
III    METODE PENELITIAN 

3.1    Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di UD. Ramayana Agro Mandiri Desa 
Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya Malang. Penelitian dilakukan pada bulan   
Maret-Juni 2016.  

3.2    Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif dengan pendekatan manajemen strategi dan 
manajemen pemasaran. Analisis deskriptif kualitatif digunakan 
untuk menggambarkan proses kegiatan usaha agar diketahui 
faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman yang dihadapi perusahaan, sehingga dapat ditentukan 
alternatif strategi pemasaran. Analisis kuantitatif digunakan 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pada 
matriks IFE, matriks EFE, dan matriks IE. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel.  

3.3    Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah responden 
retail yang digunakan berjumlah tiga, dari tujuh retail di Kota 
Batu. Alasan penggunaan tiga retail karena pada tiga retail 
tersebut terdapat stok keripik buah Ramayana lebih banyak 
dibandingkan dengan empat retail lainnya.  

 
3.4    Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data 
primer dan sekunder.  

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya. Data primer dikumpulkan melalui :  

a. Observasi 



Observasi dilakukan dengan mengamati secara 
langsung lingkungan dan kondisi UD. Ramayana Agro 
Mandiri. 

b. Wawancara 
Wawancara dilakukan melalui tanya jawab terhadap 
responden untuk mendapatkan data yang berhubungan 
dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan 
terhadap pihak yang terkait dengan pemasaran keripik 
buah yaitu bagian pemasaran UD. Ramayana Agro 
Mandiri.  

b. Penyebaran kuesioner 
Kuesioner merupakan sebuah teknik pengumpulan data 
yang berisi sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi dari responden.  

2.  Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data 
yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain. 
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara 
dokumentasi dan studi literatur. Data sekunder meliputi 
buku dan jurnal yang terkait dengan strategi pemasaran.  

3.5    Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Prosedur penelitian 

3.5.1   Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi dan perumusan masalah digunakan peneliti 
untuk memudahkan dalam penentuan arah penyelesaian 
masalah yang terjadi pada perusahaan. Identifikasi masalah di 
UD. Ramayana Agro Mandiri dilakukan dengan survei 
pendahuluan. Berdasarkan identifikasi masalah diketahui 
masalah yang dihadapi oleh UD. Ramayana Agro Mandiri 
adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan 
keripik buah belum memberikan hasil yang maksimal. 



Perumusan masalah disusun untuk dijadikan dasar dalam 
mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Data 
tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi UD. Ramayana Agro Mandiri 
dengan merencakan strategi pemasaran keripik buah 
Ramayana menggunakan analisis SWOT dan TOPSIS. 

3.5.2    Identifikasi Variabel Penelitian  

 Variabel penelitian yang digunakan berupa faktor 
internal dan eksternal UD. Ramayana Agro Mandiri. Faktor 
internal dapat dilihat pada Tabel 3.1. Faktor eksternal 
perusahaan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.1  Faktor Internal  

Variabel  Indikator Penjelasan 

Produk  Varian produk 
keripik buah 

Macam atau banyaknya keripik buah 

yang ditawarkan ke konsumen.  

  Jaminan mutu Jenis sertifikasi mutu yang telah 

diperoleh yang dimunculkan pada 

kemasan (ISO 9001). 

  Jaminan Halal Sertifikasi Halal yang telah diperoleh 

yang dimunculkan pada kemasan. 

  Kemasan Desain, label, dan bahan pengemas 

yang digunakan untuk melindungi 

produk keripik buah. 

Harga  Perbandingan 
harga dengan 
pesaing 

Penetapan harga keripik buah 

dibandingkan dengan produk sejenis. 

   Potongan 
harga/bonus 

Pemberian potongan harga apabila 

melakukan pembelian keripik buah 

dalam jumlah tertentu 

Tempat  Lokasi 
distribusi 

Lokasi atau tempat dimana keripik 

buah mudah diakses oleh konsumen.  

  Jangkauan 
distribusi 

Retail yang digunakan oleh UKM 



untuk memasarkan keripik buah.   

Promosi  Media 
promosi  

Sarana yang digunakan oleh UKM 

untuk kegiatan promosi.  

Sumber : Data Diolah, 2016.  



Tabel 3.2  Faktor Eksternal 

Variabel Indikator Penjelasan 

Lingkungan 

industri 

 Permintaan pasar Jumlah permintaan konsumen 

terhadap produk keripik buah.  

  Ketersediaan 
tenaga kerja 

Jumlah sumber daya manusia di 

sekitar lingkungan industri.  

  Daya beli 
masyarakat 

Kemampuan masyarakat untuk 

membeli produk keripik buah. 

Bahan 

baku 

 Bahan baku 
musiman 

Sifat bahan baku yang 

digunakan untuk memproduksi 

keripik buah bergantung pada 

alam.  

Pesaing   Produk UKM 
sejenis 

Produk keripik buah yang 

diproduksi oleh UKM lain yang 

berada di pasaran. 

  Produk impor Produk keripik buah dan 

sejenisnya yang berasal dari 

luar negeri yang berada di 

pasaran.  

  Kapasitas 
produksi pesaing 

Rendahnya kemampuan 

pesaing untuk menghasilkan 

sejumlah keripik buah.  

Pemasok   Kemitraan dengan 
pemasok 

Hubungan yang terjalin antara produsen 

dan penyedia bahan baku keripik buah. 

  Kualitas bahan baku Konsistensi kualitas bahan baku yang 

disediakan oleh pemasok. 

Sumber : Data diolah, 2016. 

3.5.3    Penentuan Responden  

Penentuan responden penelitian dilakukan dengan cara 
purposive sampling, dimana responden yang dipilih berdasarkan 
pengetahuan dan pemahaman responden terhadap masalah 



yang ada (strategi pemasaran). Responden yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah responden ahli. Responden ahli 
merupakan responden yang berkompeten dan berpengalaman 
serta mengetahui kondisi internal maupun eksternal UD. 
Ramayana Agro Mandiri. Responden ahli dalam penelitian ini 
terdiri dari satu orang pemilik dan pemasaran, satu orang kepala 
produksi, satu orang bagian keuangan, dan tiga orang retailer. 

Berdasar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman akan 
dilakukan perencanaan strategi pemasaran yang tepat untuk 
produk keripik buah Ramayana.  

3.5.4 Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari 2 kuesioner, yaitu : 

1. Kuesioner penilaian bobot dan rating strategi internal 
eksternal UD. Ramayana Agro Mandiri. Kuesioner ini 
berfungsi untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan 
faktor eksternal perusahaan yang digunakan dalam 
perencanaan strategi pemasaran.  Kuesioner ini dapat 
dilihat pada Lampiran 1. 

2. Kuesioner pembobotan strategi menggunakan metode 
TOPSIS. Kuesioner ini digunakan untuk menentukan 
prioritas strategi pemasaran yang dihasilkan dari analisis 
SWOT. Kuesioner ini dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.5.5 Pengujian Kuesioner 

Pengujian isi kuesioner dilakukan dengan face validity 
dan content validity. Face validity  adalah sejauh mana 
penentuan validitas tersebut berdasarkan apa yang nampak. 
Content validity merujuk pada sejauh mana suatu alat 
ukur  mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang 
hendak diukur (Browning, 2007). Para ahli memeriksa kembali 
isi kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Uji yang dilakukan 
pada penelitian ini adalah uji validitas terhadap identifikasi 
lingkungan internal dan eksternal. Uji reliabilitas tidak dilakukan 
terhadap data kuesioner karena jumlah sampel tidak memenuhi.  



3.5.6 Pengumpulan Data 

Data didapatkan dari kuesioner yang telah disebar ke 
responden ahli yang ada pada UD. Ramayana Agro Mandiri. 
Data yang terkumpul akan disajikan  dalam bentuk kualitatif dan 
kuantitatif. Model kualitatif digunakan untuk menggambarkan 
proses kegiatan usaha dan penentuan alternatif strategi, 
sedangkan model kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor internal-eksternal serta penentuan prioritas strategi 
pemasaran.  

3.5.7 Pengolahan dan Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengolahan 
data yang saling berkaitan yaitu matiks IFE dan EFE, Matriks IE 
dan SWOT, dan metode TOPSIS. Matriks  IFE dan EFE 
digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal. 
Matriks IE dan SWOT digunakan untuk menentukan alternatif 
perencanaan strategi pemasaran UD. Ramayana Agro Mandiri. 
Metode TOPSIS digunakan untuk menentukan prioritas strategi 
pemasaran UD. Ramayana Agro Mandiri. Diagram alir analisa 
dan pengolahan data dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2  Analisa dan Pengolahan Data 



  



Berdasarkan gambar analisa dan pengolahan data, 
langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. The Input Stage 

Strategi perencanaan pemasaran UD. Ramayana Agro 
Mandiri dapat ditentukan berdasar data yang diperoleh dari 
pengisian dan pengolahan kuesioner berupa analisis faktor 
internal dan eksternal perusahaan. Analisis lingkungan internal 
akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan 
analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan 
ancaman UD. Ramayana Agro Mandiri. Tahap pengumpulan 
data meliputi : 

a. Analisis lingkungan internal dan eksternal 
Pembuatan daftar faktor utama yang mempunyai dampak 

penting pada kesuksesan dan kegagalan usaha untuk aspek 
internal dan eksternal. Faktor yang bersifat positif (kekuatan dan 
peluang) ditulis sebelum faktor yang bersifat negatif (kelemahan 
dan ancaman). 

b. Pemberian bobot pada matriks IFE dan EFE 
Teknik yang digunakan untuk menentukan bobot pada 

matriks IFE dan EFE adalah pairwaise comparison. Teknik ini 
berfungsi untuk membandingkan setiap variabel pada kolom 
horizontal dengan variabel pada kolom vertikal. Matriks IFE dan 
EFE dapat dilihat pada Tabel 3.3. Skala yang digunakan untuk 

penentuan bobot adalah sebagai berikut : 
1 : Faktor strategis internal/eksternal pada baris/horizontal 

kurang penting daripada faktor strategis 

internal/eksternal pada kolom/vertikal 

2 : Faktor strategis internal/eksternal pada baris/horizontal 

sama penting daripada faktor strategis 

internal/eksternal pada kolom/vertikal 

3 : Faktor strategis internal/eksternal pada baris/horizontal 

lebih penting daripada faktor strategis 

internal/eksternal pada kolom/vertikal 

 

 
 



 
 
Tabel 3.3  Pembobotan Matriks IFE dan EFE 

 
Sumber : Lumban et al., 2012. 

Keterangan :    
1.  Faktor internal (Kekuatan-Kelemahan) 

A : Banyaknya varian produk keripik buah 

B : Tersedianya sertifikat ISO 9001 

C : Tersedianya sertifikat Halal 

D : Kemasan keripik buah menarik 

E : Lokasi retail yang strategis 

F : Jaringan pemasaran yang luas 

G : Harga keripik buah relatif lebih tinggi dari produk 

sejenis  

H : Tidak terdapat potongan harga atau bonus 

I : Media promosi online tidak diupdate secara berkala 

Faktor 

internal/eksternal 
A B C D E F G H I Total Bobot 

A            

B            

C            

D            

E            

F            

G            

H            

I            

Total            

 



2. Faktor Eksternal (Peluang-Ancaman) 
A : Besarnya permintaan pasar 

B : Ketersediaan tenaga kerja 

C : Daya beli masyarakat 

D : Kapasitas produksi UKM sejenis 

E : Banyak pemasok bahan baku  

F : Bahan baku musiman 

G : Produk UKM sejenis 

H : Produk impor 

I : Kualitas bahan baku yang beragam dari banyak 

pemasok 

 

c. Pemberian nilai rating pada matriks IFE 
Matriks IFE terdiri atas kekuatan dan kelemahan suatu 

industri. Kekuatan dan kelemahan internal adalah aktivitas 
dalam kendali organisasi atau industri yang prestasinya luar 
biasa baik atau buruk (Ginting, 2006). Pemberian peringkat 
untuk faktor kekuatan yang berpengaruh pada perencanaan 
strategi perusahaan dapat dilihat sebagai berikut : 

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

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

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

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

Pemberian peringkat untuk faktor kelemahan yang 

berpengaruh pada perencanaan strategi perusahaan dapat 

dilihat sebagai berikut : 

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



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

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

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

d. Pemberian nilai rating pada matriks EFE 
Matriks EFE terdiri atas peluang dan ancaman eksternal 

perusahaan. Peluang dan ancaman sebagian besar diluar 
kendali organisasi, maka disebut sebagai faktor eksternal. 
Pemberian nilai peringkat untuk faktor peluang yang 
berpengaruh pada perencanaan strategi pemasaran 
perusahaan dapat dilihat sebagai berikut : 

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

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

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

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

Pemberian peringkat untuk faktor ancaman yang 
berpengaruh pada perencanaan strategi perusahaan dapat 
dilihat sebagai berikut : 

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

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

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

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

e. Menentukan rata-rata tertimbang 
Bobot faktor dikalikan dengan nilai rating untuk 
menentukan rata-rata tertimbang untuk masing-masing 
variabel. 

f. Menentukan total rata-rata tertimbang 



Rata-rata tertimbang dijumlahkan untuk masing-masing 
variabel untuk menentukan total rata-rata tertimbang. Rata-rata 
tertimbang ≤ 2,5, menggambarkan organisasi yang lemah 
secara internal, sedangkan rata-rata tertimbang ≥ 2,5 
menggambarkan posisi internal yang kuat. Total nilai tertimbang 
untuk faktor eksternal sebesar 4,0, menggambarkan bahwa 
organisasi merespon sangat baik terhadap peluang dan 
ancaman yang dihadapi, sedangkan nilai rata-rata tertimbang 
sebesar 1,0 yang berarti strategi pemasaran yang digunakan 
perusahaan tidak memanfaatkan peluang atau tidak 
menghindari ancaman. Matriks IFE dan EFE dapat dilihat pada 
Tabel 3.4 



Tabel 3.4  Matriks IFE dan EFE 

Faktor-faktor 

internal  

Bobot (a) Rating (b) Rata-rata 

tertimbang 

(a)x(b) 

Kekuatan 

1. ......... 

2. ......... 

   

Kelemahan 

1. ....... 
2. ....... 

   

Total  1,0   

Peluang 

1. ....... 
2. ....... 

   

Ancaman 

1. ...... 
2. ...... 

   

Total  1,0   

Sumber : Ginting, 2006. 

2.     The Matching Stage 

Langkah-langkah dalam The Matching Stage adalah 
sebagai berikut : 

a. Matriks Internal-Ekasternal (IE) 
Hasil skor dari matriks IFE dan EFE kemudian 

dipetakan pada matriks IE, dari matriks IE dapat diperoleh 
anternatif strategi pemasaran. Matriks IE berfungsi untuk 
melihat posisi perusahaan serta memperoleh strategi bisnis di 
tingkat divisi yang lebih detail. Gambar matriks IE dapat dilihat 
pada Gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Matriks IE (David, 2009) 

- Growth and Build (Tumbuh dan Bina) berada pada sel 

I, II, IV. Strategi yang cocok adalah intensi (penetrasi 
pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan 
produk) atau integrasi (integrasi ke belakang, integrasi 
ke depan, dan integrasi ke samping atau horizontal).  

- Hold and Mantain (Pertahankan dan Pelihara) berada 
pada sel III, V, VII. Strategi yang bisa dipakai yaitu 
penetrasi pasar, pengembangan produk, dan 
pengembangan pasar.  

- Harvest and Divest (Panen atau Divestasi) berada pada 
sel VI, VIII, IX. Strategi yang dipakai adalah divestasi, 
diversifikasi, dan likuidasi.  

b. Matriks Strenght-Weakness-Opportunity-Treaths 
(SWOT) 
Matriks SWOT menggambarkan faktor eksternal dan 

internal perusahaan. Pada matriks SWOT digambarkan secara 
jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi 
perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 



kelemahan perusahaan. Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 
3.5. Matriks SWOT dibuat berdasarkan tahapan berikut ini : 
1. Menyusun daftar peluang dan ancaman eksternal 

perusahaan serta kekuatan dan kelemahan internal 
perusahaan.  

2. Menyusun strategi SO (Strenght-Opportunity) dengan cara 
mencocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal. 
Strategi ini dibuat berdasarkan arah tujuan, yaitu dengan 
memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 
memanfaatkan peluang semaksimal mungkin. 

3. Menyusun strategi WO (Weakness-Opportunity) dengan 

cara mencocokkan kelemahan internal dan peluang 
eksternal. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan 
peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan. 

4. Menyusun strategi ST (Strenght-Threat) dengan cara 

mencocokkan kekuatan internal dan ancaman eksternal. 
Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki 
perusahaan untuk mengatasi ancaman yang ada. 

5. Menyusun strategi WT (Weakness-Threat) dengan 

mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman 
eksternal. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang 
bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan 
yang disertai dengan menghindari ancaman.  

Tabel 3.5  Matriks SWOT 
 Internal 

Eksternal  
Strenght-S Weakness-W 

Opportunity-O Strategi SO 

Daftar kekuataan 

untuk meraih 

keuntungan dari 

peluang yang ada 

Strategi WO 

Daftar untuk 

memperkecil 

kelemahan dengan 

memanfaatkan 

keuntungan dari 

peluang yang ada 

Threat-T Strategi ST 

Daftar kekuatan untuk 

Strategi WT 

Daftar untuk 



menghindari ancaman memperkecil 

kelemahan dan 

menghindari 

ancaman 

Sumber : Maulida, 2013. 
 
 
 
 

2.   The Decicion Stage  

Penentuan prioritas strategi pemasaran keripik buah 
Ramayana menggunakan metode TOPSIS. Langkah-langkah 
penentuan prioritas strategi pemasaran dengan metode TOPSIS 
adalah sebagai berikut :  

1. Menghitung rata-rata geometri 

    √∏   
  

 

   

 

 

dengan i = 1,2,......,a; dan j=1,2,......,b 
 

keterangan : 
Xij = rata-rata geometri atau matriks 

keputusan 

n = banyak data (total responden) 

x = skor yang diberikan (besar data) 

fi = jumlah responden yang memilih skor xi 

2. Menghitung skor normalisasi 
Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi 
sesuai dengan persamaan : 

    
   

∑    
  

   

 

Dengan i = 1,2,.....,m; j=1,2,....,n 
 

keterangan : 



Rij = matriks ternormalisasi 

Xij = matriks keputusan 
 

3. Membuat weighted normalized decision matrix 
Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- 
dapat ditentukan berdasarkan rating bobot 
ternormalisasi (Yij), sebagai :  

Yij  = Wi x Rij 
dengan i = 1,2,......m; dan j = 1,2,.....n. 

 
keterangan : 
Yij = matriks ternormalisasi terbobot 

Wi = vektor bobot ke-i 

Rij = matriks ternormalisasi 

 
4. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks 

solusi ideal negatif 
Solusi ideal positif (A+) dihitung berdasarkan : 

A+ = (y1+, y2+,............yn+) 

 
Solusi ideal negatif (A-) dihitung berdasarkan : 

A- = (y1-, y2-,............yn-) 

 
keterangan : 

yj
+     = max yij, jika j adalah atribut keuntungan 

min yij, jika j adalah atribut biaya 

yj
-     = min yij, jika j adalah atribut keuntungan 

max yij, jika j adalah atribut biaya 
 

5. Menetukan jarak antar nilai setiap alternatif dengan 
matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal 
negatif 



Jarak antar alternatif Ai dengan solusi ideal positif 
dirumuskan sebagai : 

  
  √∑        

   
 

   
 

i + 1,2,3,.....m 
 

keterangan : 
Di

+ = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

yi
+ = solusi ideal positif 

yij = matriks ternormalisasi 

 

Jarak antar alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 
dirumuskan sebagai : 

  
  √∑        

   
 

   
 

i + 1,2,3,.....m 
 
 

keterangan : 
Di

- = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

yi
- = solusi ideal negatif 

yij = matriks ternormalisasi 
 

6. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif 
Nilai preferensi untuk setiap alternatif Vi dihitung 
dengan persamaan : 

 

    
  

 

  
    

  

 
keterangan :  
Vi = nilai preferensi untuk setiap alternatif; nilai 

Vi yang lebih besar menunjukkan bahwa 



alternatif Ai lebih dipilih. 

 

3.5.8    Penarikan Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan merupakan tahap akhir untuk menjawab 
tujuan dan solusi dari permasalahan yang ada di perusahaan. 
Kesimpulan berisi tentang perencanaan strategi pemasaran 
keripik buah Ramayana melalui analisis SWOT, yang kemudian 
mencari prioritas strategi dengan metode TOPSIS. Saran 
berupa masukan pelaksanaan alternatif strategi pemasaran 
untuk UD. Ramayana Agro Mandiri.  

 


