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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori sebagai acuan yang digunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Tinjauan pustaka digunakan sebagai 

pedoman agar pelaksanaan penelitian dapat terfokus pada tujuan yang diinginkan. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian ini. Penelitian 

yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah: 

1. Poerwaningrum, Rahman dan Yuniarti (2015) melakukan penelitian tentang 

perumusan strategi pemasaran kripik singkong dengan pendekatan bauran pemasaran 

dan struktur pasar di Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan posisi 

market challanger dan dapat bersaing dengan industri kripik lainnya di Kabupaten 

Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen strategi yaitu dengan 

metode SWOT dan QSPM untuk menentukan strategi terpilih serta tools Analytical 

Hierarchy Process (AHP)  untuk pembobotan faktor internal dan eksternal. Hasil dari 

penelitian ini adalah terpilihnya strategi pemasaran yang tepat sasaran guna 

meningkatkan pasar dan mempertahankan posisi market challenger. 

2. Pharamita, Tama dan Ardianwiliandri (2017) Melakukan analisis strategi dengan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP), Competitive Profile Matrix (CPM), 

Internal Factor Evaluation (IFE), Eksternal Factor Evaluation (EFE), analisis SWOT,  

matriks Internal Eksternal (IE) untuk merumuskan startegi yang tepat untuk guna 

meningkatkan penjualan produk Yoguku. Kemudian dilakukan pengambilan 

keputusan dengan Quantitative Strategic Planning Matrix. Kemudian strategi terpilih 

digambaran dengan bisnis kanvas model.  

3. Setyasmono, Yuniarti dan Eunike (2017) melakukan perencanaan strategi Supply 

Chain dan pemasaran untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam segmen pasar 

majemuk. Penelitian ini berlokasi di PT Palko Sari Eka di Jakarta dengan 

menggunakan pendekatan manajemen strategi yaitu dengan metode AHP dan SWOT 

serta pembangkitan strategi pemasaran yang sesuai dengan perusahaan. Hasil 
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penelitian ini adalah dengan pengoptimalan driver supply chain dan strategi 

pemasaran guna meningkatkan daya saing perusahaan. 

4. Penelitian ini melakukan perencanaan manajemen strategi pemasaran dengan analisis 

kondisi internal berdasarkan bauran pasar dan matriks kompetitor serta analisis 

ekternal dengan menggunakan Porter’s five forces analysis untuk menilai kondisi 

mikro serta kondisi persaingan pasar. Selanjutnya untuk menentukan nilai pembobotan 

dari masing-masing faktor digunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Selanjutnya strategi terpilih akan disortir untuk masuk ke tahap selanjutnya yakni 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian ini berupa strategi 

yang dapat diterapkan oleh perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternal.  

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan 

No Penulis Metodologi Penelitian Tujuan Penelitian Hasil 

1. Poerwaningrum 

dkk. (2015) 

Lokasi: Lumajang, 

Jawa Timur  

Metode pengumpulan 

data: Interview dan 

kuesioner  

Alat Analisis: SWOT, 

AHP dan QSPM, 

Porter’s Five Forcess 

Mengetahui berbagai 

faktor yang 

mempengaruhi 

lingkungan mikro 

perusahaan yang 

sesuai dengan struktur 

pasar, menentukan 

strategi pemasaran 

untuk 

mempertahankan 

market challenger  

Terpilihnya strategi 

pemasaran yang tepat 

sasaran guna 

meningkatkan pasar 

dan mempertahankan 

posisi market 

challenger 

2. Paramitha dkk. 

(2017) 

Lokasi : PT. Kusuma 

Agrowisata Group.  

Metode pengumpulan 

data: interview, 

dokumentasi dan 

kuesioner 

Alat Analisis: SWOT, 

AHP, QSPM, CPM 

Mengetahui faktor 

lingkungan yang 

mempengaruhi 

permintaan produk 

Yoguku, strategi 

pemasaran yang tepat 

pada PT. Kusumasatria 

Agrobio Taniperkasa 

Perumusan strategi, 

untuk meningkatkan 

penjualan produk 

Yoguku serta 

gambaran Model 

Business Canvas 

perusahaan.  

3. Setyasmono 

dkk. (2017) 

Lokasi : PT. Palko Sari 

Eka Metode 

pengumpulan data: 

interview, dokumentasi 

dan kuesioner 

Alat Analisis: SWOT 

dan AHP 

Segmentasi pasar yang 

sesuai dengan 

perusahaan, 

mengembangkan 

driver supply chain 

dan pemasaran untuk 

daya saing perusahaan 

Strategi guna 

meningkatkan daya 

saing perusahaan 

dengan driver supply 

chain dan strategi 

pemasaran 

4. Penelitian ini Lokasi : Nizar Bordir 

pengumpulan data: 

interview, dokumentasi 

dan kuesioner 

Alat Analisis: 

marketing mix, 

Porter’s five forces, 

CPM, SWOT, Grand 

Strategy, IE Matrix 

Mengetahui kondisi 

internal dan eksternal 

perusahaan serta 

kondisi kompetitor, 

menyusun strategi 

guna bersaing dengan 

industri lainya dengan 

memperhatikan 

pertumbuhan industri 

Terpilihnya strategi 

penetrasi pada 

berdasarkan kondisi 

internal dan eksternal 

perusahaan serta 

mengetahui posisi 

perusahaan bila 

dibandingkan dengan 

kompetitor. 
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2.2 Manajemen Strategi 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Disebutkan oleh Rangkuti (2013)  

beberapa pakar seperti Chandler mendefinisikan strategi sebagai alat untuk mencapai 

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

serta prioritas alokasi sumber daya. Ataupun Hamel dan prahalad yang menjelaskan bahwa 

strategi adalah tindakan yang bersifat inkremental dan terus menerus dan dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa 

depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat 

terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan 

perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari 

kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.  

 

2.3 Bauran Pemasaran 

Dalam pemasaran terdapat suatu strategi yang dinamakan bauran pemasran (marketing 

mix). Bauran pemasaran memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ke pasar. Setelah perusahaan 

menentukan strategi pemasaran kompetitifnya dengan tepat, maka perusahaan tersebut 

sudah siap merencanakan rincian bauran pemasaran. Menurut Kotler & Keller (2009) 

definisi bauran pemasaran adalah separangkat alat pemasaran yang digunakan perusahan 

untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar. Bauran pemasaran terdiri 

dari 4 P yakni Product, Place, Price, dan Promotion. 

 

2.3.1 Product (Produk) 

Produk menurut Kotler & Amstorng (2008) adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi 

yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Lima tipe produk sebagai berikut. 

1. Manfaat inti (Core Benefit), merupakan manfaat dasar yang benar-benar dibeli oleh 

pelanggan 

2. Produk dasar (Basic Product), para pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi 

produk generik, yaitu versi dasar dari produk tersebut. Seperti hotel yang terdiri dari 

kamar yang disewakan. 

3. Produk yang diharapkan (Expected Product), sekumpulan atribut dan kondisi yang 

biasanya diinginkan oleh pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Seperti 
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tamu hotel yang menginginkan ranjang yang bersih, lemari, sabun, dan lain 

sebagainya. 

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product), adalah layanan dan manfaat tambahan 

yang membedakan penawaran perusahan satu dengan perusahaan lainya. 

5. Produk yang potensial (potential product), adalah transformasi ataupun peningkatan 

yang dihadapi oleh produk tersebut dimasa depan.   

 

2.3.2 Price (Harga) 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang ataupun jasa. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau 

pendapatan untuk perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainya yakni produk, tempat dan 

promosi menyebkan timbulnya biaya (Kotler, 2000). Menurut Alma (2008) Produsen harus 

pandai menetapkan kebijaksanaan harga, tinggi atau rendahnya harga harus berpedoman 

kepada keadaan atau kualitas barang, konsumen yang dituju dan suasana pasar. 

 

2.3.3 Promotion (Promosi) 

Promosi merupakan semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan dan 

mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk memberi informasi 

mengenai keistimewaan, kegunaan dan keberdayaannya, untuk mengubah sikap ataupun 

untuk mendorong orang-orang supaya bertindak (Tjiptono, 2008). Bauran promosi 

pemasaran terdiri dari lima macam, yaitu: 

1. Personal Selling 

Komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kapada calon pelanggan dan membentuk pemahaman 

pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian mencoba dan membelinya. 

2. Mass Selling 

 Merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan 

informasi kepada khalayak ramai. Jenis-jenis Mass Selling terdiri dari sebagai berikut. 

a. Periklanan 

Iklan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung yang 

didasari berdasarkan informasi mengenai keunggulan suatu produk.  

b. Publisitas 
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Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide barang dan jasa secara non 

personal. 

c. Sales Promotion 

Sales promotion adalah bentuk persuasi langsung yang melalui penggunaan 

berbagai insentif yang dapat diatur untuk memacu pembelian produk dengan 

segera. 

d. Public Relation 

Public relation adalah upaya komunikasi menyeluruh dari suatu organisasi untuk 

mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan ataupun sikap berbagai kelompok 

terhadap organisasi tersebut. 

e. Direct Marketing 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang 

memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang 

terukur atau transaksi di sembarang lokasi. 

 

2.3.4 Place (Lokasi) 

Place menurut Alma (2008) adalah tempat atau lokasi yang dituju, bagaimana saluran 

distribusinya, berapa banyak saluran, dan kondisi para penyalur yang diperlukan. Kotler & 

Amstrong (2008) mengungkapkan bawa saluran distribusi adalah suatu perangkat 

organisasi yang saling tergantung dalam menyediakan satu produk atau jasa untuk 

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Ada delapan saluran 

distribusi utama berdasarkan angora yang berpartisipasi dalam menyampaikan produk ke 

konsumennya, yakni: 

1. Direct distribution of consumer products 

Perusahaan mengirimkan produknya ke konsumen akhir tanpa melalui perantara, 

namun menggunakan tenaga penjual dari dalam perusahaan. 

2. Retail distribution of consumer products 

Perusahaan mendistribusikan produknya melalui penjual eceran. 

3. Wholesale distribution of consumer products 

Perusahaan mendistribusikan produknya melalui toko grosir untuk dijual kembali 

kepada konsumen akhir. 

4. Distribution through sales agents or brokers 

Perusahaan mendistribusikan produknya melalui agen penjualan yang mewakili 

produsen dan menjualnya kepada toko grosir, penjual eceran atau keduanya. 
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5. Distribution by agents to consumers and businesses 

Perusahaan mendistribusikan produknya melalui agen penjualan sebagai perantara 

penjualan yang mendistribusikan kepada konsumen dan konsumen bisnis. 

6. Direct distribution of business products 

Perusahaan mendistribusikan produknya secara langsung dari pabrik kepada pembeli 

industri. 

7. Wholesale distribution of industrial products 

Toko grosir yang berfungsi sebagai perantara antara pabrik dan konsumen akhir. 

8. Wholesale distribution to business retailers 

Toko grosir berfungsi untuk menjual produk kepada konsumen retail dan perusahaan 

kecil sampai perusahaan menengah. 

 

2.4 Porter’s Five Forcess 

Analisis Porter’s five forcess ini biasanya digunakan untuk mengetahui dimana posisi 

perusahaan, apakah berada pasa posisi yang sulit ataupun berada pasa posisi yang puncak.  

Selain hal diatas, Analisis Porter’s Five Forces digunakan untuk menganalisis faktor 

eksternal berupa persaingan di lingkungan industri. Komponen dari Porter’s Five Forces 

dalam buku David (2011) adalah: 

 
Gambar 2.1 Porter’s Five Forces  

Sumber: David (2011) 

1. Rivalry among competing firms  

Persaingan di antara perusahaan pesaing biasanya merupakan kekuatan paling kuat 

dari lima kekuatan kompetitif. Strategi yang ditempuh oleh satu perusahaan dapat 

berhasil hanya sejauh mereka memberikan keunggulan kompetitif atas strategi yang 

dijalankan oleh perusahaan pesaing. Perubahan strategi oleh satu perusahaan dapat 

dipenuhi dengan penghitungan balasan, seperti menurunkan harga, meningkatkan 

kualitas, menambahkan fitur, memberikan layanan, memperluas jaminan, dan 

meningkatkan iklan. Intensitas persaingan di antara perusahaan pesaing cenderung 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pesaing, karena pesaing menjadi lebih 
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setara dalam ukuran dan kemampuan, karena permintaan terhadap produk industri 

menurun, dan karena pemotongan harga menjadi umum.  

2. Potential Entry of New Competitors 

Kapanpun perusahaan baru dapat dengan mudah memasuki industri tertentu, intensitas 

daya saing antar perusahaan meningkat. Hambatan untuk masuk, bagaimanapun, dapat 

mencakup kebutuhan untuk mendapatkan skala ekonomi dengan cepat, kebutuhan 

untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, 

loyalitas pelanggan yang kuat, preferensi merek yang kuat, persyaratan modal yang 

besar, kurangnya saluran distribusi yang memadai, kebijakan peraturan pemerintah, 

tarif, kurangnya akses terhadap bahan baku, kepemilikan paten, lokasi yang tidak 

diinginkan, serangan balasan oleh perusahaan yang bercokol, dan potensi kejenuhan 

pasar. Meskipun banyak hambatan masuk, perusahaan baru kadang sumber daya 

pemasaran yang substansial. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah dengan 

mengidentifikasi perusahaan baru yang potensial memasuki pasar, untuk memantau 

strategi perusahaan saingan baru, untuk melakukan serangan balik sesuai kebutuhan, 

dan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Ketika ancaman perusahaan 

baru memasuki pasar kuat, perusahaan incumbent umumnya memperkuat posisi 

mereka dan mengambil tindakan untuk mencegah pendatang baru, seperti menurunkan 

harga, memperluas jaminan, menambahkan fitur, atau menawarkan penawaran khusus. 

3. Potential Development of Substitute Products 

Di banyak industri, perusahaan bersaing ketat dengan produsen produk pengganti di 

industri lain. Contohnya adalah produsen wadah plastik yang bersaing dengan kaca, 

kertas karton, dan produsen aluminium. Produsen gula menghadapi tekanan serupa 

dari pemanis buatan. Besarnya tekanan persaingan yang berasal dari pengembangan 

produk pengganti umumnya dibuktikan dengan rencana saingan untuk memperluas 

kapasitas produksi, sama seperti jumlah penjualan dan pertumbuhan laba mereka. 

4. Bargaining Power of Suppliers 

Kekuatan tawar-menawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan di industri, 

terutama bila ada sejumlah besar pemasok, bila hanya ada beberapa bahan baku 

pengganti yang baik, atau bila biaya penggantian bahan baku sangat mahal. Hal ini 

sering menjadi kepentingan terbaik dari kedua pemasok dan produsen untuk saling 

membantu dengan harga yang wajar, peningkatan kualitas, pengembangan layanan 

baru, pengiriman tepat waktu, dan mengurangi biaya persediaan, sehingga 

meningkatkan profitabilitas jangka panjang untuk semua pihak terkait. Di industri 
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yang semakin banyak, penjual menjalin kemitraan strategis dengan pemasok terpilih 

dalam upaya untuk: 

a. Mengurangi biaya persediaan dan logistik  

b. Mempercepat ketersediaan komponen berikutnya 

c. Meningkatkan kualitas suku cadang dan komponen yang dipasok dan mengurangi 

tingkat cacat 

d. Melakukan penghematan biaya 

5. Bargaining Power of Consumers 

Ketika pelanggan terkonsentrasi atau atau membeli dalam volume besar, daya tawar 

mereka mewakili kekuatan utama yang mempengaruhi intensitas persaingan di 

industri. Perusahaan pesaing mungkin menawarkan jaminan atau layanan khusus 

untuk mendapatkan loyalitas pelanggan kapan pun daya tawar konsumen cukup besar. 

Kekuatan tawar menawar konsumen juga lebih tinggi bila produk yang dibeli standar 

atau tidak terdiferensiasi. Jika demikian, konsumen sering dapat menegosiasikan harga 

jual, cakupan garansi, dan paket aksesori ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan tawar 

menawar konsumen bisa menjadi kekuatan terpenting yang mempengaruhi 

keunggulan kompetitif.  

 

2.5 Tipe Strategi 

Dalam mengkaji strategi, perusahaan perlu menngetahui beberapa tipe strategi. 

Beberapa tipe strategi diterapkan pada perusahaan umumnya dikategorikan menjadi 

strategi intensif, strategi integrasi dan strategi diversifikasi (David, 2011): 

 

2.5.1 Strategi Intensif 

Strategi intesif terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan 

produk. Strategi ini mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif 

sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. Berikut merupakan 

macam-macam strategi intensif (David, 2011). 

1. Penetrasi pasar 

Strategi yang berfokus pada peingkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada 

di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Usaha penetrasi 

pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk 

iklan, penawaran produk-produk promosi penjualan dengan melipatgandakan upaya 

pemasaran. 
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2. Pengembangan pasar 

Pengembangan pasar terdiri dari pengenalan produk atau jasa yang ada pada saat ini 

ke wilayah geografis yang baru. 

3. Pengembangan produk 

Pengembangan produk adalah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan 

dengan memperbaiki dan memodifikasi produk atau jasa yang ada pada saat ini. 

Strategi ini membutuhkan pengeluaran yang besar untuk melakukan penelitian dan 

pengembanga produk. 

 

2.5.2 Strategi Integrasi 

Strategi integrasi memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali terhadap 

distributor, pemasok dan pesaing. Strategi ini terdiri dari strategi integrasi kedepan, 

integrasi kebelakang dan integrasi vertikal (David, 2011).. 

1. Strategi integrasi kedepan 

Strategi integrasi kedepan merupakan strategi yang berkaitan dengan usaha untuk 

mendapatkan kepemilikan atau kendali terhadap distributor. Salah satu strategi yang 

efektif dalam menerapkan strategi integrasi kedepan adalah perawalabaan. 

2. Strategi integrasi kebelakang 

Strategi integrasi kebelakang merupakan strategi yaitu mengupayakan kepemilikan 

atau kendali yang lebih besar terhadap pemasok perusahaan. Strategi ini cocok 

digunakan apabila pemasok dari perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan, terlampau 

mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. 

3. Strategi integrasi Vertikal 

Strategi integrasi yaitu strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang 

lebih besar atas pesaing perusahaan. 

 

2.5.3 Strategi Defensif 

Strategi defensif terbagi menjadi tiga tipe strategi seperti retrenchment, divestasi dan  

likuidasi.berikut merupakan penjelasan ketiga tipe strategi ini (David, 2011). 

1. Retrenchment 

Retrenchment terjadi apabila sebuah organisasi melakukan pengelompokan ulang 

melalui pengurangan biaya dan aset untuk memperbaiki kondisi penjualan dan laba 

yang menurun. Strategi ini digunakan guna memperkuat kompetensi khusus yang 

menjadi dasar suatu organisasi. 
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2. Divestasi 

Divestasi merupakan strategi menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. 

Divestasi sering digunakan untuk mendapatkan modal guna akuisisi atau investasi 

strategis lebih jauh. Divestasi dapat menjadi bagian dari keseluruhan strategi penciutan 

untuk membebaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan. 

3. Likuidasi  

Strategi digunakan dengan cara menjual seluruh aset perusahan secara terpisah untuk 

kekayaan berwujud. Strategi ini merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya 

bisa menjadi strategi yang sulit secara emosional. Namun demikian, lebih baik 

mengehentikan operasi organisasi dari pada menderita kerugian uang dalam jumlah 

yang besar.  

 

2.6 Kerangka Penyusunan Strategi 

Teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam tiga tahap kerangka 

penyusunan strategi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Alat yang disajikan dalam 

kerangka ini berlaku untuk semua ukuran dan jenis organisasi dan dapat membantu strategi 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi strategi. 

External Factor 

Evaluation (EFE)

Matrix

Competitive 

Profile Matrix

(CPM)

Internal Factor 

Evaluation (IFE)

Matrix

Stage 1: The Input Stage

Strengths-Weaknesses-

Opportunities-Threats

(SWOT) Matrix

Strategic Position and

Action Evaluation

(SPACE) Matrix

Boston Consulting 

Group (BCG)

Matrix

Stage 2: The Matching Stage

Internal – External 

(IE) Matrix

Grand Strategy 

Matrix

Stage 3: The Decision Stage

Quantitavi Strategic Planning Matrix

(QSPM)

 
Gambar 2.2 Kerangka penyusunan strategi 

Sumber: David (2011) 
 

2.6.1 Input stage  

Informasi yang diperoleh dari matriks External Faktor Evaluation (EFE),  Internal 

Faktor Evaluation (IFE) dan Competitive Profile Matrix (CPM) ini memberikan informasi 

masukan dasar yang dibutuhkan pada tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga dilakukan 

penilaian intuitif yang baik dalam menentukan bobot dan peringkat yang tepat guna 

membentuk strategi untuk mengukur subjektivitas selama tahap awal proses.  
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2.6.1.1 Competitive Profile Matrix 

Competitive Profile Matrix (CPM) menurut David (2011) digunakan untuk 

mengetahui posisi relatif perusahaan yang dianalisis untuk dibandingkan dengan 

perusahaan kompetitor. Faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan 

sangat dipengaruhi dari hasil investigasi atau penelusuran faktor yang memang secara riil 

diperhatikan oleh konsumen dalam membuat keputusannya. Komponen menurut David 

(2011) dalam CPM terdiri dari sebagai berikut. 

1. Peringkat (Rating) 

Peringkat dalam CPM menunjukkan tanggapan atau respons produk atau jasa terhadap 

faktor-faktor penentu keberhasilan. Peringkat tertinggi menunjukkan bahwa produk 

atau jasa dengan baik mampu mesrespons faktor penentu keberhasilan dan hal ini 

menunjukkan kekuatan utama produk atau jasa yang ditawarkan. Kisaran peringkat 

diberikan antara 1,0 hingga 4,0 dan dapat diterapkan pada setiap faktor. Ada beberapa 

poin penting terkait dengan pemberian peringkat di CPM, antara lain: 

a. Respon produk atau jasa yang kurang terhadap faktor penentu keberhasilan diberi 

nilai 1, artinya faktor tersebut menjadi kelemahan utama produk atau jasa. 

b. Respon rata-rata terhadap faktor penentu keberhasilan diberi nilai 2, artinya faktor 

tersebut menjadi kelemahan minor produk atau jasa yang ditawarkan. 

c. Respon diatas rata-rata terhadap faktor penentu keberhasilan diberi nilai 3, artinya 

faktor tersebut menjadi kekuatan  minor produk atau jasa yang ditawarkan  

d. Respon perusahaan yang superior terhadap faktor penentu keberhasilan diberi 

nilai 4, artinya faktor tersebut menjadi kekuatan utama produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

2. Bobot (Weighted)  

Bobot dalam CPM menunjukkan kepentingan relatif dari faktor untuk menjadi penentu 

kesuksesan produk atau jasa yang ditawarkan. Bobot berkisar dari 0,0 yang berarti 

tidak penting dan 1,0 yang berarti penting. Jumlah dari semua bobot pada faktor yang 

dianalisis harus sama dengan 1,0. 

3. Nilai Terbobot  (Weighted Score) 

Nilai terbobot adalah hasil yang dicapai setelah masing-masing bobot masing-masing 

faktor dikalikan dengan nilai peringkatnya. 

4. Jumlah Nilai Terbobot (Total Weighted Score)  

Jumlah semua nilai terbobot adalah sama dengan total nilai terbobot. Nilai akhir dari 

jumlah nilai terbobot harus berada di antara rentang 1.0 (rendah) untuk 4.0 (tinggi). 
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Rata - rata total nilai terbobot untuk CPM adalah 2,5, dimana setiap produk atau jasa  

dengan total nilai terbobot berada di bawah 2,5 dapat dikatakan dalam posisi yang 

lemah. Produk atau jasa dengan total nilai terbobot lebih tinggi dari 2,5 maka dianggap 

memiliki posisi yang kuat. Tabel 2.2 merupakan contoh tabel Competitive Profile 

Matrix.  

Tabel 2.2  

Contoh Competitive Profile Matrix 

Critical Success Faktors weight 
Company 1 Company 2 Company 3 

Rating Score Rating score Rating score 

Advertising        

Product Quality        

Price Competitiveness        

Customer Loyalty        

Global Expansion        

Brand Reputation        

E-Commerce        

Mangement        

Sales Distribution        
Sumber: David (2011) 

 

2.6.1.2 External Faktor Evaluation (EFE) 

Digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial/budaya, 

demografi, politik/pemerintahan/hukum, alam, teknologi, dan kompetitif (David, 2011). 

Menurut Rangkuti (2013) tahapan matrik EFE yaitu: 

1. Peluang dan ancaman disusun dalam kolom 1.  

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

dengan 0,0 (tidak baik). 

3. 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. Pemberian nilai rating untuk 

faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika 

peluangnya kecil, diberi rating +1). 

4. 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 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5. 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. 
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Tabel 2.3 

Matrik Faktor Strategi External 

Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating Keterangan 

Peluang X X X  

Jumlah X X X  

Ancaman X X X  

Jumlah X X X  

Total 1,00 Ʃ X Ʃ X  

Sumber: Rangkuti (2005) 

 

2.6.1.3 Internal Faktor Evaluation (IFE) 

Internal Faktor Evaluation (IFE) Matrix adalah metode yang sering digunakan untuk 

meringkas dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan utama dalam area-area fungsional 

bisnis, dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan 

diantara area tersebut (David, 2011), tahapan matrik IFE yaitu: 

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam 

kolom 1. 

2. 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). 

3. 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. Semua variabel yang masuk 

kategori kekuatan diberi nilai +3 sampai dengan +4 (sangat baik), sedangkan untuk 

kelemahan diberi nilai +1 dan +2. 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memeperoleh faktor 

pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untutk masing-masing 

faktor yangnilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outsanding) sampai 1,0 (poor). 

5. 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 internalnya. 

Pada Tabel 2.4 dijelaskan contoh pembuatan matrik faktor strategi internal dengan 

menghitung skor dari faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

Tabel 2.4  

Matrik Faktor Strategi Internal 

Faktor Strategi Internal Bobot Rating Bobot x Rating 

Kekuatan X X X 
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Faktor Strategi Internal Bobot Rating Bobot x Rating 

Jumlah X X X 

Kelemahan X X X 

Jumlah X X X 

Total 1,00 Ʃ X Ʃ X 

Sumber: Rangkuti (2005) 

 

2.6.2  Matching Stage 

Tahap pencocokan (matching stage) kerangka perumusan strategi menurut David 

(2011) terdiri dari lima teknik yang dapat digunakan dalam urutan apapun, yakni: Strength-

Weaknes-Opportunity-Threat (SWOT) Matrix, Internal Eksternal Matrix, dan Grand 

Strategy Matrix. Pada tahap ini dibutuhkan informasi dari tahap sebelumnya dengan 

mencocokan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. 

Mencocokkan faktor keberhasilan eksternal dan internal adalah kunci untuk menghasilkan 

strategi alternatif yang efektif.  

 

2.6.2.1  SWOT Matrix 

Salah satu alat analisis situasional yang paling bertahan lama digunakan oleh 

perusahaan dalam melakukan formulasi strategi adalah analisis strengths, weaknesses, 

opportunities, threats (SWOT). Menurut Rangkuti (2013), Analisis SWOT terdiri dari 

empat komponen yaitu: 

1. Kekuatan (strenght) 

Yang dimaksud dengan kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan  oleh 

perusahaan tersebut seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, 

memiliki keterampilan yang juga dapat diandalkan serta berbeda dengan produk lain 

yang mana dapat membuatnya lebih kuat dari para pesaingnya. Kekuatan adalah 

kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di 

pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan 

pasar, hubungan pembeli-pemasok. 

2. Kelemahan (weakness) 

Yang dimaksud dengan kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal 

sumber daya yang ada pada perusahaan baik itu keterampilan atau kemampuan yang 

menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja 

efektif perusahaan. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, 

keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.  
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3. Peluang (opportunity)  

Yang dimaksud dengan peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan 

bagi suatu perusahaan. Situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan, kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber 

peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi 

persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan 

pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan.  

4. Ancaman (threats) 

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam 

perusahaan jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang 

bersangkutan baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Ancaman 

merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. 

Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan 

tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan tekhnologi, serta peraturan 

baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. 

Menurut Rangkuti (2013), SWOT adalah identitas berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumusakan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat 

memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan 

ancaman. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal. 

Diagram analisis SWOT seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.3. 

Berbagai Peluang

Berbagai Ancaman

Kekuatan InternalKelemahan Internal

I. Mendukung Strategi 

Agresif

II. Mendukung Strategi 

Diversifikasi

III. Mendukung strategi 

Turnaround

IV. Mendukung Strategi 

Defensif

 
Gambar 2.3 Diagram analisis SWOT 

Sumber:  Rangkuti (2013) 

Matriks SWOT menghasilkan empat strategi berdasarkan kuadran diagram yang 

sebelumnya telah dijelaskan. Keempat strategi tersebut menurut David (2011) adalah: 

1. Kuadran I: Strategi SO (Strength–Opportunities) 

Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang 

yang ada diluar perusahaan. Semua manajer tentunya menginginkan organisasi mereka 

berada dalam posisi dimana kekuatan internal dapat digunakan ntuk mengambil 
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keuntungan dari berbagai trend dan kejadian eksternal. Pada umumnya, perusahaan 

berusaha melaksanakan strategi WO, ST, atau WT untuk menerapkan strategi SO. 

Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau 

perusahaan harus mengatasi kelemahan ini agar menjadi kuat. 

2. Kuadran II:  Strategi ST (Strength–Threats) 

Melalui strategi ini perusahaan berusaha menghindari atau mengurangi dampak dari 

ancaman-ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu organisasi yang kuat 

harus selalu menghadapi ancaman secara langsung didalam lingkungan eksternal. 

3. Kuadran III: Strategi WO (Weaknesses–Opportunities) 

Strategi WO bertujuan memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan 

peluang eksternal. Terkadang peluang eksternal utama ada, namun perusahaan 

memiliki kelemahan internal yang mencegahnya memanfaatkan peluang tersebut. 

Misalnya, mungkin ada permintaan tinggi untuk perangkat elektronik untuk 

mengendalikan jumlah dan waktu injeksi bahan bakar di mesin mobil (peluang), 

namun produsen onderdil mobil tertentu mungkin kekurangan teknologi yang 

dibutuhkan untuk memproduksi perangkat ini (kelemahan). Salah satu strategi WO 

yang mungkin adalah untuk memperoleh teknologi ini dengan membentuk usaha 

patungan dengan perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang ini. 

4. Kuadran IV: Strategi WT (Weaknesses–Threats) 

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan 

internal serta menghindari ancaman. Suatu perusahaan yang dihadapkan pada 

sejumlah internal dan ancaman eksternal pada dasarnya berada pada posisi yang 

berbahaya.  

 

2.6.2.2 Internal-External (IE) Matrix 

Matriks Internal-Eksternal (IE) terdiri dari sembilan bagian didalamnya. Matriks IE 

memiliki kesamaan dengan BCG, namun terdapat beberapa perbedaan penting antara BCG 

Matrix dan IE Matrix. Pertama, sumbunya berbeda. Selain itu, Matriks IE memerlukan 

lebih banyak informasi dibandingkan Matriks BCG. Selanjutnya, implikasi strategis 

masing-masing matriks berbeda. Untuk alasan ini, ahli strategi di perusahaan multinasional 

sering mengembangkan Matriks BCG dan Matriks IE dalam merumuskan strategi 

alternatif. Praktik yang umum adalah mengembangkan Matriks BCG dan Matriks IE untuk 

saat ini dan kemudian mengembangkan matriks yang diproyeksikan untuk mencerminkan 

harapan masa depan.  
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Gambar 2.4 Diagram analisis IE 

Sumber:  David (2011) 

Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci: total eighted score  IFE pada sumbu x 

dan EFE pada sumbu y. Pada sumbu x Matriks IE, nilai bobot total IFE 1,0 sampai 1,99 

mewakili posisi internal yang lemah; skor 2,0 sampai 2,99 dianggap rata-rata; dan skor 3,0 

sampai 4,0 adalah kuat. Demikian pula, pada sumbu y, nilai bobot total EFE 1,0 

hingga1,99 dianggap rendah; skor 2,0 sampai 2,99 adalah medium; dan skor 3,0 sampai 4,0 

adalah tinggi. 

Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga wilayah utama yang memiliki implikasi strategi 

yang berbeda. Pertama, divisi yang terdapat dala sel I, II, atau IV dapat digambarkan 

sebagai tumbuh dan berkembang. Intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 

pengembangan produk) atau integrasi integratif (integrasi terbelakang, integrasi ke depan, 

dan integrasi horizontal) dapat menjadi strategi yang paling sesuai untuk divisi ini. Kedua,  

sel III, V, atau VII dapat dikelola dengan baik dengan strategi bertahan dan 

mempertahankan; penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah dua strategi yang 

umum digunakan untuk jenis divisi ini. Ketiga, strategi pada sel VI, VIII, atau IX adalah 

panen atau divestasi (David, 2011). 

 

2.6.2.3 Grand Strategy Matrix 

Grand Strategy Matrix didasarkan pada dua dimensi evaluatif yakni posisi kompetitif 

dan pertumbuhan (industri) pasar. Menurut David (2011) Setiap industri yang 

pertumbuhan penjualan tahunannya bisa melebihi 5 persen dianggap memiliki 

pertumbuhan yang cepat. Strategi yang tepat untuk dipertimbangkan oleh suatu organisasi 

dicantumkan secara berurutan di setiap kuadran matriks. 
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Gambar 2.5 Diagram analisis grand strategy matrix 

Sumber:  David (2011) 

Empat bagian yang terdapat pada Grand Strategy Matrix adalah: 

1. Kuadran I 

Perusahaan yang berada di kuadran I dari Grand Strategy Matrix berada dalam posisi 

strategis yang sangat baik. Bagi perusahaan yang berada pada kuadran ini, konsentrasi 

yang terus berlanjut pada pasar saat ini (penetrasi pasar dan pengembangan pasar) dan 

produk (pengembangan produk) adalah strategi yang tepat. 

2. Kuadran II 

Perusahaan yang diposisikan di kuadran II perlu mengevaluasi pendekatan mereka saat 

ini terhadap pasar secara serius. Meskipun industri mereka berkembang, mereka tidak 

dapat bersaing secara efektif, dan mereka perlu menentukan mengapa pendekatan 

perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat mengubahnya 

dengan baik untuk meningkatkan daya saingnya. Karena perusahaan kuadran II berada 

dalam industri pertumbuhan pasar yang cepat, strategi intensif (berlawanan dengan 

integratif atau diversifikasi) biasanya merupakan pilihan pertama yang harus 

dipertimbangkan. Namun, jika perusahaan kurang memiliki kompetensi atau 

keunggulan kompetitif yang berbeda, maka integrasi horizontal seringkali merupakan 

alternatif yang diinginkan. Sebagai upaya terakhir, divestasi atau likuidasi harus 

dipertimbangkan. Divestasi dapat menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membeli 

usaha lain atau membeli kembali saham. 

3. Kuadran III 

Organisasi kuadran III bersaing dalam industri dengan pertumbuhan lambat dan 

memiliki posisi kompetitif yang lemah. Perusahaan-perusahaan ini harus membuat 

beberapa perubahan drastis dengan cepat untuk menghindari penurunan lebih lanjut 

dan kemungkinan likuidasi. Pengurangan biaya dan pengurangan biaya yang 
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berlebihan harus diupayakan terlebih dahulu. Strategi alternatif adalah mengalihkan 

sumber daya dari bisnis saat ini ke berbagai wilayah (diversifikasi). Jika semuanya 

gagal, pilihan terakhir untuk bisnis Kuadran III adalah divestasi atau likuidasi. 

4. Kuadran  IV  

Memiliki posisi kompetitif yang kuat namun berada dalam industri yang lamban. 

Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan untuk meluncurkan beragam program 

ke area pertumbuhan yang lebih menjanjikan: Perusahaan kuadran IV memiliki tingkat 

arus kas yang khas dan kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas dan seringkali 

dapat mengejar diversifikasi terkait atau tidak terkait dengan sukses.  

 

2.6.3 Decision Stage 

Analisis dan intuisi memberikan dasar untuk membuat keputusan perumusan strategi. 

Tahap sebelumnya mengungkapkan strategi alternatif yang layak. Banyak dari strategi ini 

kemungkinan akan diajukan oleh para manajer dan karyawan yang berpartisipasi dalam 

analisis strategi dan aktivitas pilihan. Strategi yang ada kemudian diberi penilaian dengan 

skala 1 hingga 4 sehingga daftar prioritsa strategi terbaik dapat dicapai. Metode yang 

digunakan pada tahap ini adalah Quantitative Strategic Planning Matrix (David, 2011). 

 

2.6.3.1 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

Teknik yang digunakan untuk menentukan strategi terpilih yang dapat digunakan  oleh 

perusahaan adalah Quantitative Strategy Planning Matrix  (QSPM). Teknik ini secara 

obyektif menunjukkan strategi alternatif mana yang terbaik. QSPM menggunakan masukan 

dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk memutuskan secara 

obyektif di antara strategi alternatif yang telah tersedia. Contoh matriks QSPM dapat 

dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5  
Quantitative Strategy Planning Matrix 

Faktor Utama Bobot 

Alternatif Strategi 

Strategi 1 Strategi2 

AS TAS AS TAS 

Faktor Eksternal Utama      

Faktor Internal Utama      

Total      

Sumber: David (2011) 

Baris teratas QSPM terdiri dari strategi alternatif yang berasal dari Matriks SWOT, 

Matriks IE, dan Grand Strategy Matrix. Alat pencocokan ini biasanya menghasilkan 

alternatif yang layak. Namun, tidak semua strategi yang disarankan oleh teknik 
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pencocokan harus dievaluasi dalam QSPM. Pakar strategi harus menggunakan penilaian 

intuitif yang baik dalam memilih strategi yang diasukan pada matrik ini. Berikut 

merupakan langkah langkah membuat matriks QSPM menurut David (2011). 

1. Buatlah daftar peluang dan ancaman eksternal serta kelemahan dan kekuatan internal 

di kolom kiri QSPM. Informasi ini harus diambil langsung dari Matriks EFE dan 

Matriks IFE. Minimal 10 faktor keberhasilan kunci eksternal dan 10 faktor 

keberhasilan kunci internal harus disertakan dalam QSPM.  

2. Tentukan bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal. Bobot ini identik dengan 

matriks EFE dan Matriks IFE. Bobot disajikan dalam kolom lurus tepat di sebelah 

kanan faktor keberhasilan eksternal dan internal. 

3. Periksa matriks pada tahap matching dan identifikasi strategi alternatif yang harus 

dipertimbangkan oleh organisasi. Catat strategi ini pada baris paling atas QSPM. 

Kelompokkan strategi ke dalam rangkaian yang saling eksklusif jika memungkinkan. 

4. Tentukan Attractiveness Scores (AS) yang didefinisikan sebagai nilai numerik yang 

menunjukkan daya tarik relatif masing-masing strategi dalam serangkaian alternatif 

yang ada. Attractiveness Scores (AS) ditentukan dengan memeriksa setiap faktor 

eksternal atau internal utama, satu per satu, dan mengajukan pertanyaan “Apakah 

faktor ini mempengaruhi pilihan strategi yang sedang dibuat?” Jika jawaban atas 

pertanyaan ini adalah ya, maka strategi harus dibandingkan terhadap faktor kunci 

tersebut. Jika jawaban untuk pertanyaan sebelumnya adalah tidak, menunjukkan 

bahwa masing-masing faktor kunci tidak berpengaruh terhadap pilihan spesifik yang 

dibuat, maka jangan menetapkan Attractiveness Scores pada strategi di set tersebut. 

Gunakan tanda hubung untuk menunjukkan bahwa faktor kunci tidak mempengaruhi 

pilihan yang dibuat. Catatan: Jika Anda menetapkan skor AS ke satu strategi, berikan 

skor AS ke yang lain. Dengan kata lain, jika satu strategi menerima tanda hubung, 

maka yang lainnya harus menerima tanda hubung di baris tertentu. Kisaran untuk Skor 

Daya Tarik adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 cukup menarik, dan 4 = 

sangat menarik.. 

5. Hitung Total Attractiveness Scores. Total Attractiveness Scores (TAS) didefinisikan 

sebagai produk untuk mengalikan bobot (Langkah 2) dengan skor daya tarik (Langkah 

4) di setiap baris. Total Attractiveness Score menunjukkan daya tarik relatif setiap 

strategi alternatif, mengingat hanya dampak faktor keberhasilan eksternal atau internal 

yang berdekatan. Semakin tinggi Total Attractiveness Scores menunjukan semakin 

strategis alternatif yang tepat digunakan 



27 
 

6. Hitunglah jumlah keseluruhan Total Attractiveness Scores. Jumlahkan skor Total 

Attractiveness Scores di setiap kolom strategi dari QSPM. Jumlah keseluruhan daya 

tarik total (Sum Total Attractiveness Score-STAS) menunjukkan strategi yang paling 

menarik di setiap rangkaian alternatif. Skor yang lebih tinggi mengindikasikan strategi 

yang lebih menarik, mengingat semua faktor eksternal dan internal yang relevan yang 

dapat mempengaruhi keputusan strategis. Besarnya selisih antara jumlah keseluruhan 

daya tarik total rangkaian alternatif strategi tertentu menunjukkan ketertarikan relatif 

satu strategi terhadap strategi yang lain. 

 

2.7 Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan teknik yang dikembangkan oleh Dr. 

Thomas L.Saaty. Teknik ini menyediakan prosedur yang telah teruji efektif dalam 

melakukan indentifikasi dan menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan yang 

kompleks. AHP merupakan suatu model yang memberikan kesempatan bagi setiap orang 

atau kelompok membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan denga cara 

membuat asumsi dan memperoleh pemecahan yang diinginkan (Marimin, 2004). 

 

2.7.1 Kegunaan AHP 

Menurut Thomas L. Saaty (1990) AHP banyak digunakan untuk pengambilan keputusan 

dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hal perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan 

prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber daya, penentuan kebutuhan, peramalan hasil, 

perencanaan hasil, perencanaan sistem, pengukuran performansi, optimasi, dan pemecahan konflik. 

Keuntungan dari metode AHP dalam pemecahan persoalan dan pengambilan keputusan 

adalah: 

1. Kesatuan : AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka 

ragam persoalan tak terstruktur. 

2. Kompleksitas : AHP memadukan ancangan deduktif dan ancangan berdasarkan sistem dalam 

memecahkan persoalan kompleks. 

3. Saling ketergantungan : AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam 

suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier. 

4. Penyusunan hirarki : AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah 

elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur 

yang serupa dalam setiap tingkat. 

5. Pengukuran : AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan wujud suatu model untuk 

menetapkan prioritas. 
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6. Konsistensi : AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan 

dalam menentukan prioritas. 

7. Sintesis : AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif. 

8. Tawar-menawar : AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor 

sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. 

9. Penilaian dan konsensus : AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil 

yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda. 

10. Pengulangan proses : AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu 

persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. 

 

2.7.2 Prinsip AHP 

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP ada beberapa prinsip yang harus 

dipahami, di antaranya adalah (Kusrini, 2007): 

1. Membuat hierarki  

Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan memecahnya menjadi elemen–elemen  

pendukung, menyusun elemen secara hierarki dan menggabungkannya. 

2. Penilian kriteria dan alternatif 

Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Menurut Saaty 

(1998) dalam buku Kusrini untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala 

terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kusalitatif dari 

skala perbandingan bisa diukur menggunakan tabel analisis seperti Tabel 2.6 berikut. 

Tabel 2.6  

Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 
Intensitas 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 

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

Sumber: Kusrini (2007) 

3. Menentukan Prioritas 

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai – 

nilai perbandingan relatif dari seluruh alternatif kriteria bisa disesuaikan dengan 

judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. 
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2.7.3 Prosedur AHP 

Berikut adalah prosedur atau langkah–langkah AHP (Kusrini, 2007): 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun 

hierarki dari permasalahan yang dihadapi. 

2. Menentukan prioritas elemen dengan membuat perbandingan pasangan, dan matriks 

perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan 

kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya. Perbadingan 

tersebut kemudian ditransformasikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan 

untuk analisis numerik seperti pada tabel 2.7. 

Tabel 2.7  

Matriks Perbandingan Kriteria  

Good K1 K2 K3 

K1    

K2    

K3    

Sumber: Kusrini (2007) 

4. Menormalkan   data   yaitu   dengan   membagi   nilai   dari   setiap   elemen   didalam 

matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. Normalisasi yang 

dilakukan adalah membagi elemen matriks dengan jumlah seluruh elemen yang ada.  

5. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai  eigen   

vector  merupakan   bobot   setiap   elemen.   Langkah   ini   untuk mensintetis pilihan 

dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian 

tujuan. 

6. Rasio konsistensi dapat dilihat dengan indeks konsistensi. Konsistensi yang 

diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang 

mendekati valid. Salah satu yang membedakan model AHP dengan model-model 

lainnya dalam pengambilan keputusan adalah tidak adanya konsistensi mutlak. 

Dengan model AHP dapat menggunakan persepsi decision maker sebagai inputnya 

maka ketidakkonsisten mungkin terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam 

menyatakan persepsinya secara konsisten terutama bila harus membandingkan banyak 

kriteria. Consistency ratio merupakan parameter yang digunakan untuk memeriksa 

perbandingan berpasangan yang telah dilakukan dengan konsekuen atau tidak. 

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks didasarkan atas eigen value maksimum , 

dimana nilai indeks konsistensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

CI = (λ maks – n)/ n-1 (2-1) 
Sumber: Kusrini (2007) 
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Dengan keterangan : 

CI = rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi (Consistency Index) 

 n  =  Orde Matriks (banyaknya alternatif) 

λ ma  = Nilai eigen terbesar dari matriks ber-ordo n 

Apabila Cl bernilai nol, maka matriks perbandingan berpasangan tersebut konsisten. 

Batas ketidakkonsistenan yang telah ditetapkan ditentukan dengan menggunakan 

Rasio Konsisten (CR) yaitu perbandingan indeks konsisten dengan nilai Random 

Indeks (RI) yang didapat dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory 

yang dikembangkan oleh Wharton School. Nilai ini bergantung pada ordo matriks n. 

Sehingga didapatkan rumus Rasio Kosistensi yaitu : 

 CR = CI / IR  (2-2) 
Sumber: Kusrini (2007) 

Dengan keterangan: 

CR = Consistency Ratio 

CI  = Consistency Index 

IR = Indeks Random Consistency 

Indeks Random (IR) Dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 

Daftar Indeks Random Konsistensi 

Matriks IR Matriks IR 

1,2 0,0 9 1,45 

3 0,58 10 1,49 

4 0,9 11 1,51 

5 1,12 12 1,48 

6 1,24 13 1,56 

7 1,32 14 1,57 

8 1,41 15 1,59 

 Sumber: Kusrini (2007) 

 

 

 

 

 

 


