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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Strategi 

2.1.1 Definisi Strategi 

Menurut Chandler (1962) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, 

serta prioritas alokasi sumber daya. Learned, dkk (1965) (dikutip dalam Rangkuti 

(2004, halaman 3) menambahkan bahwa strategi adalah alat yang dapat 

menciptakan persaingan untuk mengukur harus adanya usaha perusahaan atau 

sebaliknya. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad (1995) (dikutip dalam 

Rangkuti (2004, halaman 4) mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang 

bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh parah pelanggan 

dimasa depan.  

2.1.2 Konsep Strategi 

Dalam pencapain strategi ada beberapa yang harus diperhatikan yakni, 

berupa konsep strategi itu sendiri. Dengan kata lain konsep strategi sangat 

menentukan suksesnya tujuan yang akan dibuat. Berikut ini dua jenis konsep 

strategi antara lain :  

1. Distinctive Competence adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik disbandingkan dengan

pesaingnya. Artinya suatu perusahaan memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiruh

oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki Distinctive

Competence. Menurut Day dan Wensley (1988) (dikutip dalam Rangkuti (2004,

halaman 5) identifikasi distinctive competence dalam suatu organisasi meliputi

keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya.

2. Competetive Advantage adalah sebuah keuanggulan perusahaan dalam bersaing

yang disebabkan oleh pilihan strategi untuk merebuat peluang pasar. Menurut
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Porter (1997) ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh 

keunggulan bersaing yakni, cost leadership dan diferensiasi.  

2.1.3 Tipe Strategi 

 Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe 

strategi diantaranya adalah : 

1. Strategi Manajemen 

 Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen 

dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi 

pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi 

pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.  

2. Strategi Investasi 

 Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, 

apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau 

berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan 

kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.  

3. Strategi Bisnis 

 Strategi ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena 

strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi 

pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi 

organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.  

 

2.2 Pemasaran  

2.2.1 Definisi Pemasaran  

 Secara umum pemasaran sering dipahami oleh beberapa kalangan sama 

seperti penjualan. Yang lainnya juga berpendapat bahwa pemasaran adalah sama 
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hal nya penjualan dan periklanan. Dan ada juga yang berpikir bahwa pemasaran 

merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan membuat agar sebuah produk 

tersedia di toko, mengatur pajangan, dan memelihara persedian produk untuk 

penjualan mendatang. Namun sesungguhnya pemasaran terdiri dari semua aktivitas 

diatas dan bahkan lebih dari itu. Menurut Lamb, dkk. (2001) pemasaran memiliki 

dua hal. Pertama, pemasaran merupakan filosofi, sikap, perspektif, atau orientasi 

manajemen yang menekankan kepuasan konsumen. Kedua, pemasaran adalah 

sekumpulan aktivitas yang digunakan untuk mengimplementasikan filosofi 

tersebut. Sedangkan perspektif Hooley, dkk. (1998) (dikutip dalam Kotler (2001) 

didalam American Marketing Association (AMA) menjelaskan bahwa pemasaran 

merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, dan 

distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi.  

 Dalam penelitian Marwah (2008) , dalam Kotler (1997) mengatakan bahwa 

pemasaran sebagai proses sosial dan managerial yang dilakukan seseorang atau 

kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui, 

penawaran dan pertukaran produk-produk yang bernilai dengan lainnya. Sedangkan 

Rangkuti (2003:48) mengemukakan bahwa pemasaran adalah suatu proses kegiatan 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

manajemen. Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut adalah masing-masing 

individu atau kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan 

menciptakan, menawarkan dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas. 

 Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

pemasaran adalah segala usaha atau aktivitas dalam menyampaikan barang atau 

jasa produsen kepada konsumen. Dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan dalam cara tertentu yang disebut dengan 

pertukaran. Maka dapat dikita katakan bahwa pemasaran melibatkan dua pihak 

yaitu produsen dan konsumen sebagai titik pusatnya. Oleh sebab itu, pemasaran 

merupakan faktor penting karena menyangkut kegiatan yang menentukan dan 

memproduksi pula produk dan jasa serta menetapkan harga penjualan.  
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2.2.2 Konsep Pemasaran  

 Secara sederhana konsep pemasaran merupakan hal filosofi yang menarik. 

Konsep ini menyatakan bahwa alasan keberadaan sosial dan ekonomi bagi suatu 

organisasi adalah memuaskan kebutuhan konsumen dan keinginan tersebut sesuai 

dengan sasaran perusahaan. Hal tersebut didasarkan pada pengertian bahwa suatu 

penjualan tidak tergantung pada agresifnya tenaga penjual, tetapi lebih pada 

keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Bahkan, apa yang konsumen 

pikirkan itulah yang mereka beli.  

 Menurut Kotler dan amstrong (2001: 19), terdapat lima konsep alternatif 

yang mempengaruhi tercapainya tingkat pertukaran antara produk dan nilai yang 

diinginkan produsen serta konsumen yang umum disebut aktivitas pemasaran, 

antara lain :  

1) Konsep Produksi (Production Concept)  

Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk 

yang tersedia dimana-mana dan harganya murah. Konsep ini berorientasi pada 

produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk mencapai efesiensi produk 

tinggi dan distribusi yang luas. Disini tugas manajemen adalah memproduksi 

barang sebanyak mungkin, karena konsumen dianggap akan menerima produk yang 

tersedia secara luas dengan daya beli mereka. 

2) Konsep Produk ( Product Concept) 

Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

menawarkan mutu, performansi dan ciri-ciri yang terbaik. Tugas manajemen disini 

adalah membuat produk berkualitas, karena konsumen dianggap menyukai produk 

berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri – ciri terbaik 

3) Konsep Penjualan (Selling Concept) 

Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen, dengan dibiarkan begitu 

saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif.  
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4) Konsep Pemasaran (Marketing Concept) 

Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta 

memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien 

dibandingkan para pesaing. 

5) Konsep Pemasaran Sosial (Social Marketing Concept) 

Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah 

menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan 

kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripasda para 

pesaing dengan tetap melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan 

masyarakat. 

2.2.3 Tujuan Pemasaran 

 Alasan mengapa organisasi atau perusahaan didirikan karena adanya suatu 

tujuan agar mempunyai pencapaian yang meningkat. Bahkan disisi lain 

pertumbuhan perusahaan atau peningkatan pangsa pasar adalah impian bagi seluruh 

pelaku dunia pemasaran. Menurut Kotler (1997), pemasaran mempunyai tujuan 

membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan satu sama lain.  

 Jadi tujuan pemasaran bukan hanya untuk sekedar menyediakan barang dan 

jasa. Sehingga untuk menghasilkannya sangat mudah dan kemudian berusaha 

menjualnya. Akan tetapi harus juga bertumpuh dari kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan cara memperkirakan hal yang dapat memuaskan secara efektif 

dan efisien. Selain itu, tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah 

dengan selalu melihat beberapa faktor yang cenderung berkembang. Diantaranya 

adalah pertumbuhan jumlah penduduk, pertambahan daya beli, peningkatan dan 

meluasnya hubungan komunikasi serta perkembangan teknologi secara meningkat. 

2.2.4 Bauran Pemasaran 

Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran 

(marketing mix). Dalam bukunya berjudul “Fundamentals of marketing” William J 
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Stanton mendefinisikan marketing mix secara umum yakni istilah yang dipakai 

untuk menjelaskan kombinasi empat besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah 

organisasi. Keempat unsur tersebut adalah penawaran produk/jasa, struktur harga, 

kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Sedangkan Kotler dan Keller (2007) 

mendefinisikan bahwa hal tersebut merupakan seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya sesuai 

dengan ketepatan sasaran. Oleh sebab itu, bagaimana membuat perusahaan tersebut 

menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu yang merupakan 

tugas dari pelaku usaha. Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan kombinasi 

variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Dimana variable 

tersebut dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan 

konsumen dalam pasar sasarannya. Variabel atau kegiatan tersebut perlu 

dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin dalam hal 

melakukan kegiatan pemasarannya. Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran 

(Marketing mix) tersebut atau yang disebut four p’s adalah sebagai berikut: 

1. Produk (product)  

 Produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai manfaat pada konsumen. Produk dalam bisnis air minum sangat 

bergantung pada pengalaman. Produk dapat berupa air minum dalam kemasan siap 

minum dengan manfaat yang berbeda-beda. Produk-produk air minum juga dapat 

dianalisis sama seperti produk lain, misalnya: atmosphere, product development, 

product positioning, product life cycle. Dengan kata lain, produk air minum 

dijadikan sebagai hal yang mempunyai sensasi segar dan unik agar dapat menembus 

pasaran. Air minum yang menyegarkan akan menarik pembeli untuk terus membeli 

dan menjadi pelanggan setia. Sedangkan unik berarti beda dalam bentuk penyajian, 

modifikasi, kandungan minuman, pelayanan, atau apa saja yang bisa menarik 

perhatian pembeli. Agar produk menarik perhatian (unik) maka harus diolah dan 

divariasikan, sehingga diperoleh produk air minum yang menarik minat konsumen. 
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2. Lokasi atau distribusi (Place) 

 Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang paling mahal, sebab lokasi 

dapat menentukan ramai atau tidaknya pengunjung. Lokasi usaha yang berada 

dipinggir jalan atau ditempat yang strategis cukup menyedot pengunjung untuk 

sekedar mampir dan melihat konsep yang ditawarkan. Memang cukup mahal untuk 

mendapatkan lokasi yang strategis, dikarenakan unsur ini merupakan hal terpenting 

dalam mencapai keberhasilan sebuah usaha.  

3. Promosi (Promotion) 

 Promosi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencari 

konsumen. Promosi juga bertujuan tidak hanya untuk menjadikan konsumen 

berkunjung begitu saja, namun bagaimana caranya agar konsumen dapat 

melakukan pembelian berulang (pelanggan). Tujuan lain promosi adalah 

meningkatkan ingatan dalam presepsi konsumen.  

4. Harga (Price) 

 Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau pengguna suatu barang dan 

jasa (tjiptono, 2000). Harga juga merupakan pertimbangan yang penting dalam 

memilih produk air minum. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga yang 

diterapkan dalam sebuah perusahaan adalah hubungan antara permintaan dan 

penawaran. Penurunan loyalitas konsumen, sales mix, harga-harga dalam 

persaingan, biaya overhead, aspek psikologis, dan kebutuhan untuk meraih laba. 

2.2.5 Segmentasi Pasar 

 Dalam upaya memberikan kepuasan pada konsumen dan dengan apa yang 

diinginkan mereka, perusahaan perlu mengelompokkan konsumen atau pembeli 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Dalam suatu pasar, sebuah segmen pasar 

adalah sub-kelompok yang menjadikan orang atau organisasi memiliki satu atau 

lebih karateristik yang sama, hal itu menyebabkan mereka memiliki kebutuhan akan 

produk yang serupa. Dengan kata lain segmentasi pasar adalah proses membagi 
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sebuah pasar ke segmen-segmen atau kelompok-kelompok yang bermakna, relatif 

sama, dan dapat diidentifikasi (Lamb, Dkk. 2001).  

 Segmentasi pasar menurut Koler (2012) adalah pasar yang terdiri dari 

sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang 

serupa. Menurut Kasali (1998), segmentasi pasar adalah proses mengkotak-

kotakkan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok “potential 

costumers” yang memiliki kesamaan kebutuhan atau kesamaan karakter dan 

memiliki respon sama dalam membelanjakan uangnya. 

2.3 Analisis SWOT ( Strenght, Weakness, Oppurtunity, Threat) 

 Analisis SWOT (SWOT analysis) yakni mencakup upaya-upaya untuk 

mengenali kekuatan, kelemahan,, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja 

perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh 

dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan 

perbankan, relasi perusahaan dan lainnya. Banyak perusahaan menggunakan jasa 

lembaga pemindaian untuk memperoleh keliping surat kabar, riset di internet, dan 

analisis tren-tren domestic maupun global secara relevan (Daft 2010:253). 

 Menurut Rangkuti (2004: 18) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan 

peluang (Oppurtinities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis 

selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan 

perusahaan. Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis faktor-faktor 

strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi 

yang ada saat ini.  
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Gambar 2.1 : Kuadran SWOT 

2.3.1 Faktor Eksternal dan Internal 

 Faktor eksternal berfokus pada upaya identifikasi dan evaluasi tren serta 

kejadian yang berada diluar kendali suatu perusahaan. Kekuatan-kekuatan eksternal 

(external forces) dapat dibagi menjadi lima kategori luas yaitu : (1) kekuatan 

ekonomi; (2) kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan; (3) kekuatan 

politik, pemerintahan, dan hokum; (4) kekuatan teknologi; dan (5) kekuatan 

kompetitif. Tren dan kejadian eksternal secara signifikan mempengaruhi semua 

produk, jasa, pasar, dan organisasi didunia. Matriks evaluasi faktor eksternal 

memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi 

informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintah, 

hokum, teknologi, dan kompetitif. Berikut ini contoh tabel matrik evaluasi faktor 

eksternal. 
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Tabel 2.1 : Matrik EFE 

Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating B x R 

PELUANG 
   

    

ANCAMAN 
   

    

Total    

 

 Faktor internal berfokus pada upaya identifikasi dan evaluasi kekuatan serta 

kelemahan suatu perusahaan dalam area fungsional bisnis termasuk manajemen, 

pemasaran, keuangan, produksi, penelitian, pengembangan, serta system informasi. 

Matriks evaluasi faktor internal dapat digunakan sebagai alat perumusan strategi 

yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area 

fungsional bisnis dan juga sebagai landasan untuk mengidentifikasi serta 

mengevaluasi hubungan antar area tersebut. Berikut ini adalah contoh tabel evaluasi 

faktor internal. 

Tabel 2.2 : Matrik EFI 

Faktor Strategi Internal Bobot Rating B x R 

KEKUATAN 
   

    

KELEMAHAN 
   

    

Total    
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2.3.2 Matrik SWOT 

 Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah 

matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang 

dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliknya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set 

kemungkinan alternatif strategis ( Freddy Rangkuti, 2004 : 31) 

Tabel 2.3 : Matrik SWOT 

IFAS  

 

 

EFAS 

STRENGTHS (S) 

 Tentukan 5-10 
faktor-faktor 
kekuatan internal 

WEAKNESSES (W) 

 Tentukam 5-10 faktor-
faktor kelemahan 
internal 

OPPORTUNIES (O) 

 Tentukan 5-
10 faktor-
faktor peluang 
eksternal 

STRATEGI SO 

 Ciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

 

STRATEGI WO 

 Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 

kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang 

TREATHS (T) 

 Tentukan 5-
10 faktor 
ancaman 
eksternal  

STRATEGI ST 

 Ciptakan strategi 
yang 
menggunakan 
kekuatan untuk 
mengatasi 
ancaman

STRATEGI WT 

 Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan dan 

menghindari ancaman 

 

2.3.3 Analisis Lima kekuatan 

 Penentu dasar pertama dari kemampuan suatu perusahaan adalah daya tarik 

industri. Didalam industri apapun entah dalam negeri maupun internasional, baik 

produk ataupun jasa, aturan persaingan mencakup dalam lima kekuatan bersaing. 

Variable tersebut diantaranya masuknya pesaing baru, ancaman dari produk 

pengganti, kekuatan tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan persaingan antar 

pesaing. Kekuatan kolektif dari lima kekuatan bersaing ini menentukan 
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kemampuan perusahaan didalam suatu industri untuk memperoleh tingkat laba 

investasi yang melebihi modal. Kerangka lima kekuatan menjelaskan harga dan 

biaya rata-rata industri serta profit industri yang sedang coba dikalahkan (Porter, 

1993). Berikut dibawah ini adalah penjelasan dari lima kekuatan (5 forces) beserta 

gambar. 

a)     Pembeli 

   Jika suatu usaha memiliki pembeli (pelanggan) yang kuat, mereka akan 

menggunakan pengaruhnya untuk memaksa harga turun. Mereka juga akan 

menuntun usaha tersebut untuk memberikan lebih banyak nilai kedalam 

produk dan jasa. Dikasus lain, profitabilitas industri akan menjadi lebih rendah 

dikarenakan pelanggan akan menangkap lebih banyak nilai bagi diri mereka 

sendiri.  

b)  Pemasok 

 jika suatu industri memiliki pemasok yang kuat, maka mereka akan 

menggunakan pengaruh negosisasi untuk menetapkan harga lebih tinggi atau 

berusaha menekan pada hal-hal yang lebih menguntungkan. Dalam kasus lain, 

profitabilitas industri akan menurun karena para pemasok menangkap lebih 

banyak nilai bagi mereka sendiri. 

c) Pengganti produk 

  Adanya pengganti produk atau jasa memenuhi kebutuhan dasar yang sama 

seperti produk industry, namun dengan cara yang berbeda membatasi 

profitabilitas suatu industri. 

d) Pendatang baru 

  Rintangan masuk melindungi industri dari para pendatang baru yang akan 

menambah kapasitas baru dan mencari pangsa pasar. Ancaman pendatang baru 

memperkecil profitabilitas industri dalam dua cara yakni, membatasi harga dan 

memuaskan para konsumennya. 
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e) Persaingan 

   Saat rivalitas persaingan semakin intens, maka profitabilitas industri akan 

menurun. Pemain lama akan mempertaruhkan nilai yang mereka ciptakan 

dengan menjualnya pada para pembeli dengan harga yang lebih rendah atau 

menaikkan dalam biaya saing lebih tinggi. Persaingan memiliki banyak bentuk 

seperti dalam hal harga, iklan, promosi, dan layanan konsumen. 

 

 

Gambar 2.2 : Analisis lima kekuatan 
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2.4 TOPSIS (Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

Sumber kerumitan masalah keputusan bukan hanya karena faktor 

ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi saja. Namun masih terdapat 

penyebab lainnya seperti faktor yang berpengaruh terhadap pilihan-pilihan yang 

ada, dengan beragamnya kriteria pemilihan dan juga nilai bobot dari masing-masing 

kriteria merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah yang sangat kompleks. Pada 

zaman sekarang ini, metode-metode pemecahan masalah multikriteria telah 

digunakan secara luas di berbagai bidang. Setelah menetapkan tujuanmasalah, 

kriteria- kriteria yang menjadi tolak ukur serta alternatif- alternatif yang mungkin, 

parapembuat keputusan dapat menggunakan satu metode atau lebih untuk 

menyelesaikan masalah mereka. Adapun metode yang dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan multikriteria yaitu metode TOPSIS ( Nuswantoro, 2012 ). 

TOPSIS diperkenalkan pertama kali oleh Yoon dan Hwang (1981) untuk 

digunakan sebagai salah satu metode dalam memecahkan masalah multikriteria. 

TOPSIS memberikan sebuah solusi dari sejumlah alternatif yang mungkin dengan 

cara membandingkan setiap alternatif dengan alternatif terbaik dan alternatif 

terburuk yang ada diantara alternatif-alternatif masalah. Metode ini menggunakan 

jarak untuk melakukan perbandingan tersebut. TOPSIS telah digunakan dalam 

banyak aplikasi termasuk keputusan investasi keuangan, perbandingan performansi 

dari perusahaan, perbandingan performansi dalam suatu industri khusus, pemilihan 

sistem operasi, evaluasi pelanggan, dan perancangan robot.  

TOPSIS mengasumsikan bahwa setiap kriteria akan dimaksimalkan 

ataupun diminimalkan. Maka dari itu nilai solusi ideal positif dan solusi ideal 

negatif dari setiap kriteria ditentukan, dan setiap alternatif dipertimbangkan dari 

informasi tersebut. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh 

nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiapatribut, sedangkan solusi ideal negatif 

terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Namun, solusi 

ideal positif jarang dicapai ketika menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. 

Maka asumsi dasar dari TOPSIS adalah ketika solusi ideal positif tidak dapat 

dicapai, pembuat keputusan akan mencari solusi yang sedekat mungkin dengan 
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solusi ideal positif. TOPSIS memberikan solusi ideal positif yang relatif dan bukan 

solusi ideal positif yang absolut. Dalam metode TOPSIS klasik, nilai bobot dari 

setiap kriteria telah diketahui dengan jelas. Setiap bobot kriteria ditentukan 

berdasarkan tingkat kepentingannya menurut pengambil keputusan. 

Yoon dan Hwang mengembangkan metode TOPSIS berdasarkan intuisi 

yaitu alternatif pilihan merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari 

solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi idealnegatif dari sudut pandang 

geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun, alternatif yang 

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

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

keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif 

secara bersamaan. Solusi optimal dalam metode TOPSIS didapat dengan 

menentukan kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. TOPSIS 

akan merangking alternatif berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu 

alternatif terhadap solusi ideal positif. Alternatif- alternatif yang telah dirangking 

kemudian dijadikan sebagai referensi bagi pengambil keputusan untuk memilih 

solusi terbaik yang diinginkan. Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan 

pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana 

dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur 

kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan. 

2.4.1 Langkah-langkah Metode TOPSIS 

 Secara umum prosedur TOPSIS meliputi : (1) Membuat matrik keputusan 

untuk alternatif; (2) Menghitung matrik keputusan ternomalisasi terbobot; (3) 

Menentukan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif; (4) 

Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif 

dan matrik solusi ideal negatif; (5) Menentukan nilai preferensi untuk setiap 

alternatif.  

1) Membuau matrik keputusan untuk alternatif 
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TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif Aᵢ pada setiap kriteria 

Cj yang ternomalisasi, yaitu: 

 

; dan j = 1, 2, 3, . . . , n. 

 

 

2) Menghitung matrik keputusan ternomalisasi terbobot  

Solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dapat ditentukan 
berdasarkan rating bobotternomalisasi ( ) sebagai : 

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

  Dimana :  = matrik ternomalisasi terbobot 

        = vektor bobot ke-j 

3)  Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif  

Solusi ideal positif ( ) dihitung berdasarkan : 

  = ( , , … , ) ; 

Solusi ideal negatif ( ) dihitung berdasarkan: 

  = ( , , … , ) ;  

 Dengan  

   
4) Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif 
dan matrik solusi ideal negatif. 
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Jarak antara alternatif  dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut : 

 = ∑ 	 ² ; i = 1, 2, 3 . . . , m. 

5) Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif.  

 Nilai preferensi untuk setiap alternatif ( ) diberikan sebagai : 

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

Nilai  yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif  lebih dipilih. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya dijelaskan secara singkat sebagai bahan studi pembanding dalam 

pembahasan skripsi ini. Pertama, diawali dengan hasil penelitian dengan judul 

“Analisis Strategi Pemasaran pada PT. Koko Jaya Prima Makasar” yang 

dilakukan oleh Reni Maulidia Rahmat (2012). Metode yang digunakan adalah 

analisis SWOT yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang 

serta ancaman yang dimiliki oleh perusahaan dan juga untuk mengetahui 

alternatif strategi yang dapat dipakai oleh PT. Koko Jaya Prima Makasar.  

kedua “Penerapan Metode FUZZY ANP dan TOPSIS dalam Penentuan 

Strategi Pemasaran pada PT. Herlinah Cipta Pratama” yang dilakukan oleh Puji 

Astuti (2014). Tujuan penelitian ini disamping untuk mengetahui prosedur 

teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan metode FUZZY ANP dan 

TOPSIS, juga bertujuan untuk mengetahui penerapan metode FUZZY ANP dan 

TOPSIS dalam menentukan strategi pemasaran terbaik. 

ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aries Susanty dan Woro Adiati 

(2014) dalam jurnal J@TI Universitas Diponegoro dengan judul “Pemilihan 

Strategi Pemasaran di Kampoeng Kopi Banaran Menggunakan Pendekatan 

Metode Analytical Network Process (ANP) dan Technique for Order Preference 

by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS)”. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang tepat bagi penyusunan strategi 

pemasaran dan juga untuk menentukan bobot dari kriteria dan subkriteria 

tersebut serta memberikan usulan strategi pemasaran terbaik bagi perusahaan 

yang ditelitinya. 

keempat, penelitian berjudul “Analisis Strategi Pemasaran dengan 

Analisis SWOT untuk Meningkatkan Penjualan pada PT. Forisa Nusapersada 

Padang” yang dilakukan oleh Roza Mardhatillah (2015). Penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang selama ini 

digunakan dalam meningkatkan volume penjualan produk PT. Forisa 

Nusapersada Padang juga untuk mengetahui strategi pemasaran yang sebaiknya 

digunakan dalam meningkatkan volume penjualan produk tersebut dimasa akan 

datang. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis PLC dan analisis 

matriks SWOT. 

kelima, “Pemilihan Waralaba Fried Chicken dengan Menggunakan 

Metode TOPSIS (Technique for Other Preference by Similarity to Ideal 

Solution)” oleh Yufita Ernawati (2015). Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan peringkat terbaik waralaba Fried Chicken yang paling 

menguntungkan bagi calon terwaralaba.  

keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ari Arvianto, Diana Puspita Sari, 

Grace Olivia dalam Jurnal Teknik Industri Universitas Diponegoro dengan 

judul: “Pemilihan Strategi Pemasaran pada PT. Nyonya Meneer dengan 

Menggunakan Pendekatan Metode Analytical Network Process (ANP) dan 

Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS)”. 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan antar kriteria dan 

subkriteria yang akan digunakan, menentukan bobot kriteria dan subkriteria 

sumber daya pemasaran, menentukan strategi pemasaran terbaik serta 

memberikan rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan strategi pemasaran 

yang terpilih untuk meningkatkan penjualan produk. 
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Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Chandra 

Purbohadiningrat (2013) dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Bisnis 

PPOB KIPO Malang Menggunakan Analisis SWOT dan QSPM (Studi Kasus 

PT. BUEP Kantor Cabang Malang)”. Tujuan penelitian ini disamping untuk 

meningkatkan persaingan bisnis dengan perusahaan sejenis juga bertujuan untuk 

menentukan pemilihan strategi yang tepat bagi perusahaan tersebut. 

 


