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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hijauan Pakan Ternak Sapi Perah 

Menurut Bamualim dkk. (2009), umumnya hijauan sapi perah dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu : 

1. Rumput bermutu medium (menengah) 

Rumput bermutu menengah mempunyai protein tercerna 10-15%, 

contohnya rumput gajah, rumput raja, hijauan tanaman jagung, dan 

sebagainya. 

2. Rumput bermutu rendah-menengah 

Rumput bermutu rendah-menengah adalah rumput yang mempunyai 

protein tercerna antara 4-10%, contohnya rumput lapangan dan gulma. 

3. Hijauan bermutu rendah 

Hijauan bermutu rendah, yaitu hijauan yang mempunyai protein tercerna 

0-4%, contohnya limbah pertanian (jerami padi, jerami jagung, dan sisa-

sisa potongan, ataupun sayur-sayuran terbuang). 

Hijauan diberikan pada siang hari setelah pemerahan sebanyak 30-50 

kg/ekor/hari. Pakan berupa rumput bagi sapi perah dewasa umumnya diberikan 

sebanyak ± 10% dari bobot badan (BB) dan pakan tambahan sebanyak 1 – 2 %, 

dari bobot badan. Sapi yang sedang menyusui (laktasi) memerlukan makanan 

tambahan sebesar 25% hijauan dan konsentrat dalam pakannya (Winarto, 2013). 

Hijauan yang berupa rumput segar sebaiknya ditambah dengan jenis 

kacang - kacangan (legum). Sumber karbohidrat dapat berupa dedak halus atau 

bekatul, ampas tahu, gaplek, dan bungkil kelapa serta mineral (sebagai penguat) 
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yang berupa garam dapur, kapur, dan lain lain.Pemberian pakan konsentrat 

sebaiknya diberikan pada pagi hari dan sore hari sebelum sapi diperah sebanyak 

1-2 ekor/ekor/hari. Selain pakan, sapi perah juga harus diberi air minum sebanyak 

10% dari berat badan per hari (Winarto, 2013).. 

2.2 Tingkat Konsumsi Ternak 

Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk hidup pokok 

dan menentukan produksi. Tingkat konsumsi ternak dipengaruhi oleh berbagai 

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

lingkungan tempat hewan tersebut dipelihara. Konsumsi merupakan faktor yang 

penting dalam menentukan jumlah dan efisiensi produktifitas ruminansia, dimana 

ukuran tubuh ternak sangat mempengaruhi konsumsi pakan (Elita, 2006). 

2.2.1 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 cerna, 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 kandungan serat kasar dalam ransum maka semakin rendah 

kecernaan 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, 2006). 
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2.2.2 Konsumsi Bahan Organik 

Menurut Ali (2008) bahan organik merupakan bagian terbesar nutrien 

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

tidak saja tergantung dari mutu bahan makanan yang dimakan, tetapi juga 

tergantung ukuran ternak yang memakan bahan makanan 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 lignoselulose yang sulit dicerna ruminansia. Tingginya serat kasar 

dalam pakan merupakan faktor pembatas lamanya waktu pencernaan sehingga 

akan mempengaruhi laju pencernaan dan akhirnya menurunkan konsumsi pakan. 

Peningkatan konsumsi pakan bagi ternak selaras dengan meningkatnya kualitas 

dan kecernaan pakan yang diberikan, sedang kecernaan pakan tergantung dari 

kandungan serat yang tidak mampu dimanfaatkan ternak (Ali, 2008). 

2.2.3 Konsumsi Protein Kasar 

Kebutuhan ternak akan protein biasanya disebutkan dalam bentuk protein 

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

fisiologis, 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 pengosongan perut 

sehingga menurunkan konsumsi (Rangkuti, 2011). 

Semakin cepat pakan diberikan maka semakin tinggi pula konsumsi 

protein. Umumnya pada ternak ruminansia jika konsumsi energi termanfaatkan 

dengan baik maka akan berpengaruh pada konsumsi zat makanan lainnya seperti 
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protein, mineral dan vitamin (Rudiah, 2011). 

Konsumsi protein kasar yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah jenis bahan pakan,  khususnya bahan penyusun konsentrat. 

Konsentrat merupakan pangan penguat dengan kadar serat kasar rendah dan 

banyak mengandung protein dan energi. Palatabilitas pakan dan jumlah pakan 

yang dimakan akan meningkatkan konsumsi protein yang lebih banyak dari 

kebutuhan minimalnya sehingga dapat berguna untuk meningkatkan bobot badan 

(Rangkuti, 2011). 

2.3 Pakan Komplit 

Pakan adalah semua bahan makanan yang dapat dikonsumsi ternak, baik 

berupa daun, batang atau buahnya yang tidak mennimbulkan penyakit, dapat 

dicerna serta mengandung zat (nutrisi) yang dibutuhkan oleh ternak untuk 

keperluan hidup dan menentukan pertumbuhan dan perkembanganya. Pakan 

lengkap merupakan campuran dari bahan pakan ternak berupa silase dan kosentrat 

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

kedap sinar matahari) yang lengkap dengan nutrient sesuai dengan kebutuhan 

berat badan. Pakan sagat 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 atau konsentrat (Masyadi,2010). 

Pakan komplit merupakan pakan yang mengandung nutrien yang cukup 

dalam memenuhi kebutuhan ternak pada berbagai tingkat fisiologis tertentu yang 

dibentuk dan diberikan sebagai satu-satunya pakan yang mampu memenuhi 

kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa tambahan substansi lain kecuali air. 
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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 pemecahan masalah 

ketidakontinyuan penyediaan bahan pakan untuk ruminansia (Purbowati dkk. 

2007). 

Menurut Fachiroh dkk. (2012), pakan komplit dapat disusun dari bahan 

campuran limbah agroindustri atau limbah pertanian yang belum dimanfaatkan 

optimal sehingga ternak tidak perlu diberi hijauan. Pakan komplit merupakan 

campuran dari bahan pakan ternak berupa silase dan kosentrat (pakan penguat) 

melalui proses fermentasi anaerob (kedap udara, kedap air dan kedap sinar 

matahari) yang lengkap dengan nutrient sesuai dengan kebutuhan bobot 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). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wahjuni dan Bijanti (2006) 

dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan komplit tidak menyebabkan kerusakan 

pada ginjal dan hati. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

kadar BUN dan Kreatinin serta enzim AST dan ALT masih dalam batas normal, 

sehingga pakan komplit baik dan aman untuk diberikan pada ternak sapi. Hasil 

analisis varian kadar BUN dan kreatinin menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

bermakna (p>0,05) terhadap ketiga perlakuan dan masih dalam batas normal. 

Pakan komplit berupa konsentrat sampai dengan 45%, probiotik 2%, tetes 2%, 
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dan premiks 1% dengan 55% hijauan rumput gajah ternyata tidak menimbulkan 

gangguan fungsi ginjal. 

Hasil tersebut identik dengan laporan Subekti dkk. (2000) bahwa 

pemberian urea molasses block  juga tidak mengganggu fungsi hati maupun 

ginjal. Peningkatan kadar BUN pada pedet yang diberi pakan komplit P1 dan P2, 

secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna (p>0,05) yang 

menunjukkan tidak adanya kerusakan ginjal. 

2.3.1 Alternatif  Bahan Penyusun Pakan Komplit 

Untuk membuat konsentrat yang baik ada beberapa kombinasi bahan 

alami/organik yang dapat kita gunakan sebagai komposisi pembuatan konsentrat 

yang baik. Menurut Siswanto (2014). Bahan-bahan komposisi konsentrat yang 

umum digunakan dan mudah didapat antara lain sebagai berikut: 

1. Dedak (bekatul) dengan komposisi 70% atau 75% atau dapat diganti 

dengan alternatif berupa batang rumbia yang didalamnya terdapat sagu 

rumbia. Penggantian dengan batang rumbia tentu memiliki alasan 

tersendiri, selain secara ekonomis harga batang rumbia lebih murah dari 

bekatul/dedak karena banyak juga dijumpai di hampir seluruh wilayah 

Indonesia. Secara kandungan nutrisi batang rumbia memiliki karbohidrat 

yang cukup tinggi. Batang rumbia dapat diolah dengan cara dikupas kulit 

terluarnya lalu hancurkan batang rumbia yang telah dikupas dengan mesin 

atau manual dengan cara dicincang menjadi ukuran 0.5 cm atau lebih 

kecil. Terakhir rendam hasil cincangan dengan air, biarkan selama sehari 

dan berikan pada sapi. 
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2. Jagung giling dengan komposisi 8%-10% sebagai penambah nutrisi 

terutama kebutuhan serat dan lemak kasar yang tidak ada pada dedak. 

Sehingga apabila jagung giling dan dedak dikombinasikan akan saling 

melengkapi.  

3. Bungkil kelapa dengan komposisi 10%-15% atau dapat diganti bungkil 

kacang tanah atau kedelai, tentunya dengan kandungan nutrisi yg berbeda-

beda. Bungkil kelapa merupakan hasil sisa dari pembuatan dan pemerasan 

minyak kelapa yang diperoleh dari daging kelapa yang telah dikeringkan 

terlebih dahulu dimana berperan sebagai sumber protein.  

4. Tepung tulang atau kalsium dengan komposisi 2%-5% sebagai pelengkap 

kebutuhan akan mineral terutama kalsium juga sebagai penambah protein.  

5. Garam dapur dengan komposisi sebesar 2% sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan mineral.  

6. Bila diperlukan bisa diberikan tambahan vitamin yang sudah banyak 

digunakan sebagai pelengkap kebutuhan mikro, tetapi tetap berpatokan 

pada dosis yang ditentukan, jangan sampai berlebihan. 

Pakan berkualitas bagi ternak sapi potong dipenuhi dari hijauan 10% BB 

(Bobot Badan), kemudian dilengkapi dengan pemberian pakan tambahan yang 

memanfaatkan limbah dan sisa hasil pertanian lokal, salah satu contohnya adalah 

kulit kacang yang mempunyai kandungan gizi cukup tinggi. Pemanfaatan kulit 

kacang tanah untuk usaha pembibitan dapat mencapai 20% dalam konsentrat 

komersial. Kandungan PK pada kulit kacang adalah sebesar 5,77%, BK 87,38%, 

Lemak kasar 2,51%, Serat kasar 73,37%, TDN sebesar 31,70% (Syamsu dkk. 

2003). Jerami kacang tanah merupakan salah satu sumber hijauan yang berkualitas 
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dan  mempunyai palatabilitas yang baik. Bahan pakan ini umumnya diberikan 

dalam bentuk segar karena apabila dilayukan menurunkan palatabilitas dan juga 

kualitasnya (Sukria dan Krisnan, 2009). 

 Ampas tebu merupakan tanaman komersial terpenting di Indonesia 

digunakan sebagai tanaman penghasil gula dan etanol. Tebu juga bisa 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia dimusim kemarau untuk 

menggantikan hijauan. Secara umum ampas tebu mengandung PK 1,01%– 2,11%; 

serat kasar (SK) 43%– 52% serta kandungan lignin yang memcapai 11,20%  

(Cabral et al., 2009). 

2.3.2 Manfaat Pakan Komplit 

Manfaat penggunaan pakan komplit pada ternak kambing dapat pula 

dilihat dari aspek potensi sumberdaya lokal, berupa biomasa bahan pakan 

nonkonvensional yang merupakan hasil samping atau sisa pertanian maupun 

agroindustri. Potensi biomasa bahan pakan alternatif ini sangat besar, baik dalam 

jumlah maupun keragaman jenisnya. Pakan komplit juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan taraf penggunaan hasil sisa/samping industri agro yang tergolong 

limbah basah (wet by-products) yang relatif cepat rusak. Pencampuran limbah 

basah dengan bahan pakan lain yang relatif kering untuk menyusun pakan komplit 

dapat mengurangi biaya pengeringan (Ginting, 2009). 

Penambahan konsentrat pada sapi perah dapat meningkatkan pertambahan 

bobot badan (PBB) dengan rataan 0,68 kg/h, dibandingkan dengan pemeliharaan 

tradisional yang hanya 0,1 kg/h. Pemberian konsentrat 75% menghasilkan bobot 

badan (BB), pertambahan bobot badan (PBB), konsumsi, konversi dan 
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keempukan daging yang lebih baik dari 25% konsentrat (Khasrad dan 

Rusdimansyah, 2012). 

2.4 Perilaku Konsumen 

Menurut Dharmmesta dan Handoko (2008), perilaku konsumen (consumer 

behavior) adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa tersebut, 

didalamnya termasuk proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Keberhasilan perusahaan dalam pemasaran 

perlu didukung pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen, karena 

dengan memahami perilaku konsumen perusahaan dapat merancang apa saja yang 

diinginkan konsumen. 

Para pemasar membutuhkan informasi yang handal mengenai konsumen-

nya dan ketrampilan khusus untuk menganalisis dan menginterpretasikan 

informasi. Kebutuhan ini berkontribusi pada pengembangan perilaku konsumen 

sebagai bidang studi spesifik dalam pemasaran. Secara sederhana, istilah perilaku 

konsumen mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh para individu dalam 

membeli dan menggunakan barang dan jasa. Pada hakikatnya, lingkup studi 

perilaku konsumen meliputi sejumlah aspek krusial. 

Menurut Tjiptono (2006), bahwa aspek-aspek tersebut terdiri dari : Siapa 

yang membeli produk atau jasa?, Apa yang dibeli?, Mengapa membeli produk 

atas jasa tersebut?, Kapan membeli?, Dimana membelinya?, Bagaimana proses 

keputusan pembeliannya?, dan Berapa sering membeli atau menggunakan produk 

atau jasa tersebut?. 
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Menurut Kotler dan Amstrong (2002) perilaku konsumen merupakan 

perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga, yang 

membeli produk untuk konsumsi personal. Dari beberapa pengertian perilaku 

konsumen yang diberikan oleh para ahli pemasaran, maka dapat disimpulkan, 

yaitu : 

1. Perilaku konsumen menyoroti individu dan rumah tangga. 

2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum 

pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan produk. 

3. Perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah 

yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, siapa saja, dan bagaimana barang 

yang sudah dibeli dikonsumsi.  

Selain itu juga terdapat variabel–variabel yang tidak dapat diamati, seperti 

nilai-nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana 

konsumen mengevaluasi alternatif, dan apa yang dirasakan konsumen tentang 

kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam. Meskipun ada 

banyak faktor yang mempengaruhi dalam memahami perilaku konsumen, namun 

bagi perusahaan sudah merupakan keharusan untuk memahami perilaku 

konsumennya sehingga dengan demikian perusahaan dapat menetapkan kegiatan 

pemasarannya secara lebih tepat. 

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

pembelian konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial,faktor personal dan 

faktor psikologi seperti yang ditunjukkan Gambar 2.1 berikut ini. 
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Gambar 2. 1  Model Kotak Hitam Pemasaran 
Sumber : Philip Kotler (2000) 

2.4.1 Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 2 Model Perilaku Konsumen 

  Sumber: Hamidah (2004) 

2.4.2 Tiga Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Konsumen 

Menurut Hamidah (2004), ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi 

pilihan konsumen yaitu: 

1. Konsumen Individu  

Pilihan merek dipengaruhi oleh 

a. Kebutuhan konsumen 
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b. Persepsi atas karakteristik merek 

c. Sikap ke arah pilihan. Sebagai tambahan, pilihan merek dipengaruhi 

oleh demografi konsumen, gaya hidup, dan karakteristik personalia.  

2. Pengaruh Lingkungan  

Lingkungan pembelian konsumen ditunjukkan oleh: 

a. Budaya (Norma kemasyarakatan, pengaruh kedaerahan atau kesukuan) 

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

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

d. Faktor menentukan yang situasional (situasi dimana produk dibeli 

seperti keluarga yang menggunakan mobil dan kalangan usaha).  

3. Marketing strategy  

Merupakan variabel dimana pemasar mengendalikan usahanya 

dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumen. Variabel-variabelnya 

adalah : 

a. Barang 

b. Harga 

c. Periklanan 

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 
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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. 

Pengalaman konsumsi secara langsung akan berpengaruh apakah konsumen akan 

membeli merek yang sama lagi.  

Arah umpan balik konsumen mengarah kembali kepada organisasi 

pemasaran. Pemasar akan mengikuti 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. 

2.4.3 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 kebiasaan. Keputusan dibuat berdasarkan proses kognitif dari 

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

Menurut Hamidah (2004),  keterlibatan kepentingan pembelian yang tinggi 

adalah penting bagi konsumen. Pembelian berhubungan secara erat dengan 

kepentingan dan persepsi konsumen itu sendiri. Beberapa resiko yang dihadapi 

konsumen adalah resiko keuangan, sosial, psikologi. Dalam beberapa kasus, untuk 

mempertimbangkan pilihan produk secara hati-hati diperlukan waktu dan energi 

khusus dari konsumen.  Keterlibatan kepentingan pembelian yang rendah, dimana 

tidak begitu penting bagi konsumen, maka 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. Sehingga, keterlibatan kepentingan pembelian yang rendah 

umumnya memerlukan proses keputusan yang terbatas (a limited process of 

decision making).  

2.5 Strategi Pemasaran 

Menurut  Kotler dan Amstrong (2002) Pemasaran (Marketing)  adalah 

kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

melalui proses pertukaran. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2002) pemasaran adalah sebagai suatu 

proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal 

balik produk dan nilai dengan orang lain. 
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Prinsip dasar pemasaran yaitu menciptakan nilai bagi langganan (customer 

value), keunggulan bersaing (competitive advantages), dan fokus pemasaran. 

Tujuan pemasaran bukan mendapatkan langganan (get customer), akan tetapi 

memperbaiki situasi bersaing (improve competitive situation). Dalam konteks ini, 

seorang wirausaha harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan mutu yang 

lebih baik, harga yang lebih murah, dan penyerahan yang lebih cepat daripada 

pesaing. 

Ditambahkan oleh Kotler (2002), Strategi pemasaran adalah pengambilan 

keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi 

pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan 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 di pasar: Strategi pemasaran harus 

disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, apakah 

memimpin, menantang, mengikuti atau hanya mengambil sebagian kecil 

dari pasar. 

3. Situasi ekonomi: Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi 

ekonomi dan pandangan kedepan, apakah ekonomi berada dalam situasi 

makmur atau inflasi tinggi. 

Strategi pemasaran merupakan suatu manajemen yang disusun untuk 

mempercepat pemecahan persolalan pemasaran dan membuat keputusan yang 
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bersifat strategis. Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada 

saat penyusunan strategi pada level yang berbeda. Pemasaran merupakan fungsi 

yang memiliki kontak paling besar denganlingkungan eksternal, padahal 

perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatasterhadap lingkungan eksternal. 

Oleh karena itu pemasaran memainkan perananpenting dalam pengembangan 

strategi.Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk 

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka 

mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu 

(Fandy, 2000) : 

1. Bisnis ada yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang 

dapat dimasuki di masa mendatang. 

2. Bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan 

sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk, 

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

sasaran. 

Dalam konteks penyusunan strategi, pemasaran memiliki 2 dimensi,yaitu 

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

hubungan yang telah ada antara perusahaan dengan lingkungannya. Sedangkan 

dimensi masa yang akan datang mencakup hubungan dimasa yang akan datang 

yang diharapkan akan dapat terjalin dan program tindakan yang diperlukan untuk 

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

yang mendasari manajemen untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya 

dalam sebuah pasar sasaran, strategi pemasaran mengandung keputusan dasar 
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tentang pemasaran, bauran pemasaran, bauran pemasaran dan alokasi pemasaran 

(Kotler dan Amstrong 2002). 

2.5.1 Perencanaan Pemasaran Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal dilakukan evaluasi secara periodik kekuatan 

dan kelemahan untuk variabel-variabel yang ada dalam bidang pemasaran yang 

meliputi produk, harga, promosi dan distribusi. 

A. Produk  

Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. 

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

karenanya, perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan produk 

yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Produk berdasarkan tujuan 

pemakaiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang 

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

yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Sedangkan selera 

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

bersifat dinamis. 

B. Harga 

Harga suatu produk dapat dinyatakan sebagai alat pemasaran yang cukup 

penting, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan, 

misalnya karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan 

kebijakan saluran distribusi dan promosi. Meskipun tidak disangkal bahwa suatu 

tingkat harga harus dapat menutup biaya bauran pemasaran. Tinggi atau 

rendahnya harga suatu produk akan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut 

(Kotler dan Amstrong 2002) : 
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1. Permintaan, apabila permintaan konsumen terhadap produk tinggi 

biasanya merupakan indikator bahwa daya beli konsumen tinggi. Adanya 

kondisi demikian maka harga akan dapat ditetapkan secara maksimal. 

2. Biaya, penetapan harga secara minimal sebatas tingkat biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk memperhatikan juga kondisi 

perekonomiannya. 

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

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

pada tingkat harga tertinggi (eksterm maximal). Jika pada suatu kondisi 

daya beli masyarakat tetap tinggi, tetapi perusahaan dihadapkan pada 

persaingan, maka perusahaan tesebut harus menyesuaikan terhadap 

kondisi persaingan yang dihadapi. 

4. Kebijakan Pemerintah, faktor ini sering menjadi kendala dalam penetapan 

harga standar. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah faktor 

tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah mengambil kebijakan 

dalam mengendalikan harga dari perusahaan dengan alasan utama dalam 

bauran pemasaran yang menghasilkan penjualan. Oleh sebab itu penetapan 

harga perlu strategi artinya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. 

C. Promosi 

Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak 

paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah 

komunikasi. Menurut Swastha dan Irawan (2002) promosi adalah : 
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1. Arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

sesesorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran. 

2. Semua jenis kegiatan pemasaran ditujukan untuk mendorong permintaan. 

Dari pengertian tersebut, maka promosi merupakan usaha penciptaan 

pertukaran atau dorongan permintaan. Promosi dapat dilakukan melalui 

metode, promosi penjualan, petugas penjualan dan publisitas. 

3. Periklanan, merupakan bentuk komunikasi bukan pribadi yang dijalankan 

melalui media yang dibayar atas usaha. Periklanan mempunyai banyak 

kegunaan, antara lain : pembentukan citra organisasi yang panjang, 

pembentukan merek, penyebaran informasi, pelayanan tertentu, serta 

anjuran atas suatu maksud. Periklanan bersifat membujuk atau mengajak 

masyarakat agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang melakukan pengiklanan tersebut, sehingga pengiklanan 

merupakan suatu proses, yaitu suatu proses kegiatan untuk mempersiapkan 

berita dan menyebarkan kepada pasar. Sementara iklan adalah beritanya 

itu sendiri. Iklan juga berfungsi sebagai alat persuasi, menciptakan kesan, 

memuaskan keinginan dan alat komunikasi. 

4. Promosi Penjualan, promosi penjualan merupakan satu bagian dari 

kegiatan promosi. Promosi penjualan mencoba untuk memasuki dan 

membujuk konsumen dengan sarana atau alat serta metode yang diawasi 

oleh perusahaan itu sendiri. Beberapa sarana yang digunakan dalam 

promosi penjualan agar kegiatan tersebut mencapai sasaran yang 

diinginkan antara lain : 
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a. Sampel, kupon, paket harga, premi dan trading stamps 

b. Display point of purchase dan demonstrasi 

c. Promosi dagang 

d. Konvensi bisnis dan pameran dagang 

e. Kerlombaan, undian dan permainan 

5. Petugas Penjualan, adalah pemasaran yang mengadakan interaksi antar 

individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, 

memperbaiki, menguasai ataupun mempertahankan hubungan pertukaran 

yang saling menguntungkan dengan pihak lain (Swastha,2001). Pengertian 

tersebut mengandung maksud , bahwa untuk melaksanakan kegiatan 

petugas penjualan diperlukan tenaga manusia yang bayak dan terampil 

untuk memperkenalkan suatu produk, serta menguasai secara detail 

tentang identitas dan manfaat produk yang akan dijual. Tahap-tahap proses 

bertugas penjualan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan sebelum penjualan 

b. Penentuan lokasi pembeli potensial 

c. Pendekatan pendahuluan 

d. Melakukan penjualan 

e. Pelayanan sesudah penjualan 

6. Publisitas merupakan sebagian kecil dari hubungan masyarakat, karena 

publisitas adalah merupakan informasi tentang seseorang, barang atau 

organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media, dengan 

tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsor. Bagi 

perusahaan atau industri yang penting adalah memilih metode dan media 
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yang sesuai untuk memberikan informasi kepada konsumen, sehingga 

peningkatan penjualan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan. Ada beberapa strategi untuk promosi, yaitu : 

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

petugas penjualan penjualan terhadap semua tingkatan saluran distribusi 

agar dapat menjual lebih banyak 

b. Pull strategy, yaitu promosi yang memfokuskan pada kegiatan iklan 

yang ditujukan pada konsumen secara intensif dan ekstensif agar 

konsumen termotivasi untuk membeli lebih banyak 

c. Pull dan push strategy,  menerapkan kedua cara strategi tersebut secara 

bersama-sama 

D. Saluran Distribusi 

Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses 

pengembangan pemasaran, guna mencapai pasar sasaran bagi perusahaan dan 

tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan pemasaran strategis. Jauh 

sebelum produk selesai, manajemen harus menentukan metode apa yang akan 

didayagunakan untuk mengantarkan produk ke pasar. Saluran distribusi adalah 

saluran yang digunakan oleh produsenuntuk menyalurkan barang sampai ke 

tangan konsumen atau pemakai industri (Swastha, 2001)  

Tugas untuk menyalurkan produk ini menyangkut pembentukan strategi 

saluran distribusi dan distribusi fisik produk. Strategi distribusi adalah masalah 

penentuan cara dalam rangka perusahaan menyampaikan produknya ke 

pasar/konsumen. Sedangkan distribusi fisik adalah produk apa dan bagaimana 

yang akan diangkut kepasar/konsumen. Ada beberapa saluran distribusi yang 
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dapat digunakan untuk menyalurkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

baik secara langsung maupun melalui perantara. Macam-macam saluran distribusi 

yang paling banyak digunakan untuk produk hasil produksi bagi konsumen adalah 

sebagai berikut : (Kotler dan Amstrong 2002). 

1. Langsung dari produsen kepada konsumen 

2. Dari produsen kepada konsumen melalui pengecer 

3. Melalui saluran produsen ke pedagang besar, kemudian kepada pengecer 

dan akhirnya ke konsumen 

4. Produsen kepada agen, kemudian kepada pengecer dan akhirnya kepada 

konsumen 

5. Produsen kepada agen, pedagang besar kemudian kepada pengecer dan 

akhirnya kepada konsumen 

Keputusan distribusi merupakan sasaran bagi usaha pemasaran lainnya. 

Keputusan distribusi mempunyai empat komponen pokok yaitu : 

1. Strategi distribusi, yaitu usaha untuk menentukan arah sebagai dasar 

perusahaan untuk menyalurkan produknya ke pasar, sehingga perusahaan 

perlu memilih perantara yang akan digunakan dalam menjual produknya. 

2. Penentuan lokasi, perusahaan memfokuskan pada penentuan jumlah dan 

lokasi tempat penjualan yang diinginkan. Jadi, perusahaan perlu 

mempertimbangkan banyaknya tempat penjualan maksimal dan lokasi 

yang paling baik yang harus disediakan. 

3. Logistik distribusi, yaitu pertimbangan keputusan terbaik bagi penyediaan 

dan penawaran produk kepada penjual perantara atau pembeli akhir. 
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4. Manajemen distribusi, merupakan usaha perusahaan dalam 

mengembangkan, pengelolaan dan pengendalian terhadap bauran 

pemasaran. Kebijakan distribusi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 

(Kotler, 2004) 

a. Distribusi insentif, merupakan kebijakan perusahaan dalam 

menempatkan produknya di setiap saluran yang tersedia. Kebijakan 

ini diarahkan untuk menjangkau tingkat keseringan pembelian yang 

tinggi serta meminimumkan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. 

b. Distribusi selektif, merupakan kebijakan perusahaan dalam 

menempatkan produknya terbatas pada sejumlah saluran distribusi. 

Kebijakan ini ditujukan untuk memasarkan produk konsumen bersedia 

mencarinya. Selain itu kebijakan ini memberikan kemudahan 

perusahaan untuk mengadakan pengawasan. 

c. Distribusi eksklusif, merupakan kebijakan perusahaan untuk 

menempatkan produknya lebih terbatas pada penyalur yang eksklusif. 

Kebijakan ini dapat diambil untuk usaha patungan antara seller 

dengan reseller serta lebih bermanfaat bagi perusahaan yang berskala 

besar. 

2.5.2 Perencanaan Pemasaran Lingkungan Eksternal 

Untuk membuat atau menentukan tujuan, sasaran dan strategi-strategi yang 

akan diambil, diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh mengenai 

lingkungan dimana perusahaan berada. Lingkungan eksternal adalah suatu 

kekuatan yang berada di luar perusahaan dimana perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh sama sekali terhadapnya (uncontrolable) sehingga perusahaan-
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perusahaan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja semua 

perusahaan dalam industri tersebut lingkungan eksternal terdiridari tiga macam 

lingkungan : (Wahyudi, 2004).  

A. Lingkungan umum (general environment)  

1. Naik turunnya perekonomian yang disebabkan oleh siklus bisnis, inflasi 

atau deflasi, kebijakan moneter, kebijkan fiskal dan neraca pembayaran 

2. Perubahan iklim sosial dan politik 

3. Perkembangan teknologi 

4. Kebijakan pemerintah atau Peraturan Pemerintah 

B. Lingkungan Industri (industri environment) 

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

masyarakat, demografi, geografi, biaya bahan baku 

2. Persaingan(competition), yaitu adanya persaingan antar perusahaan,atau 

pendatang baru serta adanya produk pengganti 

3. Pemasok (supplier) 

C. Lingkungan operasional 

1. Keuangan 

2. Pemasaran (luas pasar maupun pertumbuhan pasar) 

3. Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja 

4. Pesaing 

2.5.3 Strategi Pemasaran Pakan Komplit Sapi Perah 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Jannah et al; 2012), hasil uji konsep 

berdasarkan penilaian top two boxes, yaitu penilaian berdasarkan dua jawaban 

tertinggi yang dipilih oleh konsumen, menyatakan 57% konsumen tertarik 
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terhadap konsep produk pakan komplit. Hal ini dikarenakan konsep ini mampu 

menjawab kebutuhan para peternak sapi 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 

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 Sapi. 

Strategi ini sebagai salah satu upaya untuk merubah posisi produk dalam 

persaingan, dimana saat ini peternak sapi banyak menggunakan limbah pertanian 

maupun limbah usaha, seperti tahu tempe sebagai pakan cadangan. 

Upaya perbaikan yang  sangat penting untuk memenuhi mutu produk yang 

diinginkan konsumen adalah meyakinkan para peternak sapi mengenai 

keunggulan dari produk pakan komplit, terutama untuk menghasilkan produksi 

susu dan daging sesuai harapan dan kandungan pakan komplit yang juga dapat 

berbentuk pakan konsentrat (berbentuk mash). 

Selain itu, karena sifatnya yang kering dikhawatirkan tidak sesuai untuk 

sapi perah 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 
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padat agar mudah dicerna oleh sapi, kemudian diinfomasikan mengenai cara 

penggunaan pakan komplit yang sebaiknya tercantum di kemasan pakan komplit. 

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 sapi mudah dan sedekat mungkin 

dari badan Koperasi. Hal yang akan dilakukan dalam rangka mempromosikan 

produk ini melalui: 
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1. Pemberian informasi secara Above the line, yaitu kegiatan promosi 

menggunakan media-media yang ada, diantaranya beriklan di majalah 

Peternakan, POS Material, pemasangan spanduk, penyebaran poster, dan 

penyebaran pamflet, leaflet, serta melalui radio lokal di masing-masing 

daerah. 

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

peternak 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 et al, 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. 

2.6 Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis dalam yang 

digunakan dalam menginterpretasikan kondisi eksisting di wilayah studi, 

khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan 

internal memegang peran yang sama pentingnya (Rangkuti, 2005). 

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

S (strength/kekuatan) : Suatu keadaan atau kondisi yang ada/dimiliki, yang 

dianggap/merupakan hal yang sudah baik. 
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W (weakness/kelemahan/masalah) : Suatu keadaan atau kondisi yang dianggap 

memiliki kelemah atau masalah 

O (opportunity/kesempatan/peluang): Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau 

yang akan terjadi di dalam/sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk 

digunakan bagi pengembangan potensi. 

T (threat/ancaman/hambatan): Suatu keadaan/ kondisi yang ada atau yang akan 

terjadi di dalam/sekitar daerah yang dianggap dapat menghambat/ mengancam 

pengembangan potensi. 

Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan 

kesempatan dan ancaman merupakan faktor eksternal. 

S t r e n g t hS t r e n g t h OpportunityOpportunity

WeaknessesWeaknesses T h r e a tT h r e a t

Anticipate FutureAnticipate FutureReview Past
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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 merumuskan 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 sebagai faktor 
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positif dan kelemahan serta ancaman yang ada sebagai faktor negatif. Maka 

diperoleh semacam core strategy yang prinsipnya merupakan (Joyiyanto, 2005) 

1. Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada secara 

terbuka 

2. Strategi yang mengatasi ancaman 

3. Strategi yang memperbaiki kelemahan 

Dalam memanfaatkan SWOT, juga terdapat alternatif penggunaan yang 

didasarkan dari kombinasi masing-masing aspek sebagai berikut (Rangkuti, 2001) 

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

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

menghadapi ancaman (T) dan berusaha maksimal menjadikan ancaman 

sebagai peluang. 

WO :Meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O). 

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

ancaman (T). 
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Gambar 2. 5Matriks SWOT 
Sumber: Rangkuti (2001) 

Tahapan-tahapan yang diperlukan untuk pembuatan analisis SWOT adalah : 

1. Memanfaatkan data dan informasi tentang potensi dan masalah yang ada 

pada  pemetaan potensi dan masalah. Tempatkanlah sesuai dengan lokasi 

dan sektor 

2. Menentukan kesempatan dan hambatan dari potensi dan masalah tersebut 

3. Memasukan ke dalam matriks 

4. Melihat keterkaitan unsur-unsur dalam matriks 

2.7 EFAS-IFAS 

Teori EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis Summary). Merupakan 

cara-cara penentuan faktor strategi eksternal/EFAS ( Rangkuti, 2001): 

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); 
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3. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberi skala 

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

faktor tersebut terhadap kondisi objek yang bersangkutan; 

4. Mengalikan bobot dengan rating. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi; 

5. Memberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan 

bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

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

penentuan faktor strategi Internal/IFAS (Rangkuti, 2001) : 

1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan; 

2. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 

(sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting); 

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

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

faktor tersebut terhadap kondisi objek yang bersangkutan. 

4. Mengalikan bobot dengan rating. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi. 

5. Memberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan 

bagaimana skor pembobotannya dihitung 

Setelah menghitung pembobotan pada analisis EFAS – IFAS, maka hasil 

pembobotannya dimasukkan ke dalam matriks analisis EFAS – IFAS berikut ini. 
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Gambar 2. 6Matriks Strategi Analisis EFAS – IFAS 
Sumber: Rangkuti (2001) 

 

1. Kuadran I (Growth), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran 

ini terdiri dari dua ruang yaitu : 

a. Ruang A dengan Rapid Growth Strategy, yaitu strategi pertumbuhan aliran 

cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal  untuk target 

tertentu dan dalam waktu yang singkat 

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

dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan 

dengan kondisi. 

2. Kuadran II (Stability), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada 

kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu : 
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a. Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy (melaksanakan 

pengembangan aktif dan agresif) 

b. Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy  (pemilihan hal-hal yang 

dianggap penting) 

3. Kuadran III (Survival), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada 

kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu : 

a. Ruang E dengan Turn Around Strategy, yaitu strategi bertahan dengan cara 

tambal sulam untuk operasional objek 

b. Ruang F dengan Guirelle Strategy, yaitu strategi gerilya, sambil 

operasional dilakukan diadakan pembangunan atau usaha pemecahan 

masalah dan ancaman 

4. Kuadran IV (Diversification), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada 

kuadran ini terdiri dari ruang yaitu: 

a. Ruang G dengan Concentric Strategy, yaitu strategi pengembangan yang 

dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu 

pihak. 

b. Ruang H dengan Conglomerate Strategy, yaitu strategi pengembangan 

masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor itu sendiri. 

 


