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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Pemasaran 

 Beberapa ahli memberikan bermacam-macam definisi tentang pemasaran. 

Menurut Kotler (2000), Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. Menurut Swastha (2001), Pemasaran adalah sistem 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menetapkan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, dan ide kepada pasar 

sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Stanton 

(2003) pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 

mencapai sasaran serta tujuan organisasi. 

 Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2008), pemasaran adalah 

membuat penjualan tidak diperlukan lagi. Penjualan dan iklan hanyalah bagian 

dari bauran pemasaran yang lebih besar seperangkat sarana pemasaran yang 

bekerjasama untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan menciptakan hubungan 

dengan pelanggan. Di sebagian besar masyarakat, pemasaran sering diartikan 

sebagai proses penjualan barang dan jasa, tetapi apabila dilihat lebih mendalam 

pengertian pemasaran mempunyai aspek yang lebih luas daripada pengertian 

tersebut. Didefinisikan secara luas, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial 

dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Dalam 

konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan hubungan 

pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. 
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 Dari definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang berkelanjutan, berorientasi 

pada pemuasan kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen potensial melalui 

kegiatan-kegiatan perencanaan, penetapan harga, pendistribusian dan promosi 

produk yang bernilai untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Jangkauan Pemasaran sangat luas, berbagai tahap kegiatan harus dilalui 

oleh barang dan jasa sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga ruang 

lingkup kegiatan yang luas itu disederhanakan menjadi empat kebijakan 

pemasaran yang lazim disebut sebagai Bauran Pemasaran.  

 Definisi bauran pemasaran menurut Kotler (2002) adalah : seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya dalam pasar sasaran.Bauran Pemasaran terdiri dari segala sesuatu 

yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. 

Kemungkinan yang banyak itu dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok 

variabel yang dikenal sebagai 4P, yaitu product, price, place dan promotion.  

1. Produk (product) 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2000) produk didefinisikan sebagai apa 

saja yang ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk termasuk 

objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide.Produk merupakan unsur 

pertama dan paling penting dalam bauran pemasaran. Masing-masing produk 

diidentifikasikan melalui merek yang berbeda untuk membedakannya dari pesaing 

dengan menggunakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari 

hal-hal itu. 

2. Harga (price) 

 Menurut Saladin (2003) pengertian harga adalah sejumlah uang sebagai 

alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa.  Harga dapat juga dikatakan 

penentuan nilai suatu produk di benak konsumen yang  harus dibayar  oleh 

pelanggan untuk memperoleh produk tadi.Harga merupakan satu-satunya unsur 
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bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, unsur lainnya 

menimbulkan biaya. Harga juga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran 

yang paling fleksibel, harga dapat diubah dengan cepat, tidak seperti bauran 

pemasaran lainnya. Namun dalam melakukan perubahan harga perusahaan harus 

benar-benar mempertimbangkan secara cermat reaksi pelanggan dan juga pesaing. 

3. Distribusi (place) 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2000) tempat adalah termasuk kegiatan-

kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan 

sasaran.Tempat bukan berarti hanya lokasi perusahaan saja tapi juga termasuk di 

dalamnya : saluran pemasaran, kumpulan dan pengaturan lokasi, persediaan serta 

transportasi. Dalam industri jasa, tempat terutama mengacu pada lokasi dan 

distribusi yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh 

jasa perusahaan.Keputusan-keputusan lokasi dan saluran penjualan meliputi 

pertimbangan mengenai cara penyampaian produk kepada pelanggan dan dimana 

produk harus ditempatkan. 

4. Promosi (promotion) 

 Djaslim(2003) mendefinisikan promosi adalah suatu komunikasi informasi 

penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku 

pembeli, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi 

pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Dengan promosi pada dasarnya 

diharapkan dapat membuat permintaan menjadi inelastis pada saat harga naik dan 

membuat elastis pada saat harga turun. 

2.3  Keputusan Pembelian  

 Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan bukanlah hal 

yang sederhana, pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan 

mereka namun dapat bertindak sebaliknya. Mereka mungkin menanggapi 

pengaruh yang mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir. Karenanya 

pemasar harus mempelajari keinginan, persepsi serta perilaku pembelian 

pelanggan sasaran mereka. 
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2.3.1 Faktor Utama Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

a. Faktor Budaya 

 Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap 

perilaku. Peran budaya, sub-budaya, dan kelas sosial pembeli sangatlah penting. 

Budaya, adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Setiap 

budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak 

ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Sub-budaya terdiri dari 

bangsa, agama, kelompok ras dan daerah geografis. Banyak sub-budaya yang 

membentuk segmen pasar penting, dan pemasar sering merancang produk dan 

program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.  

 Kelas sosial, tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator 

lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. Kelas sosial berbeda dalam 

busana, cara berbicara, preferensi rekreasi, dan banyak ciri-ciri lain. Kelas sosial 

memiliki beberapa ciri. Pertama, orang-orang dalam kelas sosial yang sama 

cenderung bertingkah laku lebih seragam daripada orang-orang dari dua kelas 

sosial yang berbeda. Kedua, orang-orang yang merasa menempati inferior atau 

superior sehubungan dengan kelas sosial mereka. Ketiga, kelas sosial seseorang 

ditandai oleh sekumpulan variabel, seperti pekerjaan, penghasilan, kesejahteraaan, 

pendidikan, dan pandangan terhadap nilai daripada suatu variabel. Keempat, 

individu  dapat pindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain, ke atas dan ke 

bawah  sepanjang hidup mereka. Luasnya mobilitas ini bergantung pada kelakuan 

stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat. 

b. Faktor Sosial 

 Sebagai tambahan atas faktor budaya, perilaku seorang konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta 

peran dan status. Kelompok acuan, banyak kelompok yang mempengaruhi 

perilaku seseorang. Kelompok acuan seseorang  terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap 

seseorang dinamakan Kelompok Keanggotaan. Kelompok keanggotaan adalah 
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kelompok kelompok primer,  seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja, 

yang berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan informal.  

c. Faktor Pribadi 

 Keputuasan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut adalah usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep-konsep diri pembeli.Usia dan 

tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa berbeda sepanjang hidupnya. 

Suatu penelitian telah mengidentifikasi tahap siklus hidup psikologis. Orang 

dewasa mengalami perjalanan dan transformasi sepanjang perjalanan hidupnya. 

Pemasar memberikan perhatian yang besar pada situasi hidup yang berubah dan 

dampak mereka terhadap perilaku konsumsi. Pekerjaan sesorang juga bisa 

mempengruhi perilaku konsumsi. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok 

pekerjaan yang memiliki minat diatas rata-rata atas produk dan jasa mereka. 

 Keadaan ekonomi. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi seseorang. Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat 

dibelanjakan, tabungan dan aktiva, hutang, kemampuan untuk meminjam, dan 

sikap atas belanja atau menabung. Pemasar barang-barang yang peka tehadap 

harga terus menerus memperhatikan trend penghasilan pribadi, tabungan dan 

tingkat bunga, jika indikator ekonomi menandakan resesi, pemasar dapat 

mengambil langkah-langkah untk merancang ulang, melakukan penempatan ulang 

kembali harga produk mereka sehingga mereka dapat terus menawarkan nilai 

pada pelanggan sasarannya. 

d. Faktor Psikologis 

 Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi 

utama-motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan pendirian Motivasi. 

Seseorang memiliki bantak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan 

bersifat biogenis; muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tak nyaman. 

Kebutuhan lain bersifat psikogenis ; mereka muncul dari tekanan psikologis 

seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan atau rasa memiliki. Sebagiab 

besar kebutuhan psikogenis tidak cukup kuat untuk memotivasi orang agar 

bertindak dengan segera. Suatu kebutuhan akan menjadi motif jika ia di dorong 
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hinga mencapai tingkat intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang 

cukup mendorong seseorang untuk bertindak. Dengan memuaskan kebutuhan 

tersebut ketegangan akan berkurang. 

2.3.2 Tipe Perilaku Konsumen Dalam Pembelian 

 Perilaku konsumen dalam pembeliannya dapat dikelompokkan kedalam 

empat tipe, yaitu : 

 Pertama, adalah konsumen yang melakukan pembeliannya dengan 

pembuatan keputusan (timbul kebutuhan, mencari informasi, dan mengevaluasi 

merek serta memutuskan pembelian), dan dalam pembeliannya memerlukan 

keterlibatan tinggi 

 Kedua, perilaku konsumen yang melakukan pembelian terhadap suatu 

merek tertentu secara berulang-ulang dan konsumen mempunyai keterlibatan 

tinggi dalam proses pembeliannya. perilaku konsumen seperti itu menghasilkan 

perilaku tipe konsumen yang loyal terhadap merek (brand loyalty). 

 Ketiga, perilaku konsumen yang melakukan pembeliannya dengan 

pembuatan keputusan, dan pada proses pembeliannya konsumen merasa kurang 

terlibat. Perilaku pembelian seperti itu menghasilkan tipe perilaku konsumen  

limited decision making. 

 Keempat, perilaku konsumen yang dalam pembelian atas suatu merek 

produk berdasarkan kebiasaan, dan pada saat melakukan pembelian, konsumen 

merasa kurang terlibat. Perilaku seperti itu menghasilkanperilaku konsumen tipe 

inertia. Inertia merupakan perilaku konsumen yang berulang kali dilakukan, tetapi 

sebenarnya konsumen itu tidak loyal karena mudah mengubah pilihan mereknya. 

2.3.3 Peran Pembelian 

 Adalah mudah untuk mengidentifikasi pembeli berbagai produk. 

Meskipun demikian, pemasar harus hati-hati dalam menetapkan keputusan 

mengenai sasaran mereka, karena peran pembelian selalu berubah. 
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 Kita dapat membedakan lima peran yang dimainkan orang dalam 

keputusan pembelian, yaitu : 

Kita dapat membedakan lima peran yang dimainkan orang dalam keputusan 

pembelian, yaitu : 

a. Pencetus (initiator) 

 Adalah seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 

suatu produk atau jasa.  

b. Pemberi pengaruh (influences) 

 Adalah seseorang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan membeli suatu produk atau jasa. 

c. Pengambil keputusan (deciders) 

 Adalah seseorang yang mengambil keputusan untuk setiap komponen 

keputusan pembelian, apakah membeli, tidak membeli, bagaimana membeli, dan 

dimana akan membeli. 

d. Pembeli (buyers) 

 Adalah orang yang melakukan pembelian sesungguhnya terhadap  brang 

ataupun jasa. 

e. Pemakai (user) 

 Adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa 

yang bersangkutan. 

2.4 Matriks External Factor Evaluation (EFAS) dan Matriks Internal 

Factor Evaluation (IFAS) 

2.4.1 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal 

Matriks Evaluasi Faktor Eksteral (Exteral Factor Evaluation- EFAS 

Matrix) Memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan 

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

pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif. 

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui 

terlebih dahulu Faktor Strategi Eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara 

penentuan Faktor Strategi Eksternal (Rangkuti, 2000) : 
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a. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman). 

b. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak pada faktor strategis. 

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor denagan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, 

diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. 

Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. 

Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4. 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari4,0 (outstanding) samapi dengan 1,0 (poor). 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya 

dihitung. 

f. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam 

kelompok industri yang sama. 
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Tabel 2.1 Contoh Matriks EFAS 

Faktor-Faktor 

Strategi Eksternal 
Bobot Rating Bobot X Rating Komentar 

Peluang : 

 Integrasi ekonomi 

Eropa 

 Perubahan struktur 

demografi 

 Pembangunan 

ekonomi di Asia 

 Terbukanya Eropa 

Timur 

 Kecenderungan 

superstores 

    

Ancaman : 

 Meningkatnya 

peraturan 

pemerintah 

 Meningkatnya 

persaingan 

 Whirlpool dan 

Electrolux menjadi 

global 

 Munculnya 

teknologi baru 

    

Total     

      (Sumber : Rangkuti, 2000) 
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2.4.2 Matriks Evaluasi Faktor Internal 

Matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal Factor Evaluation- IFAS 

Matrix) merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan mengevaluasi 

kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional. Setelah faktor-faktor 

strategi internal perusahaan diidentifikasikan, suatu tabel IFAS (Internal Factor 

Evaluation) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut 

dalam kerangka Strength and Weakness perusahaan.  

Tahap-tahap menyusunan matriks IFAS adalah (Rangkuti, 2000) : 

a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1. 

b. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 

(paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (Semua bobot 

tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk 

kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan 

membandingkan rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan 

variabel yang bersifat negatif kebalikanya. Contohnya jika kelemahan 

besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri yang nilainya adalah 1, 

sedangkan jika kelemahan dibawah rata-rata industri, nilainya adalah 4. 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outsanding) sampai 0,0 (poor). 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung. 

f. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 
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menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis internalnya.  

Tabel 2.2 Contoh Matriks IFAS 

Faktor-faktor 

Strategi Internal 

Bobot Rating Bobot X 

Rating 

Komentar 

Kekuatan : 

 Budaya kualitas 

Maytag 

 Pengalaman Top 

Manager 

 Integrasi vertikal 

 Hubungan yang 

baik dengan SDM 

 Memiliki orientasi 

intenasional 

    

Kelemahan : 

 Proses produksi 

(R &D) 

 Saluran distribusi 

 Dukungan kondisi 

keuangan kurang 

begitu baik 

 Posisi global 

sangat kurang 

 Fasilitas 

manufaktur 

    

Total     

     (Sumber : Rangkuti, 2000) 
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2.5 Analisis SWOT 

Untuk membuat suatu rencana kita harus mengevaluasi faktor eksternal 

maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya 

kekuatan (strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui 

kelemahan (Weakneses) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis 

terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui kesempatan (opportunity) yang 

terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman (treath) yang 

dialami oleh organisasi yang bersangkutan. 

 Menurut Rangkuti (2000), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Definisi analisa 

SWOT secara umum adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi 

bisnis. 

Penjelasan dari masing-masing SWOT , sebagai berikut: 

1. Strenghts (kekuatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan 

dari organisasi atau program pada saat ini. Strength ini bersifat internal 

dari organisasi atau sebuah program. 

2. Weaknesses (Kelemahan) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak 

berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi 

tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Weaknesses itu terkadang lebih 

mudah dilihat daripada sebuah kekuatan, namun ada beberapa hal yang 

menjadikan kelemahan itu tidak diberikan solusi yang tepat dikarenakan 

tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada. 

3. Opportunity (kesempatan) adalah faktor positif yang muncul dari 

lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita 

untuk memanfaatkannya. Opportunity tidak hanya berupa kebijakan atau 

peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga 

berupa respon masyarakat atau isu yang sedang diangkat. 
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4. Threat (ancaman) adalah factor negative dari lingkungan yang 

memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah 

organisasi dan program. Threat ini adalah hal yang terkadang selalu 

terlewat dikarenakan banyak yang ingin mencoba untuk kontroversi atau 

out of stream (melawan arus) namun pada kenyataannya organisasi 

tersebut lebih banyak layu sebelum berkembang. 

Menurut Umar (2001) analisis TOWS/SWOT yaitu matriks Threat- 

Opportinities-Weaknesses-Strengths (SWOT) yang merupakan matching tool 

yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan empat tipe strategi. 

Keempat strategi tersebut adalah: 

1. Strategi strengths opportunities (SO) 

Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih 

peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. 

2. Srategi strength thearts (ST) 

Melalui strategi ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau 

mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal.  

3. Strategi weaknesess opportunities (WO) 

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal 

perusahan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. 

4. Strategi weaknesess threats (WT) 

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi 

kelemahan intenal serta menghindari ancaman. 

2.5.1 Matriks SWOT 

Salah satu metode atau alat analisis yang digunakan untuk menyusun 

deskripsi tentang faktor-faktor strategi perusahan adalah Matrix SWOT. Matrix 

ini dinilai mampu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat kemungkinan 

alternative strategi. 

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua 
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informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Salah satu 

modal yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah 

Matriks SWOT (Rangkuti, 2000). 

Keempat strategi tersebut dikembangkan melalui key success factor pada 

sel yang berlabelkan S, W, O, dan T. Berikut delapan tahap penentuan strategi 

melalui matriks SWOT/TOWS: 

1. Buat daftar peluang eksternal perusahaan 

2. Buat daftar ancaman eksternal perusahaan 

3. Buat kekuatan kunci internal perusahaan 

4. Buat kelemahan kunci internal perusahaan 

5. Cocokkan kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan peluang-peluang 

eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi SO 

6. Cocokkan kelemahan-kelemahan internal perusahaan dan peluang-peluang 

eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WO 

7. Cocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal 

dan catat hasilnya dalam strategi ST 

8. Cocokan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal 

dan catat hasilnya dalam sel strategi WT 

Tabel 2.3  Matriks SWOT 

 

                         IFAS 

  EFAS    

Strengths (S) 

Tentukan 5-10 Faktor-Faktor 

Kekuatan Internal 

Weaknesses (W) 

Tentukan 5-10 Faktor-

Faktor Kelemahan 

Internal 

Opportunities (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 
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Treaths (T) 

Tentukan 5-10 

Faktor-Faktor 

Ancaman Eksternal 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

(Sumber : Rangkuti, 2000) 

 

2.5.2 Diagram SWOT 

Diagram SWOT digunakan untuk mempertajam analisis SWOT, tujuannya 

adalah agar perusahaan mengetahui posisi dan arah perkembangan selanjutnya.  

 

Gambar 2.1 Diagram SWOT 

Kuadran I : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut 

memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi 

internal organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus 

diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang 

agresif. 

Kuadran II : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara 

strategi diversifikasi. Diversifikasi yakni membuat strategi yang berbeda (lain dari 

yang biasanya) dengan memanfaatkan kekuatan internal, sehingga dimasa yang 

akan datang memungkinkan terciptanya peluang.  

Kuadaran III : Organisasi medapatkan peluang (eksternal) yang sangat besar, 

tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Fokus 
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organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal organisasi sehingga 

dapat merebut peluang dari luar tersebut dengan baik. 

Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

Strategi yang digunakan yakni mempertahankan diri untuk membangun kekuatan 

internal dan meminimalisir kelemahan. 

 

2.6 Analitical Hierarchy Process (AHP) 
Metode Analitical Hierarchy Process yang telah di kembangkan oleh 

Thomas L.Saaty merupakan suatu proses “rasionalistas sistematik”. 
Dimungkinkan untuk mempertimbangkan suatu persoalan sebagai suatu 
keseluruhan dan mengkaji interaksi serempak dari berbagai komponennya 
didalam suatu hiererki. AHP menangani persoalan kompleks sesuai dengan 
interaksi-interaksi pada persoalan itu sendiri. Proses ini membuat orang dapat 
memaparkan persoalan sebagaimana mereka lihat dalam kompleksitas dan 
memperluas definisi dan struktur melalui pengulangan. Untuk mengidentifikasi 
persoalan yang kritis, mendefinisikan strukturnya, dan menemukan serta 
menyelesaikan konflik, AHP memerlukan informasi dan pertimbangan dari 
beberapa peserta dalam proses itu. Melalui serentetan kerja matematis, AHP 
mensintesiskan penilaian-penilaian mereka menjadi suatu taksiran menyeluruh 
dari prioritas-prioritas relatif berbagai alternatif tindakan. Prioritas-prioritas yang 
di hasilkan AHP merupakan satuan dasar yang di gunakan dalam semua jenis 
analisis, misalnya mereka dapat menjadi garis pedoman untuk mengalokasi 
sumberdaya atau sebgai prioritas dalam membuat peramalan. AHP dapat di 
gunakan untuk merangsang timbulnya gagasan untuk melaksanakan tindakan 
kreatif, dan untuk mengevaluasi keefektifan tindakan tersebut. Selain itu, untuk 
membantu para pemimpin menetapkan informasi apa yang patut di kumpulkan 
guna mengevaluasi pengaruh faktor-faktor relevan dalam situasi kompleks. AHP 
dapat melacak ketidak konsistenan dalam pertimbangan dan ferensi peserta, 
sehingga para pemimpin mampu menilai mutu pengetahuan para pembantu 
mereka dan kemantapan pemecahan masalah itu (Saaty,1993). 

Analitical Hierarchy Process ini adalah suatu model yang luwes yang 
memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun 
gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka 
masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Proses ini 
tergantung pada imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk menyusun 
hierarki suatu masalah dan logika, instuisi dan pengalaman untuk memberi 
pertimbangan. Setelah di terima dan diikuti, AHP menunjukan bagaimana 
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menghubungkan elemen-elemen dari satu bagian masalah dengan elemen-elemen 
lain dari bagian  lain untuk memperoleh hasil gabungan. Prosesnya adalah 
mengindentifikasi, memahami, dan menilai interaksi-interaksi dari suatu sistem 
sebagai satu keseluruhan (Saaty,1993). 

Analitical Hierarchy Process memungkinkan para pengambil keputusan 
menggambarkan interaksi serentak dari banyak faktor dalam situasi yang 
kompleks dan tidak tersetruktur. Proses ini membantu mereka mengindentifikasi 
dalam menerapkan prioritas atas dasar sasaran serta pengalaman dan pengetahuan 
mereka tentang setiap masalah (Saaty,1993). 

2.6.1 Prinsip Dalam Menyusun Analitical Hierarchy Process 

Dalam memecahkan persoalan dengan Analitical Hierarchy ada 3 prinsip 
yaitu: (Saaty, 1993) 

 Penyusunan hiererki 

Penyusunan hiereraki suatu permasalahan merupakan langkah pendefinisian 
masalah yang rumit dan kompleks sehingga menjadi lebih jelas dan detail. 
Hiererki keputusan disusun berdasarkan pandangan pihak-pihak yang memiliki 
keahlian dan pengetahuan di bidangnya terhadap elemen yang ada tercakup.  

 Penentuan Prioritas 

Prioritas dari elemen-elemen kriteria dapat dipandang sebagai bobot/ 
konstribusi elemen tersebut terhadap tujuan pengambilan keputusan. Ahp 
melakukan analisa prioritas elemen dengan metode perbandingan berpasangan 
(pairwise comparison) antar dua elemen sehingga seluruh elemen yang ada 
tercakup. Prioritas ini di tentukan berdasarkan pandangan para pakar dan pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap keputusan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 

 Konsitensi Logis 

Konsistensi jawaban para responden dalam menentukan prioritas elemen 
merupakan prinsip pokok yang akan menentukan validitas harga dan hasil 
pengambilan keputusan. Secara umum, responden harus memiliki konsistensi 
dalam melakukan perbandingan elemen. Jika A > B dan B > C, maka secara 
responden harus mengatakan bahwa A > C, berdasarkan nilai-nilai numerik yang 
di sediakan. 
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2.6.2 Langkah-Langkah dan Prosedur Analisis Hierarki 

Secara umum langkah-langkah yang harus di lakukan dengan 

menggunakan metode AHP untuk memecahkan suatu masalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan. Bila AHP di gunakan 

untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahap ini 

dilakukan pengembangan alternatif. 

2. Menyusun suatu masalah kedalam struktur hierarki sehingga permasalahan 

yang kompleks dapat di tinjau dari sisi yang detail dan terukur. Penyusunan 

hierarki yang memenuhi kebutuhan harus melibatkan pihak-pihak yang ahli 

dibidang pengambilan keputusan. Tujuan yang diinginkan dari masalah 

ditempatkan pada tingkat tertinggi dalam hierarki, tingkat selanjutnya adalah 

penjabaran tujuan tersebut kedalam bagian-bagian yang lebih rinci. 

3. Menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada setiap tingkat 

hierarki. Proses ini akan di hasilkan bobot/konstribusi elemen terhadap 

pencapaian tujuan sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas 

penanganan, prioritas di hasilkan dari suatu matrik perbandingan berpasangan 

antar seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. 

4. Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen 

yang di dapat pada tiap tingkat hierarki. Konsistensi perbandingan di tinjau 

permatrikan perbandingan dan keseluruhan hierarki untuk suatu memastikan 

bahwa urutan prioritas yang di hasilkan didapat dari rangkaian perbandingan yang 

masih berada dalam batas-batas preferensi yang logis. 

Suatu hierarki dalam AHP merupakan kumpulan elemen-elemen yang 
tersusun dalam beberapa tingkat, di mana setiap tingkatnya mencakup beberapa 
elemen yang homogen. Sebuah elemen menjadi kriteria dan patokan pembentukan 
elmen-elemen yang berada di bawahnya. 

Untuk memastikan bahwa kriteria-kriteria yang di bentuk sesuai dengan 
permasalah maka perlu dilihat sifat-sifat berikut ini : 

1. Minimum 
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Yaitu jumlah kriteria di usahakan optimal untuk mempermudah analisis. 
2. Independen 

Setiap kriteria tidak saling tumpang tindih dan harus di hindarkan pengulangan 
kriteria untuk maksud yang sama. 
3. Lengkap 

Kriteria harus dapat mencakup seluruh aspek penting dalam persoalan. 
4. Operasional  

Kriteria harus dapat di ukur dan di analisis, baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif. Serta dapat di komonikasikan. 
 
2.6.3 Menetapkan Prioritas 

Proses Analitical Hierarchy itu dengan menetapka prioritas antar elemen 
suatu hierarki, penilaian untuk menghasilkan seperangkat prioritas menyeluruh, 
mencek kembali pertimbangan ini dan pemilihan keputusan akhir-akhir yang di 
dasarkan atas hasil proses ini.  

Proses Analitical Hierarchy Process merupakan pemikiran sistem 
diterapkan dengan menstruktur ide-ide secara hierarki dan pemikiran kausal atau 
penjelasan kausal di kembangkan melalui pembanding elemen-elemen dalam 
hieraki secara berpasangan. 

Pertimbangan kita gunakan dalam membuat perbandingan berpasangan, 
menggabungkan pemikiran logis dengan perasaaan yang terbentuk dari 
pengalaman yang informasikan. Jika pemecahan yang dicapai tepat oleh melalui 
AHP terasa kurang tepat oleh seorang pengambil keputusan  yang berpengalaman 
dan terinformasi dangan baik, maka ia sebaiknya mengulangi lagi prosesnya dan 
melakukan struktur ulang hierarki itu atau memperbaiki pertimbangan-
pertimbangannya. AHP juga melakukan pemeriksaannya sendiri atas konsistensi 
pertimbangan dan pengalaman dan pengalaman bahwa hasil AHP sangat 
mendekati dengan keputusan. 

Langkah pertama dalam menentukan susunan prioritas elemen adalah 
dengan menyusun perbandingan berpasangan (pairwise comparison), yakni 
membandingakan secara berpasangan seluruh elemen untuk setiap sub sistem 
hierarki. Perbandingan tersebut kemudian di transpormasikan dalam bentuk 
matrik untuk maksud analisa numeric. 

Misalkan terdapat sub sistem hierarki dengan satu kriteria C dan sejumlah 
n elemen di bawahnya, 𝐴  sampai dengan 𝐴  seperti terlihat pada gambar. 
Perbandingan antar element untuk sub sistem hierarki dapat dibuat dalam bentuk 
matrik n x n, dinamakan dengan matrik A, seperti terlihat pada tabel. Matrik inilah 
yang disebut sebagai matrik berpasangan. 
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Tabel 2.4 Matrik Perbandingan Berpasangan 

C 1 2 3 .. N 

1 1 2 3 ... 1n 

2 1 2 23 ... 2n 

3 1 2 33 ... 3n 

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

N n1 2 n3 ... Nn 

 

Matrik diatas dihasilkan dari suatu sistem hierarki sebagai 
berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistem hierarki 

Nilai 𝐴  adalah nilai perbandingan elemen 𝐴  terhadap elemen 𝐴  

yang menyatakan hubungan : 

 Seberapa jauh tingkatan kepentingan 𝐴  bila di bandingakan 

dengan 𝐴  atau 

 Seberapa banyak kontribusi 𝐴  terhadap kriteria C dibandingkan 

dengan 𝐴  

 Seberapa jauh donasi 𝐴  dibandingkan dengan 𝐴  

Bila diketahui nilai aij, maka secara teoritis nilai 𝑎 = 1/𝑎  

sedangkan nilai 𝑎  dalam situasi I = j adalah mutlak 1. 

C 

A A ... A A 



24 
 

 Nilai numerik yang di gunakan untuk perbandingan di atas 
diperoleh dari skala perbandingan yang di buat oleh Saaty, sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Skala Banding Berpasangan 

Intensitas 
kepentingan 

Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen 
sama pentingnya 

Dua elemen menyumbangnya 
sama besar pada sifat itu 

3 Elemen yang satu 
sedikit lebih 
penting dari yang 
lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 
sedikit  menyokong satu elemen 
atas  yang lainnya 

5 Elemen yang satu 
”Essensial” atau 
sangat penting dari 
elemen yang 
lainnya. 

Pengalaman dan pertimbangan 
dengan kuat menyokong satu 
elemen atas  yang lainnya 

Satu elemen ”jelas 
lebih penting” dari 
elemen yang 
lainnya 

Satu elemen dengan kuat 
disokong dan dominannya telah 
terlihat dalam praktek 

Satu elemen 
”mutlak lebih 
penting” dari 
elemen yang 
lainnya 

Bukti yang menyokong elemen 
yang satu atas yang lain 
memiliki tingkat penegasan 
tertinggi yang mungkin 
menguatkan 

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

Nilai ini diberikan bila 
diperlukan kompromi diantara 
dua pertimbangan 

Kebalikan Jika suatu aktivitas I mendapat satu angka bila 
dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai 
nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan I 

  



25 
 

 Skala diatas mendefinisikan dan menjelaskan 1 sampai dengan 9 yang 
ditetapkan untuk pertimbangan dalam membandingkan elemen yang sejenis di 
setiap hieraki terhadap suatu kriteria yang berada setingkat diatasnya. 

Bila dibandingkan suatu elemen dalam matrik dengan elemen itu sendiri 
misal, 𝐴  dengan 𝐴  bernilai sama pembanding itu harus memberi bilangan satu 
(1) , maka istilah diagonal matrik itu dengan bilangan 1. Selalu bandingkan 
elemen pertama (elemen di kolom sebelah kiri matriks) dengan elemen ke dua 
elemen dibaris puncak dan nilai numeriknya. Nilai kebalikannya selalu di 
gunakan untuk membandingkan elemen kedua dengan elemen pertama tadi. 

2.6.4 Konsistensi 

Salah satu asumsi utama model Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah 
tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Di dalam suatu persoalan pengambilan 
keputusan sangat penting mengetahui betapa baiknya konsistensi, karena mungkin 
keputusan yang diambil tidak disukai bila pertimbangan yang digunakan dengan 
konsistensi rendah. Menurut Thomas Saaty dalam buku Pengambilan Keputusan 
Bagi Para Pemimpin, nilai rasio konsistensi harus dibawah 10%, jika hasil yang 
didapat lebih dari 10%, maka proses tersebut harus diulang dari perbandingan 
berpasangan. Dari suatu matriks yang tidak konsisten yang telah dinormalisasi, 
selanjutnya jumlahkan barisnya dan prosentase prioritas-prioritas relatif 
menyeluruh. Kemudian kita ambil kolom jumlah baris dan setiap entri dengan 
entri yang sesuai dengan faktor prioritas. Setelah itu dilanjutkan dengan 
menentukan rata-rata dari nilai entri dalam kolom terakhir. 

Berdasarkan perjanjian, lambang untuk bilangan ini adalah maksimum 
(lamda maksimum) dan untuk menghitung nilainya dengan cara menjumlahkan 
kolom ketiga (hasil bagi diatas) dan dibagi dengan banyaknya elemen. Kemudian 
mencari CI (Consistensi Index) dan dilanjutkan dengan mencari CR (Consistensi 
Rasio). Tetapi lebih dahulu mencari nilai RV (Random Value), dimana bisa dilihat 
pada tabel berikut : 

Tabel 2.6 Random Consistensi Index  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 

Sumber : Saaty,1994 (Hanien, 2012) 
Adapun rumus untuk CI (Consistensi Index) adalah sebagai 

berikut: 
CI = (λ -n)/(n-1) 
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Dimana : 
CI  = Consistensi Index 

       max  = Eugen Value Maksimum 

N  = Ukuran Matriks 

AHP Mengukur seluruh konsistensi penilaian dengan CR 
(Consistensi Rasio) yang perumusannya sebagai berikut : 

CR= CI/RI 

Dimana : CR = Consistensi Rasio 
  IR=  Indek Random 

Suatu tingkat konsisten tertentu memeng diperlukan dalam 
penentuan prioritas untuk mendapatkan hasil yang sah. Nilai CR 
(Consistensi Random) seharusnya tidak lebih dari 10%. Jika tidak 
penilaian yang telah dibuat perlu direvisi kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


