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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian 

daging, susu, telur, dan lain-lain di Jember adalah promosi dan sumber informasi, 

keamanan mengkonsumsi, kualitas, harga di tempat pembelian dan selera, lokasi 

pembelian dan jumlah keluarga, dan harga, (Indrayani, 2008). Sedangkan menurut 

Nguyen (2010), serta faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor kualitas, 

faktor persepsi, faktor motivasi, faktor promosi, faktor lokasi, faktor fasilitas 

pendukung, serta faktor kemasan. 

Lindarwati dan Halim (2010) mengungkapkan bahwa alasan memilih 

berbelanja di pasar traditional adalah lokasinya mudah dijangkau, menyediakan 

barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lengkap, kesegaran terjamin, harga 

murah, jumlah anggota keluarga, orang tua menykuai pasar traditional, tingkat 

pendapatan dan adanya kesempatan tawar-menawar. Alasan konsumen memilih 

berbelanja di pasar modern antara lain lokasinya mudah dijangkau, menyediakan 

barang kebutuhan sehari-hari lengkap, kebersihan terjaga, kesegaran produk dan 

harga sesuai kualitas produk. 

Menurut Kartika (2013), anggota keluarga merupakan pemberi pengaruh 

yang paling kuat terhadap persepsi dan perilaku pembelian seseorang. Peran dan 

pengaruh setiap anggota keluarga, suami, istri dan anakanak dalam pembelian 

barang dan jasa berbeda-beda. Seorang anggota keluarga mungkin memiliki lebih 
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dari satu peran dalam pengambilan keputusan dan lingkungan sosial konsumen 

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan pembelian. 

  

2.2 Kambing Dan Domba 

Kambing dan domba mempunyai peran yang sangat strategis bagi 

kehidupan masyarakat pedesaan dan perkembangan hampir merata di seluruh 

wilayah Indonesia. Kambing dan domba mampu berkembang dan bertahan di 

semua wilayah pertanian dan hampir tidak terpisahkan dari sistem usaha tani. 

Pemasaran produk kambing dan domba sebagian besar untuk memenuhi 

kebutuhan warung sate kambing, dan hanya sebagian kecil dipasarkan untuk 

keperluan konsumsi rumah tangga serta hasil ikutannya berupa kulit. Fungsi dan 

peran terpenting lainnya dari ternak ini adalah untuk kepentingan dalam sistem 

usaha tani, serta sosial budaya seperti: qurban dan akikah, seni ketangkasan 

domba, dan penghasil susu yang berasal dari kambing Peranakan Etawah (PE) 

atau bangsa (breed) lainnya. Saat ini ternak kambing-domba sebagian besar masih 

diusahakan secara sambilan dengan tingkat kepemilikan sekitar 2-8 

ekor/keluarga,walaupun di beberapa daerah seperti Cirebon dan Sumatera Utara 

ada yang memiliki ternak dengan rata-rata lebih dari 50 ekor. Hal ini disebabkan 

karena berbagai keterbatasan seperti: modal, sumberdaya lahan dan pengetahuan 

(Indayani, 2014). 

 

2.3 Tingkat Konsumsi Ternak 

Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk  hidup pokok 

dan menetukan produksi. Tingkat konsumsi ternak  diipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang kompleks yang terdiri dari hewan, makanan yang diberikan dan 



7 
 

lingkuungan tempat hewan tersebut dipelihara. Konsumsi merupakan faktor yang 

penting dalam menentukan jumlah dan efediensi produktifitas rumninansia, 

dimana ukuran tubuh ternak sangat mempengaruhi tingkat konsumsi pakan (Elita, 

2016) 

2.3.1 Konsumsi Bahan Kering 

Pengukuran konsumsi pakan pada ternak biasanya berdasarkan bahan 

kering. Konsumsi bahan kering pada ternak  dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

faktor pakan yang meliputi palatabilitas dan daya ternak serta faktor ternak yang 

meliputi bangsa, jenis kelamin, umur dan kondisi kesehatan konsumsi bahan 

kering memegang peranan penting karena dalam bahan kering tersebut ternak  

memperoleh energi, protein, vitamin dan mineral. 

 Semakin tinggi kanndungan serat kasar dalam ransum maka semakin 

rendah kesernaa  dari ransum tersebut dan akan menurunkan konsumsi bahan 

kering dari ransum. Pemberian konsentrat terlampau banyak akan meningkatkan 

konsentrasi energi ransum dan dapat menurunkan tingkat konsumsi sehingga 

tingkat konsumsi berkurang (Mulyaningsih, 2016). 

2.3.2 Konsumsi Bahan Organik 

Menurut Ali (2018) bahan organik merupakan bagian terbesar nutrisi yang 

dibutuhkan ternak. Kualitas bahan kering yang dimakan oleh ternak tidak saja 

tergantung dari mutu bahan makanan yang dimakan, tetapi tergantung ukuran 

ternak yang memakan bahan makan tersebut. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

laju kecernaan pakan dan tergantung pada bobot badan ternak dan kualitas pakan. 

Salah satu sifat limbah organik yang berkualitas rendah adalah tingginya 

kandungan lignoselulosa yang sulit dicerna ruminansia. Tingginya serat kasar 
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pada pakan merupakan faktor pembatas lamanya waktu pencernaan dan akhirnya 

menurunkan konsumsi pakan. Peningkatan konsumsi paakan bagi ternak selaras 

dengan meningkatnya kualitas dan kecernaan pakan yang diberikan, sedang 

kecernaan pakan tergantung dari kandungan serat yang tidak mampu dimanfaatka 

ternak (Ali, 2008). 

2.3.3 Konsumsi Protein Kasar 

Kebutuhan ternak akan protein biasanya disebutkan dalam bentuk protein 

kasar (PK). Kebutuhan protein ternak dipengaruhi oleh masa pertumbuhan, umur 

fosiolog, ukuran dewasa, kebuntingan, laktasi, kondisi tubuh dan rasio energi 

protein. Kondisi tubuh yang normal membutuhkan protein dalam jumlah yang 

cukup,  defisiensi protein dalam ransum akan memperlambat pengosonag perut 

sehinggan menurunkan konsumsi (Rangkuti, 2011). 

Semakin cepat pakan diberikan maka semakin tinggi pula konsumsi protein. 

Umumnya pada ternak ruminansia jika konsusmsi energi termanfaatkan dengan 

baik maka akan dipengaruhi pada konsumsi zat makanan lain seperti protein 

mineral dan vitamin (Rudiah, 2011). 

 

2.4 Pakan Komplit 

Pakan komplit merupakan pakan yang mengandung nutrisi cukup lengkap 

dalam memenuhi kebutuhan ternak pada berbagai tingkat fisiologis tertentu. 

Pakan ini dibentuk dan diberikan sebagai satu-satunya pakan yang mampu 

memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa tambahan substansi lain 

kecuali air. Semua bahan pakan tersebut, baik hijauan (pakan kasar) maupun 

konsentrat dicampur menjadi satu. Pembuatan pakan komplit berbahan limbah 

pertanian dan limbah industri pertanian merupakan salah satu alternatif 
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pemecahan masalah ketidakontinyuan penyediaan bahan pakan untuk ruminansia 

(Purbowati dkk. 2007). Menurut Fachiroh dkk. (2012) pakan komplit dapat 

disusun dari bahan campuran limbah agroindustri, limbah pertanian yang belum 

dimanfaatkan optimal sehingga ternak tidak perlu diberi hijauan. 

Pakan komplit merupakan campuran dari bahan pakan ternak berupa silase 

dan konsentrat (pakan penguat) melalui proses fermentasi anaerob (kedap udara, 

kedap air dan kedap sinar matahari) yang lengkap dengan nutrient sesuai dengan 

kebutuhan berat badan. Pakan sangat penting diperlukan untuk pertumbuhan 

ternak karena mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh karena itu pakan harus 

tersedia terus menerus. Pakan umumnya diberikan pada ternak berupa hijauan dan 

makanan penguat (konsentrat) (Masyadi, 2010). 

 

2.5 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen perlu dipelajari oleh produsen dan pemasar untuk 

mengetahui apa yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelianya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen adalah pembaruan pemasaran. 

Atau setiap keputusan variabel sangat mempengaruhi pada perilaku konsumen. 

Perilaku setiap konsumen sangat berbeda-beda, sehingga sangat penting untuk 

mempelajari perilaku konsumen agar produsen dan pemasar dapat mengetaui dan 

menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan yang diingikan konsumen. 

Hal ini akan berpengaruh pada keuntungan atau laba yang menjadi tujuan akhir 

dari pemasar. Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir, baik 

individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi personal 

(Wijayanti, 2011). 
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Nurheni. Dkk. (2011) menyatakan bahwa perilaku konsumen pada dasarnya 

merupakan keputusan yang diambil oleh konsumen dengan mengunakan sumber-

sumber yang tersedia seperti waktu, uang dan upaya, untuk ditukar dengan barang 

yang akan dikonsumsi. Secara sederhana perilaku konsumen meliputi keputusan 

apa yang akan dibeli, mengapa, dimana, kapan dan seberapa penting  konsumen 

membeli. Perilaku konsumen juga dapat didefinisikan sebagai proses yang dilalui 

oleh seseorang dalam mencari, membeli, mengunakan, mengevaluasi, dan 

bertindak paska konsumsi produk. 

Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga, 

menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam 

memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. Untuk 

mengetahui perilaku konsumen yang meliputi perilaku yang dapat diamati seperti 

jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, oleh siapa, dan bagaimana barang 

yang sudah dibeli dikonsumsi. Juga variabel yang tidak dapat diamati seperti nilai 

yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, presepsi, bagaimana mereka 

mengevaluasi alternatif dan apa yang mereka rasakan tentang kepemilikan dan 

pengunaan produk yang bermacam-macam. Perilaku konsumen (consumer 

behavior) adalah bagian dari perilaku manusia (human behavior) (Kalsum dan 

Ummi. 2013). 

Perilaku konsumen menurut Umar (2003) adalah suatu tindakan-tindakan 

nyata individu atau kumpulan individu, misalnya suatu organisasi yang 

dipengaruhi oleh aspek eksternal dan internal yang mengarahkan mereka untuk 

memilih dan mengkonsumsi barang atau jasa yang diinginkan. Sunarto (2006) 

mendifinisikan perilaku konsumen suatu studi unit pembelian dan proses 
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pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, 

pengalaman, serta ide. 

Definisi sederhana ini mengandung konsep penting. Pertama, konsumen 

tidak dapat mengelak dari proses pertukaran di mana segala sumberdaya transfer 

di antara kedua belah pihak. Proses pertukaran melibatkan serangkaian langkah-

langkah, dimulai dengan tahap perolehan atau akusisi, lalu ke tahap konsumsi dan 

berakhir dengan tahap disposisi produk atau jasa. 

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan dengan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan 

nilai yang diberikan oleh produk atau jasa maka sangat besar kemungkinan untuk 

menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Kepuasan pelanggan dibagi dua 

macam yaitu kepuasan fungsional dan kepuasan psikologis. Kepuasan fungsional 

merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan 

sedangkan kepuasan psikologis merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut 

yang bersifat tidak berwujud dari produk (Umar, 2005). 

Perilaku konsumen perlu dipelajari untuk mengetahui kharakteristik 

konsumen dalam memasarkan suatu produk. Menurut Sunarto (2006), 

pemahaman tentang konsumen dan proses konsumsi akan menghasilkan sejumlah 

manfaat, yang diantaranya adalah kemampuan untuk membantu para manajer 

mengambil keputusan, memberikan para peneliti pemasaran pengetahuan dasar 

ketika menganalisis konsumen membantu legislatif negara serta pembuat 

peraturan menciptakan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan 

pembelian dan penjualan barang atau jasa, dan membantu konsumen menengah 

dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 



12 
 

Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Subyek ini dapat 

dilihat dari beberapa perspektif yaitu (1) pengaruh konsumen, (2) menyeluruh; (3) 

antar budaya. Kategori-kategori ini akan bertumpang tindih sampai jangkauan 

tertentu. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang dengan 

berbagai alasan, berhasrat mempengaruhi atau mengubah perilaku itu termasuk 

mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan 

perlindungan kosumen serta kebijakan umum (Sunarto, 2006). 

Menurut Hariati dan Lutfiah (2006), seorang konsumen bersedia membeli 

suatu barang ialah karena barang itu berguna baginya. Demikian pula seorang itu 

mau pula membayar suatu jasa karena jasa tersebut bermanfaat baginya. Seorang 

konsumen tidak hanya menginginkan satu maccam saja, tetapi ia membutuhkan 

banyak dan beragam barang. Tiap-tiap macam barang itu ada gunanya bagi 

konsumen yang bersangkutan, ada barang yang gunanya tinggi, ada yang gunanya 

sedang, dan sebaliknya juga ada yang gunanya rendah. Analisis perilaku 

konsumen dengan pendekatan kardinal menggunakan asumsi bahwa kepuasan 

seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satu 

satuan kepuasan yang akan diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. 

Tambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan jumlah barang yang 

dikonsumsi ini disebut kepuasan marjinal (marginal utility). 

Menurut Simamora (2004) perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang ada di luar diri manusia (eksternal) dan faktor-faktor yang ada 

di dalam diri manusia (internal). Faktor eksternal yang utama adalah faktor 
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kebudayaan dan sosial, sedangkan faktor internal yang utama adalah faktor 

pribadi dan psikologis. 

Menurut Kotler (2000), faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen adalah faktor-faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor 

personal dan faktor psikologi seperti yang ditunjukan Gambar 2.1 berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Konsep Kotak Pemasaran 
Sumber : Kotler (2000) 
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2.5.1 Model Perilaku Konsumen

 
Gambar 2.2 Model Perilaku Konsumen 

                            Sumber: Hamidah (2004) 

 

 

2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Kekonsumen 

Menurut Hamidah (2004) ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi 

pilihan konsumen yaitu: 

1. Konsumen Individu  

Pilihan merek dipengaruhi oleh: 

a. Kebutuhan konsumen 

b. Persepsi atas karakteristik merek 

c. Sikap kearah pilihan. Sebagai tambahan, pilihan merek dipengaruhi oleh 

demografi konsumen, gaya hidup, dan karakteristik personalia. 

2. Pengaruh Lingkungan  

Lingkungan pembelian konsumen ditunjukkan oleh : 
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a. Budaya (Norma kemasyarakatan, pengaruh kedaerahan atau kesukuan) 

b. Kelas sosial (keluasan grup sosial ekonomi atas harta milik konsumen) 

c. Grup tata muka (teman, anggota keluarga, dan grup referensi) dan 

d. Faktor menentukan yang situasional (situasi dimana produk dibeli seperti 

keluarga yang menggunakan mobil dan kalangan usaha). 

3 Strategi Pemasaran  

Merupakan variabel dimana pemasar mengendalikan usahanya dalam 

memberitahu dan mempengaruhi konsumen. Variabel-variabelnya adalah. 

a. Barang 

b. Harga 

c. Periklanan dan 

d. Distribusi yang mendorong konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

Pemasar harus mengumpulkan informasi dari konsumen untuk evaluasi 

kesempatan utama pemasaran dalam pengembangan pemasaran. Penelitian 

pemasaran memberikan informasi kepada organisasi pemasaran mengenai 

kebutuhan konsumen, persepsi tentang karakteristik merek, dan sikap terhadap 

pilihan merek. Strategi pemasaran kemudian dikembangkan dan diarahkan kepada 

konsumen. 

Ketika konsumen telah mengambil keputusan kemudian evaluasi pembelian 

masa lalu, digambarkan sebagai umpan balik kepada konsumen individu. Selama 

evaluasi, konsumen akan belajar dari pengalaman dan pola pengumpulan 

informasi mungkin berubah, evaluasi merek, dan pemilihan merek. Pengalamn 

konsumsi secara langsung akan berpengaruh apakah konsumen akan membeli 

merek yang sama lagi.  
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Panah umpan balik mengarah kembali kepada organisasi pemasaran. Pemasar 

akan mengiikuti rensponsi konsumen dalam bentuk saham pasar dan data 

penjualan. Tetapi informasi ini tidak menceritakan kepada pemasar tentang 

mengapa konsumen membeli atau informasi tentang kekuatan dan kelemahan dari 

merek pemasar secara relatif terhadap saingan. Karena itu penelitian pemasaran 

diperlukan pada tahap ini untuk menentukan reaksi konsumen terhadap merek dan 

kecenderungan pembelian dimasa yang akan datang. Informasi ini mengarahkan 

pada manajemen untuk merumuskan kembali strategi pemasaran kearah 

pemenuhan kebutuhan konsumen yang lebih baik. 

2.5.3 Pengambilan Keputusan  

Menurut Hamidah (2004) dua tipologi pengambilan keputusan konsumen, 

yaitu : 

A. Keluasan pengambilan keputusan (the extent of decision making) 

Menggambarkan proses yang berkesinambungan dari pengambilan 

keputusan menuju kebiasan. Keputusan dibuat berdasrkan proses kognitip dari 

penyelidikan informasi dan evaluasi pilihan merek. Disisi lain, sangat sedikit atau 

tidak ada keputusan yang mungkin terjadi bila konsumen dipuaskan dengan merek 

khusus dan pembelian secara menetap. 

B. Dimensi atau proses yang tidak terputus dari keterlibatan kepentingan 

pembelian yang tinggi ke yang rendah 

Keterlibatan kepentingan pembelian yang tinggi adalah penting bagi 

konsumen. Pembelian berhubungan secara erat dengan kepentingan dan image 

konsumen itu sendiri. Beberapa resiko yang dihadapi konsumen adalah resiko 

keuangan, sosial dan psikologi. Dalam beberapa kasus, untuk mempertimbangkan 
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pilihan produk secara hati-hati diperlukan waktu dan energi khusus dari 

konsumen. 

Keterlibatan kepentingan pembelian yang rendah dimana tidak begitu penting 

bagi konsumen, resiko finansial, sosial, dan psikologi tidak begitu besar. Dalam 

hal ini mungkin tidak bernilai waktu bagi konsumen, usaha untuk pencarian 

informasi tentang merek dan untuk mempertimbangkan pilihan yang luas. Maka 

keterlibatan kepentingan pembelian yang rendah umumnya memerlukan proses 

keputusan yang terbatas (a limited process of decision making). 

 

2.6 Strategi Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, dimana secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Kotler 

(2001) menyatakan bahwa pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk 

mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan 

dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran 

merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. 

Menurut Swastha dan Irawan, (2005) mendefinisikan konsep pemasaran 

sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Bagian pemasaran pada suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting 

dalam rangka mencapai besarnya volume penjualan, karena dengan tercapainya 
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sejumlah volume penjualan yang diinginkan berarti kinerja bagian pemasaran 

dalam memperkenalkan produk telah berjalan dengan benar. Penjualan dan 

pemasaran sering dianggap sama tetapi sebenarnya berbeda.  

Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan 

mendapatkan sejumlah laba, atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara 

penghasilan dengan biaya yang layak. Ini berbeda dengan konsep penjualan yang 

menitik beratkan pada keinginan perusahaan. Falsafah dalam pendekatan 

penjualan adalah memproduksi sebuah pabrik, kemudian meyakinkan konsumen 

agar bersedia membelinya. Sedangkan pendekatan konsep pemasaran 

menghendaki agar manajemen menentukan keinginan konsumen terlebih dahulu, 

setelah itu baru melakukan bagaimana caranya memuaskan. 

Menurut Kotler (2002), strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-

keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam 

hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapakan dan kondisi persaingan. 

Dalam strategi pemasaran, ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

perubahan strategi dalam pemasaran yaitu : 

1. Daur hidup produk : Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur 

hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan dan 

tahap kemunduran. 

2. Posisi persaingan perusahaan dipasar : Strategi pemasaran harus disesuaikan 

dengan posisi perusahaan dalam persaingan , apakah memimpin menantang, 

mengikuti atau hanaya mengambil sebagian kesil dari pasar. 
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3. Situasai ekonomi : Strategi pemasaran harus disesuaikan situasi ekonomi 

dan pandangan kedepan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau 

inflasi tinggi. 

Strategi pemaasaran merupakan suatu manajemen yang disusun untuk 

mempercepat pemecahan persoalan pemasaran dan membuat keputusan yang 

bersifat strategis. Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada 

saat enyusunan strategi pada level yang berbeda. Pemasaran merupakan fungsi 

yang memiliki kontak paling besar dalam lingkungan eksternal, padahal 

perusahaan hanya memiliki kendali yang ternatas terhadap lingkungan eksternal. 

Oleh karena itu pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan 

strategi. Dalam peranan strategis, pemasaran mencakup setiap usaha untuk 

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungan dalam upaya mencari 

pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu (Fandy, 2000) 

: 

1. Bisnis ada yang digeluti perusaan saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat 

dimasuki di masa mendatang. 

2. Bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan denagan 

sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar prespektif produk, 

harga, promosi dan distribusi (bauran pemasaran) untuk melayani pasar 

sasaran. 

Dalam konteks penyusunan strategi, pemasaran memiliki dua dimensi, yaitu 

dimensi saat ini dan dimensi yang akan datang. Dimensi saat ini berkaitan dengan 

hubungan yang telah ada antara perusahaan dengan lingkungan. Sedangkan 

dimensi yang akan datang mencakup hubungan dimasa yang akan datang 
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diharapkan akan dapat terjalin dan program tindakan yang diperluakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Strategi pemasaran terdiri dari prinsip-prisip dasar yang 

mendasari manajemen untuk untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasaranya 

dalam sebuah pasar sasaran, straegi pemasaran mengandung kaputusan dasar 

tentang pemasaran, bauran pemasaran dan alokasi pemasan (Kotler dan amstrong, 

2002). 

2.6.1 Perencanaa Pemasaran Lingkungan Internal 

Analisis  lingkungan internal dilakukan dalam evaluasi secara periodik 

kekuatan dan kelemahan untuk variabel-variabel yang ada dalam bidang 

pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi dan ditribusi. 

A. Produk  

Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. 

Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oleh 

karenanya, perusahaan dituntut untuk menghasilakn dan menawarkan produk 

yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Produk berdasarkan tujun 

pemakaian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi ddan barang 

industri. Produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan memiliki ciri-ciri khusus 

yang disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Sedangkan selera konsumen 

setiap saat dapat berubah, sehingga bauran produk (produk mix) harus bersifat 

dinamis. 

B. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Penentuan harga ini merupakan 

salah satu keputusan yang penting bagi manajemen. Harga yang ditetapkan harus 
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menutup semua ongkos atau bahkan lebih dari itu untuk mendapatkan laba. Tetapi 

jika harga yang ditetapkan lebih tinggi akan mengakibatkan kurang 

menguntungkan, dalam hal ini mungkin pembeli akan berkurang sehingga semua 

biaya tidak dapat ditutupi dan akhirnya perusahaan dapat menderita kerugian. 

Salah satu prinsip dalam menentukan harga adalah menitikberatkan pada 

kemampuan pembeli untuk harga yang telah ditentukan dengan jumlah yang 

cukup untuk menutupi ongkos dan menghasilkan laba. Tinggi atau rendahnya 

harga suatu produk akan tergantung pad faktor-faktor sebagai berikut (Swastha 

2002) :  

1. Kondisi Ekonomi, mampu mempengaruhi tingkatan harga yang berlaku di 

pasar maupun dikalangan masayarakat luas. 

2. Permintaan, sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga 

tertentu sedangkan penawaran merupakan kebalikan dari permintaan yaitu 

jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. 

3. Persaingan, faktor ini dapat menyebabkan tingkat harga berbeda diantara 

dua ekstrem, yaitu pada tingkat ekstrem terendah (ekstrem minimal) dan 

pada tingkat harga tertinggi (ekstrem maximal). Jika pada suatu kondisi daya 

beli masyarakat tetap tinggai, tetapi perusahaan dihadapkan pada 

persaingan, maka perusahaan tersebut harus menyesuaikan terhadap kondisi 

yang dihadapi. 

4. Pengawasan pemerintah, faktor ini sering menjadi kendala dalam penetapan 

bentuk harga yang maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta 

praktek lain yang mendorong atau mencegah terjadinya usaha-usaha yang 

bersifat monopoli. Menurut Carthy dan William (2003) potongan harga 
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adalah ”Sistem pengurangan dari harga tercatat yang diturunkan oleh 

penjual kepada pembeli yang dilakukan untuk mempertimbangkan jenis 

persaingan didalam pasar secara keseluruhan”. Potongan harga merupakan 

pengurangan dari harga yang ada biasanya potongan harga ini diwujudkan 

dalam bentuk tunai dan dimaksudkan untuk menarik konsumen, tetapi 

kadang-kadang potongan tersebut juga diberikan oleh penjual adalah 

potongan kuantitas, potongan dagang, potongan tunai dan potongan 

musiman. 

C. Promosi 

Menurut Swastha (2002), promosi adalah “ Arus informasi satu arah yang 

dibuat dalam mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran”. Promosi merupakan salah satu 

variabel bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan 

komunikasi dengan pasarnya. Promosi juga sering dikatakan sebagai proses 

berlanjutnya karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari 

perusahaan. 

Beberapa kegiatan yang ada dalam promosi ini umumnya terbagi empat hal 

yaitu : 

1. Arus informasi dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

2. Semua jenis pemasaran ditujukan untuk mendorong permintaan. Dari 

pengertian tersebut, maka promosi merupakan usaha penciptaan pertukaran 

atau dorongan permintaan, promosi dapat dilakukan melalui metode 

periklanan, promosi penjualan dan publisitas. 
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3. Periklanan, merupakan salah satu bagian promosi yang banyak dilakukan 

oleh perusahaan atau perseorangan. Dalam periklanan ini, pihak yang 

memasang iklan harus mengeluarkan sejumlah dana atas pe masangan iklan 

media. 

4. Promosi Penjualan, merupakan istilah yang berbeda dengan istilah promosi 

meskipun sama-sama menggunakan kata promosi. Promosi penjualan hanya 

merupakan salah satu kegiatan promosi yang mana dalam penjualan ini 

perusahaan menggunakan alat-alat seperti :  

a. Sampel, kupon, paket data, premi dan trading stamps 

b. Display point of purchase dan demontrasi 

c. Promosi dagang 

d. Konvensi bisnis 

e. Perlombaan, undian dan permainan. 

5. Tenaga Penjual, adalah pemasaran yang mengadakan interaksi antara 

individu saling bertatap muka yang ditujukan untuk menciptakan, 

memperbaiki, menguasai ataupun mempertahankan hubungan pertukaran 

yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Pengertian tersebut 

mengandung maksud bahwa untuk malaksanakan kegiatan tenaga penjual 

diperlukan tenaga manusia yang banyak dan terampil untuk 

memperkenalkan suatu produk, serta menguasai secara detail tentang 

identitas dan manfaat produk yang akan dijual. 

6. Publisitas, merupakan sebagian kecil dari hubungan masyarakat yang bisa 

memberikan informasi tentang seseorang, barang atau oeganisasi  yang 

disebarluaskan ke masyarakat melalui media, dengan tanpa dipungut biaya 
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atau tanpa pengawasan dari sponsor. Bagi perusahaan atau industri yang 

penting adalah meliliki metode dan madia yang sesuai untuk memberikan 

informasi kepada konsumen, sehingga peningkatan penjualan lebih besar 

dibandingkan biaya yang harus dikeluarka. Ada beberapa strategi untuk 

promosi, yaitu :  

a. Push strategy, yaitu promosi dengan menitik beratkan pada usaha 

petugas penjualan terhadap semua tingkatan saluran distribusi agar dapat 

menjual lebih banyak 

b. Pull strategy, yaitu promosi yang menitik  beratkan pada iklan yang  

ditujuakan pada konsumen secara intensif dan ekstensif agar konsumen 

termotivasi untuk membeli lebih banyak 

c. Pull and push strategy, menerapkan kedua cara tersebut secara berama-

sama 

D. Saluran Distribusi 

Pendistribusian ke pasar meruapakan sebagiann dari proses pengembangan 

pemasaran, guna mencapai sasaran bagi perusahaan dan tujua khusus yang 

menyangkut perencanaan pemasaran strategis. Jauh sebelum produk selesai, 

manajemen harus membentuk metode apa yang akan didayagunakan untuk 

mengantarkan produk ke pasar. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan 

oleh produsen untuk barang ke tangan konsumen atau pemakai industri (Swastha, 

2001). 

Tugas untuk menyalurkan produk ini menyangkut pembentukan strategi 

saluran distribusi dan distribusi fisik. Strategi distribusi adalah masalah penentuan 

cara dalam rangka perusahaan menyampaikan produk ke pasar atau konsumen. 
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Sedangkan distribusi fisik adalah produk apa dan bagaimana yang akan diangkut 

ke pasar atau konsumen. Ada beberapa saluran distribusi yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan produk yang dihasilakan oleh perusahaan, baik secara 

langsung atau melelui perantara. Macam-macam saluran distribusi yang paling 

banyak digunakan untuk produk hasil produksi bagi konsumen adalah sebagai 

berikut : (Kotler dan Amstrong, 2001). 

1. Langsung dari produsen ke konsumen 

2. Dari produsen kepada konsumen melalui pengecer 

3. Melalui saluran produsen ke pedagang besar, kemudia ke pada pengecer dan 

akhirnya ke konsumen 

4. Produsen ke pada agen, pedagang besar ke pengecer dan akhirnya ke 

konsumen 

2.6.2 Perencanaan Pemasaran Lingkungan Eksternal 

Untuk membuat atau menetukan tujuan, sasaran strategi-strategi yang akan 

diambil, diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh mengenai 

lingkunagan dimana perusahaan berada. Lingkunagan eksternal adalah suatu 

kekuatan yang berada diluar perusahaan dimana perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh sama sekali (ancontrolable) sehingga perusahaan-perusahaan yanng ada 

pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja semua perusahaan dalam industri 

tersebut lingkungan eksternal terdiri dari tiga macam lingkungan : (Wahyudi, 

2004). 

A. Lingkungan Umum (general environment) 

1. Fluktuasi perekonomian yang disebabkan oleh siklus bisnis, inflasi, atau 

deflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiksal dan neraca pembayaran 
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2. Perubahan iklim sosial dan politik 

3. Perkembangan teknologi 

4. Kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah 

B. Lingkungan Industri (industri environment) 

1. Pelangan (customer), yaitu identifikasi pembeli atau daya beli 

masyarakat, demografi, geografi dan biaya baha baku 

2. Persaingan (competition), yaitu muncul dan adapersaingan antara 

perusahaan atau pandangan baru soal adanya produk penganti 

3. Pemasok (supplier) 

C. Lingkungan Operasional 

1. Keuangan 

2. Pemasaran (luas pasar maupun pertumbuhan pasar) 

3. Sumber daya manusia atau tenaga kerja 

4. Pesaing 

2.6.3 Strategi Pemasaran Pakan Komplit Kambing dan Domba 

Berdasarkan penelitian (Jannah dkk. 2012 ), hasil uji konsep berdasarkan 

penailain top two boxes, yaitu penilain berdasarkan dua jawaban tertinggi yang 

dipilih oleh konsumen, menyatakan 57% konsumen tertarik terhadap konsep 

produk pakan komplit. Hal ini dikarenakan konsep ini mampu menjawab 

kebutuhan para peternak kambing-domba dalam pengadaan pakan cadangan dan 

mudah dalam penyimpanan. 

Pada tahap produksi, atau perkenalan pasar, tujuan utama yang ingin dicapai 

dalam penerapan strategi pemasaran adalah untuk memperoleh kesadaran 
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konsumen terhadap produk. Pendekatan yang digunakan untuk memberikan 

strategi pemasaran melalui bauran pemasaran (marketing mix). 

A. Strategi Produk 

Strategi produk diarahkan sebagai pakan cadangan bernutrisi lengkap yang 

mampu meningkatkan mutu daging maupun susu yang dihasilkan oleh ternak 

kambing dan domba. Strategi ini sebagai salah satu upaya untuk merubah posisi 

produk dalam persaingan, dimana saat ini peternak banyak menggunakan limbah 

pertanian maupun limbah usaha sebagai pakan cadangan. 

Upaya perbaikan yang dirasakan sangat penting untuk memenuhi mutu 

produk yang diinginkan konsumen adalah meyakinkan para peternak kambing dan 

domba mengenai keunggulan dari produk pakan komplit, terutama untuk 

menghasilkan produksi susu dan daging sesuai harapan dan kandungan pakan 

komplit yang juga terbentuk dari konsentrat (berbentuk mash). 

Selain itu, karena sifatnya yang kering dikhawatirkan tidak sesuai untuk 

kambing-domba dan masih memerlukan air untuk pengolahannya. Menurut 

Retnani dkk (2009), pakan yang akan terserang jamur lebih cepat adalah yang 

memiliki kadar air lebih tinggi. Namun demikian, aktivitas mikroorganisme dapat 

ditekan pada kadar air 12%-14%, sehingga bahan pakan tidak mudah berjamur 

dan membusuk (Trisyulianti dkk. 2003). Oleh karena itu diharapkan nantinya 

pakan jangan terlalu padat agar mudah dicerna ternak kambing-domba, kemudian 

diinfomasikan mengenai cara penggunaan pakan komplit yang sebaiknya 

tercantum pada kemasan. 
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B. Strategi Harga 

Kebijaksanaan harga erat kaitannya dengan keputusan tentang produk yang 

akan dipasarkan. Dalam penetapan harga, biasanya didasarkan pada suatu 

kombinasi barang/jasa ditambah dengan beberapa jasa lain, serta keuntungan yang 

memuaskan. Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kisaran harga yang 

diinginkan oleh konsumen dalam hal ini adalah Price Sensitivity Meters. 

C. Strategi Distribusi 

Komersialisasi produk pakan komplit dilakukan dengan cara penjualan 

putus, atau penjualan dilakukan secara independen dan sesuai dengan kuantitas 

produksi. Pemilihan sistem distribusi dengan sistem jual putus didasarkan pada 

kemudahan pihak produsen dalam mengatur keuangan perusahaan dan perputaran 

uang bisa lebih cepat, karena tidak ada tunggakan dan lain sebagainya. Bagi 

perantara, atau distributor dengan sistem jual putus tidak dibebankan dengan 

kewajiban untuk membayar hutang kepada perusahaan penjual pakan. Jika ada 

sistem pembayaran khusus, diupayakan diberikan kepada distributor, atau agen 

yang berprestasi, baik dari segi penjualan maupun sistem pembayaran yang tidak 

pernah bermasalah. 

Penyusunan sistem distribusi dengan penjualan putus didasarkan pada 

harapan konsumen untuk mendapatkan pakan kambing dan domba semudah dan 

sedekat mungkin dari badan koperasi. Hal yang akan dilakukan dalam rangka 

mempromosikan produk ini melalui :  

1. Pemberian informasi secara Above the line, yaitu kegiatan promosi 

menggunakan media-media yang ada, diantaranya beriklan di majalah 

peternakan, POS Materials, pemasangan spanduk, penyebaran poster, dan 
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penyebaran pamflet, leaflet, serta melalui radio lokal di masing-masing 

daerah. 

2. Pemberian informasi secara Below the line, menawarkan kepada para 

peternakan dengan melakukan edukasi, atau gathering-gathering untuk 

mempromosikan manfaat dan keuntungan mengkonsumsi dengan 

bantuan dari Koperasi, atau Kelompok tani (Gapoktan). 

3. Pemberian informasi melalui mailing list (milis), web, dan blog. 

Penyebaran informasi melalui cara ini dapat meningkatkan area 

pemasaran mengingat luasnya jangkauan mailing list dan blog. 

4. Mengisi bazar dan pameran yang diadakan dalam rangka melakukan 

promosi untuk meningkatkan penjualan. 

5. Potongan harga kompetitif untuk pembelian dalam skala besar pada 

waktu-waktu tertentu, atau beli dalam volume tertentu dapat diskon 

volume 1%. 

Promosi secara below the line dianggap cukup efektif karena adanya 

interaksi langsung antara konsumen dan produsen, serta dapat merangsang para 

konsumen kompetitor mencoba membeli produk pakan komplit. Selain itu, 

promosi below the line dinilai lebih tidak memakan biaya dan cukup efektif 

dibandingkan terus menerus melakukan promosi above the line yang cukup 

memakan biaya besar. 
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Gambar 2.3 Proses Informasi Promosi Pakan Komplit 
Sumber : Jannah dkk, 2012 

Intensitas untuk melakukan promosi langsung ke peternak (direct selling) 

perlu diprioritaskan dibandingkan dengan bentuk promosi lainnya. Hal ini 

diharapkan akan terjadi hubungan, atau interaksi positif antara produsen dengan 

calon konsumen 

 

2.7 Analisi SWOT 

Analisis SWOT merupakan salah satu ternik analisis yang digunakan dalam 

mengintrepretasikan kondisi eksisting diwilayah studi, khususnya pada kondisi 

yang sangat kompleks dimana faktor eksternak dan internal memegang peran 

yang sama pentingnya. (Rangkuti, 2005). 

SWOT secara harafiah merupakan akronim yang terdiri dari konsep/nama :  

Produsen  Agen Pakan Koperasi Peternak 

Gapoktan 

Gapoktan   Agent   

Produsen 

Koperasi   
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S (strengths/kekuatan) : Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau 

keungulan-keungulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan 

kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat 

dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan di pasar. 

W (weakness/kelemahan) : Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan 

dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif 

menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, 

sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran 

dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. 

O (opportunities/peluang) : Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan 

dalam lingkungan perusahaan. Kecendrungan – kecendrungan penting merupakan 

salah satu sumber peluang, seperti perubahaan teknologi dan meningkatnya 

hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran 

peluang bagi perusahaan. 

T (threats/ancaman) : Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungan 

dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi 

posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan peraturan 

pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi 

kesuksesan perusahaan. 

Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan kesempatan dan 

ancaman merupakan faktor eksternal. 
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Gambar 2.4. The Swot Window 
Sumber: Rangkuti, 2005 

SWOT digunakan untuk dapat menetapkan tujuan secara lebih realistis dan 

efektif, serta memutuskan strategi dengan efektif pula berlandaskan SWOT, 

tujuan tidak akan menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Melalui analisis. 

SWOT akan diketahui kekuatan dan kesempatan yang terbuka bagi faktor positif 

dan kelemahan serta ancaman yang ada sebagai faktor efektif. Maka diperoleh 

semacam care strategi yaitu : ( Jogiyanto, 2005) 

1. Strategi yang mmemanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada secara 

terbuka 

2. Strategi yang mengatasai ancaman 

3. Strategi yang memperbaiki kelemahan 

Dalam memanfaatkan SWOT, juga mendapat alternatif pengunaan 

berdasarkan kombinasi masing-masing aspek sebagai berikut (Rangkuti, 2001) 

SO : Memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O) 

Strength 

Threat Weaknesses 

Opportunity P
o
si

ti
f 

 

Anticipate Future Review past 

N

e

g

a

t

i

f 
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ST : Memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi atau 

menghadapi ancaman (T) dan berusaha maksimal menjaadikan ancaman sebagai 

peluang 

WO : Meminmalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang 

WT : Meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari 

ancaman (T) 

 

2.8 EFAS-IFAS 

Teori EFAS (Eksternal Ftrategic Factor Analysis Summary). Merupakan 

cara-cara menemukan faktor strategi eksternal/EFAS (Rangkuti, 2005) : 

1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi  peluang dan ancaman 

2. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai 

dari 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting) 

3. Menghitung reting untuk masing-masing faktor dengan memberi skala 

mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap pengaruh kondisi obyek yang 

bersangkutan 

4. Mengalikan bobot dengan rating. Hasilnya berupa skor pembobotan 

untuk masing-masing faktor yang nilainya  bervariasi 

5. Memberi kommentar atau  catatan mengapa faktor-faktor tertentu 

dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung 

Teori IFAS (Internal Factor Analysis Summary). Meruppakan cara-cara 

penentuan faktor strategi Internal/IFAS (Rangkuti, 2005) : 

1. Menetukan  faktor-faktor yang mejadikan kekuatan  dan kelemahan 
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2. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai 

daro1,0 (sangat penting0 sampai 0.0 (tidak penting) 

3. Menghitung reting untuk masing-masing faktor dengan memberi skala 

mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap pengaruh kondisi obyek yang 

bersangkutan 

4. Mengalikan bobot dengan rating. Hasilnya berupa skor pembobotan 

untuk masing-masing faktor yang nilainya  bervariasi 

5. Memberi kommentar atau  catatan mengapa faktor-faktor tertuntu 

dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung 

Setelah menghitung pembobotan pada analisis EFAS – IFAS, maka hasil 

pembobotanya dimasukan ke dalam matrik analisis EFAS – IFAS berikut ini. 

 
Gambar 2.5 Matrik Strategi Analisis EFAS – IFAS 

Sumber. Rangkuti (2001) 



35 
 

1. Kuadran I (growth) adalah kuadrat pertumbuhan dimana pada kuadrat ini 

terdiri dari dua ruang yaitu : 

a. Ruang A dengan Rapid Groth strategy, yaitu strategi pertumbuhan aliran 

cepat untuk diperlihatkan perkembangan secara maksimal untuk target 

tertentu dan dalam waktu yang singkat. 

b. Ruang B dengan Stable Growth Strategy, yaitu sebagai pertumbuhan stabil 

dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan 

dengan kodisi. 

2. Kuadrat II (Stabillity) adalah kuadrat pertumbuhan dimana pada kuadrat ini 

terdiri dari dua ruang yaitu : 

a. Ruang C dengan Agresif Maintenance Strateyi, yakni melaksanakan 

pengembangan aktif dan agresif 

b. Ruang D denagan Selectif Maintanance Strategy, yakni pemeliharaan hal-

hal yang diangap penting 

3. Kuadrat III (Survival) adalah kuadrat pertumbuhan dimana pada kuadrat ini 

terdiri dari dua ruang yaitu : 

a. Riang E dengan Trun Around Strategy, yaitu strategi pertambahan dengan 

cara tambal sulam untuk operasional objek 

b. Ruang F dengan Guirelle Strategy, yaitu strategi grilia, sambil operasional 

dilakukan pembangunan atau uasaha pemecahan masalah dan ancaman 

4. Kuadrat IV (Diversifikasi) adalah kuadrat pertumbuhan dimana pada 

kuadrat ini terdiri dari dua ruang yaitu : 
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a. Ruang G dengan Concentric Strategy, yaitu strategi pengembangan yang 

dilakukan secara bersam-sama dalam satu naungan atau kordinator oleh 

satu pihak 

b. Ruang H dengan Conglomarate Strategy, yaitu startegi pengembangan 

masing-masing kelompok dengan cara kordinasi tiap sektor itu sendiri 


