikeluarkan oleh perusahaan Toko Roti 

Ayah Bakery selama ini jarang memberikan 

potongan harga atau diskon kepada konsumen. 

b. Pengalaman 

 Perusahaan toko roti ayah bakery sangat belum 

berpangalaman sebagai distributor pemasaran roti. 

Hal ini sangat berpengaruh dengan umur sebuah 

perusahaan dan sepak terjang perusahaan tersebut.  

3. Peluang 

 Peluang adalah suatu kecendrungan lingkungan 

yang menguntungkan perusahaan yang dapat 

meningkatkan kinerja suatu organisasi. Adapun 

peluang-peluang yang dimiliki Toko Roti Ayah 

Bakery adalah sebagai berikut: 

a. Supplier bahan baku mudah didapat karena di 

daerah Sekitar Toko Roti Ayah Bakery terdapat 

banyak supplier bahan baku. 

b. Dekatnya dengan pemukiman masyarakat 

penduduk 

c. Banyaknya masyarakat tertarik dengan produk-

produk yang bervariasi baru dan tanpa bahan 

pengawet. 

d. Potensi pasar Roti Ayah Bakery masih sangat 

bagus khususnya di daerah pekanbaru karena 

termasuk pada kota yang berkembang. 

Dikarenakan riau merupakan salah satu provinsi 

dengan sumber daya alam yang melimpah 

sehhingga menjadikan riau sebagai salah satu 

daerah industri. Selain itu masyarakat riau 

tergolong konsumtif, sehingga ini  menjadi 

peluan Toko Roti Ayah Bakery untuk 

meningkatkan penjualan. 

4. Ancaman 

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar 

lingkungan perusahaan. Ancaman ini dapat 

menganggu organisasi atau kinerja perusahaan 

tersebut. Adapun ancaman yang dimiliki Toko 

Roti Ayah Bakery adalah sebagai berikut: 

a. Masuknya pesaing asing yang dapat melemahkan 

posisi perusahaan Toko Roti Ayah Bakery 

b. Munculnya competitor (pesaing) berdampak 

terhadap penjualan. 

c. Keberadaan produk yang sejenis beredar di 

pasaran, ini dapat dilihat melalui media cetak dan 

media elektronik yang digunakan untuk 

melakukan promosi besar-besaran. 

 

Matriks Internal Factor Evaluation dan Eksternal 

Factor Evaluation  

Berdasarkan hasil rekapitulasi pembobotan 

nilai internal di dapatkan jumlah bobot masing-

masing dari pernyataan kuisioner. Selanjutnya 

dilakukan rekapitulasi dan pengolahan nilai Internal 

Factor Evaluation (IFE) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1 Rekapitulasi Internal Factor Evaluation 

(IFE) 

No. 
Faktor 

Internal 
Bobot 

Ratin

g 
Total 

Kekuatan Bobot x Rating 

1. 
Kualitas 

Produk 

0,125 
5 0,62 

2. Varian Produk 0,130 5 0,65 

3.  

Komunikasi 

Baik Dari Atas 

Ke Bawah 

0,125 

5 0,62 

4 

Jaringan 

Pemasaran 

Yang Cukup 

Luas 

0,122 

4 0,48 

Total Kekuatan 2,38 

Kelemahan Bobot x Rating 

5. 
Kurangnya 

Promosi 

0,130 
5 0,65 

6. 

SDM Kurang 

Kompoten Di 

Bidangnya 

0,125 

5 0,62 

7. 
Modal 

Terbatas 

0,115 
4 0,46 

8 

Tenaga 

Pemasaran 

Belum 

Memadai 

0,125 

5 0,62 

Total Kelemahan 2,36 

 1,0   

Faktor Internal = 2,388 – 2,36 = 0,28 

 

 Berdasarkan hasil yang didapatkan dari 

tabel 1 total matrik IFE yang didapatkan Toko Roti 

Ayah bakery sebesar 0,28. Faktor yang menjadi 

kekuatan utama perusahaan adalah kualitas produk 

denganjumlah bobot sebesar 0,125 dan ratingnya 5 

sehingga di peroleh skor 0,65. Selain itu faktor 

yangmenjadi kekuatan perusahaan adalah varian 

produk dengan skor 0,65, komunikasi yang baik dari 

atas kebawah 0,62 dan jaringan pemasaran yang luas 

0,48. 

 Hasil kelemahan yang didapatkan dari 

factor IFE sebesar 2,36. Factor yang menjadi 

kelemahan pada perusahaan adalah kurang nya 

promosi dengan bobot yang didapatkan sebesar 

0,130 ratingnya 5 sehingga diperoleh skor 0,65. 

Selanjutnya factor yang mempengaruhi kelemahan 

perusahaan adalah SDM kurang kompoten 

dibidangnya dengan skor 0,62, modal terbatas 0,46 

dan tenaga pemasaran belum memadai 0,62. 

 

 

Sama halnya dengan matriks IFE, skor 

setiap faktor kunci pada matriks EFE dihasilkan dari 

perkalian antara bobot dan ratingnya.  

Tabel 2Rekapitulasi Eksternal Factor Evaluation 

(EFE) 
No. Faktor Eksternal Bobot Rating Total 

Peluang Bobot x Rating 

1. 
Kemudahan Proses 

Produksi 

0,138 
5 0,69 

2. 

Mulai Beralihnya 

Pola Hidup 

Masyarakat Ke 

Makanan Tanpa 

Bahan Pengawet 

0,156 

5 0,78 

3.  

Kemajuan 

Teknologi Yang 

Pesat 

0,150 

5 0,75 

4. 
Hubungan Relasi Yang Baik 

Dengan Konsumen 

0,134 
4 0,536 

Total Peluang 2,756 

Ancaman Bobot x Rating 

5. 
Keberadaan 

Produk Sejenis 

0,140 
4 0,56 

6. 

Banyaknya 

Produksi Dari 

Perusahaan Besar 

Lokal Yang Lebih 

Kuat Beredar 

Dipasaran 

0,145 

5 0,72 

     

7. 
Kebijakan 

Pemerintah 

0,134 
4 0,53 

Total Ancaman 1,821 

 1,00   
Faktor Eksternal = 2,756 – 1,821 = 0,935 

 

Diagram Swot 

 
 



 

 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)  

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan AHP Antara 

Indikator 

 
 

Tabel 4 Prioritas Rekomendasi Usulan Strategi 

Pemasaran 

 
 

Berdasarkan hasil dari perhitungan AHP 

maka didapat bobot persial dari setiap masing-

masing indicator usulan strategi pemasaran. Pada 

indicator usulan strategi pemasaran yang memiliki 

jumlah bobot persial paling tinggi adalah usulan 

strategi pemasaran yang terdapat pada perioritas 

pertama. 

 

Analisa 

Matrik IE didapatkan pada hasil dari total 

nilai matrik IFE yang diberi bobot pada sumu X dan 

total nilai matriks EFE pada sumbu Y. total nilai 

yang didapatkan dari matrik IFE 0,28 dan nilai yang 

di dapatkan dari matrik EFE 0,935 sehingga titik 

koordinat IFE dan EFE berada pada kuadran 1 yaitu 

Growth perkembangan dan petumbuhan pasar 

produk. 

Analisis matrik swot yang bermanfaat untuk 

mengevaluasi kekuata, keleman, peluang dan 

ancaman pada Toko Roti Ayah Bakery yang 

menghasilkan solusi dan strategi yang tepat dalam 

menghadapi pesaing sejenis yang masih baru atau 

sudah lama. 

Berdasarkan hasil dari kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang ada pada matriks IFE dan 

EFE, maka dapat disusun matriks SWOT yang akan 

mengahasilkan empat tipe strategi yaitu SO – WO – 

ST – WT 

1. Strategi Kekuatan-Peluang (SO) 

a. Memperkenalkan dan memperluas pemasaran 

produk yang ada saat ini pada pasar baru 

(didasarkan pada factor internal kekuatan dan 

eksternal peluang). Memperluas pemasaran 

produk merupakan aspek yang sangat penting 

untuk meningkatkan jumlah penjualan penjualan 

kepada konsumen. 

b. Meningkatkan kualitas produk (didasarkan pada 

pada factor internal kekuatan dan eksternal 

peluang. Kualitas produk adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk memberikan identitas 

atau cirri khas pada setiap produknya sehingga 

konsumen dapat mengenali produk tersebut. 

c. Menambah Jumlah produk (didasarkan pada 

faktor internal kekuatan dan eksternal peluang) 

ketersediaan jumlah produk sangat mempengarui 

tingkat pendapatan penjualan dan strategi untuk 

mempertahankan konsumen dalam mengahadapi 

persaingan yang semakin ketat. 

2. Strategi Kekuatan-Ancaman (ST) 

a. Meningkatkan variasi dan kualitas serta 

berinovasi (didasarkan pada faktor internal 

kekuatan dan eksternal ancaman). Keragaman 

adalah dimensi yang dinilai baik oleh pelanggan. 

Unit usaha dapat terus melakukan inovasi baru 

dan ide-ide modifikasi sehingga konsumen 

memiliki keinginan untuk membeli produk 

tersebut. 

b. Menerapkan system penjualan online untuk 

memperluas pemasaran sehingga produk mudah 

dikenal dan jangkauan distribusi tidak terfokus 

pada kota pekanbaru saja, namun juga ke kota-

kota lainnya sehingga dapat dijangkau oleh 

konsumen. 

3. Strategi Kelemahan-Peluang (WO) 

a. Melakukan promosi secara rutin dan melakukan 

perekrutan karyawan yang sesuai dengan 

bidangnya. Usaha yang bergerak pada 

pengolahan roti cukup banyak sehingga perlu 

melakukan promosi secara rutin agar produk 

tetap terjual sesuai target yang diinginkan. Dalam 

perusahaan karyawan yang ahli dalam bidangnya 

sangat berperan penting sehingga perusahaan 

mampu mengaatasi kelemahan dan 

memanfaatkan peluang yang terjadi. 

b. Menambah jumlah pekerja untuk prusahaan agar 

mampu membentuk SDM yang baik dan 

membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. 

 

 



 

 

4. Strategi Kelemahan-Peluang (WT) 

a. Membangun hubungan baik dengan konsumen 

dan pemanfaatan tenaga kerja untuk pengenalan 

produk. Agar pelanggan tidak berpindah ke toko 

lain maka perusahaan harus mampu 

mempertahan loyalitas dan keramahan layanan 

pada setiap pelanggan yang berkunjung. Tujuan 

pemanfaatan tenaga kerja untuk memastikan. 

b. Perbaikan sitem tenanga kerja perusahaan 

merupakan strategi suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan utama dalam 

perusahaan. 

 

Indikator usulan pemasaran yang memiliki 

jumlah bobot parsial paling tinggi adalah usulan 

strategi pemasaran dengan prioritas pertama yaitu 

pada indikator ST yaitu dengan cara menetapkan 

system penjualan online untuk mempromosikan 

produk Toko Roti Ayah Bakery. Prioritas kedua 

yaitu pada indikator WT dengan cara membangun 

hubungan baik dengan konsumen. Prioritas ketiga 

yaitu SO yaitu dengan cara memperkenalkan dan 

memperluas pemasaran produk yang ada saat ini 

pada pasar baru. Perioritas yang keempat yaitu WO 

dengan cara melakukan promosi secara rutin agar 

produk lebih dikenal oleh konsumen. 

 

Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan dengan pengukuran menggunakan 

matriks internal factor evaluation dan eksternal 

factor evaluation maka didapatlah kesimpulan 

bahwa berdasarkan hasil dari matrik IFE, 

kekuatan utama perusahaan adalah Varian 

produk dengan bobot sebesar 0,130 dan berada 

pada rating 5 dengan diperoleh skor sebesar 

0,650. Selain itu factor kekuatan yang 

dimanfaatkan oleh Toko Roti Ayah Bakery 

kualitas produk dengan bobot sebesar 0,125, 

komunikasi baik dari atas ke bawah 0,125 dan 

jaringan pemasaran yang cukup luas 0,122. 

Sedangkan hasil dari matrik EFE peluang 

terbesar adalah mulai beralihnya pola hidup 

masyarakat ke makanan tanpa bahan pengawet 

dengan bobot sebesar 0,156 dan  berada pada 

rating 5 dengan diperoleh skor sebesar0,725. 

Selain itu faktor peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh toko roti ayah bakery adalah 

kemudahan proses produksi 0,138, kemajuan 

teknologi yang pesat 0,150 dan relasi yang baik 

dengan konsumen 0,134.Hasil dari Matrik Swot 

terdapat beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi strategi pemasaranyaitu 

memperkenalkan dan memperluas pemasaran 

serta meningkatkan kualitas dan menambah 

jumlah produk, melakukan promosi secara rutin 

dan melakukan perekrutan karyawan yang sesuai 

dengan bidangnya serta membangun hubungan 

baik dengan pihak konsumen. 
2. berdasarkasn hasil dari perhitungan bobot 

indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah ST 

0,621, WT 0,188, SO 0,144 dan WT 0,046. Maka 

pada indikator usulan strategi alternatif 

pemasaran yang memiliki bobot persial teringgi 

yaitu ST dengan pernyataan ketiga yaitu 

menerapkan system penjualan online untuk 

memperluas pasar. 
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Lampiran A 

BIODATA  

Nama :   

Kuisioner  SWOT 

No. Pernyataan Keterangan 

  SS S KS TS  STS 

1. Kemudahan Proses Produksi      

2. 
Mulai Beralihnya Pola Hidup Masyarakat 

Ke Makanan Tanpa Bahan Pengawet 

 
  

  

3. Kemajuan Teknologi Yang Pesat      

4. HubunganRelasi Yang Baik Dengan Konsumen      

5. Keberadaan Produk Sejenis      

6. 

Banyaknya Produksi Dari Perusahaan 

Besar Lokal Yang Lebih Kuat Beredar 

Dipasaran 

 

  

  

7. Kebijakan Pemerintah      

 



 

 

Lampiran B 

KUISIONER AHP 

Toko Roti Ayah Bakery 

 

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  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C.  KUESIONER PENELITIAN 1 

Indikator Penilaian Indikator 

Strenght 

Opportunity 

(SO) 

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

Weakness 

Threats(WT) 

 

Strenght 

Opportunity 

(SO) 

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

Strength 

Threats (ST) 

 

Strenght 

Opportunity 

(SO) 

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

Weakness 

Opportunity 

(WO) 

Weakness 

Threats(WT) 

 

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

Strength 

Threats (ST) 

 

Weakness 

Threats(WT) 

 

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

Weakness 

Opportunity 

(WO) 

Strength 

Threats (ST) 

 

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

Weakness 

Opportunity 

(WO) 

 

 

 

 

 



 

 

D. KUESIONER PENELITAN 2 

Kriteria Penilaian Kriteria 

SO 

Memperkenalkan Dan Memperluas Pemasaran 

Produk Pada Pasar Baru 

9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Menambah Jumlah Produk 

Meningkatkan Kualitas Produk 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Menambah Jumlah Produk 

Menambah Jumlah Produk 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Meningkatkan Kualitas Produk 

WT 

Membangun Hubungan Baik Dengan Konsumen 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Perbaikan System Kerja Perusahaan 

Perbaikan System Kerja Perusahaan 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Pemaanfaatan Tenaga Kerja Untuk Pengenalan 

Produk 

Pemaanfaatan Tenaga KerjaUntuk Pengenalan 

Produk 

9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Membangun Hubungan Baik Dengan Konsumen 

ST 

MeningkatkanVariasi Produk Menghadapi Pesaing 

Baru 

9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

PeningkatanKualitasProduk Dan Berinovasi 

Menerapkan Sistem Penjualan Online 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Meningkatkan Variasi Produk Menghadapi Pesaing 

Baru 

PeningkatanKualitasProdukdanBerinovasi 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Menerapkan Sistem Penjualan Online 

WO 

Melakukan Promosi Rutin 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Menambah Jumlah Pekerja Yang Dapat Dipercaya 

Melakukan Perekrutan Karyawan Sesuai Bidang 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Melakukan Promosi Rutin 

Dhm Menambah Jumlah Pekerja Yang Dapat Dipercaya 9  8  7  6  5  4  3  2  1  

2  3  4  5  6  7  8  9 

Melakukan Perekrutan Karyawan Sesuai Bidang 

 



 

 

Lampiran C 

Pendapatan Toko Roti Rotte 

Bulan Pendapatan (Rp) 

Mei 37.553.000 

Juni 54.381.000 

Juli 47.154.000 

Agustus 48.721.000 

September 50.218.000 

Oktober 55.340.000 

November 52.211.000 

Desember 55.340.000 

Januari 57, 671.000 

 

Pendapatan Toko Roti Ayah 

Bulan Pendapatan (Rp) 

 

Januari 32. 780.000 

Februari 30. 280.000 

Maret 31. 120.000 

April 30. 251.000 

Mei 29. 122.000 

Juni 36. 378.000 

Juli 35. 241.000 

Agustus 30. 182.000 

September 27. 322.000 

Oktober 22. 073.000 

November 18. 116.000 

Desember 16. 321.000 
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