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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1   Gambaran Umum Perusahaan 

UD. Ramayana Agro Mandiri merupakan perusahaan 
dengan skala UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang 
berdiri pada tahun 2005. Usaha tersebut didirikan oleh Mashudi, 
SE. Industri ini berlokasi di Jalan Mbah Djoyo, Dusun Bumiaji, 
Kecamatan  Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. UD. Ramayana 
Agro Mandiri dirintis menggunakan modal 5,5 juta yang 
dialokasikan untuk investasi, modal kerja, dan sewa tempat. 
UKM tersebut bergerak dalam bidang industri pengolahan buah. 
Tahun 2009, UD. Ramayana Agro Mandiri mengalami krisis 
modal kerja. Tahun 2010, pemilik usaha menginvestasikan laba 
perusahaan untuk pembelian tanah, dimana tujuannya adalah 
memiliki tempat usaha sendiri. Tahun 2011-2012, tempat usaha 
yang lebih representatif dan layak mulai dibangun. 
Pembangunan tempat usaha tersebut bertujuan untuk 
menunjang kegiatan dan operasional usaha. Karyawan yang 
dimiliki UD. Ramayana Agro Mandiri berjumlah 40 orang, yang 
terdiri dari 30 karyawan produksi dan 10 Administrasi. Komitmen 
dan tekad yang kuat menjadi motivasi usaha dari pemilik, 
sehingga usaha tersebut dapat berjalan sampai sekarang. 

Produk dari UD. Ramayana Agro Mandiri meliputi Keripik 
Buah, Dodol Buah, Jenang Buah, dan Bakpia Apel dan Nangka. 
Produk unggulan dari UKM tersebut adalah Ramayana Fruit. 
Kapasitas produksi UKM ini sebesar 500-600 kg perhari. 
Produk-produk dari UD. Ramayana Agro Mandiri di pasarkan di 
wilayah Batu, Malang, Kediri, Surabaya, Blitar, Jawa Tengah, 
JABODETABEK, Denpasar, Kalimantan, dan Nusa Tenggara 
Barat. UD. Ramayana Agro Mandiri telah menerapkan sistem 
manajemen mutu  ISO 9001-2008 dan sistem jaminan Halal 
LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) sebagai salah satu strategi 
bersaing produknya di pasaran. UD. Ramayana Agro Mandiri 
menggunakan media promosi online yaitu facebook dan website 
perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar produk lebih dikenal 
konsumen dan meningkatkan penjualan. 
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4.2   Karakteristik Responden  

Pemilihan responden dilakukan secara purposive 
sampling. Kriteria responden yang digunakan meliputi orang 

yang dianggap kompeten dan mengetahui dengan baik 
mengenai kondisi perusahaan meliputi kegiatan operasional, 
pemasaran, dan faktor internal dan eksternal perusahaan. 
Identitas responden dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Identitas Responden 
No. Karakteristik 

Responden 
Kelompok  Angka Persentase 

(%) 

1 Jenis kelamin  Laki-laki 

 Perempuan 

3 
3 

50 
50 

2 Lama bekerja 
(tahun) 

≥ 2  6 100 

3 Usia (tahun)  21-30 

 31-40 

 41-50 

2 
3 
1 

33 
50 
17 

Sumber : Data diolah, 2016.  

Responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang pakar 
yang terdiri dari 3 orang dari UD. Ramayana Agro Mandiri dan 3 
orang retailer. Berdasarkan data diatas diketahui responden 
terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Seluruh 
responden diketahui telah bekerja selama lebih dari sama 
dengan 2 tahun. Responden terbanyak adalah responden yang 
berusia antara 31 sampai 40 tahun, dimana jumlahnya 3 dari 6 
orang. Responden yang berasal dari UKM terdiri dari satu orang 
pemilik dan pemasaran, satu orang kepala produksi, dan satu 
orang bagian keuangan. Menurut Supriatna dan Mimin (2014), 
pertimbangan menggunakan pemilik usaha sebagai responden 
karena pengetahuan dan pemahamannya terhadap usaha. 
Dalam industri skala kecil menengah karyawan yang telah 
bekerja lebih dari 2 tahun, dianggap telah memahami dengan 
baik kondisi perusahaan. 
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4.3    Penentuan Bobot dan Rating  

4.3.1    Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal 

Pembobotan faktor internal dan eksternal dilakukan 
menggunakan teknik pairwaise comparison. Teknik ini berfungsi 
untuk membandingkan setiap variabel pada kolom horizontal 
dengan variabel pada kolom vertikal. Hasil pembobotan faktor 
internal dapat dilihat pada Tabel 4.2. Hasil pembobotan faktor 
eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.3.   

Tabel 4.2  Bobot Faktor Internal 
No. Faktor Internal Bobot  

 Kekuatan  

1 Banyaknya varian produk keripik buah 0,12 
2 Tersedianya sertifikat ISO 9001 0,11 
3 Tersedianya sertifikat Halal 0,14 
4 Kemasan keripik buah menarik 0,12 
5 Lokasi retail yang strategis 0,13 
6 Jaringan pemasaran yang luas 0,12 

 Kelemahan   

7 
Harga keripik buah relatif lebih tinggi dari 
produk sejenis 

0,09 

8 Tidak terdapat potongan harga atau bonus 0,09 

9 Media promosi online tidak diupdate secara berkala 0,07 

  1,00 

Sumber : Data diolah, 2016.  

Pembobotan dilakukan terhadap faktor internal yang 
terdiri dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Berdasarkan 
hasil pembobotan terhadap faktor internal diketahui variabel 
kekuatan yang memiliki bobot terbesar adalah tersedianya 
sertifikat halal dengan bobot sebesar 0,14. Menurut Alamsyah 
(2009), sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis MUI (Majelis 
Ulama Indonesia) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai 
syariat islam. Status legalisasi halal tidak wajib, namun dengan 
mempertimbangkan jumlah konsumen muslim di Indonesia yang 
dominan, halal merupakan daya tarik yang sangat bagus bagi 
muslim Indonesia. Bobot terbesar menunjukkan bahwa variabel 
tersebut berpengaruh kuat terhadap pemasaran keripik buah 
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Ramayana, sehingga faktor kekuatan tersebut harus 
dipertahankan. Variabel kelemahan dengan bobot terbesar yaitu 
harga keripik buah relatif lebih mahal dan tidak terdapat 
potongan harga atau bonus dengan bobot sebesar 0,09. 
Variabel Kelemahan dengan bobot terbesar artinya variabel 
tersebut berpengaruh dalam pemasaran keripik buah 
Ramayana, sehingga kelemahan tersebut harus ditangani atau 
diperbaiki. Menurut Pauran (2014), harga merupakan salah satu 
elemen dari bauran pemasaran. Harga akan menjadi 
pertimbangan yang cukup tinggi bagi pelanggan dalam 
memutuskan pembelian suatu produk. Pelanggan akan 
membandingkan harga dari produk yang dipilih, kemudian 
dievaluasi sesuai atau tidaknya dengan nilai produk serta jumlah 
yang harus mereka keluarkan. 

Tabel 4.3  Bobot Faktor Eksternal 
No. Faktor Eksternal Bobot 

 Peluang  

1 Besarnya permintaan pasar 0,12 
2 Ketersediaan tenaga kerja 0,11 
3 Daya beli masyarakat 0,12 
4 Kapasitas produksi UKM sejenis 0,11 
5 Banyak pemasok bahan baku 0,13 

 Ancaman  

6 Bahan baku musiman 0,13 

7 Produk UKM sejenis 0,10 
8 Produk impor 0,08 

9 
Kualitas bahan baku yang beragam dari banyak 
pemasok 

0,10 

  1,00 

Sumber : Data diolah, 2016.  

Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. 
Berdasarkan hasil pembobotan diketahui variabel peluang yang 
memiliki bobot terbesar adalah banyak pemasok bahan baku 
dengan bobot sebesar 0,13. Memiliki banyak pemasok bahan 
baku berfungsi untuk mendukung kelancaran proses produksi 
bagi UD. Ramayana Agro Mandiri. Hal tersebut menjadi peluang 
bagi UD. Ramayana Agro Mandiri dalam memenuhi permintaan 
pasar, sehingga tidak terjadi kehilangan penjualan. Menurut 
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Ma’arif dan Hendri (2003), banyak pemasok bahan baku 
merupakan startegi untuk memenuhi permintaan dan spesifikasi 
permintaan. Pesanan akan dilakukan terhadap pemasok yang 
menawarkan barang dengan harga terendah. Berdasarkan 
bobotnya, ancaman terbesar adalah bahan bahan baku 
musiman dengan nilai 0,13. Bahan baku yang bersifat musiman 
dianggap ancaman terbesar karena berhubungan dengan 
kelangsungan proses produksi, sehingga diperlukan strategi 
untuk menghindari ancaman tersebut. 

4.3.2    Nilai Rating Faktor Internal dan Eksternal 

Rating terhadap faktor internal dan eksternal digunakan 
untuk mengetahui efektivitas strategi perusahaan. Rating 
mengacu pada kemampuan perusahaan, sedangkan bobot 
mengacu pada industri dimana perusahaan berada. Nilai rating 
terhadap faktor internal dapat dilihat pada Tabel 4.4. Nilai rating 
terhadap faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.4 Rating Faktor Internal  
No. Internal Rating  

 Kekuatan  

1 Banyaknya varian produk keripik buah 3,2 
2 Tersedianya sertifikat ISO 9001 2,0 
3 Tersedianya sertifikat Halal 2,3 
4 Kemasan keripik buah menarik 4,0 

5 Lokasi retail yang strategis 2,7 
6 Jaringan pemasaran yang luas 4,0 

 Kelemahan  

7 
Harga keripik buah relatif lebih tinggi dari produk 
sejenis 

2,8 

8 Tidak terdapat potongan harga atau bonus 2,7 
9 Media promosi online tidak diupdate secara berkala 2,7 

Sumber : Data diolah, 2016.  

Berdasarkan hasil rating faktor internal diketahui variabel 
kekuatan dengan rating tertinggi adalah kemasan keripik buah 
menarik dan jaringan pemasaran yang luas dengan rating 
sebesar 4. Berdasarkan hal tersebut diketahui kemasan keripik 
buah yang menarik dan jaringan pemasaran yang luas 
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berkontribusi besar terhadap pemasaran keripik buah 
Ramayana. Kemasan keripik buah yang menarik berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian konsumen, sedangkan jaringan 
pemasaran yang luas berpengaruh terhadap kemudahan produk 
diakses oleh konsumen dan penjualan keripik buah. Menurut 
Suyanto (2006), kemasan harus menarik karena 
menggambarkan citra merek. Kemasan yang menarik akan 
mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang 
terhadap suatu produk. Rating faktor internal untuk variabel 
kelemahan dengan nilai tertinggi adalah harga keripik buah 
relatif lebih mahal dari produk sejenis. Berdasarkan nilai 
ratingnya diketahui bahwa kelemahan tersebut merupakan 
kelemahan kecil yang berpengaruh besar terhadap pemasaran 
keripik buah Ramayana. Menurut Sitinjak et al. (2004),  
komponen harga dapat dianggap penting dan tidak penting 
tergantung pada konsumen yang dihadapi. Harga yang murah 
merupakan sumber kepuasan bagi pelanggan yang sensitif 
terhadap harga. Konsumen yang tidak sensitif, harga 
merupakan komponen yang tidak penting. 

Tabel 4.5 Rating Faktor Eksternal 
No. Faktor Eksternal Rating  

 Peluang  

1 Besarnya permintaan pasar 3,3 
2 Ketersediaan tenaga kerja 2,3 
3 Daya beli masyarakat 2,5 
4 Kapasitas produksi UKM sejenis 2,3 
5 Banyak pemasok bahan baku  2,8 

 Ancaman  

6 Bahan baku musiman 2,2 
7 Produk UKM sejenis 2,5 
8 Produk impor 2,5 
9 Kualitas bahan baku yang beragam dari 

banyak pemasok 
2,5 

Sumber : Data diolah, 2016.  

Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. 
Peluang dengan rating tertinggi adalah besarnya permintaan 
pasar dengan rating sebesar 3,3. Besarnya permintaan pasar 
menjadi peluang terbesar diantara peluang yang lainnya karena 
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berhubungan dengan kapasitas produksi keripik buah dan 
kemungkinan produk dapat terjual. Permintaan pasar yang 
besar dan kemampuan produksi pesaing yang rendah, dapat 
dijadikan UKM untuk meningkatkan kapasitas produksi keripik 
buah, sehingga peluang terjualnya produk juga tinggi. Menurut 
Mahyuddin (2008), perencanaan produk berkaitan dengan jenis 
usaha yang akan dipilih yang disesuaikan dengan permintaan 
pasar.  

Ancaman dengan nilai rating terbesar adalah produk 
UKM sejenis, produk impor, dan kualitas bahan baku yang 
beragam dari banyak pemasok dengan rating sebesar 2,5. 
Faktor ancaman tersebut dianggap berpengaruh kuat karena 
berhubungan dengan posisi keripik buah di pasaran dibanding 
dengan pesaing, sedangkan keberagaman kualitas bahan baku 
berpengaruh pada kualitas keripik buah yang dihasilkan. 
Konsistensi kualitas keripik buah Ramayana dijaga agar 
konsumen tidak berpindah pada merek lain. Menurut Fitriati 
(2007), pentingnya kualitas dalam mencapai keunggulan 
bersaing telah dibuktikan oleh beberapa penelitian selama tahun 
1980-an. PIMS Associates, Inc., yang merupakan salah anak 
perusahaan dari Strategic Planning Institute, menyimpan basis 
data 1200 perusahaan dan mempelajari pengaruh kualitas 
produk pada kinerja perusahaan. Hasil kuesioner dan 
perhitungan bobot dan rating faktor internal-eksternal dapat 
dilihat pada Lampiran 3. 

4.4   Analisis Lingkungan Internal  

4.4.1   Kekuatan  

1. Banyaknya Varian Produk Keripik Buah 

Produk keripik buah Ramayana terdiri dari 7 varian. 
Varian keripik buah Ramayana meliputi keripik apel, keripik 
nangka, keripik salak, keripik rambutan, keripik mangga, keripik 
pepaya, dan keripik nanas. Tujuan UD. Ramayana Agro Mandiri 
memproduksi banyak varian keripik buah yaitu memberikan 
banyak pilihan varian keripik buah pada konsumen. Hal tersebut 
dapat memberikan kesan pada konsumen bahwa produk keripik 
merek Ramayana merupakan merek produk keripik buah yang 
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cukup lengkap varian produknya. Menurut Nuryanti dan Anisa 
(2008), variasi produk digunakan oleh perusahaan untuk 
meningkatkan keputusan pembelian. Konsumen membeli 
sesuatu atau barang berdasarkan kebutuhan tertentu dan 
mengaharapkan produk tersebut sesuai dengan harapannya. 
Konsumen mengevaluasi beberapa produk dalam penawaran 
untuk mengambil keputusan terbaik.  

2. Tersedianya Sertifikat ISO 9001 

UD. Ramayanan Agro Mandiri memiliki sertifikat ISO 
9001-2008 untuk menjamin mutu produk keripik buah. Hal 
tersebut menunjukkan UKM tersebut mampu menjaga kualitas 
produk keripik buah yang dijualnya. Pentingnya sertifikasi mutu 
tersebut yaitu untuk memenuhi persyaratan mutu pangan, 
menjaga konsistensi produk, dan perbaikan yang 
berkesinambungan. Menurut Qodri (2014), manfaat dari 
sertifikasi ISO 9001-2008 meliputi menjamin kepuasan 
pelanggan terhadap produk yang dijual, meningkatkan 
kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, memotivasi 
karyawan agar lebih giat bekerja, mempermudah perusahaan 
memperoleh mitra bisnis yang lebih baik dan banyak, sebagai 
materi untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan, 
meningkatkan manajemen pengendalian risiko, dan sistem 
perusahaan menjadi rapi dan terarah.  

3. Tersedianya Sertifikat Halal 

Produk keripik buah Ramayana terjamin kehalalannya 
karena produk tersebut telah mendapat sertifikat Halal dari 
LPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dengan nomor seri 
07120017010413. Sertifikat Halal yang diperoleh menunjukkan 
bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik 
buah terjamin kehalalannya. Jaminan kehalalan pangan penting 
karena berkaitan dengan mayoritas penduduk indonesia, 
khususnya Kota Batu. Tahun 2012 masyarakat yang beragama 
islam berjumlah 90.508 dari total 99.795 penduduk Kota Batu. 
Berdasar hasil kuesioner tersedianya sertifikat halal merupakan 
faktor terpenting diantara faktor internal lainnya. Hal tersebut 
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ditunjukkan dengan tingginya nilai bobot tersedianya sertifikat 
halal sebesar 13,5% dari 100%. Menurut Aqimudin dan Marye 
(2010), sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk 
pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Sertifikat halal akan 
mempermudah proses pemasaran makanan atau minuman 
pada konsumen mayoritas di Indonesia. Kesinambungan proses 
produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan 
sistem jaminan halal. 

4. Kemasan Keripik Buah Menarik 

Keripik buah Ramayana dikemas menggunakan dua 
jenis bahan kemasan yaitu plastik transparan dan alumunium 
foil. Tidak terdapat perbedaan pada label yang digunakan pada 
kedua kemasan. Label kemasan terdiri dari merek, nama 
produk, nama dan alamat perusahaan, komposisi, berat bersih, 
bulan dan tahun kadaluwarsa, barcode, logo halal, dan 
keterangan jaminan mutu. Bagian utama label kemasan keripik 
buah Ramayan telah sesuai dengan peraturan kemasan dan 
pedoman umum pelabelan yang ditetapkan oleh Kementrian 
Perindustrian Republik Indonesia, dimana bagian utama label 
yang harus ada meliputi nama produk, daftar bahan yang 
digunakan, berat bersih, nama dan alamat perusahaan, dan 
tanggal kadaluwarsa. Desain kemasan keripik Ramayana dibuat 
semenarik mungkin dengan background buah sesuai dengan 
jenis keripik buah. Terdapat kata “100% Indonesia” yang berarti 
produk tersebut asli dari Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi 
tarik yaitu sebagai identitas produk apabila bersaing dengan 
produk impor. Menurut Ellyawati (2014), Salah satu daya tarik 
yang dapat ditonjolkan dari sebuah produk adalah kemasannya. 
Kekuatan desain kemasan mempunyai pengaruh yang kuat 
terhadap keputusan pembelian, karena desain kemasan yang 
unik memiliki daya tarik tersendiri bagi para konsumen.  

Menurut Nento (2012), merek dan kemasan merupakan 
faktor pendukung pemilihan suatu produk sebelum konsumen 
menentukan produk yang akan dikonsumsi. Merek yang mudah 
diingat atau kemasan yang menarik akan mempengaruhi 
keputusan pembelian. Menurut Pamanggiasih et al. (2014), 
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desain kemasan keripik buah yang menarik dan diinginkan oleh 
konsumen adalah desain kemasan dengan bahan plastik, 
bentuk tabung, berlabel digital printing, warna-warni, dan 
berasesoris model tintie. Kemasan keripik buah Ramayana 
dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1   Keripik Buah Ramayana 

5. Lokasi Retail yang Strategis 

Retail merupakan toko atau sarana yang digunakan 
UKM untuk menyampaikan produk keripik buah pada 
konsumen. Lokasi retail penting diperhatikan karena berkaitan 
dengan mudah dan tidaknya diakses oleh konsumen. Lokasi 
retail yang berdekatan dengan pusat kota serta mudah diakses 
oleh konsumen akan mempermudah pemasaran produk. UD. 
Ramayana Agro Mandiri memasarkan keripik buah pada 
beberapa retail yang memiliki lokasi strategis atau berdekatan 

dengan jalan raya meliputi Rojo Koyo, Brawijaya Pusat Oleh-
Oleh, Dedua, Mahajaya, dan Harumanis. Menurut Kartono 
(2007), lokasi merupakan faktor penentu kesuksesan sebuah 
bisnis retail. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang 

terdapat banyak manusia. Dalam perkembangannya, lokasi 
bukan hanya menjadi tempat pembelian tapi juga menjadi 
tempat komunikasi pemasaran. 

6. Jaringan Pemasaran yang Luas 

UD. Ramayana Agro Mandiri menggunakan beberapa 
outlet atau retail dalam memasarkan keripik buah Ramayan di 
Kota Batu. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah 
penyampaian produk pada konsumen. Retail atau outlet 
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tersebut meliputi Brawijaya Pusat Oleh-oleh, Dedua, Snack 
Center, Rojo Koyo, Siputra, Mahajaya, Harumanis, dan ditempat 
wisata. Semakin luas jaringan pemasaran, maka semakin 
mudah produk dikenal dan diakses oleh konsumen. Menurut 
Suyanto (2007), semakin luas jaringan pemasaran, maka akan 
semakin besar peluang untuk memasarkan produk atau jasa 
suatu perusahaan.  

4.4.2   Kelemahan 

1. Harga Keripik Buah Relatif Lebih Tinggi dari Produk 
Sejenis 

Terdapat selisih harga antara keripik buah Ramayana 
dengan produk sejenis. Harga keripik buah Ramayana lebih 
tinggi dari produk sejenis sebesar Rp. 1.000-3.000/packs. 
Keripik buah Ramayana memiliki harga yang berbeda untuk 
masing-masing varian produknya berkisar antara Rp. 12.000-
20.000/packs. Selisih harga antar produk dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen. Konsumen menganggap 
harga merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan 
dalam membeli keripik buah. hal tersebut berkaitan dengan 
kualitas keripik buah dan daya beli konsumen tersebut. Menurut 
Pauran (2014), harga merupakan salah satu elemen dari bauran 
pemasaran. Harga akan menjadi pertimbangan yang cukup 
tinggi bagi pelanggan dalam memutuskan pembelian suatu 
produk. Pelanggan akan membandingkan harga dari produk 
yang dipilih, kemudian dievaluasi sesuai atau tidaknya dengan 
nilai produk serta jumlah yang harus mereka keluarkan.  

2. Tidak Terdapat Potongan Harga atau Bonus 

Potongan harga atau bonus tidak diberikan pada 
konsumen apabila melakukan pembelian produk dalam jumlah 
tertentu. Sebagian konsumen akan terpengaruh dengan 
potongan harga atau bonus apabila melakukan pembelian 
produk. Tidak terdapat potongan harga atau bonus memiliki 
bobot nilai 0,09 atau 9%. Faktor tersebut merupakan kelemahan 
kecil yang berpengaruh besar. Menurut Tjiptono (2008), 
potongan harga yang diberikan bertujuan mendorong konsumen 
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agar membeli produk dalam jumlah banyak, sehingga 
perusahaan dapat meningkatkan penjualan.    

3. Media Promosi Online Tidak Diupdate Secara 
Berkala 

Promosi adalah bagian dari bauran pemasaran yang 
memiliki peranan besar. Promosi merupakan kegiatan-kegitan 
yang secara aktif dilakukan perusahaan untuk mendorong 
konsumen membeli produk yang ditawarkan. Promosi 
dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang 
dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi untuk 
melakukan pertukaran dalam pemasaran. Kegiatan dalam 
promosi pada umumnya meliputi periklanan, personal selling, 
promosi penjualan, pemasaran langsung, serta hubungan 
masyarakat dan publisitas (Fuad et al., 2006). UD. Ramayana 
menggunakan media promosi online berupa facebook dan 
website perusahaan. Alamat website UD. Ramayana Agro 
Mandiri yaitu http://jenangapel.com, sedangkan facebooknya 
adalah Ramayana Agro Mandiri (Food/Grocery). Media promosi 
online belum digunakan secara maksimal, dimana website dan 
facebook tidak diupdate secara berkala. Update facebook 
terakhir Mei 2012, kemudian baru diupdate kembali pada 
Februari 2016. Website terakhir diupdate pada tahun 2009. 
Website resmi dibuat dengan tujuan promosi dan memberikan 

informasi kepada konsumen mengenai produk, alamat 
perusahaan, manajemen, dan informasi pemasaran lainnya.  

4.5   Analisis Lingkungan Eksternal 

4.5.1   Peluang 

1. Besarnya Permintaan Pasar 

Besarnya permintaan pasar terhadap produk keripik 
buah menjadi salah satu peluang untuk UD. Ramayana Agro 
Mandiri untuk memasarkan produknya. Besarnya permintaan 
pasar dan jumlah pesaing yang memproduksi produk sejenis 
merupakan dua hal yang saling berkaitan. Permintaan pasar 
terhadap keripik buah ramayana sebesar 7000-9000 packs 

http://jenangapel.com/hubungi-kami/


49 
 

perminggu. Besarnya permintaan pasar dan kapasitas produksi 
pesaing dapat dimanfaatkan untuk menentukan kapasitas 
produksi keripik buah UD. Ramayana Agro Mandiri. Menurut 
Yasin dan Sri (2007), permintaan pasar merupakan permintaan 
suatu barang atau jasa dari semua konsumen yang ada di 
pasar.  

2. Ketersediaan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang tersedia di lingkungan sekitar UKM 
menjadi peluang untuk dapat melakukan aktivitas produksi 
keripik buah dengan kapasitas yang dapat memenuhi 
permintaan pasar. Ketersediaan tenaga kerja merupakan faktor 
peluang yang penting karena mesin dan peralatan yang 
digunakan untuk memproduksi keripik buah pada UD. 
Ramayana Agro Mandiri bersifat semi otomatis. Mesin dan 
peralatan tersebut membutuhkan tenaga manusia sebagai 
operator atau orang dalam pengoperasiannya. Jumlah tenaga 
kerja produksi keripik sebanyak 13 dari 30 orang tenaga kerja 
produksi. Ketersediaan tenaga kerja memiliki nilai tertimbang 
sebesar 0,262. UD. Ramayanan Agro Mandiri mempunyai 
kemampuan cukup baik dalam meraih peluang tersebut. 
Menurut Fuad et al. (2006), besarnya angkatan kerja yang ada 
di Indonesia tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan 
kerja yang ada, karena tidak berimbangnya jumlah angkatan 
kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja. Hal ini 
merupakan pokok yang menyebabkan terhambatnya 
penyelenggaraan pembangunan ekonomi.  

3. Daya Beli Masyarakat 

Daya beli masyarakat memberikan peluang bagi UD. 
Ramayana Agro Mandiri untuk mendapatkan konsumen dengan 
cara menyesuaikan produk yang diproduksi dengan daya beli 
masyarakat. Semakin tinggi daya beli akan mempengaruhi gaya 
hidup konsumen. Konsumen akan memilih produk yang 
berkualitas, praktis, dan efisien. Terdapat dua kualitas keripik 
buah ramayana yaitu grade 1 dan grade 2, tetapi hanya keripik 
apel dan keripik nangka. Harga keripik buah grade 1 berkisar Rp 
18.000-20.000/packs, sedangkan harga keripik buah grade 2 
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berkisar Rp. 13.000-15.000/packs. Harga keripik mangga, 
nanas, dan pepaya sebesar Rp. 23.000-25.000/packs. 
Perbedaan harga tersebut disesuaikan berdasarkan segmen 
konsumen yang dituju. Keripik buah grade 1 untuk konsumen 
menengah ke atas, sedangkan keripik buah grade 2 untuk 
konsumen menengah ke bawah. Menurut Muana (2005), pola 
konsumsi seseorang ditentukan oleh besarnya penghasilan. 
Dalam jangka panjang pengeluaran konsumsi proposional 
terhadap pendapatan. Semakin meningkatnya daya beli 
masyarakat, maka pangsa pasar yang dituju oleh UKM semakin 
luas karena harga keripik buah yang ditawarkan semakin dapat 
dijangkau oleh konsumen.  

4. Kapasitas Produksi UKM Sejenis 

Kemampuan pesaing atau UKM sejenis dalam 
memproduksi keripik buah dapat dijadikan peluang bagi UD. 
Ramayana Agro Mandiri untuk memenuhi permintaan pasar. 
Rendahnya kapasitas pesaing dapat dimanfaatkan UD. 
Ramayana Agro Mandiri untuk meningkatkan kapasitas produksi 
keripik buahnya. Pesaing dari keripik buah Ramayana adalah 
produk keripik buah dari UKM Bagus Agriseta Mandiri, UKM 
Selecta, dan UKM Virgo. Semakin besar kapasitas 
dibandingkan dengan pesaing, maka peluang untuk 
memenangkan pasar dan memperoleh konsumen juga semakin 
tinggi. Menurut Rangkuti (2005), kapasitas produksi dapat 
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
permintaan pasar, semakin tinggi kapasitas produksi yang dapat 
diusahakan maka semakin banyak produk yang mampu 
dihasilkan setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap 
tahunnya. Manager operasional memperhatikan kapasitas 
produksi karena beberapa alasan. Alasan tersebut meliputi 
untuk memenuhi permintaan pasar, kapasitas mempengaruhi 
efisiensi biaya operasi, dan untuk mengetahui perencanaan 
output. 

5. Banyak Pemasok Bahan Baku  

Kerjasama yang dijalin oleh UD. Ramayana Agro Mandiri 
dengan banyak pemasok menjadikan peluang bagi UKM ini 



51 
 

untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Hal tersebut 
dikarenakan apabila permintaan pasar lebih besar dibandingkan 
dengan kapasitas produksi UD. Ramayana Agro Mandiri, UKM 
ini tetap bisa memenuhi pesanan produk keripik buah atau 
permintaan pasar, sehingga tidak kehilangan kesempatan 
penjualan. UD. Ramayana Agro Mandiri bekerja sama dengan 
petani apel untuk menyediakan bahan baku, namun tidak 
terdapat jumlah pemasok yang pasti. Hal tersebut dikarenakan 
tidak terdapat perjanjian atau kontrak antara UKM tersebut 
dengan petani. Dalam rangka pengembangan usaha dan untuk 
memenuhi permintaan pasar UD. Ramayana Agro Mandiri 
bekerjasama dengan pemasok produk jadi keripik buah 
sebanyak 8 orang. Menurut Sungkono dan Machmudin (2007), 
perusahaan yang memiliki banyak pemasok bahan baku relatif 
leluasa melakukan pemesanan bahan karena waktu tunggu 
yang lebih singkat.  

4.5.2   Ancaman  

1. Bahan Baku Musiman 

Bahan baku keripik buah adalah buah buah segar 
setengah matang, dimana buah merupakan komoditi pertanian 
yang bersifat musiman. Sifat bahan baku yang musiman 
menjadi ancaman utama dari faktor ancaman lainnya. Hal 
tersebut dilihat dari nilai tertimbang yaitu sebesar 0,29, nilai 
tersebut paling besar dibanding dengan nilai tertimbang faktor 
ancaman lainnya. Bahan baku musiman dianggap ancaman 
yang kuat karena berpengaruh pada keberlangsungan usaha 
UD. Ramayanan Agro Mandiri. Apabila buah yang digunakan 
sebagai bahan baku tidak tersedia ancaman berupa terhentinya 
proses produksi dapat terjadi. Menurut Hanafie (2010), salah 
satu sifat komoditi pertanian adalah musiman. Hasil produksi 
diperoleh pada waktu yang bersamaan dengan volume yang 
besar. 

2. Produk UKM Sejenis 

Produk UKM sejenis merupakan produk keripik buah 
yang diproduksi oleh UKM lain yang berada di Kota Batu atau 
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dari luar daerah di Indonesia. Produk UKM sejenis merupakan 
ancaman karena berkaitan dengan keberadaan keripik buah 
Ramayana di pasaran. Produk pesaing secara tidak langsung 
menjadikan UD. Ramayana Agro Mandiri untuk terus berinovasi 
terhadap produknya agar dapat bertahan di pasar. Menurut 
Pembudi (2010), lima kekuatan yang membentuk kompetisi 
industri adalah pesaing dalam industri, ancaman produk 
pesaing, ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, dan 
daya tawar pembeli. 

3. Produk Impor 

Produk impor adalah produk keripik buah yang 
diproduksi oleh industri lain yang berasal dari luar negeri. 
Produk impor menjadi ancaman bagi keripik buah Ramayana 
karena besar kemungkinan dapat merebut pasar atau 
konsumen dengan berbagai keunggulannya. Adanya 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak tahun 2015, produk-
produk impor secara bebas diperdagangkan di Indonesia. 
Menurut Satria (2014), institusi produsen teknologi serta intitusi 
pendampingan teknologi harus ditata kembali. Pemerintah 
merupakan agen pembangunan yang membantu menyiapkan 
infrastruktur dan bentuk subsidi lainnya, namun harus mampu 
melindungi usaha skala UKM dari ancaman produk impor.  

4. Kualitas Bahan Baku yang Beragam dari Banyak 
Pemasok 

Kualitas bahan baku yang beragam dari banyak 
pemasok merupakan ancaman bagi UD. Ramayana Agro 
Mandiri karena berpengaruh pada produk akhir yang dihasilkan. 
Kualitas keripik buah ditentukan oleh kualitas buah yang 
digunakan. Pentingnya menjaga konsistensi kualitas keripik 
buah agar konsumen tidak beralih pada merek lain. Menurut 
Suprapti (2006), keseragaman bentuk dan ukuran keripik buah 
perlu diperhatikan. Konsumen akan menduga produk keripik 
buah merupakan sisa produk yang dikemas menjadi satu 
apabila terdapat bentuk dan ukuran yang tidak seragam dalam 
satu kemasan. Standar kualitas bahan baku apel dapat dilihat 
pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Standar Kualitas Bahan Baku Apel 
Karakteristik  Keterangan  

Ukuran Minimal C  
Warna Hijau (tidak boleh kuning) 
Tingkat kematangan Setengah matang 
Kerusakan  ≤ 20% 

Sumber : UD. Ramayana Agro Mandiri, 2016. 

4.6   The Input Stage 

4.6.1   Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE) 

Matriks IFE (Internal Faktor Evaluation) merupakan 

matriks yang digunakan untuk analisis lingkungan internal. 
Matriks IFE berfungsi untuk mengetahui seberapa besar 
peranan faktor internal yang terdapat pada UKM yang diketahui 
melalui nilai tertimbang. Nilai tertimbang diperoleh dari perkalian 
antara bobot dan rating dari masing-masing faktor internal yang 
berupa kelebihan dan kelemahan. Nilai tertimbang digunakan 
untuk menentukan posisi UKM pada matriks IE (Internal-
Eksternal), sehingga dapat ditentukan jenis strategi yang tepat 
dalam perencanaan pemasaran keripik buah Ramayana. 
Matriks IFE dapat dilihat pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Matriks IFE 

No. Internal 
Bobot 
(a) 

Rating 
(b) 

Nilai 
tertimbang 
(c = a x b) 

 Kekuatan    

1 
Banyaknya varian produk 
keripik buah 

0,12 3,2 0,38 

2 
Tersedianya sertifikat ISO 
9001 

0,11 2,0 0,21 

3 Tersedianya sertifikat Halal 0,14 2,3 0,32 

4 
Kemasan keripik buah 
menarik 

0,12 4,0 0,49 

5 Lokasi retail yang strategis 0,13 2,7 0,34 

6 
Jaringan pemasaran yang 
luas 

0,12 4,0 0,49 

 Kelemahan    

7 
Harga keripik buah relatif 
lebih tinggi dari produk 
sejenis 

0,09 2,8 0,27 

8 
Tidak terdapat potongan 
harga atau bonus 

0,09 2,7 0,25 

9 
Media promosi online tidak 
diupdate secara berkala 

0,07 2,7 0,20 

 
 

1,00 
 

2,95 

Sumber : Data diolah, 2016. 

Berdasarkan matriks IFE, diketahui kekuatan utama 
adalah kemasan keripik buah menarik dan jaringan pemasaran 
yang luas. Hal tersebut dapat dilihat dari  besarnya nilai 
tertimbang untuk kedua faktor dibandingkan dengan nilai 
tertimbang faktor kekuatan lainnya yaitu sebesar 0,49. 
Berdasarkan ratingnya, diketahui faktor tersebut merupakan 
kekuatan utama yang berpengaruh kecil. Kelemahan utama dari 
UD. Ramayana Agro Mandiri yang diketahui berdasarkan nilai 
tertimbang (0,27) yaitu harga keripik buah relatif lebih mahal dari 
produk sejenis. Faktor tersebut merupakan kelemahan kecil 
yang berpengaruh besar.  

Total nilai tertimbang matriks IFE berfungsi untuk 
mengetahui kuat atau lemahnya kondisi internal UD. Ramayana 
Agro Mandiri. Berdasarkan total nilai tertimbang pada matriks 
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IFE diketahui kondisi organisasi berada pada posisi rata-rata, 
dimana total nilai tertimbang sebesar 2,95 yang artinya 
organisasi kuat secara internal. Menurut David (2009), Matriks 
Internal Factor Evaluation (IFE) merupakan sebuah alat 
formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan 
mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area 
fungsional bisnis. Matriks tersebut juga memberikan dasar untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area 
tersebut. Total rata-rata tertimbang pada matriks IFE berkisar 
1,0 sampai 4,0 dengan rata-rata 2,5. Nilai tertimbang di bawah 
2,5 berarti organisasi lemah secara internal, sedangkan nilai 
tertimbang  di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat.   

4.6.2  Matriks External Faktor Evaluation (EFE) 

Analisis lingkungan dilakukan menggunakan matriks 
EFE (External Factor Evaluation). Matriks EFE digunakan untuk 

mengetahui besar peranan faktor eksternal terhadap UD. 
Ramayana Agro Mandiri. Matriks ini menggunakan bobot dan 
rating masing-masing faktor eksternal yang berupa peluang dan 
ancaman untuk memperoleh nilai tertimbang. Nilai tertimbang 
digunakan untuk menentukan jenis strategi yang tepat dalam 
perencanaan pemasaran keripik buah Ramayana. Menurut 
Ningsih dan Humamah (2013), matriks Eksternal Factor 
Evaluation (EFE) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor 

eksternal perusahaan berkaitan dengan peluang dan ancaman 
yang dianggap penting. Matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 
4.8. 
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Tabel 4.8 Matriks EFE 
No. Eksternal Bobot 

(a) 
Rating 

(b) 
Nilai 

tertimbang 
(c = a x b) 

 Peluang    

1 Besarnya permintaan 
pasar 

0,12 3,3 0,41 

2 Ketersediaan tenaga kerja 0,11 2,3 0,26 
3 Daya beli masyarakat 0,12 2,5 0,31 
4 Kapasitas produksi UKM 

sejenis 
0,11 2,3 0,25 

5 Banyak pemasok bahan 
baku  

0,13 2,8 0,36 

 Ancaman    

6 Bahan baku musiman 0,13 2,2 0,29 

7 Produk UKM sejenis 0,10 2,5 0,25 
8 Produk Impor 0,08 2,5 0,19 
9 Kualitas bahan baku yang 

beragam dari banyak 
pemasok 

0,10 2,5 0,25 

  1,00  2,56 

Sumber : Data diolah, 2016.  

Faktor peluang untuk UD. Ramayana Agro Mandiri yang 
memiliki nilai tertimbang paling besar adalah besarnya 
permintaan pasar dengan nilai tertimbang sebesar 0,41. 
Peluang tersebut memiliki nilai rating sebesar 3 yang berarti UD. 
Ramayana memiliki kemampuan yang baik dalam merespon 
besarnya permintaan pasar. Faktor ancaman yang dianggap 
paling penting diantara faktor ancaman lainnya adalah bahan 
baku musiman dengan nilai tertimbang 0,29. Bahan baku 
musiman memiliki rating sebesar 2 yang berarti ancaman 
tersebut memberikan pengaruh kuat terhadap UD. Ramayana 
Agro Mandiri. Total nilai tertimbang matriks EFE diketahui 
sebesar 2,56. Total nilai tertimbang digunakan untuk 
mengetahui kemampun UKM dalam menangkap peluang dan 
menghindari ancaman. Menurut David (2009), total rata – rata 
tertimbang di bawah 2,5 menggambarkan strategi perusahaan 
saat ini tidak memanfaatkan peluang atau tidak menghindari 
ancaman eksternal, sementara total nilai di atas 2,5 
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mengindikasikan bahwa perusahaan merespon sangat baik 
terhadap peluang dan ancaman yang ada dalam industrinya. 

4.7   Matching Stage 

4.7.1   Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Matriks IE berfungsi untuk mengetahui posisi 
perusahaan berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal 
perusahaan. Menurut Ginting (2006), Matriks IE adalah suatu 
cara untuk memformulasikan strategi alternatif berdasarkan dua 
dimensi, yaitu total nilai IFE yang diberi bobot pada sumbu x 
dan total nilai EFE yang diberi bobot pada sumbu y. Matriks IFE 
terdiri atas kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atau 
industri. Posisi UD. Ramayanan Agro Mandiri pada matriks IE 
diketahui setelah diperoleh total nilai tertimbang pada matriks 
IFE dan EFE. Matriks IE dapat dilihat pada Gambar 4.2.  
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Gambar 4.2 Matriks IE 

Berdasarkan gambar di atas, UD. Ramayana Agro 
Mandiri berada pada kuadran lima yang berarti UKM berada 
pada posisi rata-rata. Strategi yang dapat diterapkan meliputi 
penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan 
pasar. Industri yang berada pada kuadran III, V, atau VII terbaik 
dapat dikelola dengan strategi pertahankan dan pelihara, 
dimana strategi yang digunakan yaitu penetrasi pasar dan 
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pengembangan produk (Anonim, 2008). Penetrasi pasar 
merupakan strategi yang fokus pada penjualan produk yang 
telah ada pada pasar yang sudah ada. Menurut Purnawanto 
(2010), strategi penetrasi pasar bertujuan untuk 
mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dari produk 
yang sudah ada.  

Strategi pengembangan produk merupakan strategi yang 
berkaitan dengan daur hidup produk. Strategi ini dilakukan 
dengan memperbarui produk yang telah ada agar dapat 
memenuhi permintaan pasar. Menurut Hisrich et al. (2010), 
strategi pengembangan produk merupakan kesempatan untuk 
memanfaatkan sistem distribusi dan reputasi korporasi yang 
telah dimiliki perusahaan dengan pelanggannya. Strategi 
pengembangan pasar merupakan strategi yang dilakukan 
dengan menjual produk yang telah ada pada pasar baru. 
Menurut Umar (2008), tujuan strategi pengembangan pasar 
adalah memperkenalkan produk yaang telah ada ke daerah-
daerah yang secara geografis merupakan daerah baru. Strategi 
pemasaran yang digunakan oleh UD. Ramayana Agro Mandiri 
dalam memasarkan keripik buah Ramayana yaitu penetrasi 
pasar dan pengembangan pasar. Penetrasi pasar diketahui 
berdasarkan varian produk keripik Ramayana yang dipasarkan 
di wilayah Malang Raya, sedangkan pengembangan pasar 
diketahui berdasar perluasan daerah pemasaran dan 
banyaknya outlet yang digunakan oleh UKM.  

4.7.2   Matriks SWOT 

Alternatif strategi pemasaran didapatkan melalui matriks 
SWOT dengan memformulasikan strategi berdasarkan 
penggabungan faktor internal dan eksternal. Matriks SWOT 
terdiri dari empat sel kemungkinan alternatif strategi yaitu 
strategi S-O (Strenght-Opportunity), strategi WO (Weakness-
Opportunity), strategi WT (Weakness-Threat), dan strategi ST 
(Strenght-Threat). Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 4.9.  
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Tabel 4.9 Matriks SWOT 
Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 
 

Strenght – S Weakness – W 

1. Banyaknya varian 
produk keripik buah 

2. Tersedianya sertifikat 
ISO 9001 

3. Tersedianya sertifikat 
Halal 

4. Kemasan keripik 
buah menarik 

5. Lokasi retail yang 
strategis 

6. Jaringan pemasaran 
yang luas 

1. Harga keripik buah 
relatif lebih tinggi 
dari produk sejenis 

2. Tidak terdapat 
potongan harga 
atau bonus 

3. Media promosi 
online tidak 
diupdate secara 
berkala 

Opportunity – O Strategi S-O Strategi W-O 

1. Besarnya 
permintaan pasar 

2. Ketersediaan 
tenaga kerja 

3. Daya beli 
masyarakat 

4. Kapasitas 
produksi UKM 
sejenis 

5. Banyak pemasok 
bahan baku 

1. Mempertahankan 
mutu dan kehalalan 
pangan (S1,S2, S3, 
S4, O2, O3, O4). 

2. Mempertahankan 
dan menjaga 
hubungan baik 
dengan retailer (S5, 
S6, O1, O5). 

1. Memberi potongan 
harga atau bonus 
pada pembelian 
jumlah tertentu 
(W1, O1, O3, O4). 

2. Meningkatkan 
intensitas promosi 
media online 
(W3,O2). 

3. Menambah variasi 
kualitas untuk 
semua varian 
produk (W2,O3, 
O5) 

Threat – T Strategi S-T Strategi W-T 

1. Bahan baku 
musiman 

2. Produk UKM 
sejenis 

3. Produk Impor 
4. Kualitas bahan 

baku yang 
beragam dari 
banyak pemasok 

1. Menjaga konsistensi 
kualitas produk (S1, 
S2, S3, T1, T4).  

2. Modifikasi bentuk 
kemasan keripik 
buah (S4, S5, S6, 
T2, T3). 

1. Menambah 
supplier produk 
jadi (W1, W2, W3, 
T1, T2, T3, T4,) 
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Berdasarkan matriks SWOT didapatkan delapan alternatif 
strategi pemasaran. Strategi tersebut meliputi :  

1. Strategi SO (Strenght-Opportunity) 

Strategi SO menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 
peluang. Strategi yang digunakan yaitu mempertahankan mutu 
dan kehalalan pangan. Kekuatan UD. Ramayana Agro Mandiri 
berupa banyaknya varian produk keripik buah, tersedianya 
sertifikat ISO 9001, tersedianya sertifikat halal, kemasan keripik 
buah menarik, didukung dengan peluang ketersediaan tenaga 
kerja, daya beli masyarakat, dan kapasitas produksi UKM 
sejenis. Masyarakat mulai pintar dalam memilih produk 
makanan, maka strategi yang dapat diterapkan yaitu 
mempertahankan mutu dan kehalalan keripik buah Ramayana. 
Strategi ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan dan 
loyalitas konsumen terhadap keripik buah Ramayana. Menurut 
Kaihatu (2014), industri pangan di Indonesia harus mampu 
bersaing dengan produk industri negara lain yang telah mapan 
sistem mutunya di era pasar bebas.  

Lokasi retail yang strategis dan jaringan pemasaran yang 

luas merupakan kekuatan UD. Ramayana Agro Mandiri yang 
dapat dimanfaatkan, didukung dengan peluang besarnya 
permintaan pasar dan banyaknya pemasok bahan baku. 
Berdasarkan hal tersebut strategi yang dapat diterapkan yaitu 
mempertahankan dan menjaga hubungan baik dengan retailer. 
Strategi tersebut diharapkan dapat membentuk citra baik untuk 
UKM dan mempermudah penjualan. Menurut Royan (2007), ritel 
atau pengecer sangat berperan dalam saluran distribusi. 
Pengecer merupakan pemimpin pasar karena unit usaha 
tersebut berada paling dekat dengan konsumen. Ritel 
mengetahui secara langsung kebutuhan, keinginan, dan 
harapan konsumen terhadap suatu produk. Retailer memiliki 

kesempatan dan posisi yang ideal untuk membangun 
pengalaman positif untuk konsumen.  

2. Strategi WO (Weakness-Opportunity) 

Strategi WO merupakan strategi yang mengatasi 
kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kelemahan UD. 
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Ramayana Agro Mandiri meliputi harga keripik buah relatif lebih 
tinggi dari produk sejenis, sedangkan peluang yang dapat 
dimanfaatkan adalah besarnya permintaan pasar, daya beli 
masyarakat, dan kapasitas produksi UKM sejenis, sehingga 
strategi pemasaran yang dapat digunakan adalah memberi 
potongan harga pada pembelian jumlah tertentu. strategi ini 
diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan menarik 
perhatian konsumen. Menurut Tjiptono (2008), potongan harga 
yang diberikan bertujuan mendorong konsumen agar membeli 
produk dalam jumlah banyak, sehingga perusahaan dapat 
meningkatkan penjualan.    

Ketersedian tenaga kerja memberikan peluang pada UD. 
Ramayana Agro Mandiri untuk mengembangkan usahanya. 
Media promosi yang tidak diupdate secara berkala menjadi 
kelemahan UKM, sehingga strategi yang dapat digunakan yaitu 
meningkatkan intensitas promosi media online. Strategi ini 
diharapkan dapat meningkatkan penjualan, menarik minat 
konsumen, dan memperluas pangsa pasar. Menurut Onggo 
(2005), media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif 
karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan 
promosi bisa lebih luas. 

Banyaknya pemasok bahan baku menjadi peluang UD. 
Ramayana Agro Mandiri untuk memenuhi permintaan pasar. 
Tidak terdapat potongan harga atau bonus menjadi kelemahan 
dari UKM ini, sehingga strategi yang dapat digunakan yaitu 
menambah variasi kualitas untuk semua varian produk. 
Penambahan vaariasi keripik buah dilakukan dengan 
memproduksi keripik buah grade 2 untuk semua varian produk, 
khususnya untuk keripik mangga, keripik nanas, dan keripik 
pepaya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penjual 
keripik buah dengan harga yang dapat dijangkau oleh 
konsumen menengah ke bawah. Strategi ini bertujuan dapat 
menjangkau daya beli masyarakat untuk segmen menengah ke 
bawah. Menurut Kartajaya (2007), segmen konsumen 
menengah ke bawah merupakan konsumen yang sangat sensitif 
terhadap harga. Merek dianggap tidak terlalu penting bagi 
konsumen ini. Konsumen ini cenderung mementingkan fungsi 
dan harga dari suatu produk dari pada harganya.  



62 
 

3. Strategi ST (Strenght-Threat) 

Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari 
ancaman. Bahan baku musiman dan kualitas bahan baku yang 
beragam dari banyak pemasok merupakan ancaman bagi UD. 
Ramayana Agro Mandiri, sedangkan kekuatan UKM meliputi 
banyaknya varian produk keripik buah, tersedianya sertifikat ISO 
9001, dan tersedianya sertifikat halal. Berdasarkan hal tersebut 
maka strategi yang dapat digunakan adalah menjaga 
konsistensi kualitas produk. Strategi tersebut diharapkan untuk 
menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan, menjaga 
konsistensi kualitas keripik buah, dan standarisasi produk akhir. 
Menurut Sutiono (2009), konsistensi kualitas penting untuk 
menciptakan reputasi positif atau citra positif di mata konsumen. 
Citra positif secara terus-menerus akan menguntungkan 
perusahaan karena terciptanya loyalitas pelanggan dan naiknya 
profit.  

Kemasan keripik buah menarik, lokasi retail yang strategis, 
dan jangkauan pemasaran yang luas merupakan kekuatan UD. 
Ramayana Agro Mandiri untuk menghindari ancaman dari 
produk UKM sejenis dan produk impor. Berdasarkan kekuatan 
dan ancaman tersebut strategi yang dapat diterapkan adalah 
modifikasi kemasan keripik buah. Strategi tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan daya saing keripik buah Ramayana dan 
menarik perhatian konsumen, sehingga dapat meningkatkan 
penjualan. Menurut Ellyawati (2014), salah satu daya tarik yang 
dapat ditonjolkan dari sebuah produk adalah kemasannya. 
Kekuatan desain kemasan mempunyai pengaruh yang kuat 
terhadap keputusan pembelian, karena desain kemasan yang 
unik memiliki daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Menurut 
Subarnas (2006), fungsi utama desain kemasan adalah sebagai 
daya tarik. Desain kemasan meliputi bentuk kemasan, pewarna, 
tulisan, gambar, dan teknik pembuatan.  

4. Strategi WT (Weakness-Threat) 

Strategi WT merupakan strategi yang meminimalkan 
kelemahan dan menghindari ancaman. Kelemahan UD. 
Ramayana Mandiri meliputi harga keripik buah relatif lebih tinggi 
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dari produk sejenis, tidak terdapat potongan harga atau bonus, 
dan media promosi online tidak diupdate secara berkala, 
sedangkan ancamannya yaitu bahan baku musiman, produk 
UKM sejenis, produk impor, dan kualitas bahan baku yang 
beragam dari banyak pemasok. Berdasarkan kelemahan dan 
ancaman tersebut strategi yang dapat digunakan yaitu 
menambah supplier produk jadi. Strategi ini diharapkan dapat 

mengatasi ancaman bahan baku musiman, sehingga kegiatan 
produksi dapat tetap berjalan. Penambahan supplier produk jadi 
untuk memenuhi permintaan dan produksi terhadap produk 
yang telah ada. Menurut Poirier et al. (2006), pengelolaan 

pemasok perlu dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan 
memiliki jasa pasokan terbaik. Pengembangan produk akan 
berhasil dilakukan jika didukung dengan mitra bisnis yang dapat 
dipercaya.  

4.8    Decission Stage 

4.8.1 Prioritas Alternatif Strategi Pemasaran dengan 
TOPSIS 

Pengolahan data sebelumnya menggunakan analisis 
SWOT menghasilkan delapan strategi pemasaran untuk keripik 
buah Ramayana. Strategi pemasaran tersebut antara lain 
mempertahankan mutu dan kehalalan pangan, 
mempertahankan dan menjaga hubungan baik dengan retailer,  

memberi potongan harga atau bonus pada pembelian jumlah 
tertentu, meningkatkan intensitas promosi media online, 
menambah variasi kualitas untuk semua varian produk, menjaga 
konsistensi kualitas produk, modifikasi bentuk kemasan keripik 
buah, dan menambah supplier atau mitra produk jadi. Tahap 
selanjutnya merupakan tahap pengambilan keputusan yang 
berupa prioritas strategi pemasaran menggunakan metode 
TOPSIS. Prioritas strategi bertujuan untuk memilih strategi 
mana yang lebih penting atau dapat dilakukan oleh UD. 
Ramayana Agro Mandiri dari delapan strategi pemasaran keripik 
buah Ramayana. Hasil prioritas strategi pemasaran keripik buah 
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Ramayana dapat dilihat pada Tabel 4.10. Hasil kuesioner dan 
perhitungan TOPSIS dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Tabel 4.10  Prioritas Strategi Pemasaran Keripik Buah Ramayana 

Strategi D+ D- Vi Persentase (%) Ranking 

S1 0,000 0,305 1,000 27,216 1 

S2 0,172 0,133 0,436 11,872 5 

S3 0,241 0,064 0,211 5,733 7 

S4 0,305 0,000 0,000 0,000 8 

S5 0,240 0,065 0,213 5,785 6 

S6 0,098 0,207 0,680 18,494 2 

S7 0,161 0,143 0,470 12,798 4 

S8 0,102 0,203 0,665 18,102 3 

 Total 3,674 100   

Sumber : Data Diolah, 2016.  

Keterangan : 
S1 : Mempertahankan mutu dan kehalalan pangan 
S2 : Mempertahankan dan menjaga hubungan baik dengan 

retailer 
S3 : Memberi potongan harga atau bonus pada pembelian 

jumlah tertentu 
S4 : Meningkatkan intensitas promosi media online 
S5 : Menambah variasi kualitas untuk semua varian produk 
S6 : Menjaga konsistensi kualitas produk 
S7 : Modifikasi bentuk kemasan keripik buah 
S8 : Menambah supplier produk jadi 

 

Berdasarkan pengolahan data prioritas strategi 
pemasaran menggunakan metode TOPSIS diperoleh tiga 
strategi yang diprioritaskan dari delapan strategi. Strategi 
tersebut diurutkan mulai dari yang terpenting sampai yang tidak 
penting dengan perankingan. Perangkingan pada metode 
TOPSIS didasarkan pada nilai preferensi setiap alternatif 
strategi pemasaran. Nilai preferensi tertinggi merupakan solusi 
terbaik, dimana alternatif tersebut memiliki jarak terpendek 
dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi 
ideal negatif. Menurut Opricovic dan Tzeng (2003), prinsip dasar 
metode TOPSIS adalah alternatif yang terpilih harus memiliki 
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jarak terpendek dari solusi ideal yang memaksimalkan 
keuntungan juga meminimalkan biaya, dan memiliki jarak 
terjauh dari solusi ideal negatif yang meminimalkan keuntungan 
dan memaksimalkan biaya. Prioritas alternatif strategi 
pemasaran dari metode TOPSIS  meliputi : 

1. Mempertahankan Mutu dan Kehalalan Pangan 
Mempertahankan mutu dan kehalalan pangan menjadi 

prioritas utama dari delapan strategi yang telah terbentuk. 
Strategi ini menjadi prioritas utama yang berarti 
mempertahankan mutu dan kehalalan pangan merupakan hal 
yang penting untuk terus dilakukan secara terus-menerus, 
dimana hal tersebut berpengaruh besar bagi pemasaran keripik 
buah Ramayana. Menjaga mutu dan kehalalan pangan keripik 
buah Ramayana dapat mempertahankan keloyalan pelanggan. 
Strategi ini dapat diterapkan dengan cara melakukan inspeksi 
secara ketat terhadap pelaksanaan proses produksi keripik 
buah yang berpedoman pada sertifikasi ISO 9001 yang 
diperoleh dan fatwa MUI tentang kehalalan bahan baku yang 
telah diterapkan pada UD. Ramayana Agro Mandiri. Strategi 
mempertahankan mutu dan kehalalan pangan dapat 
diintegrasikan dengan strategi mempertahankan dan menjaga 
hubungan baik dengan retailer. 

Mempertahankan mutu dan kehalalan pangan yang telah 
diterapkan dapat didukung dengan strategi menjaga hubungan 
baik dengan retailer. Hal tersebut dikarenakan peran retailer 
terhadap pemasaran produk. Retailer berhubungan langsung 
dengan konsumen, sehingga sering terjadi saran dari retailer 

tentang suatu produk mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen. Banyak konsumen yang berfikir saran dari retailer 
sebagai orang yang berpengalaman tentang suatu produk 
dijadikan referensi terhadap pembelian suatu produk. Menurut 
Royan (2007), ritel atau pengecer sangat berperan dalam 
saluran distribusi. Ritel mengetahui secara langsung kebutuhan, 
keinginan, dan harapan konsumen terhadap suatu produk. 
Retailer memiliki kesempatan dan posisi yang ideal untuk 

membangun pengalaman positif untuk konsumen.  
ISO 9001 yang diterapkan oleh UD. Ramayana Agro 

Mandiri untuk produksi keripik apel merupakan prosedur yang 
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disusun sebagai acuan bagi tenaga kerja UD. Ramayana Agro 
Mandiri dalam melaksanakan proses produksi keripik apel, 
sehingga mutu produk akhir sesuai dengan keinginan 
pelanggan. Prosedur tersebut mulai dari proses pengupasan 
buah apel sampai proses pengemasan.  Menurut Qodri (2014), 
ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu yang paling 
populer di dunia. Salah satu ciri penerapan ISO 9001 adalah 
diterapkannya pendeketan proses. Pendekatan proses 
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen 
mutu. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, 
penerapan, pengelolaan, dan peningkatan berkesinambungan. 
Sistem halal yang diterapkan UD. Ramayana Agro Mandiri 
dalam memproduksi keripik apel yaitu pada penggunaan bahan 
baku. Penggunaan bahan baku halal meliputi minyak goreng 
yang diguanakan merupakan minyak goreng yang berlabel halal 
dan tidak menggunakan BTP (Bahan Tambahan Pangan) untuk 
produksi keripik apel. Menurut Wibowo (2007), sertifikat halal 
diperlukan bagi usaha yang bergerak di bidang produksi 
makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Sertifikat halal 
dikeluarkan oleh MUI setelah melalui pemeriksaan dan 
pengujian. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal adalah untuk 
memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga 
menentramkan batin yang mengonsumsinya.  

2. Menjaga Konsistensi Kualitas Produk 
Pentingnya menjaga konsistensi kualitas produk 

berhubungan dengan citra merek dan kepercayaan pelanggan 
terhadap keripik buah Ramayana. Kualitas produk keripik buah 
yang tidak sama baik dari segi rasa maupun kenampakan dalam 
satu kemasan maupun beda kemasan dapat menyebabkan 
pelanggan berpindah pada produk lain. Strategi ini dapat 
dilakukan dengan cara melakukan inspeksi terhadap bahan 
baku dan proses produksi keripik buah. Memastikan kualitas 
bahan baku sesuai standar bertujuan untuk memperoleh produk 
akhir sesuai yang diinginkan. Inspeksi terhadap proses produksi 
bertujuan untuk memperoleh kualitas keripik buah sesuai 
standar yang telah ditetapkan. Kualitas produk akhir tidak hanya 
dipengaruhi oleh bahan baku, tetapi juga proses produksinya. 
Selain itu, strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan 
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inspeksi terhadap produk jadi yang dikirim oleh mitra 
perusahaan. Inspeksi tersebut bertujuan menjaga konsistensi 
kualitas keripik buah. Menurut Sukartini et al. (2008), 

perusahaan yang ingin memenangkan persaingan pasar harus 
mampu mencapai tingkat mutu dari beberapa aspek meliputi 
bahan baku dari pemasok, produk, tenaga kerja, dan sistem 
pemasaran produk. Standar keripik buah Ramayana dapat 
dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Standar Kualitas Produk Keripik Buah 
Karakteristik  Satuan Keterangan  

Warna - Normal 
Aroma - Khas buah* 
Rasa - Khas 
Keutuhan %b/b Minimal 90 
Tekstur - Renyah (Tidak keras) 
Pemanis - Negatif 

Sumber : UD. Ramayana Agro Mandiri, 2016. 
Katerangan : *) Sesuai buah atau bahan baku yang digunakan.   

 

3. Menambah Supplier Produk Jadi 
Memiliki beberapa mitra produk jadi dapat 

menguntungkan UD. Ramayana Agro Mandiri dalam memenuhi 
permintaan pasar. Selain untuk memenuhi permintaan pasar 
dari segi kuantitas, keuntungan memiliki beberapa mitra produk 
jadi yaitu untuk menjangkau beberapa segmen pasar seperti 
produk untuk kalangan menengah ke atas dan menengah ke 
bawah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara menjalin 
kerjasama dengan supplier produk jadi berdasarkan kesesuaian 
produknya dengan standar yang telah ditetapkan. Bentuk kerja 
sama dapat berupa kontrak, dimana supplier tersebut memasok 

produk jadi secara terus-menerus dengan kuantitas yang 
dibutuhkan UD. Ramayana Agro Mandiri. Menurut Heizer and 
Barry (2005), kunci bagi manajemen rantai pasokan yang efektif 
adalah menjadikan para pemasok sebagai mitra dalam strategi 
perusahaan untuk memenui pasar yang selalu berubah.  

Alternatif strategi menambah supplier produk jadi dapat 
diintegrasikan dengan alternatif strategi menambah variasi 
kualitas untuk semua produk keripik buah. Keterkaitan antara 2 



68 
 

strategi tersebut adalah beberapa supplier produk jadi yang 
dimiliki UD. Ramayana Agro Mandiri dapat dimanfaatkan untuk 
memproduksi keripik buah grade 2 untuk semua varian yang 

bertujuan untuk menjangkau segmen menengah ke bawah. 
Strategi tersebut sudah diterapkan pada produk keripik buah 
apel dan nangka. Kedua produk tersebut merupakan produk 
yang mengalami banyak permintaan dibandingkan dnegan 
varian keripik buah lainnya. Alternatif strategi menambah variasi 
keripik buah untuk semua varian produk dapat diintregasikan 
dengan alternatif strategi modifikasi bentuk kemasan keripik 
buah. Bentuk kemasan keripik buah Ramayana diubah menjadi 
tampilan baru seperti bentuk tabung. Hal tersebut bertujuan 
untuk memberi inovasi terhadap kemasan keripik buah yang 
diharapkan dapat menarik minat konsumen. Alternatif strategi 
modifikasi kemasan keripik buah dapat dilanjutkan dengan 
strategi meningkatkan intensitas media promosi online. Media 
promosi online dapat berisikan informasi mengenai perubahan 
bentuk kemasan dan pemberian potongan harga atau bonus. 
Strategi pemberian potongan harga atau bonus dapat dilakukan 
apabila penjualan sedang mengalami penurunan. Menurut Shim 
(2003), promosi yang berlebihan atau tidak direncanakan 
dengan baik dapat membahayakan ekuitas suatu merek. Poduk 
yang memberikan potongan harga secara teratur akan 
menyebabkan konsumen membeli produk tersebut bukan 
karena atribut dan manfaatnya, tetapi karena potongan 
harganya. Konsumen akan menunda pembelian produk tersebut 
sampai ada potongan harga.  

 
 

 

 

 

 

 


