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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Buah-buahan merupakan salah satu bahan pangan yang 
mudah didapat di Indonesia. Menurut Effendi (2012), buah-buahan 
merupakan komoditas komersial yang sangat strategis untuk 
dikembangkan dan diperdagangkan baik di pasar daerah, nasional 
maupun internasional. Jawa Timur yang memiliki penduduk dan 
tanah yang cocok untuk pertanian telah memberikan kontribusi 
yang cukup besar bagi sub sektor hortikultura khususnya produksi 
buah. 

Industri buah semakin berkembang dari hari ke hari karena 
banyaknya inovasi produk yang diciptakan dengan bahan dasar 
buah. Industri buah yang semakin berkembang di Indonesia 
memberikan dampak-dampak positif yaitu dapat meningkatkan nilai 
jual buah, diversifikasi produk berbahan dasar buah, meningkatkan 
perekonomian Indonesia, serta dapat meningkatkan taraf hidup 
petani-petani di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2013), 
produksi buah di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 
2011 hingga 2012. Buah nangka mengalami peningkatan produksi 
sebesar 1,39 % pada tahun 2011 hingga 2012. Buah mangga 
mengalami peningkatan produksi sebesar 11,51 % pada tahun 
2011 hingga 2012. Dengan potensi yang cukup besar, maka buah 
berpeluang tinggi untuk dikembangkan menjadi produk olahan. 

Keripik buah merupakan salah satu inovasi pengolahan 
buah. Keripik buah banyak diminati konsumen karena rasanya 
yang enak dan jenisnya yang beraneka macam serta harganya 
juga cukup terjangkau. Keripik buah mudah diproduksi karena 
Indonesia memiliki komoditas buah-buahan yang cukup melimpah. 
Menurut Kamsiati (2010), pengolahan keripik buah telah 
berkembang di Indonesia. Prospek pengembangan keripik buah 
cukup baik karena bahan baku cukup tersedia, terutama saat 
panen dan produk keripik buah disukai konsumen. 

Kota Malang merupakan sentra keripik buah. Persaingan 
keripik buah di Malang sangat ketat karena banyaknya produsen 
keripik buah yang tersebar di kota Malang. Hampir seluruh 
produsen tersebut menghasilkan keripik buah yang berkualitas baik 
dengan harga yang cukup terjangkau. Suatu rencana strategi 
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dibutuhkan agar tiap produsen keripik buah tersebut dapat terus 
bertahan dalam persaingan pasar keripik buah yang ketat. Menurut 
Budi (2008), meningkatnya permintaan terhadap keripik buah 
menyebabkan adanya peningkatan jumlah unit usaha yang 
memproduksi keripik buah khususnya di kota Malang. Dalam 
kondisi persaingan  yang  semakin  meningkat,  perusahaan  yang  
satu  dengan  yang  lain saling bersaing memperebutkan 
konsumen. 

Vanesha Fruit Chips merupakan salah satu produsen 
keripik buah berbasis UKM (usaha kecil dan menengah) yang ada 
di Malang. Selama ini keripik buah yang ada di Malang hanya 
diproduksi oleh produsen dalam skala rumah tangga atau usaha 
kecil dan menengah. Menurut Praptiwi (2010), UKM merupakan 
salah satu sektor yang hanya sedikit terkena dampak krisis global. 
Terbukti bahwa UKM dapat meningkatkan kekompetitifan pasar 
stabilisasi sistem ekonomi di Indonesia. Perkembangan UKM yang 
memadai pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat, 
membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat 
secara keseluruhan sehingga terciptanya kekompetitifan dan 
stabilitas perekonomian Indonesia yang baik. 

UKM Vanesha Fruit Chips membutuhkan strategi-strategi 
untuk pengembangan usahanya. Strategi pengembangan ini perlu 
dilakukan untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat di 
lingkungan industri keripik buah di Malang agar kelangsungan dan 
konsistensi industri keripik buah yang diproduksi  UKM Vanesha 
Fruit Chips dapat tetap terjaga bahkan dapat lebih baik dari 
sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis untuk 
mengetahui kondisi UKM Vanesha Fruit Chips serta dampaknya di 
masa yang akan datang. Salah satu metode yang dapat digunakan 
untuk menganalisis dan merumuskan strategi pengembangan yaitu 
Matrik SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Analisis 
SWOT mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, 
dan ancaman yang dimiliki organisasi. Dengan menggunakan 
analisis SWOT, suatu organisasi dapat memilih strategi yang 
mendukung misinya dan mengeksploitasi kesempatan dan 
kekuatannya, menetralisir ancamannya, dan menghindari 
kelemahannya (Griffin, 2004). 

Penggunaan analisis SWOT akan menghasilkan alternatif 
strategi  yang saling berkaitan. Strategi-strategi tersebut perlu 
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dibobotkan karena tingkat kepentingannya yang berbeda-beda. 
Pengambilan keputusan terhadap alternatif strategi dilakukan 
sesuai dengan bobot masing-masing. Salah satu metode 
pengambilan keputusan ini yaitu metode Analytical Network 
Process (ANP).  

Metode Analytic Network Process (ANP) adalah salah satu 
metode yang mampu merepresentasikan tingkat kepentingan 
berbagai pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antar 
kriteria dan sub kriteria yang ada. Model ini merupakan 
pengembangan dari AHP sehingga kompleksitasnya lebih 
dibanding metode AHP (Vanany, 2004). Metode ANP ini dapat 
menentukan alternatif strategi terbaik yang dapat dipilih untuk 
pengembangan industri keripik buah di Vanesha Fruit Chips. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar 
belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana alternatif perencanaan strategi yang tepat 
dalam pengembangan industri keripik buah di UKM 
Vanesha Fruit Chips dengan menggunakan analisis 
SWOT? 

2. Bagaimana prioritas strategi pengembangan industri keripik 
buah di UKM Vanesha Fruit Chips dengan menggunakan 
metode Analytical Network Process (ANP)? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Untuk mendapatkan alternatif perencanaan strategi yang 
tepat dalam pengembangan industri keripik buah di UKM 
Vanesha Fruit Chips dengan menggunakan analisis SWOT. 

2. Untuk mendapatkan prioritas strategi pengembangan 
industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips dengan 
menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). 

  



4 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian ini, yaitu: 

1. Membantu memberikan informasi kepada UKM Vanesha 
Fruit Chips tentang rencana pengembangan industri keripik 
buah untuk masa yang akan datang. 

2. Membantu UKM Vanesha Fruit Chips dalam pengambilan 
keputusan berdasarkan faktor internal dan eksternal agar 
keripik buah dapat terus berkembang di masa yang akan 
datang. 

3. Sebagai pengetahuan baru bagi pembaca. 
4. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Industri Buah 

Perkembangan industri pengolahan hasil buah-buahan 
merupakan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan 
produksi buah-buahan sebagai bahan baku industri pengolahan 
tersebut. Di Indonesia, perkembangan industri pengolahan hasil 
buah-buahan cukup pesat. Beberapa industri pengolahan hasil 
buah-buahan yang sudah beroperasi di negara kita adalah indsutri 
pengalengan buah-buahan, industri minuman sari buah, dan 
industri jus (Rukmana dan Yuyun, 2008). Menurut Direktorat 
Jenderal Hortikultura (2009), produksi buah-buahan Indonesia 
meningkat dari tahun ke tahun. Produksi buah-buahan tahun 2007 
mencapai 17.116.662 ton, meningkat dibandingkan produksi tahun 
2006 sekitar 16.171.130 ton dan tahun 2005 sebesar 14.786.599 
ton. 

Produksi buah di Indonesia mengalami peningkatan pada 
tahun 2011 hingga 2012. Buah nangka mengalami peningkatan 
produksi sebesar 1,39 % pada tahun 2011 hingga 2012. Buah 
mangga mengalami peningkatan produksi sebesar 11,51 % pada 
tahun 2011 hingga 2012 (Badan Pusat Statistik, 2013). Menurut 
Rukmana (2005), alternatif untuk meningkatkan nilai ekonomi 
komoditas buah-buahan pada skala kecil adalah dengan 
mengembangkan industri pengolahan pada skala industri rumah 
tangga (home industry). Pengembangan pengolahan komoditas 
buah-buahan pada skala industri rumah tangga mempunyai banyak 
manfaat atau keuntungan, di antaranya: 

1) Dapat menyediakan keanekaragaman makanan bagi 
penduduk atau masyarakat secara berkesinambungan yang 
sesuai dengan daya beli. 

2) Pasaran dan permintaan aneka produk olahan buah-
buahan cukup luas, bahkan cenderung meningkat dan 
meluas ke berbagai daerah. 

3) Dapat mengoptimalisasikan sumber daya yang ada di 
daerah-daerah, khususnya di pedesaan. 

4) Memperluas penerapan dan alih teknologi pengolahan hasil 
pertanian di pedesaan. 
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5) Mampu memberikan pengaruh perubahan ke arah 
perbaikan struktur perekonomian masyarakat. 

 
2.2 Keripik Buah 

Pengolahan keripik buah telah berkembang di Indonesia. 
Nenas, salak, pisang, bengkuang, dan melon dapat diolah menjadi 
keripik dengan menggunakan mesin penggoreng vakum. Keripik 
yang dihasilkan dengan mesin penggoreng vakum memiliki rasa 
dan aroma seperti buah aslinya serta tekstur renyah sehingga 
disukai panelis. Prospek pengembangan keripik buah cukup baik 
karena bahan baku cukup tersedia, terutama saat panen dan 
produk ini disukai konsumen (Kamsiati, 2010). Mesin penggoreng 
hampa (vacuum fryer) adalah mesin produksi untuk menggoreng 
berbagai macam buah dan sayuran dengan cara penggorengan 
hampa. Prinsip kerja vacuum frying adalah menghisap kadar air 
dalam sayuran dan buah dengan kecepatan tinggi agar pori-pori 
daging buah-sayur tidak cepat menutup, sehingga kadar air dalam 
buah dapat diserap dengan sempurna (Widya, 2012). 
 Warna, cita rasa, dan aroma merupakan keunggulan keripik 
buah yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, suhu pemanasan 
perlu disesuaikan dengan suhu maksimal yang masih dapat 
ditolerir, yaitu 80°C. Suhu minyak saat penggorengan (tradisional) 
adalah 135°C - 185°C (minyak mendidih). Menggoreng pada suhu 
80°C hanya dapat dilakukan pada kondisi hampa udara. Oleh 
karena itu, harus digunakan mesin penggoreng hampa udara 
(Suprapti, 2008). Menurut Anonim (2007) dalam Irhamni dkk 
(2010), penggorengan secara vacuum ini akan membuat kadar air 
didalam buah maupun sayuran akan menjadi keripik. Suhu dan 
tekanan kerja untuk menggoreng buah rata-rata sekitar 85-90°C 
dan tekanan ± 25 cmHg, tergantung dari jenis dan karakteristik 
buah. Lama proses penggorengan berlangsung rata-rata sekitar 1-
1,5 jam atau disesuaikan dengan jenis bahan baku yang 
diproduksi. Minyak goreng dapat digunakan hingga mencapai 200 
kali penggorengan. Lama daya tahan keripik buah yang dihasilkan 
mesin vacuum frying tergantung akan kemasan. Keripik buah 
memiliki daya tahan mencapai setengah tahun. Menurut Irhamni 
dkk (2010), keuntungan lain penggunaan sistem penggorengan 
vakum adalah warna dan zat-zat nutrisi yang terkandung dalam 
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buah tidak banyak mengalami perubahan karena proses 
penguapan air berlangsung pada suhu rendah. 
 
2.3 Manajemen Strategi 
Strategi adalah rencana lengkap untuk mencapai tujuan organisasi. 
Manajemen strategi adalah proses yang lengkap dan berkelanjutan 
yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan 
strategi yang efektif. Strategi yang efektif berkaitan dengan tiga 
persoalan organisasi, yaitu kompetensi, ruang lingkup, dan alokasi 
sumber daya (Griffin, 2004). Menurut Kuntjoroadi (2009), tujuan 
akhir strategi bersaing adalah untuk menanggulangi kekuatan 
lingkungan demi kepentingan perusahaan. Aturan atau lingkungan 
persaingan yang ada pada industri terdiri atas 5 kekuatan bersaing, 
yaitu masuknya pesaing baru, ancaman dari produk pengganti 
(substitusi), kekuatan penawaran (tawar-menawar) pembeli, 
kekuatan pertawaran pemasok, dan persaingan di antara 
pesaingpesaing yang ada. Menurut  Rudianto (2006), manajemen 
strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajemen dan 
karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi 
dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi 
organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, manajemen strategi 
merupakan suatu upaya manajemen dan karyawan untuk 
membangun masa depan organisasi atau perusahaan, sedangkan 
strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan 
visi organisasi atau perusahaan melalui misi. 

Dengan menggunakan manajemen strategis sebagai suatu 
kerangka kerja untuk menyelsesaikan setiap masalah strategis di 
dalam organisasi, maka para pemimpin organisasi diajak untuk 
berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategic (Afrillita, 2013). 
Ada tiga macam analisis yang diperlukan untuk mempersiapkan 
manajemen strategis bagi organisasi sektor publik yaitu analisis 
lingkungan internal organisasi, analisis lingkungan eksternal 
organisasi, dan analisis pilihan strategis. Analisis lingkungan 
internal dan eksternal organisasi dengan metode SWOT (strengths, 
weaknesses, opportunities dan threats) sangat diperlukan untuk 
mendapatkan pilihan-pilihan strategi yang berguna dilakukan pada 
masa yang akan datang, membangun kekuatan, mengurangi 
kelemahan, memperluas kesempatan dan menangkal ancaman 
(Ahdiyana, 2009). 
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Menurut Juwono (2011), manfaat manajemen strategi, 
yaitu: 

1) Dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan 
lebih cepat dan lebih tepat. 

2) Menjadi lebih peka dalam menjawab ancaman yang dating 
dari luar perusahaan. 

3) Membuat keputusan terbaik dikarenakan interaksi kelompok 
mengumpulkan berbagai strategi yang lebih besar. 

4) Kerjasama dalam tim karyawan di dalam perumusan 
strategi akan dapat memperbaiki pengertian mereka atas 
penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan 
strategi dan dengan demikian dapat mempertinggi motivasi 
kerja mereka. 

5) Organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi 
akan lebih profitable (menguntungkan) dan lebih berhasil 
daripada yang tidak menerapkannya. 
Menurut Wasliman (2007) dalam Sukinah (2010), 

manajemen strategi mempunyai enam tahapan, yaitu: 
1) Perumusan strategi 
2) Perencanaan strategi 
3) Penyusunan program 
4) Penyusunan anggaran 
5) Implementasi atau pelaksaan 
6) Evaluasi atau pengawasan. 

 
2.4 Analisis SWOT 

Menurut Umar (2003) dalam Wulandari (2009), pendekatan 
fungsional mengategorisasikan analisis internal ke dalam beberapa 
aspek, yaitu: 
a. Pasar dan Pemasaran 
b. Kondisi Keuangan 
c. Produksi 
d. Sumber Daya Manusia 
e. Struktur Organisasi dan Manajemen 
 Menurut Bateman (2008), lingkungan makro 
(macroenvironment) terdiri dari: 
a. Demografi 
b. Hukum dan Politik 
c. Perekonomian 
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d. Teknologi 
e. Nilai-nilai Sosial dan Budaya 
f. Keadaan Alam atau Ekologi 
  Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari (Fuad dkk, 2006): 
a. Pemasok 
b. Pelanggan 
c. Pesaing 
  Menurut David (2002) dalam Sianturi dkk (2007), matriks 
EFE digunakan untuk menganalisa faktor-faktor eksternal atas 
peluang dan ancaman lalu dilakukan pembobotan. Matriks IFE 
digunakan untuk menganalisa faktor-faktor internal atas kekuatan 
dan kelemahan lalu dilakukan pembobotan. Menurut Marimin 
(2004) dalam Wahida dkk (2013) mengemukakan bahwa 
pembobotan faktor-faktor internal dan eksternal menggunakan 
metode pembobotan dengan cara membandingkan faktor yang 
satu dengan lainya. Menurut Rangkuti (2013), perhitungan bobot 
dan rating dalam analisis SWOT dapat menggunakan 2 cara, yaitu: 

1. Menggunakan FDG (Focus Group Discussion). Masing-
masing peserta menilai bobot dan rating untuk masing-
masing indikator. 

2. Menggunakan kuesioner. Masing-masing responden 
memberikan penilaian dari 1 = tidak penting, sampai 5 = 
sangat penting. 

Apabila menggunakan kuesioner, sebelumnya perlu diidentifikasi 
indikator-indikator yang ingin ditanyakan dalam kuesioner SWOT. 
Cara mengidentifikasi indicator SWOT adalah dengan 
menggunakan kajian literatur, wawancara atau riset eksploratif. 
  Menurut Rangkuti (2013), setelah indikator-indikator SWOT 
ditentukan, langkah pertama adalah menentukan bobot, rating, dan 
score. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau 
urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5 (1 = tidak penting, 5 
= sangat penting). Langkah kedua adalah menjumlahkan bobot 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian dihitung 
bobot relatif untuk tiap indikator. Menurut Kinnear dan Taylor 
(1991) dalam Sianturi dkk (2007), bobot setiap peubah diperoleh 
dengan menentukan nilai setiap peubah terhadap jumlah nilai 
keseluruhan peubah dengan menggunakan rumus: 
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Keterangan : 
ai = bobot peubah ke-I xi = nilai peubah ke-i 
i = 1, 2, 3, …… n  n = jumlah variabel. 
  Langkah ketiga adalah menentukan rating. Rating adalah 
analisis kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka 
pendek (misalnya satu tahun ke depan). Nilai rating untuk variabel 
kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang diberi nilai 1 sampai 
4. Nilai score untuk faktor internal dan eksternal diperoleh 
berdasarkan hasil nilai bobot dikali dengan nilai rating. Gabungan 
kedua kondisi internal dan eksternal berdasarkan score masing-
masing ini selanjutnya kita masukkan dalam Internal External 
Matrix, sehingga kita mengetahui posisi persaingan yang akan 
terjadi pada korporat, unit bisnis, maupun produk yang kita analisis. 
Berdasarkan posisi ini kita dapat menentukan strategi yang tepat 
untuk memenangkan persaingan tahun depan (Rangkuti, 2013). 
Menurut Usman dan Wiwi (2013), matriks IE berguna untuk 
memposisikan suatu strategic business unit (SBU) perusahaan ke 
dalam matriks yang terdiri atas sembilan sel. Matriks IE terdiri dari 
dua dimensi, yaitu dimensi X adalah total skor dari matriks IFE dan 
dimensi Y adalah total skor dari matriks EFE. 

Menurut Rangkuti (1997) dalam Nurmianto (2004), Analisa 
SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 
merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada 
logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenggths) dan 
peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 
Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 
pengembangan misi, tujuan,strategi, dan kebijakan perusahaan. 
Dengan demikian perencana strategis (strategic planner) harus 
menganalisa faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat 
ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling 
populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT. 
 Matriks SWOT ialah alat pencocok yang penting, bertujuan 
untuk menghasilkan strategi alternatif yang layak bagi suatu 
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usaha/perusahaan. Matriks ini menggambarkan bagaimana 
peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 
disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya 
(Wahida dkk, 2013).  Menurut Nurmianto (2004), analisa SWOT 
ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan 
strategi. Analisa ini didasarkan pada usaha untuk memaksimalkan 
kekuatan dan peluang, namun dapat meminimalkan kelemahan 
dan ancaman secara bersamaan. SWOT Analysis merupakan 
suatu cara menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal 
menjadi langkah-langkah strategis dalam pengoptimalan usaha 
yang lebih menguntungkan dalam sebuah persaingan (Yulianti, 
2012). 
   

2.5 Analytical Network Process (ANP) 
Metode AHP adalah metode pengambilan keputusan 

dengan mengembangkan sistem hierarki dari berbagai faktor yang 
dianggap perlu untuk diperhitungkan. Pendekatan ANP merupakan 
modifikasi dari AHP yang memungkinkan adanya feedback effect 
(efek umpan balik) dalam hierarki keputusan (Azis, 2010). Metode 
Analytic Network Process (ANP) adalah salah satu metode yang 
mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak 
dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antar kriteria dan 
sub kriteria yang ada. Model ini merupakan pengembangan dari 
AHP sehingga kompleksitasnya lebih dibanding metode AHP 
(Vanany, 2004). 

Menurut Yuksel dan Dagdeviren (2007) dalam Darmawana 
dan Nilda (2012), manfaat ANP adalah memberi kepastian 
konsistensi perbandingan berpasangan, mengurangi subyektivitas 
pengambilan keputusan, dan menyediakan struktur permasalahan 
yang jelas. Karena pertimbangan adanya hubungan antara elemen 
dalam permasalahan pengambilan keputusan, metode ANP 
membuat pengertian yang lebih baik dari permasalahan yang 
kompleks antara elemen dari pengambilan keputusan, dimana 
pada saat yang sama meningkatkan reliabilitas pengambilan 
keputusan. 

Pengambilan keputusan dalam metodologi ANP didasarkan 
pada beberapa prinsip pokok, yaitu (Agustiansyah dan Nia, 2012): 

1) Penyusunan Jaringan (Network) 
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Dilakukan oleh pengambil keputusan yang mengetahui 
permasalahan secara mendalam. Para ahli harus 
mengetahui elemen-elemen yang setara dalam kualitas ke 
dalam satu komponen serta mampu menyatakan apakah 
terdapat hubungan ketergantungan atau tidak antar 
komponen maupun antar elemen sistem sendiri. 

2) Penentuan Bobot Elemen Terhadap Komponen Acuan 
Dilakukan dengan menggunakan matriks perbandingan 
berpasangan seperti pada AHP untuk memperoleh bobot 
elemen-elemen dalam suatu komponen terhadap tiap 
elemen dalam komponen acuan. Matriks ini juga dilacak 
konsistensinya. 
Keuntungan yang dimiliki metode ANP dibandingkan AHP 

adalah dimungkinkannya pemodelan hubungan keterkaitan antar 
kriteria atau subkriteria dalam model pengambilan keputusan. 
Hubungan yang terjadi antar subkriteria didapatkan melalui cara 
yang sama dengan tahap identifikasi criteria atau subkriteria. Hasil 
identifikasi tersebut menunjukkan adanya hubungan antar 
subkriteria yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu inner dependence 
dan outer dependence. Inner dependence adalah hubungan yang 
terjadi antar subkriteria di dalam kriteria yang sama. Jenis 
hubungan antar subkriteria yang kedua dinamakan outer 
dependence. Hubungan ini terjadi antar subkriteria di kriteria-
kriteria yang berbeda (Sandy dkk, 2013). 
 
2.6 Validasi 
 Validasi adalah proses pemeriksaan untuk mengetahui 
suatu data valid (sah) atau tidak (Alam, 2004). Menurut Sevilla 
(1988) dalam Umar (2003), instrumen pengumpul data yang baik 
seperti kuesioner harus memenuhi beberapa kriteria, salah satunya 
yaitu validitas. Validitas adalah pernyataan sampai sejauh mana 
data yang ditampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa 
yang ingin diukur. Menurut Browning (2005), validity test merujuk 
pada seberapa baik sebuah tes mengukur sesuatu yang 
seharusnya diukur. Face Validity merujuk pada pendapat orang 
tentang kredibilitas tes tersebut. Content Validity mengandalkan 
masukan orang-orang yang sepakat atau tidak sepakat bahwa tes 
ini mendeskripsikan atribut pikiran dan perilaku biasa. 
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 Content Validity adalah suatu keputusan tentang 
bagaimana instrumen dengan baik mewakili karakteristik yang 
dikaji. Instrumen dengan content validity yang tinggi adalah sangat 
mewakili semua butir-butir soal yang dapat dimasukkan untuk 
mengukur konsep dalam studi. Penilaian tentang content validity 
adalah subyektif. Face Validity adalah suatu keputusan apakah 
instrumen yang ditanyakan mengukur konsep yang diinginkan. 
Keputusan-keputusan tentang face validity juga subyektif dan 
biasanya meliputi suatu proses dimana para ahli dengan bidang tes 
konstruksi dan bidang minat menilai instrumen untuk melihat jika 
dalam pendapat mereka, instrumen mengukur apa yang berarti 
untuk diukur. Keputusan seperti ini memerlukan sedikit waktu dan 
usaha dan didasarkan pada tingkat keahlian individu-individu yang 
melakukan penilaian (Brockopp dkk, 2000). Pengujian validitas isi 
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item-item dalam 
instrumen (kuesioner) mencakup seluruh kawasan indikator pada 
variabel yang hendak diukur. Hasil dari uji ini bersifat subjektif dan 
sangat tergantung pada objek yang akan diukur (Rosa, 2008). 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Gabriel (2013) dengan judul 
Perencanaan Strategis Pengembangan Industri Rumah Tangga 
Gula Kelapa (Studi Kasus Industri Rumah Tangga Gula Kelapa 
Desa Gledug, Kabupaten Blitar) membahas mengenai penyusunan 
strategi pengembangan gula kelapa yang tepat berdasarkan 
kondisi internal dan eksternal perusahaan. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis SWOT dan 
metode ANP (Analytic Network Process). Analisis SWOT akan 
menghasilkan beberapa alternatif strategi pengembangan industri 
gula kelapa yang saling memiliki keterkaitan antar alternatif. 
Alternatif yang diperoleh perlu dibobotkan karena tingkat 
kepentingan dari tiap alternatif berbeda. Metode ANP digunakan 
untuk menyusun prioritas kepentingan dari berbagai alternatif yang 
ada sehingga menghasilkan alternatif strategi yang paling tepat 
digunakan dalam pengembangan IRT gula kelapa Desa Gledug. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil yaitu pengembangan 
strategi penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk 
merupakan alternatif strategi yang tepat untuk dikembangkan dan 
diterapkan dalam upaya pengembangan industri rumah tangga 
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gula kelapa Desa Gledug Kabupaten Blitar. Pembentukan ikatan 
kerjasama dengan lembaga pengembangan industri merupakan 
prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam upaya 
pengembangan IRT gula kelapa Desa Gledug Kabupaten Blitar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuranggara (2009) dengan 
judul Strategi Pengembangan Usaha Sari Buah Jambu Biji pada 
PT. Lipisari Patna, Kabupaten Subang, Jawa Barat membahas 
mengenai penyusunan strategi pengembangan sari buah jambu biji 
yang tepat berdasarkan kondisi internal dan eksternal perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan yaitu metode SWOT dan metode 
Arsitektur Strategik. Analisis SWOT akan menghasilkan beberapa 
alternatif strategi pengembangan industri sari buah jambu biji yang 
saling memiliki keterkaitan antar alternatif. Beberapa alternatif 
strategi yang diperoleh dari analisis matriks SWOT yaitu melakukan 
pengembangan produk melalui diversifikasi dan diferensiasi produk 
serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan brand 
image sebagai produk sari buah asli dan produk khas Subang di 
semua wilayah Kabupaten Subang. Arsitektur strategik 
menghasilkan rekomendasi program kegiatan yang berguna dalam 
mengimplementasikan alternatif strategi yang dihasilkan pada 
analisis SWOT. Salah satu hasil perencanaan yang didapat dari 
arsitektur strategik yaitu program yang diterapkan pada periode 
2009-2010 adalah membuat perencanaan bisnis terkait rencana 
pemindahan pabrik dan pengembangan usaha sekaligus mencari 
investor dari pihak internal atau eksternal perusahaan sebagai 
sumber modal tambahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zarei dan Paghaleh (2011) 
dengan judul Strategic Management of Business in Food: By An 
Integrated Deployment of AHP and Freeman Model membahas 
mengenai strategi perusahaan yang tepat dalam industri makanan 
dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode SWOT, AHP, dan 
Freeman Model. Analisis SWOT akan menghasilkan beberapa 
alternatif strategi pengembangan industri makanan yang saling 
memiliki keterkaitan antar alternatif. Salah satu alternatif strategi 
yang didapat dari analisis SWOT adalah strategi produk baru yaitu 
perhatian dan keterlibatan karyawan yang berarti karyawan 
perusahaan mengubah strategi menjadi rencana aksi dan ikut 
membantu organisasi untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 
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Analisis AHP memprioritaskan alternatif strategi yang diperoleh 
dengan cara memprioritaskan alternatif strategi tersebut. Hasil 
yang diperoleh dari analisis AHP ini yaitu strategi ekspor sebagai 
prioritas utama dengan nilai prioritas tertinggi. Model Freeman 
dapat menunjukkan efek atau pengaruh dari strategi yang dipilih 
terhadap perusahaan. Hasil dari analisis metode Freeman ini akan 
diperoleh setelah strategi yang dipilih telah diterapkan oleh 
perusahaan. 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
 Penelitian ini dilaksanakan di UKM Vanesha Fruit Chips 
Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2014 
hingga selesai. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium 
Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 
 
3.2 Batasan Masalah 
 Batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1) Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang 
dianggap kompeten dan berpengalaman serta mengetahui 
dengan baik kondisi internal dan eksternal UKM. 
Responden tersebut yaitu pemilik dan pemimpin UKM 
Vanesha Fruit Chips. 

2) Penelitian ini menganalisis tentang faktor internal 
perusahaan yaitu kekuatan dan kelemahan, serta faktor 
eksternal yaitu peluang dan ancaman perusahaan. 

3) Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitas 
produk, variasi produk, teknologi, modal pengembangan, 
tenaga kerja, produk baru, lokasi perusahaan, pesaing, 
dukungan pemerintah, bahan baku, budaya masyarakat, 
dan potensi pasar. 

 
3.3 Asumsi 
 Beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu: 

1) Mesin atau teknologi yang digunakan diasumsikan bersifat 
tetap. 

2) Jumlah tenaga kerja diasumsikan bersifat tetap. 
3) Modal pengembangan diasumsikan bersifat tetap. 

 
3.4 Definisi Operasional 
 Definisi operasional terbagi menjadi 2, yaitu definisi 
operasional internal dan eksternal. Definisi operasional tersebut 
berisi variabel dan atribut dari masing-masing variabel tersebut. 
Variabel dan atribut ini merupakan faktor-faktor internal dan 
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eksternal yang mempengaruhi kelangsungan industri UKM 
Vanesha Fruit Chips. Variabel dan atribut ini didapat dengan 
melakukan wawancara dengan responden ahli yang ada di UKM 
Vanesha Fruit Chips yang merupakan pemilik dari UKM tersebut. 
Definisi operasional variabel internal dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Definisi Operasional Internal 

No Variabel Internal Atribut 

1 Kualitas produk Warna, rasa, tekstur, dan aroma keripik buah 
2 Variasi produk Banyak variasi produk 
3 Teknologi Mesin produksi yang digunakan 
4 Modal 

pengembangan 
Modal perluasan lokasi perusahaan, modal 
pengembangan produk baru 

5 Tenaga kerja Ketersediaan tenaga kerja pengembangan 
6 Produk baru Produk baru dengan memanfaatkan limbah 
7 Lokasi perusahaan Perluasan lokasi perusahaan 

  

Definisi operasional variabel eksternal dapat dilihat pada 
Tabel 3.2. 
Tabel 3.2 Definisi Operasional Eksternal 

No Variabel Eksternal Atribut 

1 Pesaing Produk sejenis, produk substitusi 
2 Dukungan pemerintah Dukungan modal, apresiasi pemerintah 
3 Bahan baku Ketersediaan bahan baku, bahan baku 

musiman 
4 Budaya masyarakat Respon dari masyarakat setempat 
5 Potensi pasar Permintaan pasar terhadap keripik buah 

 
3.5 Tahapan Penelitian 
 Tahapan penelitian merupakan urutan langkah-langkah 
yang dilakukan dalam pengerjaan penelitian ini. Tahapan penelitian 
ini dapat dilihat pada diagram alir tahapan penelitian Gambar 3.1. 
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3.5.1 Survey Pendahuluan dan Studi Literatur 

 Penelitian ini dimulai dengan melakukan survey 
pendahuluan dan studi literatur. Survey pendahuluan dilakukan 
pada UKM Vanesha Fruit Chips. Survey ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di UKM Vanesha Fruit Chips 
yang nantinya dapat diangkat menjadi topik penelitian. 
 Studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi 
tambahan berupa teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian 
dan dapat mendukung penelitian ini. Studi literatur dapat diperoleh 
melalui buku-buku, majalah atau artikel, penelitian terdahulu, dan 
jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian yang diambil. 
  

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.5.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 
 Identifikasi dan perumusan masalah dapat membantu 
peneliti memberikan arahan terhadap penelitian yang dilakukan 
agar fokus dalam menyelesaikan penelitian. Identifikasi masalah 
dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pengembangan industri 
keripik buah di Vanesha Fruit Chips. Perumusan masalah pada 
penelitian ini yaitu berkaitan dengan bagaimana alternatif 
perencanaan strategi yang tepat sebagai usaha pengembangan 
industri keripik buah di Vanesha Fruit Chips. 
 
3.5.3 Pengumpulan Data 

1) Responden 
 Responden yang dipilih merupakan pihak yang dianggap 

kompeten dan berpengalaman serta mengetahui kondisi 
internal dan eksternal UKM Vanesha Fruit Chips. 
Responden ini berjumlah 2 orang yang merupakan pemilik 
dan pemimpin UKM Vanesha Fruit Chips. 

2) Metode pengumpulan data 
 Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 
ini, yaitu: 

a. Wawancara 
Wawancara yang dilakukan yaitu berupa tanya jawab 
terhadap pemilik maupun para pemimpin yang ada di UKM 
Vanesha Fruit Chips untuk memperoleh data dan informasi 
yang dapat mendukung penelitian ini. Informasi yang 
dibutuhkan yaitu berupa informasi internal dan eksternal 
dari UKM Vanesha Fruit Chips. 

b. Kuesioner 
Pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan 
cara menyebarkan pertanyaan kepada responden sehingga 
responden tersebut dapat merespon pertanyaan yang kita 
berikan. Penelitian ini menggunakan 2 kuesioner dalam 
pengambilan datanya, yaitu kuesioner untuk analisis SWOT 
dan kuesioner untuk metode ANP. Kuesioner untuk analisis 
SWOT digunakan untuk menhetahui pengaruh faktor 
internal dan eksternal dari perusahaan terhadap 
pengembangan industri keripik buah. Kuesioner metode 
ANP digunakan untuk menilai alternatif strategi yang tepat 
untuk pengembangan industri keripik buah. 
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c. Dokumentasi 
Data dokumentasi ini merupakan data tambahan atau data 
sekunder yang dapat menunjang informasi-informasi yang 
ada. Data sekunder ini terdiri dari literatur, kajian pustaka, 
dokumentasi lapang, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. 

 
3.5.4 Penyusunan Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan 2 kuesioner dalam pengambilan 
datanya. Kuesioner pertama merupakan kuesioner analisis SWOT 
yang menilai faktor internal dan eksternal perusahaan dalam usaha 
pengembangan industri keripik buah. Kuesioner kedua merupakan 
kuesioner metode ANP yang digunakan untuk menilai alternatif 
strategi yang tepat dalam pengembangan industri keripik buah 
dengan cara memprioritaskan strategi-strategi tersebut mulai dari 
yang terpenting hingga tidak terpenting. 
 
3.5.5 Validasi Kuesioner 

Validasi kuesioner dilakukan untuk mengetahui apakah 
kuesioner yang dibuat telah valid atau tidak. Validasi kuesioner ini 
dapat mengoptimalkan hasil yang akan didapat dari pengisian 
kuesioner oleh responden, sehingga hasil yang didapat dari 
kuesioner tersebut dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Validasi 
dilakukan dengan menggunakan metode face and content validity. 
Validasi dilakukan oleh responden ahli yaitu pemilik dan para 
pemimpin UKM Vanesha Fruit Chips. 

 
3.5.6 Analisis Data dan Pengolahan Hasil 
3.5.6.1 Analisis SWOT 
1) Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 

External Factor Evaluation (EFE) 
Posisi pengembangan keripik buah di Vanesha Fruit Chips 

dapat ditentukan berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian 
dan pengolahan data kuesioner berupa analisis faktor internal dan 
eksternal. Analisis faktor internal dilakukan untuk mengetahui faktor 
kekuatan yang dimiliki UKM dan kelemahan yang harus diatasi 
dalam pengembangan keripik buah yg diproduksi Vanesha Fruit 
Chips. Analisis faktor eksternal dilakukan untuk mengetahui 
peluang yang ada yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang 
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harus dihadapi dalam pengembangan keripik buah di Vanesha 
Fruit Chips.  

Faktor internal dan eksternal yang telah didapat selanjutnya 
akan diolah menggunakan matriks internal eksternal dan analisis 
SWOT sehingga akan menghasilkan alternatif  strategi 
pengembangan keripik buah yg diproduksi Vanesha Fruit Chips. 
Tahapan dalam pengumpulan data-data tersebut terdiri dari: 
a. Analisis lingkungan internal dan eksternal industri 

Penentuan bobot dari faktor internal dan eksternal dilakukan 
berdasarkan tingkat kepentingan dalam pengumpulan datanya. 
Teknik ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kepentingan dari 
setiap faktor strategis yang ada, baik internal dan eksternal. 
Penentuan bobot pada setiap faktor strategis yang dinilai 
menggunakan skala 1 sampai 5. Skala tersebut menunjukkan: 
1 = jika faktor strategis internal atau eksternal tidak penting. 
2 = jika faktor strategis internal atau eksternal kurang penting. 
3 = jika faktor strategis internal atau eksternal cukup penting. 
4 = jika faktor strategis internal atau eksternal penting. 
5 = jika faktor strategis internal atau eksternal sangat penting. 

 Bobot setiap faktor strategis diperoleh dengan menentukan 
total nilai setiap faktor strategis terhadap jumlah keseluruhan faktor 

strategis dengan menggunakan rumus: 𝐴𝑖 =
𝑋𝑖

∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1

 

b. Pemberian nilai rating pada matriks Internal Factor 
Evaluation (IFE) 
Pemberian nilai rating atau peringkat menunjukkan 

seberapa besar pengaruh faktor strategis kekuatan terhadap 
pengembangan industri keripik buah di Vanesha Fruit Chips. 
Pemberian nilai rating didasarkan pada keterangan berikut: 

1. Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
utama yang dinilai berpengaruh besar. 

2. Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
utama yang dinilai berpengaruh kecil. 

3. Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
kecil yang dinilai berpengaruh besar. 

4. Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
kecil yang dinilai berpengaruh kecil. 
Pemberian nilai rating atau peringkat menunjukkan 

seberapa besar pengaruh faktor strategis kelemahan terhadap 
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pengembangan industri keripik buah di Vanesha Fruit Chips. 
Pemberian nilai rating didasarkan pada keterangan berikut: 

1. Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 
kecil yang dinilai berpengaruh kecil. 

2. Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 
kecil yang dinilai berpengaruh besar. 

3. Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 
utama yang dinilai berpengaruh kecil. 

4. Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 
utama yang dinilai berpengaruh besar. 

c. Pemberian nilai rating pada matriks External Factor 
Evaluation (EFE) 
Pemberian nilai rating atau peringkat didasarkan pada 

kemampuan UKM Vanesha Fruit Chips dalam meraih peluang yang 
ada. Pemberian nilai rating didasarkan pada keterangan berikut: 

1. Nilai 4, jika industri mempunyai kemampuan sangat baik 
dalam meraih peluang tersebut. 

2. Nilai 3, jika industri mempunyai kemampuan baik dalam 
meraih peluang tersebut. 

3. Nilai 2, jika industri mempunyai kemampuan cukup dalam 
meraih peluang tersebut. 

4. Nilai 1, jika industri mempunyai kemampuan tidak baik 
dalam meraih peluang tersebut. 
Pemberian nilai rating atau peringkat didasarkan pada 

besarnya ancaman yang dapat mempengaruhi keberadaan UKM 
Vanesha Fruit Chips. Pemberian nilai rating didasarkan pada 
keterangan berikut: 

1. Nilai 4, jika faktor ancaman memberikan pengaruh yang 
sangat lemah terhadap industri. 

2. Nilai 3, jika faktor ancaman memberikan pengaruh yang 
lemah terhadap industri. 

3. Nilai 2, jika faktor ancaman memberikan pengaruh yang 
kuat terhadap industri. 

4. Nilai 1, jika faktor ancaman memberikan pengaruh yang 
sangat kuat terhadap industri. 

2) Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE) 
Matriks IE berguna untuk memposisikan suatu strategic 

business unit (SBU) perusahaan ke dalam matriks yang terdiri atas 
sembilan sel. Matriks IE terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi X 
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adalah total skor dari matriks IFE dan dimensi Y adalah total skor 
dari matriks EFE (Usman dan Wiwi, 2013). Nilai yang diperoleh dari 
matriks IFE dan EFE selanjutnya dimasukkan ke dalam matriks 
Internal-Eksternal (IE). Menurut Umar (1999) dalam Wibowo 
(2009), tahap analisis matrik Internal Ekternal (IE matrix) dilakukan 
dengan memasukkan parameter yang digunakan kekuatan internal 
dan eksternal yang bersumber dari Matrik External Factor 
Evaluation (EFE) dan Matrik Internal Factor Evaluation (IFE). 
Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi 
bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Gambar matriks IE dapat 
dilihat di Gambar 3.2. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Menurut Wibowo (2009), matriks IE tersebut dapat 

mengidentifikasikan 9 (sembilan) sel strategi perusahaan, tetapi 

pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi 

tiga strategi utama, yaitu: 

1) Posisi perusahaan yang berada pada sel I, II, dan IV dapat 
digambarkan sebagai ”Grow” dan ”Build”. Strategi yang 
cocok bagi perusahaan yang berada pada sel-sel tersebut 
Intensive (market penetration, market development, dan 
product development) atau integration (backward 
integration, forward integration, dan horizontal integration. 

Gambar 3.2 Matrik IE 
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2) Posisi perusahaan yang berada pada sel III, V, VII paling 
baik dikendalikan denga strategi-strategi ”Hold” dan 
”Maintain”. Strategi yang umum dipakai yaitu strategi market 
penetration, dan product development. 

3) Posisi perusahaan yang berada pada sel VI, VIII, dan IX 
dapat menggunakan strategi ”Harvest” atau ”Divestiture.” 

 
3) Analisis Matriks Strengths Weakness Opportunity 

Threats (SWOT) 
 Menurut Rangkuti (2013), analisis SWOT adalah identifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 
perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities), 
namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 
(Weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan 
keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, 
tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian 
perencana strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-
faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Matrik ini dapat 
menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis, yaitu: 
a. Strategi SO 
 Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 
memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST 
 Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 
c. Strategi WO 
 Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang 

ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 
d. Strategi WT 
 Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta 
menghindari ancaman. 

 Diagram matrik SWOT dapat dilihat di Gambar 3.3. 
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3.5.6.2 Analisis ANP 

Metode ANP dalam penelitian ini digunakan untuk 
menentukan strategi prioritas dari beberapa alternatif strategi yang 
ada dalam pengembangan industri keripik buah di Vanesha Fruit 
Chips. Tahapan pengolahan data menggunakan metode ANP 
dapat dilihat pada diagram alir Gambar 3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Matrik SWOT 

Gambar 3.4 Diagram Alir Tahapan Pembobotan ANP 
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1. Tahap pemodelan 

Pemodelan merupakan dasar pembuatan kuesioner untuk 
menentukan bobot proritas pada seluruh keterkaitan yang ada. 
Pertama-tama pemodelan dilakukan dengan menentukan 
cluster dan node yang digunakan, selanjutnya menentukan 
keterkaitan yang terjadi antar cluster dan node yang 
teridentifikasi, kemudian menggambarkan model jaringannya. 
Model jaringan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antar 
cluster dan node ada. 

Tahap selanjutnya pada pemodelan yaitu menentukan 
keterkaitan antar cluster dan node. Keterkaitan antar cluster  
terjadi karena adanya keterkaitan antar node. Keterkaitan 
berikutnya adalah keterkaitan antar node. Keterkaitan antar 
node tersebut akan digunakan sebagai input pengolahan data 
pada supermatrix. Seluruh keterkaitan antar node akan 
dibandingkan berpasangan, sedangkan node yang hanya 
memiliki satu keterkaitan node antar cluster yang berbeda 
memiliki bobot 1. Keterkaitan antar cluster dan antar node 
yang telah teridentifikasi kemudian digambarkan model 
jaringannya. Model jaringan dibutuhkan karena keterkaitan di 
antara cluster dan node pada system evaluasi kinerja supplier 
merupakan yang memiliki hubungan timbal balik (feed back). 

2) Tahap pembobotan 
Pembobotan dilakukan pada seluruh keterkaitan antar 

cluster dan antar node yang memiliki lebih dari satu keterkaitan 
pada setiap cluster. Hasil pembobotan dikatakan konsisten 
apabila nilai inconsistency di bawah 0,10 sehingga nilai 
konsistensinya sebesar 90-100%. Nilai tertentu dari semua nilai 
responden dilakukan perhitungan rata-rata perbandingan yang 
secara sistematis berupa persamaan berikut: 

𝐴𝑖𝑗 =  (𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑛)
1/𝑛

 

Di mana 𝐴𝑖𝑗 adalah rata-rata perbandingan antar kriteria 𝐴𝑖 

dan 𝐴𝑗 untuk n responden, sedangkan 𝑍𝑖 adalah nilai 

perbandingan antara kriteria 𝐴𝑖 dan 𝐴𝑗 untuk responden ke-I 

dengan nilai i = 1, 2, …, n; di mana n adalah jumlah responden. 
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3) Tahap bobot prioritas keterkaitan antar cluster dan node 
 Hasil bobot prioritas yang diolah pertama kali adalah hasil 

pembobotan keterkaitan antar cluster. Bobot prioritas yang 
didapat disusun pada clustermatrix. Untuk mengukur konsistensi 
hasil perbandingan berpasangan dilakukan pencarian nilai 
Consistency Ratio (CR) atau nilai inconsistency. Jika nilai 
inconsistency > 0,1, maka pertimbangan yang dibuat perlu 
diperbaiki. 

4) Tahap Cluster Matrix dan Unweight Supermatrix 
Hasil bobot prioritas dari pembobotan keterkaitan antar 

cluster disusun pada cluster matrix. Pembobotan selanjutnya 
setelah cluster matrix yaitu pembobotan keterkaitan antar node 
yang disusun pada matrix yang sesuai dengan selnya. 
Supermatrix yang diperoleh merupakan supermatrix yang masih 
belum terbobot (unweighted supermatrix), sehingga perlu 
dilakukan pembobotan untuk mendapatkan supermatrix yang 
terbobot (weighted supermatrix). 

5) Tahap Weighted Supermatrix 
Untuk mendapatkan weighted supermatrix yaitu dengan 

mengalikan nilai dari sel cluster matrix dengan nilai di setiap sel 
unweighted supermatrix. Weighted supermatrix yang terbentuk 
adalah matrix stokastik, di mana jumlah pada setiap kolom 
sebesar 1. 

6) Tahap Limiting Matrix 
Limiting matrix digunakan untuk mencari nilai prioritas stabil. 

Limiting matrix diperoleh dengan cara mengalikan supermatrix 
dengan dirinya sendiri hingga nilai bobot dinyatakan stabil. Nilai 
bobot dinyatakan stabil bila dominasi antar elemen telah 
terdistribusi pada keseluruhan matrix. 

7) Tahap Normalisasi Limiting Matrix 
Normalisasi limiting matrix merupakan tahap akhir dari 

pembobotan ANP. Normalisasi dilakukan untuk mengetahui 
kontribusi nilai bobot prioritas akhir seluruh node pada cluster-
nya masing-masing. Penetapan nilai unweighted supermatrix, 
weighted supermatrix, limiting matrix, dan normalisasi limiting 
matrix dilakukan dengan menggunakan bantuan software Super 
Decision. 
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BAB 4 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

UKM Vanesha Fruit Chips merupakan salah satu produsen 
keripik buah di Malang. UKM Vanesha Fruit Chips adalah pemasok 
tetap keripik buah, keripik sayur, dan permen jelly ke UKM Bu Noer 
Malang. UKM Vanesha Fruit Chips hanya menjual semua jenis 
produknya kepada UKM Bu Noer karena UKM tersebut telah terikat 
kontrak kerja dengan UKM Bu Noer. 

Keripik buah yang diproduksi UKM Vanesha Fruit Chips 
terdiri dari keripik nangka, mangga, rambutan, nanas, dan salak. 
Keripik sayur yang diproduksi UKM Vanesha Fruit Chips terdiri dari 
keripik bayam dan gadung. Keripik buah UKM Vanesha Fruit Chips 
terbagi menjadi 2, yaitu keripik buah KW I dan KW II. Harga keripik 
buah KW I berkisar antara 80-100 ribu/kg, sedangkan harga keripik 
buah KW II berkisar antara 60-70 ribu/kg. Kapasitas produksi 
keripik buah UKM Vanesha Fruit Chips sebesar 15 kg per hari. 
Sistem produksi UKM Vanesha Fruit Chips yaitu memproduksi 
keripik buah sebanyak-banyaknya sesuai dengan musim buah 
yang ada, lalu dilakukan penyimpanan terhadap produk keripik 
buah tersebut. 

Bahan baku buah UKM Vanesha Fruit Chips diperoleh dari 
kota Malang dan Blitar. Kebutuhan bahan baku per hari yaitu 
sekitar 250 kg buah. Tenaga kerja tetap di UKM Vanesha Fruit 
Chips berjumlah 2 orang, sedangkan tenaga kerja borongan 
berjumlah 3 orang. Tenaga kerja borongan ini dapat bertambah bila 
permintaan terhadap keripik buah tinggi. Tenaga kerja tetap di 
UKM Vanesha Fruit Chips adalah operator mesin produksi. Tenaga 
kerja tetap tersebut berasal dari luar daerah. Gaji tenaga kerja 
tetap tersebut sebesar Rp 600.000,-/bulan. Tenaga kerja borongan 
UKM Vanesha Fruit Chips merupakan penduduk sekitar lokasi 
perusahaan. Upah tenaga kerja borongan ini tergantung pada 
seberapa banyak hasil kupasan buah per harinya, yaitu sebesar Rp 
1000,-/kg. 

Keripik buah yang dihasilkan UKM Vanesha Fruit Chips 
memiliki kualitas yang cukup baik. Kualitas tersebut dilihat warna, 
rasa, tekstur, dan aroma. Keripik buah UKM Vanesha Fruit Chips 
memiliki warna, rasa, dan aroma yang mendekati buah aslinya 
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serta tekstur yang renyah. Kualitas ini tercipta karena pemilihan 
bahan baku yang baik serta penggorengan yang dilakukan dengan 
vacuum frying. 

 
4.2 Faktor-Faktor Lingkungan yang Berpengaruh Terhadap 

Pengembangan Industri Keripik Buah UKM Vanesha Fruit 
Chips 
Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengembangan 

industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips terdiri dari faktor 
internal dan eksternal perusahaan. Analisis terhadap faktor internal 
dan eksternal tersebut dapat mengahasilkan alternatif-alternatif 
strategi yang dapat dilakukan oleh UKM Vanesha Fruit Chips 
dalam upaya mengembangkan industri keripik buah. 
 

4.2.1 Faktor Internal 
Faktor internal adalah faktor-faktor yang dimiliki perusahaan 

yang terjadi dalam lingkup internal perusahaan yang dapat 
mempengaruhi pengembangan industri keripik buah di UKM 
Vanesha Fruit Chips Malang. Faktor internal terbagi menjadi 2, 
yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan. 
a. Kekuatan (Strengths) 

Kekuatan adalah hal-hal yang merupakan keunggulan yang 
dimiliki suatu perusahaan. Kekuatan UKM Vanesha Fruit Chips 
terdiri dari: 
1. Kualitas produk yang baik dari segi warna, rasa, tekstur, 

dan aroma 
Salah satu keunggulan yang dimiliki UKM Vanesha 

Fruit Chips adalah keripik buah yang berkualitas dari segi 
warna, rasa, tekstur, dan aroma. Bahan baku merupakan 
salah satu faktor penting dalam menghasilkan keripik buah 
yang berkualitas. UKM Vanesha Fruit Chips memiliki 
strandar tersendiri dalam pemilihan bahan baku oleh 
pemasok, sehingga keripik buah yang dihasilkan berkualitas 
baik secara merata. Berdasarkan wawancara yang telah 
dilakukan terhadap responden, standar bahan baku buah 
yang dipilih untuk produksi keripik buah yaitu dipilih buah-
buahan yang tidak terlalu matang dan tidak terlalu manis. 
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah browning pada 
keripik buah yang dihasilkan. 
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Warna, cita rasa, dan aroma merupakan keunggulan 
keripik buah yang harus dipertahankan (Suprapti, 2008). 
Kualitas keripik buah sangat menentukan minat konsumen. 
Keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips berwarna pucat 
seperti warna aslinya, memiliki rasa yang dipertahankan 
seperti rasa buah aslinya, memiliki aroma seperti buah 
aslinya, dan bertekstur renyah. Kualitas keripik buah yang 
seperti ini adalah keripik buah yang banyak diminati dan 
dicari konsumen. Oleh karena itu, UKM Vanesha Fruit Chips 
harus dapat mempertahankan keunggulan dari keripik 
buahnya. 

2. Banyak variasi produk 
UKM Vanesha Fruit Chips tidak hanyak memproduksi 

keripik buah saja, tetapi juga memproduksi keripik sayuran 
dan produk lainnya. Keripik buah yang diproduksi UKM 
Vanesha Fruit Chips, yaitu keripik mangga, rambutan, 
nangka, nanas, dan salak. Keripik sayuran yang diproduksi 
UKM Vanesha Fruit Chips, yaitu keripik bayam dan gadung. 
Produk lain yang diproduksi UKM Vanesha Fruit Chips, 
yaitu permen jelly yang berasal dari limbah buah-buahan. 

Variasi produk yang cukup banyak ini merupakan salah 
satu keunggulan dari UKM Vanesha Fruit Chips. Variasi 
produk ini dapat menarik minat konsumen terhadap produk 
UKM Vanesha Fruit Chips. Selain itu variasi produk tersebut 
juga dapat meningkatkan penjualan dari UKM sendiri. 
Penambahan variasi produk perlu ditambah lagi untuk 
mendukung pengembangan industri keripik buah UKM 
Vanesha Fruit Chips. Menurut Tirta (2011), produk, harga, 
promosi dan distribusi merupakan variabel-variabel yang 
dapat mempengaruhi dan mendorong konsumen untuk 
menggunakan produk yang ditawarkan. Pengembangan 
produk yang bervariatif dengan jaminan mutu kualitasnya 
akan membuat harapan terhadap minat konsumen untuk 
mengkonsumsinya dalam usaha memenuhi kebutuhan 
hidup dari para konsumen. Ketertarikan konsumen terhadap 
produk yang bervariatif akan sangat mempengaruhi volume 
penjualan. 
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3. Mesin produksi menggunakan Vacuum Frying 
Mesin penggorengan yang digunakan UKM Vanesha 

Fruit Chips dalam memproduksi keripik buah adalah mesin 
vacuum frying. Mesin vacuum frying di UKM tersebut terdiri 
dari 2 mesin. Penggorengan keripik buah menggunakan 
mesin vacuum frying dapat menghasilkan keripik buah yang 
beraroma dan memiliki rasa seperti buah aslinya. Keripik 
buah yang diproduksi dengan vacuum frying dapat 
menghasilkan keripik buah yang renyah. Mesin produksi 
menggunakan vacuum frying ini merupakan salah satu 
keunggulan yang dimiliki UKM Vanesha Fruit Chips karena 
mesin produksi dapat berpengaruh terhadap keripik buah 
yang dihasilkan. 

Mesin penggoreng hampa (vacuum fryer) adalah mesin 
produksi untuk menggoreng berbagai macam buah dan 
sayuran dengan cara penggorengan hampa. Prinsip kerja 
vacuum frying adalah menghisap kadar air dalam sayuran 
dan buah dengan kecepatan tinggi agar pori-pori daging 
buah-sayur tidak cepat menutup, sehingga kadar air dalam 
buah dapat diserap dengan sempurna (Widya, 2012). 
Menurut Irhamni dkk (2010), keuntungan lain penggunaan 
sistem penggorengan vakum adalah warna dan zat-zat 
nutrisi yang terkandung dalam buah tidak banyak 
mengalami perubahan karena proses penguapan air 
berlangsung pada suhu rendah. 

b. Kelemahan (Weakenesses) 
Kelemahan adalah hal-hal yang merupakan kekurangan 

yang dimiliki suatu perusahaan. Kelemahan UKM Vanesha Fruit 
Chips terdiri dari: 
1. Kurangnya modal pengembangan produk baru dan modal 

perluasan lokasi perusahaan 
Modal merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki 

UKM Vanesha Fruit Chips. Modal sangat mempengaruhi 
pengembangan industri keripik buah yang dilakukan. 
Pengembangan produk baru maupun perluasan lokasi 
perusahaan membutuhkan modal tambahan untuk 
merealisasikannya. Rencana pengembangan industri keripik 
buah di UKM Vanesha Fruit Chips membutuhkan mesin 
produksi dan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga UKM 
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tersebut membutuhkan tempat kerja yang lebih luas dalam 
memproduksi keripik buah. Hingga saat ini, UKM Vanesha 
Fruit Chips masih belum memiliki cukup modal untuk 
melakukan pengembangan produk maupun perluasan 
lokasi perusahaan. UKM Vanesha Fruit Chips 
membutuhkan pinjaman atau bantuan dana untuk 
melakukan kegiatan pengembangan produk maupun 
perluasan lokasi perusahaan. 

2. Perluasan lokasi perusahaan masih belum terealisasi 
Lokasi perusahaan UKM Vanesha Fruit Chips kurang 

nyaman. Lokasi perusahaan UKM Vanesha Fruit Chips 
cukup penting dan berpengaruh dalam mendukung rencana 
pengembangan industri keripik buah. Lokasi produksi UKM 
Vanesha Fruit Chips juga kurang luas karena menyatu 
dengan rumah pemilik dari UKM tersebut. Lokasi 
perusahaan berpengaruh pada kenyamanan saat bekerja. 
Lokasi perusahaan juga mempengaruhi pengembangan 
industri keripik buah. Terbatasnya ruang lokasi perusahaan 
dapat menganggu kenyamanan bekerja dan menyebabkan 
proses produksi menjadi tidak efektif dan efisien. Perluasan 
lokasi perusahaan penting dilakukan untuk menunjang 
rencana pengembangan industri keripik buah. 

Organisasi harus menyediakan lingkungan kerja yang 
memadai seperti lingkungan fisik (tata ruang kantor yang 
nyaman, lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang 
baik, warna, penerangan yang cukup maupun musik yang 
merdu), serta lingkungan non fisik (suasana kerja karyawan, 
kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama 
karyawan, hubungan antar karyawan dengan pimpinan, 
serta tempat ibadah). Lingkungan kerja yang baik dapat 
mendukung pelaksanaan kerja sehingga karyawan memiliki 
semangat bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan 
(Analisa, 2011). Menurut Sofyan (2013), lingkungan kerja 
yang kurang mendukung pelaksanaan pekerjaan ikut 
menyebabkan kinerja yang buruk seperti kurangnya alat 
kerja, ruang kerja pengap, fentilasi yang kurang serta 
prosedur yang tidak jelas. 
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3. Kurangnya pemanfaatan limbah untuk produksi produk baru 
Salah satu limbah produksi yang dihasilkan UKM 

Vanesha Fruit Chips adalah pucuk buah nangka. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap 
responden, pucuk buah nangka tersebut dapat diolah 
kembali menjadi produk yang bersifat komersial, yaitu dodol 
nangka. Hingga saat ini UKM Vanesha Fruit Chips belum 
memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan keuntungan 
perusahaan. Pengembangan produk baru berbahan dasar 
limbah ini dapat meningkatkan penjualan produk UKM 
Vanesha Fruit Chips sehingga UKM tersebut dapat 
memperoleh untung yang lebih besar lagi. 

4. Kurangnya tenaga kerja untuk pengembangan 
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

UKM Vanesha Fruit Chips dalam upaya mengembangkan 
industri keripik buah adalah tenaga kerja yang mencukupi. 
Tanpa tenaga kerja yang mencukupi maka rencana 
pengembangan pun tidak dapat terealisasi dengan baik. 
Tenaga kerja tetap di UKM Vanesha Fruit Chips berjumlah 5 
orang. Jumlah ini akan bertambah menjadi 8 orang atau 
lebih jika permintaan terhadap keripik buah meningkat. 
Perekrutan tenaga kerja borongan ini biasanya dilakukan 
pada hari-hari besar saat permintaan keripik buah tinggi. 
Jumlah tenaga kerja yang kurang ini merupakan suatu 
penghalang untuk pengembangan industri keripik buah. 
Oleh karena itu UKM Vanesha Fruit Chips harus dapat 
memanfaatkan tenaga kerja yang ada baik lokal maupun 
luar daerah. 

Sebuah perusahaan mengandalkan manajemen 
sumber daya (termasuk sumber daya manusia dan sumber 
daya-sumber daya lainnya), fungsi pemasaran, dan fungsi 
keuangan agar dapat bekerja dengan baik. Jika sumber 
daya tidak dapat dikelola dengan baik, perusahaan akan 
menanggung pengeluaran yang berlebihan. Kesalahan-
kesalahan umum yang menyebabkan pengeluaran produksi 
tinggi, yaitu (Madura, 2007): 
1. Mempekerjakan lebih banyak karyawan daripada yang 

dibutuhkan, sehingga mengakibatkan timbulnya beban 
operasi yang tinggi. 
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2. Mempekerjakan lebih sedikit karyawan daripada yang 
dibutuhkan, yang akibatnya menghalangi perusahaan 
mencapai volume atau kualitas produk yang diinginkan. 

3. Mempekerjakan karyawan yang tidak memiliki cukup 
keahlian atau pelatihan yang tepat. 

 
4.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dimiliki 
perusahaan yang terjadi dalam lingkup eksternal perusahaan yang 
dapat mempengaruhi pengembangan industri keripik buah di UKM 
Vanesha Fruit Chips Malang. Faktor eksternal terbagi menjadi 2, 
yaitu peluang dan ancaman perusahaan. 
a. Peluang (Opportunities) 

Peluang adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh suatu 
perusahaan dengan melihat kondisi pasar yang ada. Peluang 
yang dimiliki UKM Vanesha Fruit Chips terdiri dari: 
1. Respon baik dari masyarakat setempat 

Kegiatan produksi suatu perusahaan harus 
memperhatikan aturan-aturan masyarakat sekitar. Respon 
dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh terhadap 
kelancaran produksi maupun rencana pengembangan 
industri keripik buah. Berdasarkan wawancara yang telah 
dilakukan terhadap responden, kegiatan produksi yang 
dilakukan oleh UKM Vanesha Fruit Chips mendapat respon 
positif dari masyarakat sekitar. UKM Vanesha Fruit Chips 
selalu menaati peraturan yang berlaku di lokasi perusahaan 
tersebut, seperti pembuangan sampah atau limbah 
perusahaan secara tertib sehingga warga sekitar tidak 
merasa terganggu dengan kegiatan produksi yang 
dilakukan UKM tersebut. Kegiatan produksi yang dilakukan 
UKM Vanesha Fruit Chips juga tidak menghambat kegiatan 
sehari-hari warga. UKM Vanesha Fruit Chips tidak 
menerima keluhan maupun ancaman dari warga sekitar 
selama UKM ini berdiri. Dengan peluang tersebut maka 
rencana UKM Vanesha Fruit Chips dalam mengembangkan 
industri keripik buah semakin terbuka lebar. 

2. Adanya dukungan modal dan apresiasi dari pemerintah 
Bantuan modal dan apresiasi dari pemerintah memiliki 

andil yang cukup besar dalam menjalankan suatu industri 
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baik besar maupun kecil. Selama ini UKM Vanesha Fruit 
Chips mendapat bantuan dana berupa pinjaman dengan 
bunga rendah dari badan pemerintah, seperti BUMN, PLN, 
Telkom, dan lain-lain. Pinjaman dana ini dapat menjadi 
peluang besar bagi UKM Vanesha Fruit Chips untuk 
membangun kembali usahanya dalam rangka 
pengembangan industri keripik buah. 

3. Permintaan pasar terhadap keripik buah cukup tinggi 
Hingga saat ini, permintaan pasar terhadap keripik 

buah UKM Vanesha Fruit Chips cukup tinggi. Berdasarkan 
wawancara yang telah dilakukan terhadap responden, 
permintaan terhadap keripik buah UKM Vanesha Fruit Chips 
sebesar kapasitas produksi keripik buah UKM tersebut per 
harinya yaitu sebesar 120 kg. Keripik buah UKM Vanesha 
Fruit Chips banyak disukai konsumen karena memang 
produknya yang berkualitas dan cukup terjangkau. 
Permintaan yang cukup tinggi dan minat konsumen yang 
tinggi ini dapat menjadi peluang bagi UKM Vanesha Fruit 
Chips untuk mengembangkan industri keripik buahnya 
menjadi industri yang lebih berkembang lagi. 

b. Ancaman (Threats) 
Ancaman perusahaan adalah hal-hal yang dapat 

mengancam keberlangsungan industri suatu perusahaan yang 
disebabkan oleh faktor-faktor dari lingkup eksternal perusahaan. 
Ancaman yang dimiliki UKM Vanesha Fruit Chips terdiri dari: 
1. Pesaing produk sejenis semakin banyak 

Malang merupakan sentra keripik buah. Banyak 
produsen keripik buah yang tersebar di Malang sehingga 
persaingan industri keripik buah di Malang pun sangat ketat. 
Pesaing-pesaing tersebut juga memiliki banyak variasi 
keripik buah yang dijual dengan kualitas dan harga yang 
hamper sama dengan UKM Vanesha Fruit Chips. Hal 
tersebut dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan industri 
UKM Vanesha Fruit Chips sehingga UKM tersebut 
membutuhkan strategi-strategi yang tepat agar dapat 
bertahan di persaingan pasar yang sangat ketat. 

2. Pesaing produk subtitusi semakin banyak 
UKM Vanesha Fruit Chips tidak hanya memproduksi 

keripik buah saja, tetapi juga memproduksi produk subtitusi 
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seperti keripik sayur. Keripik sayur ini tidak kalah dengan 
keripik buah karena cukup banyak konsumen yang 
menyukai produk ini. Produsen keripik sayur semakin 
bertambah jumlahnya di Malang. Pesaing tersebut 
dibedakan menjadi 2, yaitu pesaing yang memproduksi 
keripik buah dan keripik sayur dan pesaing yang hanya 
memproduksi keripik sayur saja. Semakin meningkatnya 
jumlah pesaing keripik sayur di Malang ini dapat 
mempengaruhi kelangsungan industri UKM Vanesha Fruit 
Chips sehingga UKM tersebut membutuhkan strategi-
strategi yang tepat agar dapat bertahan di persaingan pasar 
yang sangat ketat. 

3. Ketersediaan bahan baku mulai berkurang 
Bahan baku keripik buah berupa buah-buahan yang 

diproduksi UKM Vanesha Fruit Chips kebanyakan bersifat 
musiman sehingga bahan baku tersebut tidak setiap saat 
ada. Bahan baku musiman tersebut dapat berdampak bagi 
kelancaran produksi keripik buah UKM Vanesha Fruit Chips 
sehingga hal ini dapat mengancam kelangsungan industri 
keripik buah di UKM tersebut. Berdasarkan wawancara 
yang telah dilakukan terhadap responden, banyaknya 
pohon nangka yang ditebang merupakan penyebab 
kurangnya bahan baku keripik buah. Buah nangka yang 
merupakan bahan baku utama pembuatan keripik buah 
nangka ini semakin langka untuk didapat. Keripik buah 
nangka merupakan keripik buah yang paling banyak 
diminati oleh konsumen. Kelangkaan bahan baku ini dapat 
berdampak pada penjualan, kepuasan konsumen, dan 
kelancaran industri keripik buah sehingga diperlukan 
strategi-strategi yang tepat untuk mengatasi masalah 
tersebut. 

 
4.3 Hasil Evaluasi Lingkungan Internal Industri 

Tahap selanjutnya setelah identifikasi faktor-faktor internal 
yang berpengaruh terhadap pengembangan industri keripik buah di 
UKM Vanesha Fruit Chips yaitu mengevaluasi faktor-faktor internal 
tersebut menggunakan Matrix Internal Factor Evaluation (IFE). 
Dengan matriks IFE tersebut maka dapat diketahui faktor mana 
yang paling berpengaruh terhadap pengembangan industri keripik 
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buah di UKM Vanesha Fruit Chips berdasarkan skor masing-
masing faktor. Hasil perhitungan matriks IFE dapat dilihat pada 
Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Matriks IFE 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa faktor 
internal terbagi menjadi 2, yaitu kekuatan dan kelemahan. 
Kekuatan terdiri dari 3 faktor yang berpengaruh pada 
pengembangan industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips, 
yaitu kualitas produk yang baik dari segi warna, rasa, tekstur, dan 
kekerasan, banyak variasi produk, dan mesin produksi 
menggunakan vacuum frying. Dari ketiga faktor tersebut, kualitas 
produk yang baik dari segi warna, rasa, tekstur, dan kekerasan 
serta mesin produksi menggunakan vacuum frying merupakan 
faktor kekuatan utama yang dimiliki UKM Vanesha Fruit Chips 
dengan nilai skor yang sama-sama tinggi yaitu sebesar 0,430. 
 Faktor internal lainnya adalah faktor-faktor kelemahan yang 
terdiri dari 4 faktor, yaitu kurangnya modal pengembangan produk 
baru dan modal perluasan lokasi perusahaan, perluasan lokasi 
perusahaan masih belum terealisasi, kurangnya pemanfaatan 
limbah untuk produksi produk baru, dan kurangnya tenaga kerja 

Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan 
   

 Kualitas produk yang baik dari segi warna, 
rasa, tekstur, dan kekerasan 0,123 3,5 0,430 

 Banyak variasi produk 0,123 3 0,368 

 Mesin produksi menggunakan vacuum frying 0,123 3,5 0,430 
 
Kelemahan 

 Kurangnya modal pengembangan produk 
baru dan modal perluasan lokasi 
perusahaan 0,158 3 0,474 

 Perluasan lokasi perusahaan masih belum 
terealisasi 0,158 2,5 0,395 

 Kurangnya pemanfaatan limbah untuk 
produksi produk baru 0,158 2,5 0,395 

 Kurangnya tenaga kerja untuk 
pengembangan 0,158 2,5 0,395 

Total 1 
 

2,886 
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untuk pengembangan. Kurangnya modal pengembangan produk 
baru dan modal perluasan lokasi perusahaan merupakan 
kelemahan utama yang saat ini dimiliki UKM Vanesha Fruit Chips 
dengan skor sebesar 0.474. 
 Menurut Dwiastuti (2008), total nilai EFI (Evaluasi Faktor 
Internal) yang diberi bobot dari 1,0 sampai 1,99 menunjukkan 
posisi internal yang lemah; nilai dari 2,0 sampai 2,99 dianggap 
sedang; dan nilai 3,0 sampai 4,0 kuat. Menurut Umar (2008), nilai 
total IFE di bawah 2,5 menandakan bahwa perusahaan dalam 
kondisi lemah secara internal, sedangkan nilai total IFE di atas 2,5 
menunjukkan posisi internal yang kuat. Menurut Muliawan (2006), 
total skor IFE sebesar 2,0 hingga 2,99 menunjukkan bahwa posisi 
strategi perusahaan berada pada posisi rata-rata dalam 
memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi 
kelemahan internal perusahaan. Berdasarkan kondisi internal UKM 
Vanesha Fruit Chips, didapat hasil total skor untuk faktor internal 
yaitu sebesar 2,886. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi 
internal UKM Vanesha Fruit Chips berada dalam posisi rata-rata 
atau sedang yang menunjukkan bahwa UKM tersebut memiliki 
cukup kekuatan untuk menutupi kelemahan yang dimiliki. 
 
4.4 Hasil Evaluasi Lingkungan Eksternal Industri 

Tahap selanjutnya setelah evaluasi faktor-faktor internal 
yang berpengaruh terhadap pengembangan industri keripik buah di 
UKM Vanesha Fruit Chips yaitu mengevaluasi faktor-faktor 
eksternal yang ada menggunakan Matrix External Factor 
Evaluation (EFE). Dengan matriks EFE tersebut maka dapat 
diketahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap 
pengembangan industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips 
berdasarkan skor masing-masing faktor. Hasil perhitungan matriks 
EFE dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa faktor 
eksternal terdiri dari 2, yaitu peluang dan ancaman. Peluang terdiri 
dari 3 faktor kunci yaitu respon baik dari masyarakat setempat, 
adanya dukungan modal dan apresiasi dari pemerintah, dan 
permintaan pasar terhadap keripiki buah cukup tinggi. Dari ketiga 
faktor tersebut, adanya dukungan modal dan apresiasi dari 
pemerintah serta permintaan pasar terhadap keripik buah cukup 
tinggi merupakan peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh 
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UKM Vanesha Fruit Chips dengan skor sama besar yaitu sebesar 
0,522. 

 
Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Matriks EFE 

 Faktor eksternal lain yang mempengaruhi pengembangan 
industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips yaitu faktor 
ancaman yang terdiri dari 3 faktor, yaitu pesaing produk sejenis 
semakin banyak, pesaing produk substitusi semakin banyak, dan 
ketersediaan bahan baku mulai berkurang. Pesaing produk sejenis 
yang semakin banyak merupakan faktor ancaman yang paling 
berpotensi tinggi dapat mengancam UKM Vanesha Fruit Chips 
dengan skor sebesar 0,489. 
 Menurut Dwiastuti (2008), total nilai EFE (Evaluasi Faktor 
Eksternal) yang diberi bobot dari 1,0 sampai 1,99 menunjukkan 
posisi eksternal yang lemah; nilai dari 2,0 sampai 2,99 dianggap 
sedang; dan nilai 3,0 sampai 4,0 kuat. Menurut Muliawan (2006), 
total skor EFE sebesar 2,0 hingga 2,99 menunjukkan bahwa 
kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada 
dan mengatasi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh perusahaan 
berada pada kondisi menengah. Berdasarkan kondisi eksternal 
UKM Vanesha Fruit Chips, didapat hasil total skor faktor eksternal 
sebesar 2,826. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi 
eksternal UKM Vanesha Fruit Chips berada dalam posisi rata-rata 
atau sedang yang menunjukkan bahwa UKM tersebut telah 

Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

Peluang 

 Respon baik dari masyarakat setempat 0,152 2,5 0,380 

 Adanya dukungan modal dan apresiasi 
dari pemerintah 0,174 3 0,522 

 Permintaan pasar terhadap keripik buah 
cukup tinggi 0,174 3 0,522 

Ancaman 

 Pesaing produk sejenis semakin banyak 0,196 2,5 0,489 

 Pesaing produk substitusi semakin 
banyak 0,152 3 0,457 

 Ketersediaan bahan baku mulai 
berkurang 0,152 3 0,457 

Total 1   2,826 
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menjalankan industri keripik buahnya dengan baik dan UKM 
tersebut dapat memanfaatkan peluang yang ada agar 
kelangsungan industri keripik buahnya dapat bertahan dari 
ancaman yang ada. 
 
4.5 Analisis Matriks Internal-Eksternal 

Matriks IE adalah suatu cara untuk memformulasikan 
strategi alternative berdasarkan pada dua dimensi kunci, yaitu total 
nilai IFE yang diberi bobot pada sumbu x dan total nilai EFE yang 
diberi bobot pada sumbu y (Dwiastuti, 2008). Hasil perhitungan 
matriks Internal Factor Evaluation (IFE) diperoleh nilai total skor 
sebesar 2,886, sedangkan matriks External Factor Evaluation 
(EFE) diperoleh nilai total skor sebesar 2,826. Kedua nilai total skor 
ini selanjutnya dimasukkan ke dalam matriks Internal-Eksternal (IE) 
untuk mengetahui posisi UKM Vanesha Fruit Chips saat ini. 

Total skor IFE sebesar 2,886 ditempatkan pada sumbu x 
dalam matriks IE, sedangkan total skor EFE sebesar 2,826 
ditempatkan pada sumbu y dalam matriks IE. Setelah total nilai IFE 
dan EFE dimasukkan dalam matriks IE, maka diperoleh 
persilangan di matriks IE yang berada di sel V. Gambar hasil 
matriks IE dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 
 
 
 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

 
 

Kuat 
3,0 – 4,0 

Rata-Rata 
2,0 – 2,99 

Lemah 
1,0 – 1,99 

Menengah 

2,0 – 2,99 

Tinggi 

3,0 – 4,0 

Rendah 

1,0 – 1,99 

Total Rata-Rata IFE 

Total Rata-

Rata EFE 

Gambar 4.1 Hasil Matriks IE 
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 Menurut Muliawan (2006), strategi yang harus dijalankan 
oleh perusahaan yang berada pada posisi sel V pada matriks IE 
adalah mempertahankan dan memelihara (hold and maintain), 
yang terdiri dari strategi penetrasi pasar dan pengembangan 
produk. Berdasarkan Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa posisi 
UKM Vanesha Fruit Chips saat ini berada pada posisi sel V yaitu 
hold and maintain. Posisi yang berada pada sel V menunjukkan 
bahwa UKM Vanesha Fruit Chips telah menjalankan industri keripik 
buahnya dengan baik dan UKM tersebut perlu memelihara kembali 
usahanya agar UKM tersebut dapat berkembang lebih baik lagi. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya permintaan dan minat 
konsumen terhadap keripik buah UKM Vanesha Fruit Chips. 
Keunggulan tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan 
dengan cara melakukan penetrasi pasar dan pengembangan 
produk. Penetrasi pasar dilakukan untuk menambah jangkauan 
pasar di luar daerah Malang sehingga pangsa pasar dapat lebih 
meningkat. Pengembangan produk yang dilakukan dapat 
menambah keuntungan sehingga dapat mendukung 
pengembangan usaha UKM Vanesha Fruit Chips. Selain itu, 
pesaing industri keripik buah di Malang sangat ketat sehingga 
dengan melakukan strategi penetrasi pasar dan pengembangan 
produk ini diharapkan UKM Vanesha Fruit Chips dapat bertahan 
dalam ketatnya persaingan pasar keripik buah tersebut bahkan 
dapat lebih baik lagi dari sebelumnya. 

Menurut Wibowo (2009), matriks IE tersebut dapat 
mengidentifikasikan 9 (sembilan) sel strategi perusahaan, tetapi 
pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi 
tiga strategi utama, yaitu: 
1. Posisi perusahaan yang berada pada sel I, II, dan IV dapat 

digambarkan sebagai ”Grow” dan ”Build”. Strategi yang cocok 
bagi perusahaan yang berada pada sel-sel tersebut Intensive 
(market penetration, market development, dan product 
development) atau integration (backward integration, forward 
integration, dan horizontal integration. 

2. Posisi perusahaan yang berada pada sel III, V, VII paling baik 
dikendalikan denga strategi-strategi ”Hold” dan ”Maintain”. 
Strategi yang umum dipakai yaitu strategi market penetration, 
dan product development. 
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3. Posisi perusahaan yang berada pada sel VI, VIII, dan IX dapat 
menggunakan strategi ”Harvest” atau ”Divestiture.” 

 
4.6 Alternatif Strategi Dengan Analisis SWOT 

Alternatif-alternatif strategi pengembangan industri keripik 
buah di UKM Vanesha Fruit Chips diperoleh dengan cara 
menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan 
menggunakan matriks IFE dan EFE. Selanjutnya dilakukan analisis 
matriks IE pada faktor internal dan eksternal tersebut. Setelah itu, 
dilakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 
Threat) hingga diperoleh alternatif-alternatif strategi untuk 
pengembangan industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips. 
Alternatif-alternatif strategi tersebut terdiri dari strategi SO 
(Strength-Opportunity), strategi WO (Weakness-Opportunity), 
strategi ST (Strength-Threat), dan strategi WT (Weakness-Threat). 
Berdasarkan analisis SWOT tersebut diperoleh 8 alternatif strategi 
yang dapat digunakan dalam pengembangan industri keripik buah 
di UKM Vanesha Fruit Chips. Matriks SWOT dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Matriks SWOT 
 Kekuatan (Strenghts / S): 

1. Kualitas produk yang baik dari segi 
warna, rasa, tekstur, dan 
kekerasan (S1) 

2. Banyak variasi produk (S2) 
3. Mesin produksi menggunakan 

vacuum frying (S3) 

Kelemahan (Weaknesses / W): 
1. Kurangnya modal pengembangan 

produk baru dan modal perluasan 
lokasi perusahaan (W1) 

2. Perluasan lokasi perusahaan 
masih belum terealisasi (W2) 

3. Kurangnya pemanfaatan limbah 
untuk produksi produk baru (W3) 

4. Kurangnya tenaga kerja untuk 
pengembangan (W4) 

Peluang (Opportunities / O): 
1. Respon baik dari masyarakat 

setempat (O1) 
2. Adanya dukungan modal dan 

apresiasi dari pemerintah (O2) 
3. Permintaan pasar terhadap 

keripik buah cukup tinggi (O3) 

Strategi S-O: 
1. Pengembangan produk baru 

maupun produk substitusi (S1O1, 
S1O2) 

2. Penambahan kapasitas dan mesin 
produksi (S1O3) 

 

Strategi W-O: 
1. Pemanfaatan limbah produksi 

menjadi produk komersial (W3O2) 
2. Bekerja sama dengan jasa 

penyedia modal (W1O3) 
3. Pengajuan modal untuk fasilitas 

pengembangan (W1O2, W4O2) 

Ancaman (Threats / T): 
1. Pesaing produk sejenis semakin 

banyak (T1) 
2. Pesaing produk substitusi 

semakin banyak (T2) 
3. Ketersediaan bahan baku mulai 

berkurang (T3) 

Strategi S-T: 
1. Strategi promosi yang tepat baik 

wilayah setempat maupun luar 
daerah (S1T1, S1T2, S2T1, S2T2) 

2. Standarisasi produk (S1T1, S1T2) 

Strategi W-T: 
1. Pemasaran dengan sistem online 

(W1T1, W1T2) 
 

 

EFE 

IFE 
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4.6.1 Strategi SO (Strength-Opportunity) 
Strategi SO merupakan strategi yang mengandalkan 

kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan peluang 
yang ada. Strategi-strategi yang termasuk strategi SO terdiri dari: 
1. Pengembangan produk baru maupun produk substitusi 

Pengembangan produk baru maupun produk subtitusi 
adalah strategi yang memanfaatkan respon baik dari 
masyarakat setempat dan dukungan modal dan apresiasi 
pemerintah dengan mengandalkan kualitas baik dari keripik 
buah yang diproduksi UKM Vanesha Fruit Chips. Variasi keripik 
buah di UKM Vanesha Fruit Chips terdiri dari keripik nangka, 
mangga, rambutan, nanas, dan salak, sedangkan keripik sayur 
terdiri dari bayam dan gadung. Produk lain yang diproduksi UKM 
tersebut yaitu permen jelly. Jumlah variasi produk yang ada 
tersebut masih terlalu sedikit dalam mendukung rencana 
pengembangan UKM Vanesha Fruit Chips. UKM Vanesha Fruit 
Chips dapat melakukan pengembangan produk baru berupa 
dodol nangka yang berasal dari limbah pucuk buah nangka. 
UKM Vanesha Fruit Chips juga dapat melakukan 
pengembangan produk substitusi dengan melakukan 
penambahan produk keripik sayur yaitu keripik wortel dan jamur. 
Selain itu, UKM Vanesha Fruit Chips juga dapat melakukan 
penambahan produk keripik buah yaitu keripik pisang, 
bengkoang, dan kesemek. Dengan strategi pengembangan 
produk baru dan produk substitusi ini, maka variasi produk yang 
ada di UKM Vanesha Fruit Chips dapat bertambah sehingga hal 
tersebut dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi UKM tersebut 
dalam hal bersaing dengan produsen lain, sehingga UKM 
Vanesha Fruit Chips dapat bertahan dalam persaingan keripik 
buah yang ketat di Malang dan dapat menambah keuntungan 
yang didapat. Menurut Suyanto (2009), perusahaan atau 
organisasi saat ini sudah semakin meningkat kesadarannya atas 
betapa pentingnya dan bermanfaatnya pengembangan produk 
atau jasa baru. Produk yang saat ini beredar di pasar 
menghadapi akhir tahap daur hidup produknya dan memang 
harus diganti dengan produk yang lebih baru.  

2. Penambahan kapasitas dan mesin produksi 
Penambahan kapasitas dan mesin produksi adalah strategi 

yang memanfaatkan permintaan pasar terhadap keripik buah 
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dengan mengandalkan kualitas yang baik dari produk keripik 
buah UKM Vanesha Fruit Chips. Strategi ini dapat mendukung 
pengembangan industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit 
Chips dengan cara menambah kapasitas produksi perusahaan 
dan menambah mesin produksi. Kapasitas produksi keripik buah 
UKM Vanesha Fruit Chips sebesar 15 kg per hari, sedangkan 
mesin produksi yang ada di UKM tersebut berjumlah 2 mesin 
vacuum frying. Hingga saat ini, permintaan pasar terhadap 
keripik buah UKM Vanesha Fruit Chips cukup tinggi, bahkan 
sangat tinggi pada hari-hari tertentu. UKM Vanesha Fruit Chips 
yang merupakan pemasok utama keripik buah untuk UKM Bu 
Noer belum dapat memenuhi permintaan pasar yang melebihi 
kemampuan produksi dari UKM tersebut. Bila permintaan pasar 
terhadap keripik buah sedang tinggi dan UKM Vanesha Fruit 
Chips tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, maka UKM 
Bu Noer harus menambah jumlah keripik buah dari pemasok 
lain sehingga hal tersebut dapat merugikan dan mengancam 
keberlangsungan UKM Vanesha Fruit Chips. Dengan 
penambahan kapasitas dan mesin produksi ini, maka UKM 
Vanesha Fruit Chips dapat memenuhi permintaan konsumen 
yang tinggi pada hari-hari tertentu. Peningkatan kapasitas 
produksi akan menambah keuntungan perusahaan dengan 
peningkatan penjualan. Penambahan kapasitas dan mesin 
produksi ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga 
UKM Vanesha Fruit Chips perlu memiliki modal yang cukup 
untuk merealisasikannya. 

Menurut JB Team (2010), penambahan kapasitas produksi 
dilakukan sesuai dengan peningkatan jumlah pelanggan. 
Menurut Widioatmodjo (2004), untuk menambah kapasitas 
produksi perusahaan, diperlukan tambahan modal. Menurut 
Puryandani (2011), kapasitas atau capacity merupakan salah 
satu pokok bahasan penting dalam manajemen produksi dan 
operasi, namun sering diabaikan oleh kalangan bisnis. 
Perluasan pangsa pasar tidak dapat dilaksanakan sembarangan 
karena dibatasi oleh kapasitas fungsi produksi dan operasi. 

  



46 
 

4.6.2 Strategi WO (Weakness-Opportunity) 
Strategi WO merupakan strategi yang meminimalkan 

kelemahan yang dipunya dengan memanfaatkan peluang yang 
ada. Strategi-strategi yang termasuk strategi WO terdiri dari: 
1. Pemanfaatan limbah produksi menjadi produk komersial 

Salah satu limbah produksi UKM Vanesha Fruit Chips yang 
dapat dimanfaatkan menjadi produk komersial adalah pucuk 
buah nangka. Pemanfaatan limbah produksi menjadi produk 
komersial merupakan strategi yang memanfaatkan dukungan 
modal dan apresiasi dari pemerintah untuk mengatasi 
pemanfaatan limbah produksi yang masih belum dimanfaatkan 
dengan optimal oleh UKM Vanesha Fruit Chips. Pemanfaatan 
limbah produksi berupa pucuk buah nangka ini cukup 
menguntungkan karena bahan baku merupakan limbah produksi 
sendiri sehingga biaya bahan baku dapat diminimalisir. 
Pemanfaatan limbah produksi menjadi produk baru dapat 
menambah variasi produk UKM Vanesha Fruit Chips dan 
menambah keuntungan sehingga dapat mendukung rencana 
pengembangan industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit 
Chips. Hingga saat ini, UKM Vanesha Fruit Chips masih belum 
memanfaatkan limbah pucuk buah nangka tersebut dengan 
optimal karena kurangnya modal yang dimiliki UKM. Produksi 
limbah menjadi produk baru ini membutuhkan biaya tambahan 
untuk perluasan tempat produksi dan tenaga kerja tambahan 
sehingga UKM Vanesha Fruit Chips membutuhkan modal untuk 
merealisasikan hal tersebut. Dengan bantuan modal dari 
pemerintah maka kelemahan UKM Vanesha Fruit Chips tersebut 
dapat teratasi. Menurut Indraswari (2007), dengan penanganan 
dan pemanfaatan secara tepat, limbah yang semula merupakan 
materi (bahan) yang dianggap tidak berguna lagi, ternyata dapat 
bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Menurut Rukmana (2012), 
inovasi penerapan teknologi secara tepat akan dapat 
mengangkat harkat limbah karena limbah yang pada awalnya 
hanya merupakan sesuatu yang tidak berguna ternyata dapat 
menjadi sesuatu yang berguna dan bahkan memiliki nilai 
ekonomi. 

2. Bekerja sama dengan jasa penyedia modal 
Bekerja sama dengan jasa penyedia modal merupakan 

strategi yang mengatasi kurangnya modal yang dimiliki UKM 
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Vanesha Fruit Chips dengan melihat permintaan pasar terhadap 
keripik buah yang tinggi. UKM Vanesha Fruit Chips belum 
memiliki cukup modal untuk melakukan pengembangan industri 
keripik buah. Dengan modal tambahan maka UKM Vanesha 
Fruit Chips dapat melakukan pengembangan produk baru dan 
perluasan lokasi perusahaan sehingga permintaan pasar 
terhadap keripik buah yang tinggi dapat teratasi. Hingga saat ini, 
UKM Vanesha Fruit Chips belum pernah melakukan 
peminjaman dana dari jasa penyedia modal karena bunga 
pinjaman yang cukup tinggi sehingga hal tersebut terlalu 
membebani UKM tersebut. Contoh jasa penyedia modal yang 
telah ada yaitu Bank. Menurut Malik (2010), modal kerja 
digunakan untuk mengimplementasikan semua kontrak kerja 
yang diperoleh pada satu siklus tahun anggaran. Oleh sebab itu, 
jumlah penyediaan modal kerja sangat bergantung pada jumlah, 
bentuk dan nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, dan cara 
pembayaran prestasi pekerjaan. Salah satu sumber modal kerja, 
yaitu modal penjaman (debt) adalah modal yang diperoleh dari 
luar perusahaan dalam bentuk uang seperti pinjaman dari 
perbankan, lembaga keuangan, atau pasar modal, dan dalam 
bentuk bukan uang seperti dari sub kontraktor, pemasok, dan 
stakeholder lainnya. Modal pinjaman dapat berupa hutang 
jangka pendek (kurang dari satu tahun), dan hutang jangka 
panjang (lebih dari satu tahun). 

3. Pengajuan modal untuk fasilitas pengembangan 
 Pengajuan modal untuk fasilitas pengembangan merupakan 
strategi yang mengatasi kurangnya modal pengembangan dan 
perluasan lokasi perusahaan serta kurangnya tenaga kerja 
untuk pengembangan dengan memanfaatkan dukungan dari 
pemerintah. Bantuan tambahan modal dari pemerintah dapat 
digunakan untuk biaya pengembangan produk baru maupun 
produk substitusi, biaya perluasan perusahaan, biaya tambahan 
tenaga kerja pengembangan, serta biaya untuk penambahan 
mesin produksi. Tenaga kerja di UKM Vanesha Fruit Chips 
terdiri dari 2 orang tenaga kerja tetap dan 3 orang tenaga kerja 
borongan. Mesin produksi di UKM Vanesha Fruit Chips 
berjumlah 2 mesin. Pengembangan industri keripik buah ini 
membutuhkan tenaga kerja dan mesin produksi yang lebih 
banyak dengan lokasi perusahaan yang lebih luas, sehingga 
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tambahan modal tersebut dapat mengatasi kebutuhan tersebut. 
UKM Vanesha Fruit Chips dapat mengajukan permohonan 
bantuan modal kepada lembaga pemerintah untuk mendapatkan 
bantuan modal kerja. 
 Menurut Wicaksono (2010), modal kerja adalah uang yang 
dibutuhkan untuk membeli keperluan yang berkaitan langsung 
dengan usaha. Modal kerja nilainya sangat tergantung pada 
aktivitas usaha yang sedang terjadi. Jika usaha yang dijalankan 
sedang banyak order, modal kerja yang dibutuhkan akan lebih 
besar. Menurut Suharyadi dkk (2007), tanpa modal kerja kita 
tidak akan bisa menyelesaikan pembuatan barang dan jasa 
sesuai permintaan. Tanpa modal kerja kita tidak akan 
mendapatkan pembeli karena barang atau jasa tidak ada yang 
dapat dihasilkan. Modal operasional adalah modal yang harus 
kita keluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari 
usaha kita. Contohnya biaya pembayaran gaji pegawai, telepon 
bulanan, listrik, air, bahkan retribusi. Biaya tenaga kerja 
merupakan biaya yang paling besar dari biaya operasional. 

 
4.6.3 Strategi ST (Strength-Threat) 

Strategi ST adalah strategi yang strategi yang menggunakan 
kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman yang 
ada. Strategi-strategi yang termasuk strategi ST terdiri dari: 
1. Strategi promosi yang tepat baik wilayah setempat maupun luar 

daerah 
Strategi promosi yang tepat di wilayah setempat maupun 

luar daerah ini merupakan strategi yang mengandalkan kualitas 
baik dari keripik buah dan banyaknya variasi produk UKM 
Vanesha Fruit Chips untuk mengatasi pesaing produk sejenis 
maupun produk substitusi yang semakin banyak di pasaran. 
Promosi yang dilakukan mengunggulkan kualitas produk keripik 
buah UKM Vanesha Fruit Chips dari segi warna, rasa, tekstur, 
dan kekerasan serta banyaknya variasi produk yang dimiliki 
UKM Vanesha Fruit Chips. Promosi dapat dilakukan melalui 
media cetak, elektronik, dan online agar informasi tentang 
produk UKM Vanesha Fruit Chips dapat dijangkau oleh daerah-
daerah lain. Strategi promosi yang baik tersebut dapat 
meningkatkan pangsa pasar terutama dari luar daerah Malang 
sehingga keuntungan yang didapat perusahaan dapat 
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meningkat. Selama ini UKM Vanesha Fruit Chips belum pernah 
melakukan promosi penjualan produknya karena UKM tersebut 
hanya memasok keripik buahnya kepada UKM Bu Noer. Dengan 
strategi promosi ini diharapkan UKM Vanesha Fruit Chips dapat 
meningkatkan pangsa pasar dan penjualan terhadap keripik 
buah yang diproduksinya. 

Menurut Goenadhi (2013), seiring dengan era globalisasi 
maka perkembangan dan kemajuan dunia usaha menjadi 
semakin pesat menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat 
di antara perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri 
sejenis, maka setiap perusahaan dituntut mengadakan 
perencanaan yang matang, terarah dan efektif dalam kegiatan-
kegiatan manajemennya terutama manajemen pemasaran agar 
dapat diperoleh hasil penjualan yang sesuai dengan apa yang 
diharapkan serta dapat bertahan bertumbuh dan berkembang 
semaksimal mungkin atau berkesinambungan untuk 
memanfaatkan cara-cara dan teknik-teknik yang lebih baik 
terutama dalam hubungannya dalam upaya meningkatkan 
volume penjualan. Menurut Swastha (2002) dalam Firdaus 
(2011), pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan 
usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 
dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada 
maupun pembeli potensial. Promosi adalah arus informasi atau 
persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 
atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 
dalam pemasaran. Menurut Firdaus (2011), promosi bertujuan 
untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta 
mengingatkan konsumen tentang produk atau jasa yang akan 
ditawarkan perusahaan sehingga akan timbul permintaan. 

2. Standarisasi produk 
Standarisasi produk merupakan strategi yang 

mengandalkan kualitas yang baik dari keripik buah UKM 
Vanesha Fruit Chips untuk mengatasi pesaing produk sejenis 
maupun produk substitusi yang semakin banyak. Standarisasi 
produk yang baik mencerminkan kualitas produk keripik buah 
yang baik pula. Standarisasi juga dapat menciptakan 
keunggulan yang dapat membedakan UKM Vanesha Fruit Chips 
dari produsen keripik buah lainnya. Selama ini standar produk 
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yang diterapkan UKM Vanesha Fruit Chips hanya berdasarkan 
penilaian kualitatif, seperti warna, rasa, aroma, dan kerenyahan. 
Strategi standarisasi yang dapat diterapkan oleh UKM tersebut 
yaitu dengan penetapan standar kandungan gula, kandungan 
minyak, ketebalan, dan lain sebagainya. UKM Vanesha Fruit 
Chips juga dapat melakukan penambahan grade pada produk 
keripik buah maupun keripik sayur. Dengan penambahan grade 
produk, maka produk yang diproduksi UKM dapat dijangkau oleh 
seluruh kalangan konsumen dari yang terendah hingga tertinggi. 

Menurut Hanafie (2010), standarisasi adalah penentuan mutu 
barang menurut ukuran dan patokan-patokan tertentu. Menurut 
Moeljono (2006), standarisasi adalah platform bagi upaya 
membangun kompetisi dan kooperasi. Untuk mampu 
mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat global, maka 
organisasi harus mempunyai kemampuan bersaing dan 
kemampuan berkolaborasi secara global. Untuk mampu 
mempunyai keduanya, maka organisasi harus mempunyai 
standar global. 

 
4.6.4 Strategi WT (Weakness-Threat) 

Strategi WT merupakan strategi bertahan yang dilakukan 
dengan cara meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan 
untuk mengatasi ancaman yang ada. Strategi-strategi yang 
termasuk strategi WT terdiri dari: 
1. Pemasaran dengan sistem online 

Pemasaran dengan sistem online merupakan strategi yang 
dilakukan untuk mengatasi pesaing produk sejenis maupun 
produk substitusi yang semakin banyak dengan 
mempertimbangkan kurangnya modal yang dimiliki UKM 
Vanesha Fruit Chips. UKM Vanesha Fruit Chips belum pernah 
melakukan kegiatan pemasaran karena selama ini UKM tersebut 
hanya memasok produknya kepada UKM Bu Noer. Pemasaran 
dengan sistem online membutuhkan biaya yang lebih murah 
sehingga kurangnya modal dapat teratasi. Pemasaran dengan 
sistem online bahkan lebih efektif bila dibandingkan dengan 
pemasaran bertatap muka, terutama untuk konsumen di luar 
daerah. Proses pembelian keripik buah UKM Vanesha Fruit 
Chips dapat dilakukan secara online sehingga konsumen dapat 
memilih sesuai keinginan masing-masing. Pemasaran secara 



51 
 

online juga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga 
kurangnya modal perusahaan dapat teratasi. Pemasaran secara 
online tersebut masih jarang dilakukan oleh produsen-produsen 
keripik buah di Malang. Pemasaran online ini dapat menjadi 
keunggulan yang kompetitif bagi UKM Vanesha Fruit Chips. 

Menurut Sulianta (2009), internet marketing atau online 
marketing, internet advertising, e-marketing, adalah pemasaran 
produk atau layanan melaui internet yang mampu memberi 
keuntungan unik dengan meminimalisasi budget dan 
menjangkau distribusi informasi global. Internet marketing 
merupakan kombinasi aspek teknis internet, kreativitas, desain, 
pengembangan, periklanan, dan penjualan. Internet marketing 
tidaklah mahal jika dibanding dengan rasio biaya dan target 
konsumen yang dijangkau. Jauh lebih ekonomis jika 
dibandingkan dengan penggunaan sarana pengiklanan 
tradisional. Website dibiarkan secara alamiah sehingga 
memungkinkan konsumen memilih produk dan menggunakan 
cara pembayaran yang lebih nyaman. Para internet marketer 
dapat memilah-milah mana pesan yang mampu menarik 
pengunjung. 

 
4.7 Analisis Prioritas Strategi Pengembangan Industri Keripik 

Buah UKM Vanesha Fruit Chips Malang Menggunakan 
Metode ANP 
Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, dihasilkan 

alternatif-alternatif strategi yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips 
yang terdiri dari strategi SO (Strength-Opportunity), strategi WO 
(Weakness-Opportunity), strategi ST (Strength-Threat), dan strategi 
WT (Weakness-Threat). Alternatif-alternatif strategi tersebut 
menghasilkan beberapa subalternatif strategi yang terdiri dari 
pengembangan produk baru maupun produk substitusi (SO1), 
penambahan kapasitas dan mesin produksi (SO2), pemanfaatan 
limbah produksi menjadi produk komersial (WO1), bekerja sama 
dengan jasa penyedia modal (WO2), pemberian modal untuk 
fasilitas pengembangan (WO3), strategi promosi yang tepat baik 
wilayah setempat maupun luar daerah (ST1), standarisasi produk 
(ST2), dan pemasaran dengan sistem online (WT1). Alternatif dan 
subalternatif tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan 
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yang lain. Keterkaitan yang terjadi antar cluster dan node 
digambarkan dalam model jaringan. Model jaringan keterkaitan 
dapat dilihat pada Gambar 4.2, sedangkan gambar model jaringan 
menggunakan software Super Decision dapat dilihat pada 
Lampiran 6. Keterkaitan yang terjadi antar cluster dan node 
tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner 
bobot prioritas. 

 
 
 
 

 
Berdasarkan Gambar 4.2, dapat diketahui bahwa SO1 dan 

SO2 saling mempengaruhi sehingga terjadi keterkaitan dalam satu 
cluster SO. Keterkaitan lain yaitu WO1 saling mempengaruhi 
dengan WO2 dan WO1 dipengaruhi oleh WO3 sehingga terjadi 
keterkaitan dalam satu cluster WO. Keterkaitan pada cluster ST 
yaitu ST1 dipengaruhi oleh ST2 sehingga terjadi keterkaitan dalam 
satu cluster ST. Keterkaitan-keterkaitan tersebut menunjukkan 
bahwa ada keterkaitan di dalam cluster SO, WO, dan ST yang 
disebabkan oleh keterkaitan-keterkaitan antar node dalam cluster 
tersebut. Selain itu, terjadi keterkaitan antar cluster SO, WO, ST, 
dan WT yang disebabkan oleh keterkaitan yang terjadi antar node 
pada cluster yang berbeda tersebut seperti keterkaitan antar cluster 
SO dan WO yang disebabkan oleh keterkaitan yang terjadi antar 
node SO1 dan WO1.  

Gambar 4.2 Model Jaringan Keterkaitan 

Keterangan: 

  C              D  (C dipengharuhi D) 

 C               D  (C dan D saling mempengaruhi) 
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Nilai rasio konsistensi atau inconsistency digunakan untuk 
mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden dalam 
memberikan penilaian pada setiap kriteria maupun subkriteria tiap 
alternatif strategi. Responden dinilai konsisten apabila nilai 
inconsistency kurang dari 0,1 atau 10% (Saaty, 2006). Jika nilai 
inconsistency lebih dari 0,1 maka informasi yang diterima dianggap 
tidak valid sehingga perlu dilakukan perbaikan pertanyaan pada 
perbandingan berpasangan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio 
konsistensi pada Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai rasio 
konsistensi dari setiap kriteria alternatif berada di bawah 0,1. 
Dengan demikian hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan 
dapat diterima dan tidak perlu dilakukan penyebaran kuesioner 
ulang. 
Tabel 4.4 Hasil Rasio Konsistensi 

Node Comparison 

Responden 
Rata-
Rata 

1 2 

Pengembangan produk baru maupun produk 
subtitusi (SO1) 

0,000 0,000 0,000 

Penambahan kapasitas dan mesin produksi 
(SO2) 

0,052 0,052 0,052 

Pemanfaatan limbah produksi menjadi produk 
komersial (WO1) 

0,000 0,000 0,000 

Bekerja sama dengan jasa penyedia modal 
(WO2) 

0,000 0,000 0,000 

Pemberian modal untuk fasilitas 
pengembangan (WO3) 

0,000 0,000 0,000 

Strategi promosi yang tepat baik wilayah 
setempat maupun luar daerah (ST1) 

0,000 0,000 0,000 

Standarisasi produk (ST2) 0,000 0,000 0,000 

Pemasaran dengan sistem online (WT1) 0,000 0,000 0,000 

Cluster Comparison 

Responden 
Rata-
Rata 

1 2 

Strategi strength-opportunity (SO) 0,081 0,091 0,081 

Strategi weakness-opoortunity (WO) 0,052 0,052 0,052 

Strategi strength-threat (ST) 0,052 0,052 0,052 

Strategi weakness-threat (WT) 0,052 0,052 0,052 
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Untuk mengetahui tingkat kepentingan dari tiap alternatif, 
dilakukan pembobotan berpasangan antar node dan cluster 
menggunakan metode ANP. Pembobotan berpasangan ini 
dilakukan dengan melakukan pengisian kuesioner oleh responden 
ahli dari UKM Vanesha Fruit Chips. Kuesioner pembobotan 
berpasangan dengan menggunakan metode ANP dapat dilihat di 
Lampiran 7. Hasil pembobotan antar cluster disusun dalam cluster 
matrix. Perbandingan berpasangan pada alternatif yang ada 
dipergunakan untuk mendapatkan prioritas sub-alternatif yang 
terdapat dalam satu cluster alternatif berdasarkan cluster induknya 
(Endri, 2009). Cluster matrix dapat dilihat pada Lampiran 8. Hasil 
pembobotan antar node disusun dalam matrix yang sesuai dengan 
sel induknya, yaitu pada unweighted supermatrix. Unweighted 
supermatrix dapat dilihat pada Lampiran 9. Menurut Dewayana dan 
Ahmad (2009), unweighted supermatrix merupakan supermatriks 
yang didirikan dari bobot yang diperoleh dari matriks perbandingan 
berpasangan. 
 Setelah diperoleh nilai unweighted supermatrix, kemudian 
dilakukan pembobotan untuk mendapatkan nilai weighted 
supermatrix. Menurut Dewayana dan Ahmad (2009), weighted 
supermatrix merupakan supermatriks yang diperoleh dengan 
mengalikan semua elemen di dalam komponen dari unweighted 
supermatrix dengan bobot cluster yang sesuai sehingga setiap 
kolom pada weighted supermatrix memiliki jumlah 1. Jika kolom 
pada unweighted supermatrix sudah memiliki jumlah 1, maka tidak 
perlu membobot komponen tersebut pada weighted supermatrix. 
Berdasarkan hasil unweighted supermatrix pada Lampiran 10, 
dapat diketahui bahwa jumlah tiap kolom pada tabel tersebut tidak 
sama dengan 1, sehingga perlu dilakukan pembobotan untuk 
mencari nilai weighted supermatrix. Hasil weighted supermatrix 
dilihat pada Lampiran 10. 

Nilai hasil weighted supermatrix digunakan untuk mencari 
nilai limiting matrix. Menurut Dewayana dan Ahmad (2009), limiting 
matrix merupakan supermatriks yang diperoleh dengan menaikkan 
bobot dari weighted supermatrix. Menaikkan bobot tersebut dengan 
cara mengalikan supermatriks itu dengan dirinya sendiri sampai 
beberapa kali. Ketika bobot pada setiap kolom memiliki nilai yang 
sama, maka limit matrix telah stabil dan proses perkalian matriks 
dihentikan. Hasil limiting matrix dapat dilihat pada Lampiran 11. 
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Berdasarkan hasil limiting matrix pada Lampiran 11, dapat 
diketahui bahwa nilai pada setiap kolom memiliki nilai yang sama 
sehingga tidak perlu dilakukan perkalian matriks kembali. 

Nilai normalisasi limiting matrix ini merupakan nilai prioritas 
strategi dari setiap alternatif strategi yang ada. Normalisasi limiting 
matrix digunakan untuk mengetahui strategi mana yang paling baik 
untuk pengembangan industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit 
Chips. Menurut Dewayana dan Ahmad (2009), prioritas merupakan 
bobot dari semua elemen dan komponen. Di dalam prioritas 
terdapat bobot limiting dan bobot normalized by cluster. Bobot 
limiting merupakan bobot yang didapat dari limit supermatrix 
sedangkan bobot normalized by cluster merupakan pembagian 
antara bobot limiting elemen dengan jumlah bobot limiting elemen-
elemen pada satu komponen. Hasil dari nilai normalisasi limiting 
matrix dapat dilihat pada Lampiran 12.  
 Hasil bobot akhir alternatif strategi pengembangan industri 
keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips ditentukan berdasarkan 
hasil nilai normalisasi limiting matrix. Hasil bobot akhir dari setiap 
alternatif strategi dapat dilihat pada Tabel 4.5. Berdasarkan hasil 
bobot prioritas pada Tabel 4.5, maka dapat diketahui urutan 
alternatif strategi dari yang tertinggi hingga terendah. Pemilihan 
strategi terbaik ditentukan berdasarkan nilai bobot prioritas 
tertinggi. 
 
Tabel 4.5 Hasil Bobot Prioritas Alternatif Strategi 

No Alternatif Strategi Bobot 

1 
Pengembangan produk baru maupun produk subtitusi 
(SO1) 

0,221 

2 Pemberian modal untuk fasilitas pengembangan (WO3) 0,181 
3 Standarisasi produk (ST2) 0,165 
4 Penambahan kapasitas dan mesin produksi (SO2) 0,143 

5 
Pemanfaatan limbah produksi menjadi produk komersial 
(WO1) 

0,116 

6 Pemasaran dengan sistem online (WT1) 0,102 
7 Bekerja sama dengan jasa penyedia modal (WO2) 0,056 

  8 
 

Strategi promosi yang tepat baik wilayah setempat 
maupun luar daerah (ST1) 

0,016 
 

 
Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa pengembangan 

produk baru maupun produk substitusi merupakan alternatif strategi 
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terbaik untuk rencana pengembangan industri keripik buah di UKM 
Vanesha Fruit Chips dengan bobot prioritas tertinggi sebesar 
0,221. Pengembangan produk baru maupun produk substitusi 
sangat penting untuk dilakukan karena dapat menciptakan lebih 
banyak variasi produk UKM Vanesha Fruit Chips. UKM Vanesha 
Fruit Chips dapat melakukan pengembangan produk baru berupa 
dodol nangka yang berasal dari limbah pucuk buah nangka. UKM 
Vanesha Fruit Chips juga dapat melakukan pengembangan produk 
substitusi dengan melakukan penambahan produk keripik sayur 
yaitu keripik wortel dan jamur. Selain itu, UKM Vanesha Fruit Chips 
juga dapat melakukan penambahan produk keripik buah yaitu 
keripik pisang, bengkoang, dan kesemek. Dengan strategi 
pengembangan produk baru dan produk substitusi ini, maka variasi 
produk yang ada di UKM Vanesha Fruit Chips dapat bertambah 
sehingga hal tersebut dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi 
UKM tersebut dalam hal bersaing dengan produsen lain, sehingga 
UKM Vanesha Fruit Chips dapat bertahan dalam persaingan keripik 
buah yang ketat di Malang dan dapat menambah keuntungan 
penjualan.  
 Alternatif strategi lain yang dapat diterapkan UKM Vanesha 
Fruit Chips, yaitu pengajuan modal untuk fasilitas pengembangan. 
Strategi tersebut memiliki nilai bobot tertinggi kedua yaitu sebesar 
0,181. Modal merupakan salah satu faktor yang menentukan 
kesuksesan pengembangan industri keripik buah di UKM Vanesha 
Fruit Chips. Bantuan tambahan modal dari pemerintah tersebut 
dapat digunakan untuk biaya pengembangan produk baru maupun 
produk substitusi, biaya perluasan perusahaan, biaya tambahan 
tenaga kerja pengembangan, serta biaya untuk penambahan mesin 
produksi. Tenaga kerja di UKM Vanesha Fruit Chips terdiri dari 2 
orang tenaga kerja tetap dan 3 orang tenaga kerja borongan. Mesin 
produksi di UKM Vanesha Fruit Chips berjumlah 2 mesin. 
Pengembangan industri keripik buah ini membutuhkan tenaga kerja 
dan mesin produksi yang lebih banyak dengan lokasi perusahaan 
yang lebih luas, sehingga tambahan modal tersebut dapat 
mengatasi kebutuhan tersebut. Modal tambahan ini dapat diperoleh 
dengan cara mengajukan permohonan bantuan modal 
pengembangan industri kepada lembaga pemerintahan. Menurut 
Griffin dan Ronald (2007), untuk memperoleh dan menggunakan 
sumber daya material dan tenaga kerja diperlukan modal. Modal 
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merupakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan. 
Modal dibutuhkan baik untuk memulai bisnis maupun untuk 
menjaga perusahaan tersebut dapat tetap beroperasi dan tumbuh. 

 Alternatif lain yang dapat dilakukan UKM Vanesha Fruit 
Chips dalam mengembangkan industri keripik buahnya, yaitu 
standarisasi produk. Strategi tersebut menempati posisi ketiga 
dengan bobot prioritas sebesar 0,165. Standarisasi produk 
menciptakan konsistensi kualitas produk yang dihasilkan agar 
kepuasan konsumen terhadap keripik buah UKM Vanesha Fruit 
Chips meningkat sehingga dapat mempengaruhi angka penjualan 
keripik buah UKM Vanesha Fruit Chips. Selama ini standar produk 
yang diterapkan UKM Vanesha Fruit Chips hanya berdasarkan 
penilaian kualitatif, seperti warna, rasa, aroma, dan kerenyahan. 
Standarisasi yang dapat diterapkan oleh UKM tersebut yaitu seperti 
standar kandungan gula, kandungan minyak, ketebalan, dan lain 
sebagainya. UKM Vanesha Fruit Chips juga dapat melakukan 
penambahan grade pada produk keripik buah maupun keripik 
sayur. Dengan penambahan grade produk, maka produk yang 
diproduksi UKM dapat dijangkau oleh seluruh kalangan konsumen 
dari yang terendah hingga tertinggi. 

Menurut Moeljono (2006), standarisasi adalah platform bagi 
upaya membangun kompetisi dan kooperasi. Untuk mampu 
mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat global, maka 
organisasi harus mempunyai kemampuan bersaing dan 
kemampuan berkolaborasi secara global. Untuk mampu 
mempunyai keduanya, maka organisasi harus mempunyai standar 
global. 
 Strategi selanjutnya yang dapat diterapkan UKM Vanesha 
Fruit Chips yaitu penambahan kapasitas dan mesin produksi 
dengan bobot prioritas tertinggi keempat sebesar 0,143. Selama ini 
UKM Vanesha Fruit Chips belum pernah melakukan penambahan 
mesin maupun kapasitas produksi. Kapasitas produksi keripik buah 
UKM Vanesha Fruit Chips sebesar 15 kg per hari, sedangkan 
mesin produksi yang ada di UKM tersebut berjumlah 2 mesin 
vacuum frying. Hingga saat ini, permintaan pasar terhadap keripik 
buah UKM Vanesha Fruit Chips cukup tinggi, bahkan sangat tinggi 
pada hari-hari tertentu. UKM Vanesha Fruit Chips yang merupakan 
pemasok utama keripik buah untuk UKM Bu Noer belum dapat 
memenuhi permintaan pasar yang melebihi kemampuan produksi 
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dari UKM tersebut. Bila permintaan pasar terhadap keripik buah 
sedang tinggi dan UKM Vanesha Fruit Chips tidak dapat memenuhi 
permintaan tersebut, maka UKM Bu Noer harus menambah jumlah 
keripik buah dari pemasok lain sehingga hal tersebut dapat 
merugikan dan mengancam keberlangsungan UKM Vanesha Fruit 
Chips. Dengan penambahan kapasitas dan mesin produksi ini, 
maka UKM Vanesha Fruit Chips dapat memenuhi permintaan 
konsumen yang tinggi pada hari-hari tertentu. Peningkatan 
kapasitas produksi akan menambah keuntungan perusahaan 
dengan peningkatan penjualan.  

Menurut Royan (2011), salah satu strategi yang dapat 
meningkatkan keuntungan yaitu dengan menaikkan penjualan 
semaksimal mungkin. Meningkatkan penjualan semaksimal 
mungkin adalah cara memanfaatkan faktor kali agar keuntungan 
terus bertambah. Jika volume penjualannya tinggi, keuntungan 
yang didapat akan tinggi pula. Menurut Suparjo dan Rony (2010), 
untuk meningkatkan kapasitas produksi maka harus melihat 
kebutuhan pasar pada masa mendatang terhadap suatu produk. 
Dalam menigkatkan kapasitas produksi maka diperlukan suatu 
rencana untuk mengembangkan produksi, karena hal tersebut 
merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar dapat mencapai 
suatu keuntungan maksimal di masa mendatang. 
 Strategi selanjutnya dengan bobot prioritas tertinggi kelima 
sebesar 0,116 yaitu pemanfaatan limbah produksi menjadi produk 
komersial. Salah satu limbah produksi UKM Vanesha Fruit Chips 
yang dapat diolah kembali menjadi produk komersial adalah limbah 
pucuk buah nangka. Limbah tersebut dapat diolah kembali menjadi 
produk yang bernilai tinggi yaitu dodol nangka. Strategi 
pemanfaatan limbah tersebut dapat memberikan keuntungan yang 
cukup tinggi bagi perusahaan karena biaya bahan baku yang 
sangat rendah yaitu berupa limbah produksi keripik buah. Hingga 
saat ini, limbah pucuk nangka tersebut belum dimanfaatkan oleh 
UKM Vanesha Fruit Chips menjadi produk yang bersifat komersial. 
Menurut Suprapti (2009), limbah sangat menguntungkan bila 
dimanfaatkan kembali menjadi produk baru karena dapat 
mengurangi biaya produksi. Selain itu, limbah yang diolah kembali 
dapat menghindari pencemaran lingkungan sekitar yang dapat 
menimbulkan dampak negatif yaitu berupa pencemaran 
lingkungan. 
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 Strategi selanjutnya dengan bobot prioritas tertinggi keenam 
sebesar 0,102 yaitu pemasaran dengan sistem online. UKM 
Vanesha Fruit Chips belum pernah melakukan kegiatan pemasaran 
karena selama ini UKM tersebut hanya memasok produknya 
kepada UKM Bu Noer. Pemasaran dengan sistem online 
membutuhkan biaya yang lebih murah dan tidak membutuhkan 
banyak tenaga kerja sehingga kurangnya modal dapat teratasi. 
Pemasaran dengan sistem online bahkan lebih efektif bila 
dibandingkan dengan pemasaran bertatap muka, terutama untuk 
konsumen di luar daerah. Pemasaran secara online tersebut masih 
jarang dilakukan oleh produsen-produsen keripik buah di Malang. 
Pemasaran online ini dapat menjadi keunggulan yang kompetitif 
bagi UKM Vanesha Fruit Chips. Menurut Sulianta (2009), internet 
marketing atau online marketing, internet advertising, e-marketing, 
adalah pemasaran produk atau layanan melaui internet yang 
mampu memberi keuntungan unik dengan meminimalisasi budget 
dan menjangkau distribusi informasi global. Internet marketing 
tidaklah mahal jika dibanding dengan rasio biaya dan target 
konsumen yang dijangkau. 
 Strategi selanjutnya dengan bobot prioritas tertinggi ketujuh 
sebesar 0,056 yaitu bekerja sama dengan jasa penyedia modal. 
UKM Vanesha Fruit Chips belum pernah melakukan peminjaman 
modal usaha dari bank. Bekerja sama dengan jasa penyedia modal 
seperti bank memiliki biaya peminjaman dengan bunga yang cukup 
tinggi. Bunga pinjaman yang cukup tinggi tersebut cukup 
memberatkan bagi UKM Vanesha Fruit Chips sehingga strategi ini 
memiliki tingkat prioritas yang rendah. Menurut Soegoto (2010), 
suatu usaha dapat dibangun melalui pendanaan utang untuk 
jangka waktu tertentu dari bank, koperasi, unit simpan pinjam, 
relasi ataupun jasa keuangan lainnya. Bungan pinjaman biasanya 
lebih besar dari bungan tabungan atau deposito sehingga menuntut 
kita untuk bekerja lebih keras agar dapat memenuhi kewajiban 
membayar utang pada saat jatuh tempo. Menurut Senduk (2009), 
dengan rendahnya suku bunga pinjaman, orang kebanyakan jadi 
tidak tertarik menyimpan uangnya di bank. Mereka pelan-pelan 
akan mengambil uangnya dan menggunakannya untuk membuka 
usaha atau untuk membeli sesuatu (konsumsi). Dengan rendahnya 
suku bunga pinjaman, orang jadi mau meminjam uang ke bank. 
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 Strategi selanjutnya dengan bobot prioritas terendah 
sebesar 0,016 yaitu strategi promosi yang tepat baik wilayah 
setempat maupun luar daerah. Strategi promosi tersebut memiliki 
bobot prioritas terendah karena memiliki biaya yang cukup tinggi 
dalam penerapannya. Selama ini UKM Vanesha Fruit Chips belum 
pernah melakukan promosi penjualan produknya karena UKM 
tersebut hanya memasok keripik buahnya kepada UKM Bu Noer. 
Promosi membutuhkan media dan tenaga kerja lebih banyak 
sehingga biaya yang dikeluarkan pun akan bertambah. Promosi di 
luar daerah juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Melihat 
kondisi UKM Vanesha Fruit Chips saat ini maka strategi promosi 
tersebut belum dapat diterapkan oleh UKM. Menurut Bartono dkk 
(2005), setiap perusahaan merasakan bahwa biaya yang paling 
banyak diperlukan antara lain harga promosional. Tingginya biaya 
promosi sebagian besar disebabkan karena luasnya wilayah yang 
harus dicapai para pemasar, yang tidak terbatas dalam kota tetapi 
juga di luar wilayah. Biaya transport, hotel, dan lainnya akan jadi 
beban cukup berat. 
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BAB 5 
PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yaitu: 
1. Alternatif perencanaan strategi yang tepat dalam pengembangan 

industri keripik buah di UKM Vanesha Fruit Chips dengan 
menggunakan analisis SWOT terdiri dari strategi SO (Strength-
Opportunity) yang terdiri dari pengembangan produk baru 
maupun produk substitusi serta penambahan kapasitas dan 
mesin produksi, strategi WO (Weakness-Opportunity) yang 
terdiri dari pemanfaatan limbah produksi menjadi produk 
komersial, bekerja sama dengan jasa penyedia modal, dan 
pemberian modal untuk fasilitas pengembangan,  strategi ST 
(Strength-Threat) yang terdiri dari strategi promosi yang tepat 
baik wilayah setempat maupun luar daerah dan standarisasi 
produk, serta strategi WT (Weakness-Threat) yaitu pemasaran 
dengan sistem online. 

2. Prioritas strategi pengembangan industri keripik buah di UKM 
Vanesha Fruit Chips dengan menggunakan metode Analytical 
Network Process (ANP) adalah melakukan pengembangan 
produk baru maupun produk substitusi. 

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan tentang penelitian ini, yaitu: 
1. Saran untuk UKM Vanesha Fruit Chips, yaitu agar UKM 

Vanesha Fruit Chips dapat lebih mengoptimalkan lagi 
pemanfaatan limbah produksi menjadi produk komersial agar 
kebutuhan modal dapat teratasi sehingga penjualan keripik buah 
UKM Vanesha Fruit Chips dapat lebih ditingkatkan. 

2. Saran untuk peneliti berikutnya, yaitu agar peneliti selanjutnya 
dapat menambah jumlah variabel penelitian yang digunakan 
seperti demografi, pemasok, pelanggan, serta hukum dan politik 
supaya alternatif strategi yang tercipta lebih banyak dan 
keterkaitan antar alternatif strategi tersebut dapat lebih 
berkembang sehingga data hasil kuesioner yang diperoleh 
konsisten. 
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