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RINGKASAN 
Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak bumi 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan, maka cadangan minyak bumi pada saat 
ini tentu akan semakin berkurang. Bersarakan realita tersebut, 
pengembangan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui 
dan upaya penghematan bahan bakar juga terus dilakukan, salah 
satunya adalah mengelola limbah biomass menjadi pellet biomass. 
Salah satu perusahaan yang memanfaatkan pellet biomass adalah 
CV. Agro Jawa Dwipa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yaitu 
menentukan alternatif perencanaan strategi pemasaran yang tepat 
dalam pengembangan usaha dengan metode SWOT dan 
menentukan urutan prioritas strategi pemasaran yang dapat 
diterapkan di CV. Agro Jawa Dwipa dengan menggunakan metode  
AHP. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis Strenght, 
Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan 
alternatif strategi pemasaran meliputi faktor internal perusahaan 
serta faktor ekternal (menggunakan matriks IFE dan EFE). 
Selanjutnya alternatif-alternatif strategi pemasaran diurutkan 
berdasarkan prioritasnya menggunakan metode Analytical 
Hierarcy Process (AHP). Penggunaan metode gabungan SWOT 
dan AHP masalah yang kompleks dapat dengan mudah 
disederhanakan sehingga mempercepat proses pengambilan 
keputusan dengan cara penyusunan hirarki, memberikan nilai 
perbandingan setiap kriteria dan mendapatkan alternatif strategi 
pemasaran terbaik dalam pengembangan usaha. 

Terdapat 10 alternatif strategi pemasaran berdasarkan 
matriks SWOT yaitu sosialisasi dan penyuluhan pellet biomass 
pada masyarakat, memberikan potongan harga, menerapkan 



viii 
 

sistem pembayaran secara tunai dan kredit, memperluas jaringan 
agen dan distributor, membentuk unit/departemen manajemen 
pemasaran, perbaikan kemasan dan penambahan label, 
pengembangan produk dan variasi bahan baku pellet biomass, 
perbaikan kualitas kerapatan dan keseragaman produk, pelayanan 
baik terhadap konsumen, promosi melalui website, media sosial 
dan spanduk. 3 prioritas strategi pemasaran terbaik berdasarkan 
metode AHP  secara berurutan yaitu memberikan potongan harga, 
perbaikan kualitas tingkat kerapatan tepat dan keseragaman 
bentuk serta pengembangan produk dan variasi bahan baku pellet 
biomassa. 

 
Kata Kunci: Pellet Biomass, Strategi Pemasaran, SWOT, AHP 
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Rofida Leo Badrawati. "Biomass Pellet Marketing Strategy 
Planning Method of Strength, Weakness, Opportunity and 
Threat (SWOT) and Analytical Hierarchy Process (AHP) (Case 
Study at CV. Agro Java Dwipa Yogyakarta)". TA. Pembimbing: 

Dr. Panji Deoranto, STP, MP dan Ir. Usman Effendi, MS. 

 
Summary 

 
Community needs to petroleum fuel increasing from year to 

year. Along with the increased demand, the oil reserves at this 
time would be on the wane. So the development of alternative 
energy sources that can be renewed and fuel saving efforts also 
continue to be made, one of which is to manage waste biomass 
into biomass pellets. One of the companies that utilize biomass 
pellet is CV. Agro Java Dwipa Yogyakarta. The purpose of this 
study is to determine the alternative planning appropriate 
marketing strategies in business development with SWOT method 
and determine the priority order marketing strategies that can be 
applied to CV. Agro Java Dwipa by using AHP. 

This study uses analysis Strength, Weakness, Opportunity, 
and Threat (SWOT) to identify factors that affect the determination 
of alternative marketing strategies include internal factors and 
external factors (using the IFE and EFE matrix). Further 
alternatives marketing strategy sorted by priority using Hierarcy 
Analytical Process (AHP). The use of the combined method of 
SWOT and AHP complex problems can easily be simplified so as 
to accelerate the decision making process by way of preparation of 
hierarchy, provides comparative value of each criterion and get the 
best alternative marketing strategies in business development. 

There are 10 alternative marketing strategy based on the 
SWOT matrix that socialization and counseling pellet biomass in 
the community, providing a rebate, introduced a system of 
payment in cash and credit, expanding network of agents and 
distributors, forming unit / department marketing management, 
improved packaging and additional labels, product development 
and variations in biomass pellet raw material, improving the quality 
of density and uniformity of the product, good service to 
consumers, promotion through websites, social media and 
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banners. 3 priority of the best marketing strategies based AHP 
sequentially which provides discounts, improved quality of 
appropriate density and homogeneity, as well as product 
development and variation of pellet biomass feedstock. 

 
 
 
Keywords: Biomass Pellet, Marketing Strategy, SWOT, AHP 
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I.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak bumi 
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana 
ditunjukan di dalam Handbook of Energy and Economic Statistic 
of Indonesia 2012, total pasokan energi primer Indonesia 
sebesar 1.686,4 juta SBM. Jumlah ini meningkat 15% jika 
dibandingkan dengan pasokan energi primer tahun sebelumnya. 
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, maka cadangan 
minyak bumi pada saat ini tentu akan semakin berkurang. 
Pengembangan sumber energi alternatif yang dapat 
diperbaharui menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk saat 
ini. Selain itu, upaya penghematan bahan bakar juga terus 
dilakukan untuk mencari sumber energi alternatif, salah satunya 
adalah mengelola limbah biomass menjadi briket pellet. 
Umumnya yang digunakan sebagai pellet bahan bakar adalah 
biomassa yang nilai ekonominya rendah atau merupakan limbah 
setelah diambil produk primernya. Jenis-jenis Pellet biomass 
berdasarkan bahan baku diantaranya yaitu serbuk kayu, jerami 
dan ampas tebu. Pellet biomass mempunyai beberapa 
kelebihan antara lain merupakan sumber energi yang dapat 
diperbaharui (renewble) sehingga dapat menyediakan sumber 
energi secara berkesinambungan (suistainable). 

Salah satu perusahaan yang memanfaatkan pellet 
biomass adalah CV. Agro Jawa Dwipa Yogyakarta. Produk 
utama perusahaan ini adalah pellet biomass dan tungku  
berbahan bakar pellet biomass. Perusahaan ini bergerak di 
bidang inovasi pengadaan energi alternatif dengan cara 
mengelola limbah biomass menjadi pellet biomass. Selain 
memproduksi pellet bahan bakar dari biomassa, CV Agro Jawa 
Dwipa juga melayani pembuatan tungku dengan bahan bakar 
biomassa baik untuk skala industri (tungku Gasifier) maupun 
rumah tangga (kompor Biomassa).  

Pellet biomass merupakan suatu bahan bakar alternatif 
tebuat dari bahan organik (tumbuhan dan hewan) yang telah 
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mengalami proses pengepresan (pemeletan). CV. Agro Jawa 
Dwipa menjadikan sebagianbiomassa berupa limbah 
kertas/kayu dan ampas tebu sebagai bahan baku produksi 
pellet. Pellet diproduksi menggunakan mesin press ball dan 
conveyor radial. Bentuk Pellet ini menyerupai peluru dengan 
panjang ±2 cm dan diameternya ±0.5 cm.Harga dari pellet 
biomass ini RP. 2.500,00/kg. 

Pellet sebagai bahan bakar alternatif merupakan produk 
baru dan belum dikenal masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu 
adanya strategi yang tepat untuk memasarkan produk. Strategi 
pemasaran merupakan salah satu langkah awal dalam rangka 
mengenalkan produk pada konsumen. Strategi ini sangat 
penting karena berkaitan dengan keuntungan-keuntungan yang 
akan diperoleh perusahaan. Strategi yang diterapkan harus 
melewati beberapa proses pemilihan agar dapat menghasilkan 
strategi yang terbaik dan memenuhi kriteria yang ada. CV. Agro 
Jawa Dwipa melakukan kegiatan pemasaran dengan cara 
promosi melalui soft selling, mulut ke mulut oleh semua 
karyawan dan hubungan rekanan perusahaan. Namun 
demikian, jumlah pelanggan tetap dari perusahaan ini belum 
mencapai target yang diharapkan. Volume penjualan pellet 
biomass juga masih belum stabil. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa strategi pemasaran yang dilakukan CV. Agro Jawa 
Dwipa masih belum memberikan hasil yang optimal. Oleh 
karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk 
mengembangkan usaha CV. Agro Jawa Dwipa. Pengembangan 
usaha dibutuhkan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup 
dari perusahaan tersebut. Hal ini dibutuhkan analisis untuk 
mengetahui kondisi perusahaan dan dampaknya terhadap masa 
yang akan datang. Identifikasi strategi pemasaran dapat 
dilakukan dengan analisis SWOT dan pemilihan strategi terbaik 
dengan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). 

Analisis Strenght, Weakness, Opportunity, and Threat 
(SWOT) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi penentuan alternatif strategi pemasaran meliputi 
faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan serta 
faktor ekternal meliputi peluang dan ancaman perusahaan. 
Sedangkan matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk 
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menentukan faktor strategis perusahaan dan kekuatan hingga 
ancaman (Rangkuti, 2005). Analisis SWOT akan menghasilkan 
beberapa alternatif yang saling memiliki keterkaitan antar 
alternatif, namun alternatif yang diperoleh perlu dibobotkan 
karena tingkat kepentingan dari tiap alternatif berbeda. 
Bedasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu metode yang 
dapat mengakomodasi terjadinya keterkaitan antar kriteria yaitu 
dengan metode AHP. 

Metode AHP merupakan metode pengambilan keputusan 
yang peralatannya adalah sebuah hierarki. AHP memiliki 
banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan 
keputusan karena dapat digambarkan secara grafis sehingga 
mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan (Marimin, 2004). Penggunaan metode 
gabungan SWOT dan AHP masalah yang kompleks dapat 
dengan mudah disederhanakan sehingga mempercepat proses 
pengambilan keputusan dengan cara penyusunan hirarki, 
memberikan nilai perbandingan setiap kriteria dan mendapatkan 
alternatif strategi pemasaran terbaik dalam pengembangan 
usaha. 
 
1.1 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan yang dapat diambil dari latar belakang 
antara lain adalah: 

1. Bagaimana alternatif perencanaan strategi pemasaran 
yang tepat dalam pengembangan usaha CV. Agro 
Jawa Dwipa dengan metode SWOT? 

2. Bagaimana urutan prioritas strategi pemasaran CV. 
Agro Jawa Dwipa menggunakan metode AHP? 

 
1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan alternatif perencanaan strategi pemasaran 
yang tepat dalam pengembangan usaha CV. Agro 
Jawa Dwipa dengan metode SWOT. 
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2. Menentukan urutan prioritas strategi pemasaran yang 
tepat dan dapat diterapkan CV. Agro Jawa Dwipa 
menggunakan metode  AHP. 
 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi pihak perusahaan 
dan bidang akademik. Beberapa manfaat penelitian ini yaitu 
sebagai bahan perencanaan dan pengembangan bagi pimpinan 
perusahaan dalam mengatasi masalah yang ada dalam 
perusahaan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan 
keputusan.Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan 
untuk penelitianlebih lanjut dalam bidang akademik. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pellet Biomass 

Pellet adalah segala bahan organik atau anorganik dalam 
bentuk padat yang diproduksi menggunakan panas dan tekanan 
sehingga berbentuk silindris untuk tujuan yang berbeda-beda, 
diantaranya sebagai bahan bakar, pakan ternak dan obat 
(Fishery, 2006). Pellet biomass merupakan bahan bakar 
alternatif dari bahan organik yang mengalami proses pemeletan. 
Pemeletan adalah proses untuk menekan/mengepres bahan 
menjadi padat dan berbentuk silinder dengan ukuran tertentu. 
Karakteristik pellet biomassa yaitu penanganan, penyalaan dan 
pembakaran yang mudah, bentuk dan sifat bahan bakar 
seragam, emisi gas beracun saat pembakaran sedikit, efisiensi 
transportasi tinggi dan kerapatan energi juga tinggi (Jamilatun, 
2008). Pada umumnya, pellet ini dimanfaatkan sebagaibahan 
bakar perusahaan-perusahaan yang menggunakan boiler dalam 
proses produksinya, seperti industri kertas, pupuk dan lain 
sebagainya. 

Proses produksi pellet biomass adalah sebagai berikut 
(Euis, 2010): 

a. Proses penggilingan 
Pada proses ini, limbah organik dihancurkan terlebih 
dahulu sebelum proses pengeringan supaya kadar 
airnya seragam. 

b. Proses pengeringan 
Secara umum, bahan organik perlu dikeringkan hingga 
kadar air mencapai 10-20% untuk mendapatkan kondisi 
optimum pada proses penggilingan dan pemeletan. 
Bahan organik dikeringkan menggunakan mesin 
pengering kilat. 

c. Proses Pengepresan (pemeletan) 
Proses ini terdiri atas pengumpan, penggulung dan 
lumping menggunakan mesin. Proses ini menghasilkan 
pellet yang padat dan berbentuk silinder dengan ukuran 
yang telah ditentukan. 
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d. Proses pendinginan 

Proses pendinginan diperlukan karena pellet yang dibuat 
memiliki suhu yang tinggi. 

e. Proses penapisan 
Pellet yang berkualitas rendah akan dikeluarkan dan 
akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memenuhi 
kebutuhan energi pabrik. 

 
2.2 Perencanaan Strategi 

Menurut Suandy (2008), perencanaan adalah keseluruhan 
proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal 
yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen strategi 
adalah seni dan ilmu untuk pembuatan (formulating), penerapan 
(implementating), dan evaluasi (evaluation) keputusan-
keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan dengan 
cara melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan 
eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi 
perubahan lingkungan. Jadi perencanaan strategis lebih fokus 
pada bagaimana manajemen puncak menentukan visi, misi, 
tujuan dan startegi perusahaan untuk menentukan tujuan 
perusahaan dalam jangka panjang. 

Perencanaan strategi menjadi suatu pendekatan yang 
praktis bagi perusahaan untuk mendapati situasi perubahan 
lingkungan industri. Organisasi perlu melakukan analisis 
terhadap lingkungan baik secara internal maupun eksternal 
untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta 
mengoptimalkan peluang dan mengurangi ancaman yang ada 
(Hamdani, 2008). Perencanaan strategis dapat membantu 
perusahaan untuk menjelaskan arah masa depan, menetapkan 
prioritas dan mencapai efektifitas dalam perubahan lingkungan 
yang berlangsung dinamis. Perencanaan strategis merupakan 
kunci bagi perusahaan untuk meningkatkan dalam 
menyesuaikan aktivitas perusahaan dengan  lingkungan 
eksternal dan lingkungan sumber daya perusahaan (Tjiptono, 
2008). 
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2.2.1 Strategi Pemasaran 

Menurut Zaharuddin (2006), strategi pemasaran adalah 
seleksi dan penetapan pasar sasaran, target pasar (market 
targeting), penentuan posisi pasar/bersaing (market positioning), 
dan pengembangan suatu marketing mix yang efektif untuk 
mecapai keberhasilan pemasaran. Konsep ini saling terkait satu 
sama lainnya. Menurut Syahyunan (2004), dalam konteks 
penyusunan strategi, pemasaran memiliki dua dimensi, yaitu 
dimensi saat ini dan dimensi yang akan datang. Dimensi saat ini 
berkaitan dengan hubungan yang telah ada antara perusahaan 
dan lingkungannya. Dimensi yang akan datang mencakup 
hubungan dimasa yang akan datang yang diharapkan terjalin 
dengan program tindakan yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan tersebut.  

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah instrumen  
yang digunakan untuk menjalankan strategi yang telah dipilih 
untuk mencapai tujuan pemasarannya (Rangkuti, 2009). Berikut 
dijelaskan komponen 4P dalam bauran pemasaran (Suharyadi 
dan Purwanto, 2007): 

a. Produk (product) 
Menurut Kotler dan Amstrong (2009) produk adalahapa 
saja yang ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, 
diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 
memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk termasuk 
objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide.  

b. Harga (price) 
Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang diukur 
dengan sejumlah uang. Harga suatu barang atau jasa 
merupakan penentuan bagi permintaan pasar dan dapat 
mempengaruhi posisi persaingan perusahaan (Tjiptono, 
2008). 

c. Promosi (promotion) 
Promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 
menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk 
dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 
produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 
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pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 
bersangkutan (Freddy, 2009). 

d. Tempat (place) 
Menurut Kotler (2009), tempat adalah berbagai kegiatan 
yang dilakukan perusahaan agar produk dapat diperoleh 
dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Beberapa hal 
yang harus diperhatikan dalam hal tempat antara lain 
adalah saluran pemasaran, cakupan pasar, 
pengelompokan pasar, lokasi, persediaan dan 
transportasi.  

 
2.3 Analisis Strenght, Weakness, Opportunity, and Threats 

(SWOT) 

Suatu analisis SWOT adalah pendekatan terorganisisr 
dalam menilai kekuatan dan kelemahan internal sebuah 
perusahaan serta peluang dan ancaman secara eksternalnya. 
Premis dasar SWOT adalah bahwa suatu uji realitas internal 
dan eksternal yang kritikan hendaknya dapat mengarahkan 
untuk memilih strategi yang tepat dalam mencapai tujuan 
organisasi (Boone, 2007). Matriks analisis SWOT merupakan 
suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara 
sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. 
Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan 
kekuatan (strenght) dan peluang (opportunities) yang secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 
ancaman (treaths) (Marimin, 2004). 

Pada dasarnya analisis SWOT dapat dijadikan sebagai 
instrumen yang ampuh dalam melakukan pemilihan strategi. 
Keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para pengambil 
keputusan perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor 
kekuatan dan pemanfaatan peluang dan sekaligus berperan 
sebagai alat untuk minimalisasi kelemahan yang terdapat dalam 
perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul dari 
luar. Jika para pengambil keputusan atau penentu strategi 
perusahaan mampu melakukan kedua hal tersebut dengan 
tepat, maka upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang 
efektif mambuahkan hasil yang diharapkan (Koentarto, 2011). 
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Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis 
perusahaan disebut matriks SWOT. Matriks ini dapat 
menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 
eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan 
kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya (Rangkuti, 2009). 
Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan 
alternatif strategis yang dijelaskan pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1Matriks SWOT 

 Strenght (S)  
daftar faktor-faktor 
kekuatan internal 
 

Weakness (W) daftar 
faktor-faktor kelemahan 
internal 

Opportunity 
(O) 
daftar faktor-
faktor peluang 
eksternal 

Strategi SO 
Menggunakan 
kekuatanuntuk 
memanfaatkanpeluang 
yang ada 

Strategi WO 
Mengatasi kelemahan 
denganmemanfaatkan 
peluang 

Threats (T)  
daftar faktor-
faktor 
Eksternal 

Strategi ST 
Menggunakan 
kekuatanuntuk 
menghindariancaman 

Strategi WT 
Meminimalkankelemahan 
dan hindariancaman 

Sumber: Rangkuti (2005) 

a. Strategi SO (Strength-Opportunity): strategi 
menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk 
meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan.  

b. Strategi WO (Weakness-Opportunity): strategi ini 
bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan 
internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-
peluang perusahaan.  

c. Strategi ST (Strength-Threats): melalui strategi ini 
perusahaan berusaha untuk menghindari atau 
mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal.  

d. Strategi WT (Weakness-Threats): strategi ini merupakan 
taknik untuk bertahan dengan cara mengurangi 
kelemahan internal serta menghindari ancaman. 
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2.3.1 Analisis Lingkungan Internal 

Menurut Kotler (2009) lingkungan internal adalah 
lingkungan yang terdiri dari variabel kekuatan dan kelemahan 
dalam kontrol manajemen perusahaan. Pengidentifikasian faktor 
internal dapat memberikan gambaran kondisi suatu perusahaan, 
yaitu faktor kekuatan dan kelemahan. Perusahaan menghindari 
ancaman yang berasal dari faktor eksternal melalui kekuatan 
yang dimilikinya dari faktor internal. Sedangkan kelemahannya 
dari fakrot internal dapat diminimalkan dengan melihat peluang 
dari faktor eksternalnya.  

Analisis lingkungan internal harus mengidentifikasi 
kelemahan dan kekuatan yang menjadi landasan bagi strategi 
perusahaan. Dalam analisis lingkungan internal perusahaan 
mencakup beberapa kajian antara lain (Umar, 2011): 

a. Pemasaran  
Pemasaran memerlukan riset pasar, pengembangan 
produk, analisis reaksi konsumen, penentuan 
keperluan distribusi dan pelayanan, dan memutuskan 
cara pengiklanan dan promosi. 

b. Keuangan  
Kondisi keuangan sering kali dianggap sebagai ukuran 
tunggal terbaik dalam melihat posisi bersaing dan daya 
tarik keseluruhan bagi investor. 

c. Produksi dan Operasi 
Produksi dan operasi meliputi biaya operasi total, 
kapasitas untuk memenuhi pasar, fasilitas yang efisien 
dan efektif, ketersediaan bahan baku yang mencukupi, 
lokasi perusahaan  yang strategis. 

d. Sumber Daya dan Karyawan 
Sumberdaya dan  karyawan dapat memberikan 
keunggulan bersaing bagi perusahaan, dapat meliputi 
citra perusahaan, struktur organisasi dan suasana yang 
efektif, sejarah perusahaan dalam mencapai tujuan, 
pengaruh terhadap pemerintah, kebijakan  hubungan  
kerja yang efisien dan efektif. 
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e. Sistem Informasi Manajemen 
Tujuan sistem informasi manajemen adalah 
meningkatkan kinerja sebuah bisnis dengan cara 
meningkatkan keputusan manajerial. Menilai kekuatan 
dan kelemahan internal sebuah perusahaan dalam 
sistem informasi manajemen adalah dimensi penting 
dari suatu audit internal. 
 

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

Menurut David (2012), Lingkungan eksternal meliputi 
variabel peluang dan ancaman di luar kontrol manajemen 
perusahaan. Audit eksternal terfokus pada upaya 
mengidentifikasi dan menilai trend, serta peristiwa diluar kendali 
pada suatu perusahaan. Tujuan audit eksternal membuat daftar 
terbatas mengenai berbagai peluang yang dapat 
menguntungkan perusahaan dan berbagai ancaman yang harus 
dihindari. 

Lingkungan mikro adalah lingkungan eksternal yang 
berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha (Fuad, 2006). 
Lingkungan mikro terdiri dari : 

a. Persaingan diantara perusahaan yang sudah ada 
Perusahaan lain yang menawarkan suatu produk atau 
kelas produk yang merupakan substitusi yang dekat satu 
sama lain. Persaingan tersebut terjadi karena terdapat 
satu atau lebih pesaing melihat peluang untuk 
memperbaiki posisi. 

b. Pemasok 
Pemasok adalah individu ataupun perusahaan bisnis 
yang menyediakan serta memproduksi barang dan jasa. 
Perusahaan yang baik adalah yang mampu mengambil 
keuntungan dari persaingan antar pemasok. 

c. Ancaman pendatang baru 
Perusahaan baru yang masuk ke dalam industri dapat 
membawa kapasitas baru dan merebut bagian pasar dari 
perusahaan yang lebih dulu ada. Hal ini membawa 
ancaman bagi perusahaan yang telah ada, untuk itu 
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perusahaan harus dapat mempertahankan dan bersaing 
merebut pangsa pasar. 

d. Substitution Product 
Substitution Product ini berupa produk pengganti yang 
memiliki harga lebih murah, biaya peralihan ke produk 
pengganti rendah dan kecondongan konsumen untuk 
mencoba produk pengganti. 

 Lingkungan makro menggambarkan situasi diluar 
perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 
Kotler (2009) mengatakan bahwa dalam situasi global yang 
berubah cepat, perusahaan harus memantau: 

a. Lingkungan Ekonomi 
Lingkungan ekonomi terdiri trend GDP, tingkat inflasi, 
tingkat bunga, tingkat pengangguran, pasar mata uang, 
dispoble income, serta pengendalian harga dan upah 
(Assauri, 2013). 

b. Lingkungan Teknologi 
Lingkungan teknologi antara lain Patent Protection, New 
Product, Internet Availibility, Infrastruktur 
Telekomunikasi, pengembangan teknologi baru, transfer 
dari lab ke pasar, focus technology effort, total industry 
spending for R&D, dan productivity improvement trhough 
automation (Assauri, 2013). 

c. Lingkungan Politik dan Hukum 
Lingkungan politik dan hukum meliputi KPPU atau peran 
Antitrust, Peraturan Perpajakan, stabilitas pemerintahan, 
peraturan tentang outsourcing, Peraturan Perdagangan 
Luar Negeri, Peraturan Imigrasi dan ketentuan Global 
Warming (Assauri, 2013). 

d. Lingkungan Alam/Ekologi 
Lingkungan ekologi mengacu pada hubungan antara 
manusia dan makhluk hidup lainnya, udara, tanah dan 
air yang mendukung kehidupan mereka (Sunyoto, 2013). 

e. Lingkungan Sosial Budaya 
Lingkungan sosial budaya yang mempengaruhi 
perusahaan adalah perubahan gaya hidup, ekspetasi 
karir, Pension Plans, Health Care, tingkat kelahiran, 
distribusi umur dari populasi, tingkat pendidikan, tingkat 
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pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk dari 
regional (Assauri, 2013). 

f. Lingkungan Demografi 
Lingkungan demografi meliputi distribusi penduduk, usia, 
seks, tahap daur hidup keluarga, suku, agama, 
kebangsaan, pendidikan dan pekerjaan (Sunyoto, 2013). 

 
2.4 Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

AHP merupakan salah satu metode untuk membantu 
menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan 
menggunakan beberapa kriteria (multi criteria). Karena sifatnya 
yang multi kriteria, AHP cukup banyak digunakan dalam 
menyusun prioritas. Disamping sifat multi kriteria, AHP juga 
didasarkan pada suatu proses yang terstruktur dan logis (Susila 
dan Ernawati, 2007). Metode AHP ini membantu memecahkan 
persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki 
kriteria, pihak yang berkepentingan dengan menarik berbagai 
pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. 
Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan 
logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu 
mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi 
hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif 
sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang 
telah dibuat. Selain itu AHP juga memiliki perhatian khusus 
tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan 
ketergantungan di dalam dan di luar kelompok elemen 
strukturnya (Sinaga, 2009).  

Pengukuran dengan menggunakan AHP dibandingkan 
dengan yang lainnya adalah metode ini lebih mempunyai 
struktur, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai 
kepada sub-sub kriteria yang paling mendetail (Sudarsono, 
2004). Prinsip kerja AHP adalah penyerdahaaan suatu 
persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik 
menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam suatu hirarki. 
Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai 
numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut 
secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai 
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pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk 
menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan 
untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin, 
2004). 

Dasar pemikiran AHP adalah proses membentuk skor 
secara numerik untuk menyusun rangking setiap alternatif 
keputusan berbasis pada bagaimana sebaiknya alternatif itu 
dicocokkan dengan kriteria pembuat keputusan (Spriyono, 
2007). Pada dasarnya langkah-langkah pada AHP yaitu 
menentukan tujuan AHP secara keseluruhan, mendefinisikan 
persoalan dan merincikan pemecahan yang diinginkan, 
menentukan orang yang memberikan kontribusi dalam 
pengambilan keputusan, menentukan kriteria-kriteria yang perlu 
dipertimbangkan untuk mencapai tujuan AHP dan menentukan 
alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan (Handoyo, 
2007).  

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Sebuah penelitian oleh Yuksel dan Dagdeviren (2007) 
dengan judul “Using the analytic network process (ANP) in a 
SWOT analysis – A Case Study For A Textile Firm”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui alternatif strategi yang memiliki 
prioritas tertinggi untuk dipilih sebagai strategi pemasaran 
produk busana siap pakai dan kain rajut pada perusahaan tekstil 
di Istanbul, Turki. Pada penelitian ini, analisis SWOT saja tidak 
mampu secara kuantitatif menentukan bobot dan efek dari 
faktor-faktor strategis pada alternatif. Sehingga, pada studi 
kasus ini teknik ANP digunakan, yang memungkinkan 
pengukuran ketergantungan antar faktor. Metode AHP juga 
digunakan dengan analisis SWOT untuk membandingkan efek 
dari ketergantungan antara faktor-faktor SWOT pada 
memprioritaskan strategi alternatif dan pada SWOT sub-faktor 
bobot. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pada  model ANP terbentuk 
empat tingkatan yang terdiri dari tujuan (memilih strategi 
terbaik), Faktor SWOT, SWOT sub-faktor dan empat alternatif 
strategi. Bobot dari faktor analisis SWOT berbeda sesuai 
dengan metode yang digunakan dalam analisis (AHP atau 
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ANP). ketergantungan atau independensi faktor SWOT 
mempengaruhi faktor bobot dari analisis SWOT. Dalam studi ini, 
diamati bahwa ketergantungan antara faktor-faktor SWOT 
mempengaruhi kedua pemilihan strategi dan urutan prioritas 
strategi. Strategi SO (bekerja dengan pemasok yang kuat) 
dipilih menjadi alternatif terbaik,dengan nilai bobot keseluruhan 
sebesar 0,366. 

Pretty (2008) dalam penelitian yang berjudul “Analisis 
Strategi Pengembangan Usaha Restoran Rice Bowl” melakukan 
analisis faktor eksternal dan internal serta mengkaji alternatif 
strategi yang paling sesuai untuk pengembangan usaha 
Restoran Rice Bowl Botani Square. Dalam perumusan strategi 
penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT dan matriks 
QSPM. Hasil penelitian menggunakan metode analisis SWOT 
dan QSPM adalah 8 strategi yang diurutkan prioritasnya 
yaitu:menjaga kualitas produk makanan dan layanan konsumen, 
melakukan evaluasi dan kajian kemampuan restoran dalam 
menghadapi persaingan, mengoptimalkan kegiatan 
promosi(iklan, media dan website), mensponsori event dan 
exhibition di Botani Square, menyediakan layanan pesan antar 
dan paket menu khusus, membuka outlet  baru di pusat 
perbelanjaan lain di kota Bogor, mempertahankan strategi 
penetapan harga dan menjaga hubungan baik dengan pemasok 
untuk menjaga kualitas bahan baku.  

Crhesy (2012) dalam penelitian yang berjudul “Strategi 
Pengembangan Pemasaran Makanan Khas Bengkulu pada 
Sentra Oleh-Oleh Anggut Kota Bengkulu: Aplikasi AHP dan 
SWOT”bertujuan menemukenali lingkungan internal (kekuatan 
dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan 
ancaman), mengetahui faktor bauran pemasaran yang paling 
diprioritaskan sebagai strategi pengembangan pemasaran 
makanan khas, dan menyusun strategi pengembangan 
pemasaran makanan khas yang tepat dan sesuai dengan faktor 
internal dan eksternal di Sentra Oleh-oleh Cita Rasa. Penelitian 
ini terdiri dari dua kategori, yaitu metode AHP dan analisis 
SWOT. Responden untuk metode AHP terdiri dari delapan 
orang pakar dan responden untuk analisis SWOT adalah 45 
orang. Kekuatan internal Cita Rasa meliputi: banyak dikenal dan 
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diingat oleh masyarakat,jumlah dan jenis produk yang banyak 
dan layout yang tertata dan fasilitas lengkap. Kelemahan 
internal Cita Rasa meliputi: tidak ada label harga dan daftar 
harga, lokasi parkir belum memadai dan penggunaan bahasa 
Indonesia yang kurang oleh karyawan. 
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III.METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di CV Agro Jawa Dwipa,Jalan 
Bugisan Selatan No.1, RT 4 RW 09, DK.IV, Keloran, Desa 
Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta. 
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Januari-April 2016. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan manajemen strategi 
pemasaran. Analisis strategi kualitatif digunakan untuk 
menggambarkan kondisi kegiatan usaha agar diketahui apa 
yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman 
yang dihadapi perusahaan agar dapat ditentukan alternatif 
strategi. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor internal dan eksternal pada matriks Internal Factor 
Evaluation (IFE), matriks External Factor Evaluation (EFE), dan 
matriks Internal-External (IE) yang akan diolah menggunakan 
program Microsoft Excel, serta penentuan prioritas strategi 
perusahaan. 

3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Faktor internal perusahaan yaitu pemasaran, sumber 

daya dan produksi di CV. Agro JawaDwipa. 
2. Faktor eksternal perusahaan yaitu pesaing, lingkungan 

ekonomi, lingkungan ekologi, subtitution produk dan 
hokum CV. Agro JawaDwipa. 



18 
 

3. Struktur Analytical Hierarchy Process (AHP) yang 
dianalisis terdiri dari kriteria dan mencakup alternatif 
strategi pemasaran. 
 

3.4 Prosedur Penelitian  

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang terdiri 
dari tahap-tahap yang saling terkait satu sama lainnya. 
Gambaran umum mengenai tahapan penelitian dilakukan 
berdasarkan diagram rencana penelitian yang dapat dilihat pada 
Gambar 3.1 

 

3.4.1 Survey Pendahuluan dan Studi Literatur 

Survey pendahuluan dilaksanakan di CV. Agro Jawa 
Dwipa. Survey awal dilakukan untuk mengetahui kondisi 
sebenarnya, mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek 
yang diteliti. Kegiatan survey ini juga dilakukan untuk 
mempelajari sejauh mana pemasaran yang telah dilakukan 
perusahaan serta strategi pemasaran yang digunakan oleh 
perusahaan. Survey dilakukan dengan cara pengamatan secara 
langsung, wawancara dan diskusi dengan pihak terkait 
kemudian dapat diketahui kondisi umum maupun permasalahan 
yang sedang dihadapi oleh pihak CV. Agro Jawa Dwipa. 

Studi literatur dilakukan dengan membaca dan 
mempelajari literatur-literatur berupa buku, laporan, jurnal serta 
artikel yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Tujuannya 
adalah untuk mencari informasi melalui pustaka yang ada 
sebagai pembanding dan dasar untuk mengembangkan suatu 
penelitian. Selanjutnyasurvey dan studi literatur digunakan untuk 
identifikasi dan perumusan permasalahan. 

 

3.4.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi permasalahan perusahaan didapatkan setelah 
melakukan survey pendahuluan dan membaca studi literatur. 
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Berdasarkan identifikasi permasalahan ini didapatkan bahwa 
masalah yang dihadapi oleh CV. Agro Jawa Dwipa adalah 
produk ini masih belum dikenal pasar secara luas, volume 
penjualan belum stabil, belum memiliki pelanggan tetap dan 
strategi pemasaran belum optimal. Hal ini membuat pihak CV. 
Agro Jawa Dwipa ingin mengetahui strategi pemasaran yang 
tepat agar volume penjualan meningkat dan dapat bersaing di 
pasaran. 

Perumusan masalah harus dilakukan dengan jelas agar 
dijadikan dasar untuk mengumpulkan data-data yang relevan 
dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada 
CV. Agro Jawa Dwipa dengan merencanakan strategi 
pemasaran menggunakan metode SWOT dan AHP. 

 
 

3.4.3 Penentuan Variabel 

Variabel penelitian yang digunakan faktor internal dan 
eksternal CV Agro Jawa Dwipa. Faktor internal yaitu kelebihan 
dan kelemahan meliputi fungsi pemasaran, sumber daya dan 
produksi. Faktor eksternal yaitu peluang dan acaman meliputi 
lingkungan mikro dan lingkungan makro. Demografi, pesaing, 
lingkungan ekonomi, lingkungan ekologi, subtitution produk dan 
hukum. Varabel dan indikator penelitian faktor internal dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 dan faktor eksternal dapat dilihat pada 
Tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Identifikasi Variabel dan Indikator Faktor Internal 

Variabel  Indikator  Keterangan  

Sumber 
Daya 
 
 

1. Bahan 
baku 
 

2. Inovasi 
produk  

Perencanaan dan pengaturan terhadap 
bahan baku CV. Agro Jawa Dwipa baik 
mengenai kuantitas maupun kualitasnya. 
Pengembangan produk CV. Agro 
Jawa Dwipa pada waktu tertentu dan 
variasi pendukung. 
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Sumber: Data Diolah (2016) 

Tabel 3.1 Identifikasi Variabel dan Indikator Faktor Internal 
(Lanjtan) 

Variabel  Indikator  Keterangan  

Pemasar
an  
 

1. Produk 
 
 
 
 
2. Harga 
 
 

3. Lokasi 
 
 

 
4. Promosi  

Produk utama CV. Agro Jawa Dwipa 
yang ditawarkan di pasar untuk 
mendapatkan perhatian, permintaan, 
pemakaian atau konsumsi yang 
dapat memenuhi keinginan. 
Harga yang ditawarkan CV. Agro 
Jawa Dwipa dan keterkaitannya 
dengan kepuasan konsumen. 
Saluran atau tempat yang digunakan 
oleh CV. Agro Jawa Dwipa untuk 
menyalurkan produk utama sampai 
ke konsumen. 
Kegiatan-kegiatan yang secara aktif 
dilakukan pihak CV. Agro Jawa 
Dwipa untuk mendorong konsumen 
membeli. 

Produksi 
dan 
Operasi 
 

1. Ketersedi
aan 
Produk 
 
 

2. Fasilitas 
yang 
efektif dan 
efisien 

Penjualan produk pellet biomass CV. 
Agro Jawa Dwipa dapat memenuhi 
permintaan konsumen secara tepat 
agar tercapai kepuasan konsumen. 
Fasilitas yang disediakan oleh CV. 
Agro Jawa Dwipa untuk memberikan 
kepuasan kepada konsumen 
terhadap produk Pellet Biomass.  

Tabel 3.2 Identifikasi Variabel dan Indikator Faktor 
Eksternal 

Variabel  Indikator  Keterangan  

Demografi  
 

 Tempat 
tinggal 

Tempat domisili konsumen atau 
masyarakat dan daya jangkau 
terhadap  CV. Agro Jawa Dwipa 
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Sumber: Data Diolah (2016) 
 
 
3.4.4 Penyusunan Kuisioner dan Penetuan Responden 

3.4.4.1 Penyusunan Kuisioner 

Sarana yang digunakan pada penelitian ini berupa 
kuesioner untuk mendapatkan data yang diperoleh langsung 
dari responden perusahaan. Pada penelitian ini terdapat dua 
kuesioner yang digunakan. Kuesioner pertama merupakan 
kuesioner penilaian bobot dan rating faktor strategis internal dan 
eksternal usaha menggunakan analisis SWOT. Kuesioner ini 
dapat dilihat pada Lampiran 1. Kuesioner kedua yaitu kuesioner 
penilaian pembobotan strategi menggunakan metode AHP. 

Tabel 3.2 Identifikasi Variabel dan Indikator Faktor 
Eksternal (Lanjutan) 

Variabel  Indikator  Keterangan  

Ekonomi 
  

 Inflasi  Inflasi dan kenaikan harga atas 
bahan yang berkaitan dengan 
produk dan lainnya 
menyebabkan dampak tertentu. 

Alam/ 
Ekologi 
   

 Makhluk 
hidup, 
udara, tanah 
dan air 

Hubungan antara manusia dan 
makhluk lainnya dengan udara, 
tanah dan air yang mendukung 
kehidupan mereka. 

Politik dan 
Hukum 
 

 Kebijakan 
pemerintah 
daerah 

Peraturan yang direncanakan 
dan dirumuskan oleh masing-
masing pemerintah daerah 
yang berhubungan dengan 
perusahaan secara langsung 
dan tidak langsung. 

Pesaing  
 

 Pesaing 
produk 
sejenis 

Perusahaan lain yang 
menawarkan jenis produk 
berupa pellet biomassa yang 
sama bahan bakunya dengan  
CV. Agro Jawa Dwipa. 
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Metode AHP ini digunakan untuk menggambarkan hubungan 
antar satu kriteria dengan kriteria lain sehingga didapat 
peringkat dari kriteria-kriteria tersebut.  

 

3.4.4.2 Penentuan Responden 

Metode yang digunakan dalam penentuan responden 
adalah purposive  sampling. Menurut (Suharyadi, 2009), 
purposive sampling adalah penarikan sampel dengan 
pertimbangan yang didasarkan pada kepentingan atau tujuan 
penelitian. Metode ini biasanya digunakan untuk penelitian yang 
bersifat kualitatif. Penilaian ahli (Expert judgement) digunakan 
untuk mengetahui bagaimana probabilitas dari akibat yang akan 
muncul dengan adanya suatu kejadian. Metode ini memberikan 
kepercayaan kepada ahli untuk mengetahui akibat yang akan 
terjadi.  Responden yang terdapat dalam penelitian ini adalah 
pihak yang berkompeten serta mengetahui secara keseluruhan 
kondisi perusahaan. Pihak yang akan mengisi kuesioner 
berjumlah 3 orang yaitu 1 orang pemilik(Owner), 1 orang 
manajer produksi, dan 1orang akunting dan adminitrasi.  

 

3.4.5 Pengumpulam Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis 
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara terhadap pihak CV.Agro Jawa Dwipa yang 
berperan sebagai pengambil keputusan strategis dalam 
penjualan pellet. Selain itu juga dilakukan pengamatan langsung 
di lapangan untuk memperoleh informasi tambahan yang 
mendukung. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
studi pustaka (literatur) yang mendukung penelitian. Data 
sekunder ini bersumber dari data laporan internal perusahaan 
yang dimiliki manajemen CV.Agro Jawa Dwipa dan juga data 
penunjang yang merupakan kumpulan data dan informasi dari 
berbagai sumber yang terkait. Data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara yaitu: 
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1. Field Research (Penelitian Lapangan) 
Penelitian langsung di lapangan untuk mengadakan 

pengamatan secara mendetail. Teknik-teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara 
melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal 
yang perlu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Interview (wawancara), pengumpulan data dengan cara 
melakukan tanya jawab pada bagian atau unit yang 
berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, 
wawancara dilakukan kepada piihak ahli yang terkait 
dengan CV.Agro Jawa Dwipa. 

c. Penyebaran kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data 
yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang 
dugunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden. Pada penelitian ini pencarian data lebih 
ditekankan pada penggunaan kuesioner yang diberikan 
kepada pihak internal perusahaan. 

d. Dokumentasi, suatu cara pengumpulan data yang 
dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan 
tertulis baik yang bersumber dari dokumen maupun 
catatan lain seperti memo, surat, hasil penelitian yang 
berhubungan dengan topik permasalahan. 

2. Library research (penelitian kepustakaaan) 
 Pengumpulan data dengan cara mengadakan studi 

pustaka dengan mempelajari literatur, jurnal, laporan dan 
informasi lain yang terkait dengan topik pembahasan. Penelitian 
kepustakaan dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan 
ataupun ruang baca. 

 

3.4.6 Uji Validitas  

Validasi dilakukan untuk membatasi masukan data hasil 
kuesioner dengan syarat tertentu agar tidak ada data yang tidak 
sesuai. Validasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode 
face validity dan content validity. Face validity  yaitu penilaian 
bahwa item-item terlihat relevan dimana bukti validitas membuat 
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hubungan secara empiris (Hamidi, 2014). Validitas ini dianggap 
telah terpenuhi apabila penampilan alat ukur meyakinkan dan 
memberi kesan mampu mengungkapkan hal yang diukur. 
Content validity adalah penilaian seberapa baik instrumen 
mewakili komponen variabel. Validasi  pada penelitian ini 
dilakukan oleh responden ahli yaitu pemilik CV.Agro Jawa 
Dwipa. 

 

3.4.7 Pengolahan Data 

3.4.7.1 Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 
External Factor Evaluation (EFE) 
 

Pada analisis SWOT dilakukan identifikasi kekuatan dan 
kelemahan internal perusahaan yang mencakup sumberdaya 
dan tenaga kerja, pemasaran, keuangan dan sistem 
manajemen. Identifikasi peluang dan ancaman yang terdapat di 
lingkungan luar perusahaan mencakup faktor ekonomi, 
politik&hukum, demografi, ekologi, sosial budaya dan pesaing. 
Identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut diringkas 
menggunakan matriks IFE dan EFE. Matriks IFE berfungsi untuk 
meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama 
yang terdapat pada suatu perusahaan. Matriks EFE berfungsi 
untuk meringkas dan mengevaluasi peluang dan ancaman yang 
menjadi faktor eksternal perusahaan (Mulyadi, 2007). 
Perencanaan strategi pemasaran diperoleh dari data hasil 
pengisian kuesioner. Berdasarkan data tersebut diketahui faktor 
internal dan eksternal yang  mempengaruhi strategi pemasaran. 
Selanjutnya, dilakukan pengolahan data menggunakan matriks 
internal-eksternal dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan 
Pada tahap ini dilakukan pemasukan data dengan 

pembobotan. Pembobotan didasarkan pada faktor utama yang 
memiliki dampak penting bagi perusahaan. Data yang ada berisi 
peluang dan kekuatan yang di daftar terlebih dahulu kemudian 
data berisi kelemahan dan ancaman. Selanjutnya, dilakukan 
pemberian bobot untuk menentukan nilai relatif tingkat 
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kepentingan faktor. Pembobotan didasarkan pada tingkat 
kepentingan masing-masing faktor yang ditentukan oleh oleh 
pakar berdasarkan metode Key Succes Factor (KSF). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan bobot 
dari faktor internal dan eksternal adalah pairwise comparison. 
Teknik ini digunakan untuk membandingkan setiap variabel 
pada kolom horizontal dengan variabel kolom vertikal. 
Penentuan bobot pada setiap variabel dibandingkan 
menggunakan skala 1, 2, dan 3. Setiap skala menunjukkan: 

1 =  jika faktor eksternal atau internal pada 
baris/horizontal kurang penting   daripada faktor 
strategis eksternal dan internal pada kolom/vertikal. 

2 = jika faktor eksternal atau internal pada 
baris/horisontal sama penting dengan faktor strategis 
eksternal dan internal pada kolom/vertikal. 

3 = jika faktor eksternal atau internal pada 
baris/horisontal lebih penting dengan faktor strategis 
eksternal dan internal pada kolom/vertikal. 

Tabel pembobotan faktor internal dan eksternal 
perusahaan dapat dilihat pada Tabel 3.3 

 
Tabel 3.3 Penilaian Bobot Faktor Strategi Internal dan Eksternal 
Perusahaan 

Faktor  S 
Int. & Eks. 

A B C D E F G H Total Bobot 

A         Xi αi 
B           
C           
D           
E           
F           
G                  
H           
Total         

∑  

 

   

 
1 

Sumber : Pasaribu (2008) 
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Keterangan : 
A-H  = faktor internal/eksternal 
Xi = jumlah bobot faktor internal/eksternal ke-i 
αi = bobot faktor internal/eksternal ke-i 
∑    
    = jumlah keseluruhan rata-rata bobot internal/eksternal 

i  = 1,2,3.....n 
n = jumlah variabel 
 

Penentuan bobot setiap faktor internal maupun eksternal 
diperoleh dengan menggunakan nilai setiap faktor terhadap 
jumlah nilai keseluruhan faktor internal maupun ekternal. Total 
keseluruhan bobot adalah 1, pembobotan tiap faktor didapatkan 
dengan rumus : 

αi = 
  

∑    
   

 ...............................................................(1) 

keterangan 

αi = bobot variasi ke-i 

Xi = nilai variabel ke-i 

i = 1,23..dst 

n = jumlahvariabel 

 
b. Pemberian nilai rating pada matriks IFE dan EFE 

Pemberian nilai peringkat atau rating mangacu pada 
kondisi perusahaan. Dalam mendapat nilai skor critical sucess 
factor dilakukan perkalian bobot dengan peringkat pada tiap 
faktor. Selanjutnya dilakukan penjumlahan pada skor secara 
vertikal untuk mendapat nilai skor total pembobotan. Tabel 
pemberian nilai rating dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 
3.5. 

 
Tabel 3.4 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

Faktor-faktor Strategis 
Internal 

Bobot Rating 
Skor (bobot x 

rating) 

Kekuatan  (Strengt): 

1. … 

2. … 

Total  

 

… 

… 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

… 

… 
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Tabel 3.4 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) (Lanjutan) 

Faktor-faktor Strategis 
Iksternal 

Bobot Rating 
Skor (bobot x 

rating) 

Kelemahan (Weakness): 
1. … 
2. … 
Total  

 

… 

… 

 

 

… 

… 

 

… 

… 

 

Total … 

Sumber : (David, 2006) 

Tabel 3.5 Matriks External Factor Evaluation (EFE) 

Faktor-faktor Strategis 
Eksternal 

Bobot Rating 
Skor (bobot x 

rating) 

Peluang (Opportunities): 

1. … 
2. …  

Total 

 

… 

… 

 

 

… 

… 

 

 

 

Ancaman (Threat): 

1. … 
2. … 

Total  

 

… 

… 

 

 

… 

… 

 

 

Total  

Sumber : David (2006) 
 

Pemberian nilai rating pada matriks IFE dalam rentang 
nilai 1-4 pada faktor kekuatan perusahaan yang menunjukkan 
pengaruh kekuatan perusahaan pada perencanaan strategi 
pemasaran sebagai berikut: 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 

kecil yang memiliki pengaruh kecil (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 

kecil yang memiliki pengaruh besar (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 

utama yang memiliki pengaruh kecil (kuat) 
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4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
utama yang memiliki pengaruh besar (sangat kuat) 

Pemberian nilai pada faktor kelemahan perusahaan yang 
berpengaruh pada perencanaan strategi pemasaran sebagai 
berikut: 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

utama yang memiliki pengaruh besar (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahanutama yang memiliki pengaruh kecil (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahankecil yang memiliki pengaruh besar (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

kecil yang memiliki pengaruh kecil (sangat kuat) 
Pada matriks EFE terdapat faktor eksternal yaitu peluang 

dan ancaman perusahaan. Pemberian nilai pada faktor peluang 
perusahaan yang berpengaruh pada perencanaan strategi 
pemasaran sebagai berikut: 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut memiliki kemampuan 

tidak baik dalam meraih peluang (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut memiliki kemampuan 

cukup baik dalam meraih peluang (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut memiliki kemampuan 

baik dalam meraih peluang (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut memiliki kemampuan 

sangat baik dalam meraih peluang (sangat kuat) 
Pemberian nilai rating pada faktor ancaman perusahaan 

yang berpengaruh pada perencanaan strategi pemasaran 
sebagai berikut: 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan ancaman 

yang memiliki pengaruh sangat kuat (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan ancaman 

yang memiliki pengaruh kuat (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan ancaman 

yang memiliki pengaruh lemah (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

kecil yang memiliki pengaruh sangat lemah (sangat kuat) 
Total penilaian atau skor pembobotan (X) pada matriks 

IFE dan EFE akan berada pada kisaran nilai terendah yaitu 1,0 
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sampai dengan nilai tertinggi sebesar 4,0 dan nilai rata-rata 
sebesar 2,5. Jika semakin tinggi total penilaian pada matriks IFE 
dan EFE maka perusahaan memiliki respon pada faktor internal 
dan eksternal yang sangat kuat. Sebaliknya, semakin rendah 
total penilaian pada matriks IFE dan EFE maka perusahaan 
memiliki respon pada faktor internal dan eksternal yang sangat 
lemah. 
 
3.4.7.2 Analisis Matriks Internal dan Eksternal (IE) 

Matriks IE digunakan untuk menentukan posisi organisasi 
atauperusahaan saat ini. Kemudian berdasarkan posisi tersebut, 
perusahaandapat menentukan strategi yang tepat untuk 
diterapkan yang mencerminkanharapan tentang masa depan 
suatu perusahaan. Matriks IE disusun berdasarkan nilai total 
skor matriks IFE danEFE. Pada sumbu horisontal merupakan 
total skor IFE dan padasumbu vertikal merupakan total skor 
EFE. Titik perpotongan antara keduasumbu tersebut akan 
menunjukkan strategi yang dianggap tepat untukditerapkan oleh 
perusahaan dalam tampilan sembilan sel. Matriks IE dapat 
dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Total Rata-rata Tertimbang (IFE) 

Rata-rata 
tertimbang 

(EFE) 

 Kuat 
3,0-4,0 

Rata-rata 
2,0-2,9 

Lemah 
1,0 – 1,99 

Kuat 
3,0-4,0 

I 
(growth 

and build) 

II 
(growth 

and build) 

III 
(hold and 
maintain) 

Rata-
rata 

2,0-2,9 

IV 
(growth 

and build) 

V 
(hold and 
maintain) 

VI 
(harvest or 

divest) 

Lemah 
1,0 – 
1,99 

VII 
(hold and 
maintain) 

VIII 
(harvest or 

divest) 

IX 
(harvest or 

divest) 

Gambar 3.2 Matriks IE (David,2007) 
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Pada gambar matriks IE diatas menjelaskan sembilan sel 
yang mengidentifikasi strategi perusahaan kedalam 3 kelompok 
strategi utama antara lain: 

1. Pertama growth and build (tumbuh dan berkembang), yang 
termasuk didalamnya yaitu sel I,II,IV. Strategi yang sesuai 
adalah strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan 
produkdan pengembangan pasar) dan strategi integratif 
(intergrasi kebelakang,intergrasi kedepan). 

2. Kedua hold and maintain (jaga dan pertahankan), yang 
termasuk didalamnya yaitu sel III, V, VII. Strategi yang 
sesuai adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

3. Ketiga  harvest or divest (mengambil hasil atau 
melepaskan), yang termasuk didalamnya yaitu sel 
VI,VIII,IX. Strategi yang sesuai biasanya adalah strategi 
divestasi, diversifikasi dan likuidasi. 
 

3.4.7.3 Strategi Pemasaran dengan Metrik SWOT 

Faktor-faktor strategis perusahaan disusun dalam bentuk 
matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 
bagaimana faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang 
dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan faktor internal 
(kekuatan dan kelemahan) yang dimilikinya. Matriks ini 
menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. 
Alternatif strategi pemasaran yang mempunyai maksud dan 
tujuan yang sama dijadikan satu.  

 

3.4.7.4 Tahap Keputusan dengan AHP 

AHP merupakan salah satumetode untuk membantu 
menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan 
menggunakan beberapa kriteria. Karena sifatnya yang multi 
kriteria, AHP cukup banyak digunakan dalam penyusunan 
prioritas. AHP juga didasarkan pada suatu proses yang 
terstruktur dan logis (Susila, 2007). Proses untuk mendapatkan 
satu nilai perbandingan rasio antara dua elemen operasi atau 
kriteria yang mempertimbangkan pendapat semua partisipan 
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dapat dipertimbangkan dengan teori rata-rata geometrik. 
Menghitung rata-rata geometrik dapat menggunakan rumus 
sebagai berikut (Kusuma, 2010): 

 
aij= (Z1*Z2*Z3*...Zn)1/n. .......................................(2) 
 
keterangan: 
aij =nilai perbandingan antar 1 dan j 
Zi =nilai perbandingan berpasangan antara i dan j 

menurut partisipan ke-i 
I  =1,2,3...dst 
N =jumlah partisipan 

 
 langkah-langkah penyelesaian Analytical Hierarchy 
Process (AHP) yaitu sebagai berikut: 
1. Pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam 
kelompok, harus dilakukan pencarian rata-rata 
geometrikdari setiap aij untuk semua penilaian 
numerik ketika kriteria i dibandingkan terhadap 
kriteria j. 

2. Perbandingan matrik berpasangan. 
3. Penentuan tingkat kepentingan dan definisi dari nilai 

numerik skala banding berpasangan dapat dilihat 
pada Tabel 3.7. 
 

Tabel 3.7 Nilai Numerik Skala Banding Berpasangan 

Intensitas dari Kepentingan 
pada Skala Absolut 

Definisi 

1 
3 
5 
7 
9 

2,4,6,8 

Sama pentingnya 
Agak lebih penting yang satu 

atas 
Cukup penting 
Sangat penting 

Kepentingan yang ekstrim 
Nilai tengah diantara dua nilai 

Sumber: Umar (2011) 
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4. Penentuan normalisasi matrik 
Proses normalisasi matrik ini adalah proses membagi 
setiap kriteria dalam matrik dengan jumlah total 
kolomnya. Hasil dari pembagian ini dilambangkan 
dengan Vij. Formulasi normalisasi matrik yaitu: 

Vij=aij/sij ...................................................(3) 
5. Nilai eigenvector 

Nilai eigenvectormerupakan perhitungan pioritas 
relatif dari setiap kriteria dengan mencari rata-rata 
bobot yang sudah dinormalisasi dari setiap baris ke-i. 
Prioritas reltif kriteria i dilambangkan dengan Pi. 
Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam 
penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat 
hirarki terendah sampai pencapaian tujuan, formulasi 
eigenvector adalah: 

PI = ∑ (     ) 
   .........................................(4) 

6. Penentuan nilai consistency ratio (CR) 
Matriks perbandingan dapat diterima jika nilai 

rasio konsistensi (CR) 0,1. Jika nilai CR > 0,1 maka 
pertimbangan yang dibuat perlu diperbaiki dengan 
melakukan pengisian ulang untuk menjawab 
pertanyaan dalam kuesioner. 
 

CR = CI/RI  .......................................(5) 
Nilai CI didapat dari: 
CI = (λmaks-n)/(n-1) .......................................(6) 
 
Keterangan 

Λmaks = nilai eigen terbesar dari matrik berordo 
n(menjumlahkan hasil perkalian jumlah 
kolom dengan eigenvector). 

 
Nilai RI merupakan pembangkit random, nilai RI dapat 

dilihat pada Tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 nilai Pembangkit Random (RI) 

N
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

R
I 

0 0 0,
5
8 

0
,
9 

1,
1
2 

1,
2
4 

1,
3
2 

1.
4
1 

1,
4
5 

1,
4
9 

1,
5
1 

1,
4
8 

1,
5
6 

1,
5
7 

1,
5
9 

 

3.4.8 Intrepetasi Hasil 

Data yang telah dianalisis yang kemudian diintrepetasikan 
di dalam pembahasan. Isi dari pembahasan berupa data yang 
telah diolah dan dianalisis sehingga diperoleh hasil tentang 
strategi pemasaran yang paling tepat untuk CV. Agro Jawa 
Dwipa.  

 

3.4.9 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisi tentang hasil penelitian dan disesuaikan 
dengan tujuan penelitian yang ditunjang dengan teori sebagai 
landasan berpikir agar dapat menjadi informasi bagi 
perusahaan. Saran yang diberikan pada perusahaan diperoleh 
dari hasil penelitian. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Profil Perusahaan 

CV. Agro Jawa Dwipa adalah salah satu unit perusahaan 
yang bergerak di bidang inovasi pengadaan energi alternatif 
dengan cara mengelola limbah biomass menjadi briket pellet. 
Perusahaan ini terletak di Jalan Bugisan Selatan No.1 DK.IV, 
Keloran, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, 
Yogyakarta. CV Agro Jawa Dwipa didirikan pada bulan Mei 
2013. Struktur organisasi perusahaan ini terdiri dari pemilik 
perusahaan (owner), manajer produksi dan manajer 
administrasi keuangan. Terdapat 5 tenaga kerja harian dalam 
kegiatan produksi dengan menggunakan mesin press ball, 
conveyor radial dan mesin pendukung berupa mesin 
penghancur dan pengering. 

Produk utama CV Agro Jawa Dwipa adalah pellet 
biomassa. Selain memproduksi pellet bahan bakar dari 
Biomass, perusahaan ini juga melayani pembuatan tungku 
dengan bahan bakar biomass, baik untuk skala industri maupun 
rumah tangga. Perusahaan memanfaatkan limbah ampas tebu, 
serbuk kayu dan uang kertas BI sebagai bahan bakar 
pembuatan pellet biomass. Parameter yang digunakan untuk 
standar mutu produk meliputi: kalori, kadar uap, kadar abu, 
folatil dan fix carbon. Kapasitas produksi pellet ±200 ton/bulan. 
Harga pellet  ± Rp. 1.500,- sd Rp. 2.000,- untuk konsumen skala 
rumah tangga (RT), sedangkan harga untuk konsumen skala 
industri disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati. 
Pemasaran pellet yang dilakukan selama ini adalah agen, direct 
selling, promosi melalui media sosial, media cetak (brosur, 
spanduk, surat kabar) dan media elektronik (iklan radio). Industri 
yang menjadi konsumen produk pellet biomass ini diantaranya 
pabrik pupuk, pabrik tahu, pabrik jenang dan pabrik kerupuk. 
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4.2 Analisis SWOT Strategi Pemasaran 

Analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman. Berikut ini merupakan analisis SWOT CV. Agro 
Jawa Dwipa. 

 
4.2.1 Kekuatan (Strengh) 

 
Kekuatan CV. Agro Jawa Dwipa adalah variasi jenis pellet, 

penanganan dan penyimpanan mudah, harga terjangkau, 
tersedia fasilitas penunjang (tungku) dan lokasi perusahaan 
yang strategis.  

 
1. Variasi Jenis Pellet 
Produk pellet memiiki variasi terhadap bahan bakunya, 

yaitu ampas tebu, serbuk kayu dan limbah uang kertas BI. Hal 
ini merupakan salah satu kekuatan CV. Agro Jawa Dwipa untuk 
mengatasi kendala keterbatasan bahan baku pellet biomass 
(terjaminnya pasokan bahan baku). Variasi jenis pellet ini 
menjadikan produk lebih menarik dengan menyediakan pilihan 
tekstur, warna dan aroma. Kekuatan pemasok akan sangat 
berpengaruh terhadap proses produksi sebuah industry terlebih 
jika pemasok bahan bakutidak banyak, maka pemasok 
menetapkan harga yang tidak rendah, selain itu lokasi pemasok 
yang jauh akan menambah besar biaya untuk pengadaan bahan 
baku  (Rachmawati, 2011). 

 
2. Penanganan dan Penyimpanan Mudah 
Barang dagangan/produk pada umumnya disimpan 

terlebih dahulu sebelum dijual. Produk disimpan pada tempat 
yang aman atau khusus ruang penyimpanan. Pada prinsipnya 
pellet biomass harus disimpan sedemikian rupa dan ditata 
dengan rapi agar pellet biomass terpelihara keamanan dan 
terjamin mutunya.Pellet biomass berbentuk padat dengan 
ukuran ± 2 cm menyerupai peluru yang dikemas dengan 
kemasan sak. 1 sak berisi ± 30 kg pellet biomass. Bentuk dan 
ukuran yang seragam ini menjadikan produk pellet biomass 
mudah untuk disimpan.Pembuatan briket atau pellet akan 
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memudahkan dalam penanganan biomassa. Tujuannya agar 
meningkatkan densitas (kerapatan) serta memudahkan 
penyimpanan dan pengangkutan. Proses ini dapat menaikkan 
nilai kalori per unit volume, mudah disimpan dan diangkut, 
mempunyai ukuran dan kualitas yang seragam (Khalwani, 
2012). 

Produk akan memberi manfaat kepada konsumen jika 
produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh 
konsumen. Agar pellet biomass bisa memberi manfaat yang 
maksiamal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka 
konsumen harus bisa menggunakan pellet biomass tersebut 
dengan benar. Penanganan/penggunaan produk pellet biomass 
yang mudah juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. 
Pellet biomass ini mudah digunakan oleh konsumen yaitu hanya 
dengan cara meletakkan pellet biomass diatas kompor pellet 
kemudian dinyalakan api.  

 
3. Harga Terjangkau 
Harga jual pellet biomass CV. Agro Jawa Dwipa adalah 

Rp. 1.500,00 – 2.000,00/kg untuk skala rumah tangga. 
Berdasarkan catatan SINDO.news (edisi 4 Januari 2016), harga 
solar Rp5.650 per liter dan solar non-PSO Rp8.050 per liter. 
Harga elpiji 12 kg rata-rata nasional turun Rp5.800 per tabung. 
Hal ini menunjukkan bahwaharga pellet biomass ini lebih rendah 
dibandingkan dengan harga BBM.Harga pellet biomassa juga 
sangat terjangkau untuk semua kelas masyarakat. Menurut 
Ratri (2013), harga beli industri untuk biomassa cenderung lebih 
rendah. Hal ini menjelaskan bahwa harga pellet murah. Menurut 
Gunawan (2009), selain perawatan kompor yang awet dan 
tahan lama, bahan bakar pellet sangat murah. 

 
4. Tersedia Fasilitas Penunjang (Tungku) 

 CV Agro Jawa Dwipa menyediakan fasilitas penunjang 
berupa tungku dengan bahan bakar biomassa baik untuk skala 
industri (tungku Gasifier) maupun rumah tangga (kompor 
Biomassa). Harga tungku disesuaikan dengan ukuran dan 
kapasitas tungku tersebut. Pada kompor skala rumah tangga 
harga tungku RP. 150.000,00. Faktor ini memberikan kekuatan 
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terhadap perusahaan dalam memasarkan produk pellet biomass 
dengan tujuan konsumen bisa menggunakanproduk secara 
optimal. Ammenities (fasilitas) merupakan fasilitas penunjang 
sebagai pelengkap untuk memberikan kepuasan kepada 
konsumen terhadap suatu produk (Aryanto, 2005). 
 

5. Ketersediaan Produk Terpenuhi 
CV. Agro Jawa Dwipa menggunakan beberapa variasi 

bahan baku dan mesin berteknologi tinggi (mesin press ball, 
conveyor radial, mesin penghancur dan mesin pengering) pada 
proses pembuatan pellet biomass.Sehingga ketersediaan 
produk pellet biomass dapat memenuhi permintaan 
konsumen.Nilai yang dikandung suatu produk juga merupakan 
elemen penting untuk meningkatkan daya saing produk 
tersebut. Nilai suatu produk tidak lagi hanya ditentukan dari 
kualitas yang baik maupun harga murah saja, tetapi juga 
ditentukan oleh faktor ketersediaan produk. Hal ini disebabkan 
karena harapan konsumen selalu berkembang, sehingga 
penjualan suatu produk harus dapat memenuhi harapan 
konsumen secara tepat agar tercapai kepuasan konsumen 
(Ardiyani, 2012).  

 
4.2.2 Kelemahan (Weakness) 

 
Pellet biomass CV. Agro Jawa Dwipa memiliki 

kelemahan yaitukegiatan pemasaran yang belum optimal, 
produk memiliki peminat tertentu, standar kualitas mutu rendah, 
belum memiliki kemasan dan pelabelan, wilayah distribusi yang 
belum menjangkau seluruh konsumen. 

 
1. Pemasaran Belum Optimal 
Kegiatan pemasaran yang dilakukan CV. Agro Jawa 

Dwipa selama ini adalah agen, direct selling, promosi melalui 
media sosial, media cetak (brosur, spanduk, surat kabar) dan 
media elektronik (iklan radio). Kegiatan pemasaran ini belum 
optimal karena belum memanfaatkan seluruh sumber daya 
pemasaran yang ada. Akibatnya, hanya sebagian kecil 
masyarakat yang mengetahui tentang pellet biomass. Selain itu, 
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CV. Agro Dwipa Jawa belum mempunyai manajemen 
pemasaran pellet biomass. Kegiatan pemasaran pellet biomass 
selama ini dilakukan oleh pemilik perusahaan, manager 
produksi, manager keuangan dan administrasi. Oleh karena itu, 
manajemen pemasaran bagasse pellet tidak terfokus dan 
kegiatan pemasaran yang dihasilkan tidak maksimal. Suyanto 
(2007) menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran dikatakan 
berhasil apabila produk dikenal masyarakat (brand awareness), 
jumlah pengguna meningkat (market share), pelanggan puas 
(customer satisfaction), berhasil meningkatkan dan wilayah 
pemasaran dan distribusi meluas (converage). 

 
2. Produk Memiliki  Peminat Tertentu 
CV. Agro Jawa Dwipa menyediakan beberapa variasi 

pellet biomass, namun produk ini hanya memiliki peminat 
tertentu. Hal ini dikarenakan tidak semua orang (khususnya Ibu-
ibu rumah tangga) dapat mengkonsumsi bahan bakar alternatif 
ini jika belum memiliki kompor khususnya. Sehingga 
kebanyakan konsumen dari perusahaan ini sebagian besar 
adalah industri-industri yang telah memiliki mesin berteknologi 
tinggi.  

 
3. Belum Memiliki Kemasan dan Label 
Selama ini, pellet biomass masih dikemas dengan 

kemasan plastik bening yang rawan sobek dan rusak. Hal ini 
dapat mempengaruhi kemanan dan kualitas dari produk pellet 
biomass. Beberapa kerugian yang ditimbulkan dari kemasan 
produk pellet biomass yang rusak yaitu produk tercecer dan 
terkontaminasi dari kotoran mikroba.Fungsi paling mendasar 
dari kemasan adalah untuk mewadahi dan melindungi produk 
dari kerusakan-kerusakan, sehingga lebih mudah disimpan, 
diangkut dan dipasarkan (Ardiyani, 2012).  

Label pada kemasan ini baru terdiri dari nama 
perusahaan, jenis dan berat pellet biomass. Label kemasan ini 
belum mengidentifikasikanproduk pellet biomass secara 
lengkap. Hal ini dapat mengurangi citra perusahaan dibenak 
konsumen.Adanya label dalam sebuah kemasan produk 
menjadi sebuah pengenal sekaligus pembeda dari para 
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kompetitor lain. Melalui label produk, pemilik bisnis bisa 
menyampaikan informasi mengenai kualitas, brand, kode 
produksi, legalitas, petunjuk dan lain sebagainya. Angga (2014) 
menjelaskan bahwa pemberian label produk dalam kemasan 
selain merupakan kesempatan bagi para pemilik bisnis untuk 
berkomunikasi dengan pelanggan yang potensial juga 
merupakan persyaratan hukum. 

 
4. Wilayah Distribusi Belum Menjangkau Seluruh 

Konsumen 
CV. Agro Dwipa Jawa berlokasi di Desa Tirtonirmolo, Kec. 

Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta. Perusahaan memilih lokasi 
ini dikarenakan memperhatikan pasokan bahan baku dan 
kemudahan sarana transportasi yang diperlukan. Namun 
demikian, Tempat yang digunakan untuk memasok jasakepada 
pelanggan sasaran belum bisa terjangkau seluruhnya. Wilayah 
distribusi CV. Agro Jawa Dwipa sebagian besar baru meliputi 
Yogyakarta dan sekitarnya. Sehingga tak jarang CV. Agro 
Dwipa Jawa masih belum bisa memenuhi permintaan konsumen 
disebabkan distribusinya panjang dan lama yang dapat 
mempengaruhi ongkos pengeluaran perusahaan. Menurut 
Payne (2001), tempat yang digunakan untuk memasok jasa 
kepada pelanggan sasaran merupakan bidang keputusan kunci. 
Keputusan-keputusan tempat (lokasi dan saluran) meliputi 
pertimbangan mengenai cara penyampaian jasa kepada 
pelanggan dan dimana jasa harus ditempatkan. Sedangkan 
faktor -faktor tempat/distribusi yang terdapat dalam pemasaran 
jasa terdiri dari: jenis saluran, perantara, lokasi outlet, 
transportasi, penyimpanan dan mengelola saluran. 
 
4.2.3 Peluang (Opportunity) 

Peluang pellet biomass CV. Agro Dwipa Jawa adalah 
peluang pasar yang masih luas, kebijakan pemerintah terhadap 
bioenergi dan pendapatan masyarakat yang semakin 
meningkat. 
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1. Peluang Pasar Masih Luas 
CV. Agro Dwipa Jawa memiliki peluang pasar yang masih 

luas. Hal ini dikarenakan perusahaan masih menempati posisi 
pemimpin (market leader) terhadap produk pellet biomass 
beserta tungku/kompornya (khusunya di daerah Yogyakarta). 
Disamping ramah lingkungan, produk pellet biomass ini 
berpeluang untuk memuaskan sejumlah kebutuhan dan 
keinginan masyarakat (khususnya Ibu-ibu rumah tangga) 
dikarenakan harganya yang relatif lebih murah dibanding harga 
BBM. Menurut Cravens (2000), analisa situasi pasar persaingan 
adalah langkah pertama dalam merancang strategi baru atau 
mengkaji strategi yang sudah ada. Analisa situasi ini dilakukan 
setelah strategi diimplikasikan untuk menentukan perubahan 
strategi yang diperlukan. Penilaian situasi biasanya 
pendefinisian dan penganalisaan pasar, dan analisa pesaing. 

  
2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Bioenergi 
Pellet biomass CV. Agro Dwipa Jawa merupakan  

merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah yang 
tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu untuk 
menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan 
langkanya bahan bakar minyak maka semakin banyak 
konsumen yang beralih dari BBM ke alternatif bahan bakar, 
salah satunya adalah pellet biomass. Penggunaan pellet 
biomass sangat mudah, aman, hemat dan harga terjangkau. 
Sosialisai dan kegiatan pemasaran yang optimal dapat 
menumbuhkan kesadaran bagi konsumen mengenai manfaat, 
kualitas dan efisiensi pellet biomass. 

 
3. Pendapatan Masyarakat Meningkat 
Selaras dengan meningkatnya daya beli konsumen, maka 

pangsa pasar yang dapat dituju oleh CV. Agro Jawa Dwipa 
semakin luas karena harga produk  yang ditawarkan semakin 
dapat dijangkau oleh masyarakat, khusunya produk pellet 
biomass dan kompor berbahan bakar pellet biomass yang 
berskala rumah tangga. Gaya hidup konsumen dipengaruhi oleh 
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jenis kelamin, status pernikahan, pendapatan dan tempat 
domisili. Penghasilan seseorang merupakan faktor utama yang 
menentukan pola konsumsi. Pengeluaran konsumsi sekarang 
bergantung pada pendapatan sekarang. Hal ini menjelaskan 
bahwa pengeluaran konsumsi proposional terhadap 
pendapatan. Pendapatan masyarakat yang meningkat ini 
mendorong adanya daya beli/konsumsi yang meningkat 
(Muana, 2005). Kenaikan UMK untuk DIY Yogyakarta Tahun 
2016 dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Peningkatan UMK DIY 2015-2016 

Yogyakarta  
Kota/Kab. 

Tahun  
2015 
(Rp) 

Tahun  
2016 
(Rp) 

Kota Jogja 1.302.500 1.452.400 

Kab. Sleman 1.200.000 1.338.000 

Kab. Bantul 1.163.800 1.297.700 

Kab. Kulonprogo 1.138.000 1.268.870 

Kab. Gunungkidul 1.108.249 1.235.700 

Sumber: BPS Provinsi DIY 

 
4.2.4 Ancaman (Threat) 

1. Adanya Pesaing Produk Sejenis 
Semakin banyak produk bahan bakar alternatif sejenis 

pellet biomass maka dapat mengancam CV. Agro Dwipa Jawa 
dalam meperebutkan pasar. Pesaing CV. Agro Jawa Dwipa saat 
ini adalah PT Greeno Inovasi Energi (GIE) Bantul yang 
memproduksi pellet dari limbah uang kertas. Semakin 
diminatinya produk bahan bakar alternatif dapat memberikan 
peluang bagi perusahaan baru untuk menciptakan produk 
bahan bakar alternatif.Menurut Gaspersz (2010), adanya produk 
sejenis dan produk pengganti dapat mengancam perusahaan. 
Bahan bakar alternatif sejenis pellet biomass adalah briket 
cangkang sawit, briket serbuk kayu dan briket jerami. Bahan 
bakar aletrnatif ini adalah pesaing pellet biomass.  
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2. Tingkat Permintaan Masyarakat Terhadap BBM 
(LPG) Tinggi 

Saat ini energi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi 
andalan utama perekonomian Indonesia. Masyarakat memiliki 
permintaan yang relatif tinggi terhadap BBM. Hal ini dikarenakan 
BBM oleh masyarakat digunakan sebagai bahan bakar sarana 
transportasi dan konsumsi rumah tangga (kompor gas). Selain 
itu, pembangunan prasarana dan industri yang dilakukan di 
Indonesia, membuat pertumbuhan konsumsi energi BBMrata-
rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir. Penyebab tingginya 
subsidi energi disebabkan oleh tingkat konsumsi energi saat ini 
di Indonesia masih bergantung pada BBM. Bukan hanya 
konsumsi rumah tangga saja, bahkan Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) juga masih menggunakan bahan bakar 
konvensional (Kajian ESDM 2011).  
 
4.3 The Input Stage 

4.3.1 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

Identifikasi yang dilakukan terhadap lingkungan industri 
CV. Agro Jawa Dwipa menunjukkan adanya beberapa faktor 
kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh. Analisis 
lingkungan internal menggunakan matriks IFE (Internal Factor 
Evaluation) untuk mengetahui seberapa besar peranan faktor 
yang terdapat pada CV. Agro Jawa Dwipa. Berdasarkan matrik 
IFE dapat dilihat bahwa kekuatan utama yang ditandai dengan 
nilai tertimbang terbesar yaitu pada ketersediaan produk 
terpenuhi. Sedangkan kelemahan utama yang ditandai dengan 
nilai tertimbang terkecil yaitu wilayah distribusi belum 
menjangkau seluruh konsumen. Hasil perhitungan IFE dapat 
dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Internal Factor Evaluation (IFE) 

Faktor-faktor Strategis Internal Bobot Rating 
Skor (bobot 

x rating) 

Kekuatan (Strengh): 
1. Variasi jenis pellet biomass 
2. Penanganan dan penyimpanan 

mudah 
3. Harga terjangkau 
4. Tersedia fasilitas penunjang 

(tungku) 
5. Ketersediaan produk 

terpenuhi 
Total  

 
0,095 
0,130 

 
0,081 
0,127 

 
0,144 

 

 
3 
4 
 
4 
2 
 
4 

 
0,285 
0,520 

 
0,324 
0,254 

 
0,576 

 
1,959 

Kelemahan (Weakness): 
1. Pemasaran Belum Optimal 
2. Produk Memiliki  Peminat 

Tertentu 
3. Belum Memiliki Kemasan dan 

Label 
4. Wilayah Distribusi Belum 

Menjangkau Seluruh 
Konsumen 

Total  

 
0,153 
0,073 

 
0,066 

 
0,132 

 

 
1 
4 
 
3 
 
1 

 
0,153 
0,293 

 
0,198 

 
0,132 

 
0,776 

Total  2,735 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 
 Dilihat dari matrik hasil perhitungan faktor-faktor internal 
terdapat 3 faktor kunci kekuatan yang mempunyai peringkat 4 
(sangat bagus) yaitu penanganan-penyimpanan mudah, harga 
terjangkau dan ketersediaan produk terpenuhi. Hal ini 
menjelaskan bahwa 3 faktor tersebut mempunyai pengaruh 
yang sangat bagus terhadap pengembangan usaha CV. Agro 
Jawa Dwipa. Pada kriteria kekuatan juga terdapat 1 faktor kunci 
kekuatan yang mempunyai peringkat 3 yaitu variasi jenis pellet 
biomass sedangkan peringkat 2 adalah tersedia fasilitas 
penunjang(tungku).  Terdapat 2 kunci kelemahan yang 
mempunyai peringkat 1 yaitu pemasaran belum optimal dan 
wilayah distribusi belum menjangkau seluruh konsumen. 
Peringkat 1 berarti pengaruh faktor kelemahan tersebut sangat 
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besar terhadap pengembangan usaha CV. Agro Dwipa Jawa. 
Pada kriteria kelemahan juga terdapat peringkat 3 untuk faktor 
belum memiliki kemasan-pelabelan, serta peringkat 4 untuk 
faktor produk memiliki minat tertentu.  
 Pada kriteria kekuatan total score adalah 1,959. Pada 
kriteria kekuatan faktor ketersediaan produk terpenuhi memiliki 
score yang tertinggi yaitu 0,576 dan faktor tersedia fasilitas 
penunjang (tungku) memiliki score terendah yaitu 0,254. 
Sedangkan pada kriteria kelemahan total score adalah 0,776. 
Faktor produk memiliki peminat tertentu memiliki score tertinggi 
yaitu 0,293 dan faktor wilayah distribusi belum menjangkau 
seluruh konsumen memiliki score terendah yaitu 0,132. 
Perbedaan score tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepentingan 
dan pengaruh faktor-faktor terhadap perkembangan CV. Agro 
Jawa Dwipa dari peringkat dibawah rata-rata industri sampai 
sangat bagus. Berdasarkan kriteria kekuatan dan kelemahan 
yang dihadapi CV. Agro Jawa Dwipa memiliki score total matriks 
IFE sebesar 2,735. Menurut Umar (2011), jika nilai skor terbobot 
diatas 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan 
berada pada posisi kuat. Sebaliknya, jika nilai skor terbobot 
dibawah 2,5 menandakan perusahaan perada pada posisi 
lemah. Berdasarkan nilai score tebobot IFE sebesar 2,687 dapat 
disimpulkan bahwa internal CV. Agro Jawa Dwipa berada posisi 
kuat. Data kuisioner 1 dihitung menggunakan MS. Excel. Hasil 
perhitungan IFE dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.3.2 Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) 

Identifikasi yang dilakukan terhadap lingkungan industri 
CV. Agro Jawa Dwipa menunjukkan adanya beberapa faktor 
peluang dan ancaman yang berpengaruh. Analisis lingkungan 
eksternal menggunakan matriks EFE (Eksternal Factor 
Evaluation) untuk mengetahui sebarapa besar peranan faktor 
yang terdapat pada CV. Agro Jawa Dwipa. Berdasarkan matrik 
EFE dapat dilihat bahwa peluang utama yang ditandai dengan 
nilai tertimbang terbesar yaitu pada kebijakan pemerintah 
terhadap Bioenergi. Sedangkan ancaman utama yang ditandai 
dengan nilai tertimbang terkecil yaitu adanya pesaing produk 
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sejenis. Evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut dapat 
digunakan sebagai penentuan strategi yang tepat dalam 
melakukan pengembangan usaha CV. Agro Jawa Dwipa. Hasil 
perhitungan EFE dapat dilihat pada Tabel 4.3.  

 
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Eksternal Factor Evaluation (EFE) 

Faktor-faktor Strategis Eksternal Bobot Rating 
Skor (bobot 

x rating) 

Peluang (Opportunities): 
1. Peluang Pasar Masih Luas 
2. Kebijakan Pemerintah 

Terhadap Bioenergi 
3. Pendapatan Masyarakat 

Meningkat 
Total  

 
0,217 
0,300 

 
0,108 
 

 
3 
4 
 
2 
 

 
0,651 
1,200 

 
0,216 

 
2,067 

Ancaman (Threat): 
1. Adanya Pesaing Produk Sejenis 
2. Tingkat Permintaan 

Masyarakat Terhadap BBM 
(LPG) Tinggi 

Total  

 
0,125 
0,250 

 

 
2 
2 

 
0,250 
0,500 

 
0,750 

Total 2,817 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

Dilihat dari matriks hasil perhitungan faktor-faktor 
eksternal, terdapat faktor kunci peluang utama dengan peringkat 
4 yaitu kebijakan pemerintah terhadap Bioenergi. Peringkat 4 
tersebut menjelaskan bahwa faktor peluang ini mempunyai 
pengaruh yang sangat kuat terhadap pengembangan CV. Agro 
Jawa Dwipa. Selanjutnya faktor peluang pasar masih luas pada 
kriteria peluang mempunyai peringkat 3 yang berarti faktor 
peluang ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
pengembangan perusahaan. Faktor pendapatan masyarakat 
meningkat pada kriteria peluang mempunyai peringkat terendah 
yaitu 2, yang berarti faktor peluang ini mempunyai pengaruh 
yang lemah terhadap pengembangan perusahaan. Sedangkan 
faktor-faktor eksternal yang terdapat pada kriteria ancaman 
memiliki peringkat 2 yaitu adanya pesaing produk sejenis dan 
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tingkat permintaan masyarakat tehadap BBM (LPG) tinggi. 
Faktor yang mempunyai peringkat 2 pada kriteria ancaman 
menandakan bahwa faktor tersebut mempunyai pengaruh 
yangsama kuat terhadap pengembangan perusahaan. 
  Pada kriteria peluang total score adalah 2,067. Nilai 
tersebut didapat dari hasil penjumlahan faktor kunci pada 
kriteria peluang. Pada kriteria peluang faktor kebijakan 
pemerintah terhadap Bioenergi mempunyai score tertinggi yaitu 
1,200. Faktor peluang pasar masih luas mempunyai score 0,651 
dan faktor pendapatan masyarakat meningkat mempunyai score 
peluang terendah yaitu 0,216. Sedangkan total score kriteria 
ancaman adalah 0,750. Faktor tingkat permintaan masyarakat 
terhadap BBM (LPG) masih tinggi mempunyai score tinggi yaitu 
0,500 dan faktor adanya pesaing produk sejenis mempunyai 
score rendah yaitu 0,250. Perbedaan score tersebut dipengaruhi 
oleh tingkat kepentingan dan pengaruh faktor-faktor terhadap 
perkembangan CV. Agro Jawa Dwipa dari peringkat sangat kuat 
sampai lemah. Berdasarkan kriteria peluang dan ancaman yang 
dihadapi perusahaan ini memiliki score total matriks EFE 
sebesar 2,817. Score ini menunjukkan bahwaCV. Agro Jawa 
Dwipa berada di posisi kuat yang dapat merespon faktor 
eksternal dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberap faktor 
peluang yang mempunyai score tinggiseperti kebijakan 
pemerintah pada Bioenergi dan peluang pasar masih luas. 
Sehingga faktor peluang tersebut perlu dimanfaatkan. 
Pengoptimalan peluang yang dimiliki dapat berfungsi dan 
berperan dalam menghindari ancaman yang ada. Hasil 
perhitunganEFE dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 

4.4 The Matching Stage 

4.4.1 Matriks Internal-Eksternal (IE) 

  Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE) bertujuan untuk 
mengetahui posisi CV. Agro Jawa Dwipa dan menentukan 
strategi yang sesuai. Total nilai tertimbang matriks IFE sebesar 
2,735 berada pada kondisi rata-rata dalam melakukan 
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pemasaran. Total nilai tertimbang matriks EFE sebesar 2,817 
berada pada baris pertimbangan medium. Berdasarkan posisi 
tersebut dapat ditentukan bahwa titik pertemuan dari kedua 
sumbu tersebut berada pada sel ke-V (Gambar 4.1). Pada 
kondisi tersebut, strategi yang tepat untuk diterapkan CV. Agro 
Jawa Dwipa adalah melaksanakan strategi mempertahankan 
dan memelihara. Divisi pada sel III, V dan VII dapat 
melaksanakan strategi (Hold and Maintain) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1   Hasil Matriks IE CV. Agro Jawa Dwipa 

 Penetrasi pasar merupakan suatu strategi pertumbuhan 
di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk-produk 
yang ada di pasar-pasar yang telah ada sebelumnya. Strategi 
penetrasi pasar menekankan terhadap pemasaran produk yang 
sekarang dijalankan dengan pertimbangan telah dimilikinya 
keahlian dan ketrampilan dalam pengoperasian pemasaran baik 
untuk pelanggan yang ada, maupun untuk pelanggan baru. 
Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar (Market 
Share) produk pellet biomass yang sudah ada di pasar memalui 

I II III 

IV 
V 

(2,74;2,81) 
VI 

VII VIII IX 

Kuat 3,0-4,0

 
 Nilai IFE 2,68 

Lemah 1,0-1,9

 
 Nilai IFE 2,68 

Nilai IFE 2,68 

Tinggi 

3,0-4,0 

 

Rata” 
2,0-2,9 

Rendah 
1,0-1,9 

 

 

Nilai 

EFE 

2,81 

Rata” 2,0-2,9

 
 Nilai IFE 2,68 
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usaha pemasaran yang lebih aktif. Kegiatan yang perlu 
ditingkatkan adalah penambahan saluran distribusi dan cabang 
perusahaan serta meningkatkan program promosi. Memperluas 
jaringan distribusi sangat penting dilakukan untuk menjangkau 
konsumen yang lebih luas dan banyak. Saat ini CV. Agro Jawa 
Dwipa hanya sanggup menerima permintaan produk di wilayah 
Yogyakarta dan Jawa Tengah saja. Melakukan kegiatan 
promosi sangat penting diperhatikan untuk membuka pangsa 
pasar yang potensial. Saat ini, CV. Agro Jawa Dwipa belum 
mempunyai manajemen pemasaran dalam struktur perusahaan. 

Startegi pengembangan produk dilakukan dengan tujuan 
untuk meningkatkan daya saing. Diferensiasi produk dengan 
memperluas lini produk yang akan dijual, baik dari variasi, 
bentuk dan kualitas kemasan yang akan berdampak pada 
semakin banyaknya pilihan yang ditawarkan kepada konsumen, 
sehingga konsumen merasa puas (Umar, 2008).Hal ini dapat 
dilakukan dengan caramemperbaiki maupun memodifikasi 
produk pellet biomass yang dihasilkan untuk meningkatkan 
penjualan. Hal ini diperlukan adanya peningkatan kualitas 
produk tidak hanya spesifikasinya melainkan melakukan inovasi 
kemasan dan pelabelan maupun bentuk dan ukuran produk.  

 

4.4.2 Matriks Strengt, Weakness, Opportunity, Threat  
(SWOT) 
 

Matriks SWOT CV.Agro Jawa Dwipa menunjukkan 
berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk 
pengembangan CV. Agro Jawa Dwipa dalam memanfaatkan 
kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan 
ancaman. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SWOT, 
diperoleh beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan 
dalam pengembangan usaha CV. Agro Jawa Dwipa, alternatif 
tersebut dapat dilihat di Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4   Matriks SWOT CV. Agro Jawa Dwipa 
 Internal  
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

Strength (S) 
1. Variasi Jenis Pellet. 
2. Penanganan dan 

Penyimpanan Mudah. 
3. Harga Terjangkau. 
4. Tersedia Fasilitas 

Penunjang (Tungku). 
5. Ketersediaan Produk 

Terpenuhi. 
 

Weakness (W) 
1. Pemasaran Belum 

Optimal. 
2. Produk Memiliki  

Peminat Tertentu. 
3. Belum Memiliki 

Kemasan dan Label 
4. Wilayah Distribusi 

Belum Menjangkau 
Seluruh Konsumen. 

Opportunities 
(O) 

1. Peluang 
Pasar Masih 
Luas. 

2. Kebijakan 
Pemerintah 
Terhadap 
Bioenergi. 

3. Pendapatan 
Masyarakat 
Meningkat. 

 
 

Strategi SO 
1. Kegiatan sosialisasi 

dan penyuluhan 
manfaat pellet 
biomass kepada UKM 
(S1, S2,S4, S5, O2). 

2. Memberikan 
potongan harga pada 
pembelian minimal 
5kg (S3, O1, O3). 

3. Menerapkan sistem 
pembayaran secara 
tunai dan kredit (S3, 
O1, O3). 

Strategi WO 
1. Memperluas jaringan 

agen dan distributor di 
wilayah Yogyakarta dan 
sekitarnya (W1, 
W4,O1). 

2. Membentuk unit/ 
department manajemen 
pemasaranagar 
kegiatan pemasaran 
terfokuskan (W1, W2, 
O1, O3). 

3. Perbaikan Bahan 
Kemasan dan 
Penambahan Label 
Produk (W3, O1). 

Threats (T) 
1. Adanya 

Pesaing Produk 
Sejenis. 

2. Tingkat 
Permintaan 
Masyarakat 
Terhadap BBM 
(LPG) Tinggi. 

Strategi ST 
1. Pengembangan 

produk berupa 
penambahan variasi 
bahan baku pellet 
biomass (S1, S2, T1, 
T2). 

2. perbaikankualitas 
dengan tingkat 
kerapatan tepat dan 
keseragaman bentuk 
produk (S1, S2, T1). 

Strategi WT 
1. Memberikan 

pelayanan yang baik 
terhadap konsumen 
dengan konsep 
A3(sikap, perhatian dan 
tindakan)  (W1, W3, T1). 

2. Promosi melalui 
website, media sosial 
dan spanduk. (W1, 
W3,T1) 

Sumber: Data Primer Diolah (2016)  
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a. Strategi S-O (Strenght-Opportunity) 
 

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Pellet Biomass ke UKM 
(ST-1) 

Strategi sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan 
kesadaran akan manfaat dan kualitas pellet Bioenergi kepada 
UKM. Strategi ini menekankan pada strategi produk. Selama ini, 
hanya sebagian kecil UKM yang mengetahui tentang pellet 
biomass sebagai bahan bakar alternatif. Untuk itu, perlu 
dilakukan kegiatan yang dapat menyadarkan UKM dan 
masyarakat mengenai manfaat dan kualitas pellet biomass. 
Salah satu bentuk kegiatan sosialisasi pellet biomassa ini dapat 
dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang 
bertemakan Bioenergi. Menurut Dirgantoro (2007), produk baru 
dan bisnis baru sering tidak diketahui oleh pasar, yang berarti 
bahwa upaya promosi awal harus fokus pada membangun 
identitas. Pada situasi ini pemasar harus fokus melakukan 
promosi, keefektifan menjangkau pelanggan, dan memberi tahu 
pasar siapa mereka dan apa yang mereka tawarkan. 

Penyuluhan pellet biomass merupakan proses atau cara 
yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan 
penerangan atau informasi kepada UKM dari semula yang tidak 
tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu tentang 
manfaat dan kelebihan pellet biomass. Sebagai proses 
penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada 
memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai 
segala informasi yang ingin disampaikan kepada UKM 
(misalnya: cara penggunaan dan cara penyimpanan produk), 
sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang 
dimaksudkan oleh penyuluh atau juru-penerangnya. Kegiatan 
penyuluhan penggunaan produk pellet biomass ini dapat 
dilakukan dengan cara kerjasama dengan instansi-instansi 
terkait terhadap target pasar secara langsung. Instansi-instansi 
terkait diantaranya yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Badan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dan kegiatan-kegiatan 
Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh civitas 
akademik. Hal ini juga merupakan implementasi dari kebijakan 
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Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi 
Nasional yaitu untuk menjamin keamanan pasokan energi 
dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang 
berkelanjutan.  
 

2. Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
Strategi ini merupakan pemberian potongan harga atau 

bonus pada pembelian tertentu atau pada pelanggan tertentu. 
Strategi ini menekankan pada strategi harga. Harga pellet 
biomass CV. Agro Jawa Dwipa relatif lebih murah dibanding 
bahan bakar alternatif lainnya yaitu hanya Rp 1.500,00 Rp. 
2.000,00/kg. Harga ini dapat menjadi pertimbangan bagi calon 
pembeli untuk beralih menggunakan pellet biomass dibanding 
alternatif bahan bakar lainnya. CV. Agro Jawa Dwipa juga dapat 
memberikan potongan harga atau bonus pada pembelian dalam 
batas minimal jumlah pembelian sebanyak 5 kg untuk mendapat 
potongan harga. Selain itu, CV. Agro Jawa Dwipa juga dapat 
memberikan potongan harga atau bonus pada pelanggan 
tertentu misalnya pelanggan yang membeli pellet biomasslebih 
dari 3 kali dalam 1 bulan. Hal ini bertujuan untuk memberikan 
hak istimewa kepada pelanggan pellet biomass sehingga 
loyalitas akan terbangun.  

Pada strategi harga ini, CV. Agro Jawa Dwipa harus 
menentukan batasan waktu potongan harga agar pelanggan 
pellet biomass terpacu untuk membeli lebih banyak. Strategi 
harga ini cocok diterapkan CV. Agro Jawa Dwipa karena pellet 
biomass merupakan produk baru yang masih membutuhkan 
strategi khusus untuk menarik konsumen.  Adanya potongan 
harga dan pemberian bonus ini dapat menarik konsumen untuk 
membeli, mencoba dan akhirnya jika terpuaskan maka 
konsumen akan melakukan pembelian ulang pellet biomass. 
Tidak semua konsumen adalah orang yang berkecukupan, ada 
yang berekonomi pas-pasan bahkan tidak sedikit yang 
kekurangan dimana harga menjadi suatu pertimbangan. Banyak 
perusahaan begitu siap memberikan diskon, potongan harga, 
dan persyaratan khsusus untuk para penyalur dan pelanggan 
mereka sehingga mereka mungkin tidak menyadari betapa kecil 
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laba yang tersisa (Kartajaya, 2011). Oleh karena itu, CV. Agro 
Jawa Dwipa harus mempertimbangkan terlebih dahulu 
mengenai laba yang ingin didapatkan sebelum memberikan 
potongan harga untuk pelanggan. 

 
3. Menerapkan Sistem Pembayaran Secara Tunai dan 

Kredit. (ST-3) 
Berdasarkan beberapa kemudahan yang diberikan oleh CV. 

Agro Jawa Dwipa dan seiring kemampuan financial masyarakat, 
Pellet Biomass dapat diperoleh dengan beberapa cara: yaitu 
dengan pembelian secara tunai dan secara kredit. Pembelian 
secara tunai merupakan konsumen membeli produk 
pellet/tungku pellet biomassa dengan harga yang ditentukan 
oleh CV. Agro Jawa Dwipa secara tunai/langsung. Sedangkan 
pembelian kredit yaitu konsumen dapat membayar 3 kali 
angsuran dalam periode satu bulan (terhitung setelah menerima 
produk) pada CV. Agro Jawa Dwipa. Transaksi secara kredit 
yaitu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang 
pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-
angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah 
disepakati pembeli dan penjual(Ahmadi, 2010). 

 
b. Strategi W-O (Weakness-Opportunity) 

1. Memperluas Jaringan Agen dan Distributor di Wilayah 
Yogyakarta (ST-4) 

Selama ini CV. Agro Jawa Dwipa memiliki 7 agen pellet 
biomassa yang sebagian besar masih berada di Wilayah 
Yogyakarta dan Jawa Tengah. 7 agen tersebut terdapat di 
Kudus, Magelang, Sragen, Temanggung, Wonosobo, 
Yogyakarta,  dan Bandung. CV. Agro Jawa Dwipa dapat 
menambah jaringan agen dalam membantu menyampaikan 
produk pada jangkauan yang lebih luas lagi. Terutama di 
beberapa daerah Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat. 
Misalnya, 2 agen pellet Biomass di daerah Jawa Timur dan 1 
agen pellet Biomassa di Jawa Barat.Keputusan untuk 
menggunakan jaringan agen dalam penyampaian produk harus 
didasarkan atas pertimbangan manfaat dan biaya yang 
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ditimbulkan karena keputusan itu. Artinya, konsumen akan 
mendapatkan perlakuan yang adil apabila biaya pemasaran 
yang dikeluarkan, baik berupa margin yang dinikmati para 
penyalur dan biaya promosi penyalur, dapat ditutup dengan 
manfaat yang diperoleh dari pembelian produk (Subagyo, 2007).  

CV. Agro Jawa Dwipa juga dapat membuka penjualan 
produk terhadap distributor untuk memperluas jaringan 
distribusi. Masing-masing Jawa bagian barat, tengah dan timur 
terdapat 1 distributor pellet biomass. Distributor merupakan 
perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh pabrik atau 
pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan 
serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak 
langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang 
dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya (Subagyo, 
2007). 

2. Membentuk Unit/Department Manajemen Pemasaran 
(ST-5) 

Salah satu alternatif strategi lainnya yaitu membentuk 
unit/department manajemen pemasaran khusus pellet biomass 
agar kegiatan pemasaran terfokus. Selama ini, CV. Agro Jawa 
Dwipa belum mempunyai unit/departemen manajemen 
pemasaran khusus pellet biomassa sehingga kegiatan 
pemasaran belum maksimal. Fungsi dari unit/departemen 
pemasaran yaitu merencanakan, penganalisaan, pelaksanaan, 
mengimplementasikan dan controlling atau mengendalikan 
kegiatan pemasaran perusahaan agar tercapainya target atau 
tujuan (hasil penjualan meningkat). Sedangkan tugas dari 
manajemen pemasaran diantaranya adalah mempelajari 
kebutuhan dan keinginan konsumen, menetapkan harga agar 
memperoleh return on investment yang layak, mengatur 
distribusi, memeriksa penjualan serta menciptakan komunikasi 
pemasaran yang efektif dengan menggunakan media atau cara 
lain yang tepat.Strategi ini perlu dipertimbangkan CV. Agro 
Jawa Dwipa  karena membutuhkan biaya dan sumber daya 
manusia (SDM). 

Manajemen pemasaran merupakan aspek dalam ilmu 
pemasaran dimana fokus utamanya adalah penerapan nyata 
dari teknik-teknik pemasaran dalam kaitannya dengan visi dan 

http://rajapresentasi.com/
http://rajapresentasi.com/
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misi perusahaan yang menjalankannya. Oleh karena itu, 
pelaksanaannya sudah pasti membutuhkan perencanaan yang 
matang agar strategi yang dilakukan dapat mendatangkan 
keuntungan untuk jangka panjang.Perencanaan yang dibuat 
harus sesuai dengan visi, misi dan filosofi perusahaan serta 
berada dalam batas kemampuan perusahaan untuk 
melakukannya (Assauri, 2013). 

3. Perbaikan Bahan Kemasan dan Penambahan Label 
Produk(ST-6) 

CV. Agro Jawa Dwipa perlu memerhatikan dan 
memperbaiki bahan kemasan agar produk tetap terjaga 
kualitasnya. Bahan kemasan yang direkomendasikan yaitu sak 
dari jenis plastik LDPE Nomer 4 ukuran sedang (isi 5 kg) dan 
ukuran besar (isi 10kg/sak). Sifat mekanis jenis plastik LDPE 
adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dan permukaan 
agak berlemak. Hal ini membuat kemasan mudah diproses, 
kuat, fleksibel, kedap air, permukaan berlilin, tidak jernih tapi 
tembus cahaya,melunak pada suhu 70°C. Selama ini, label 
pada kemasan masih sebatas menampilkan nama produk, jenis 
dan berat pellet biomass. Oleh karena itu, CV. Agro Jawa Dwipa 
dapat menambahan informasi pada labeldiantaranya: merk 
produk, nama dan alamat pabrik, kode produksi (barkode),  
petunjuk atau cara penggunaan dan petunjuk atau cara 
peyimpanan.  Selain itu, CV. Agro Jawa Dwipa juga perlu 
menambahkan unsur-unsur menarik pada labelnya. Unsur-
unsur menarik tersebut bisa diimplementasikan salah satunya 
dengan membuat gambar maskot produk biomass yang menarik 
dan lucu (si Bio Pellet). Selain itu terdapat perpaduan warna 
pada kemasan yang sesuai dengan sifat produk. Kemasan 
merupakan pemicu karena fungsinya langsung berhadapan 
dengan konsumen. Pada situasi persaingan yang semakin 
tajam ini, estetika merupakan suatu nilai tambah yang dapat 
berfungsi sebagai “perangkap emosional” yang sangat ampuh 
untuk menjaring konsumen  (Wirya, 2009). 
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c. Strategi S-T (Strenght-Threat) 

1. Pengembangan Produk pada Variasi Bahan Baku 
Pellet Biomass (ST-7) 

Selama ini bahan baku yang digunakan CV. Agro Jawa 
Dwipa adalah ampas tebu, serbuk kayu dan limbah kertas BI. 
Beberapa komoditas pertanian/perkebunan bonggol jagung, 
serabut kelapa dan tembakau dapat dijadikan alternatif 
pengembangan produk dalam segi variasi bahan baku pellet 
biomass. Hal ini disebabkan komoditas tersebut masih banyak 
tersedia di tanah Indonesia. Komoditas-komoditas pilihan ini 
bertujuan untuk membantu pasokkan bahan baku dan 
memberikan lebih banyak pilihan jenis pellet biomass kepada 
konsumen. Pengembangan produk merupakan strategi yang 
mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara 
memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. 
Perusahaan melakukan suatu pengembangan produk sebagai 
upaya untuk lebih memenuhi kebutuhan konsumennya dan 
untuk meningkatkan penjualan dan lebih diterima oleh pasar 
sehingga nantinya akan meningkatkan penjualan (David, 2012). 

2. PerbaikanKualitas Kerapatan yang Tepat dan 
Keseragaman Bentuk Produk (ST-8) 

 Parameter yang digunakan sebagai standar mutu pellet 
biomass CV. Agro Jawa Dwipa meliputi kalori, kadar air, kadar 
abu, folatil dan fix carbon. Untuk itu, CV. Agro Jawa Dwipa perlu 
ditingkatkan agar sesuai dengan spesifikasi permintaan pasar 
baik dalam maupun luar negeri. Meningkatkan kualitas ini dapat 
dilakukan dengan menambah parameter uji kualitas produk 
berupa tingkat kerapatan (bulk density) dan keseragaman 
bentuk pellet biomass.Untuk mendapatkan kerapatan dan 
keseragaman bentuk yang tepat, perlu pengaturan yang tepat 
pada mesin press ball dan pengeringnya. Pellet biomass yang 
sesuai dengan permintaan pasar dapat memudahkan CV. Agro 
Jawa Dwipa untuk memasarkan dan menjualnya. Sebagai 
usaha mempertahankan kualitas produk, CV. Agro Jawa Dwipa 
harus rutin melakukan pengontrolan, sehingga dapat dilakukan 
evaluasi untuk menjadikannya lebih baik. Kualitas produk 
mencerminkan kemampuan produk untuk menjalankan 
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tugasnya. Suatu produk dikatakan berkualitas jika memenuhi 
kebutuhan dan keinginan pembeli. Kualitas ditentukan oleh 
pelanggan, dan pengalaman mereka terhadap produk atau jasa 
(Zulfikar, 2011). 

 
Tabel. 4.5 Standar Mutu Pellet Biomass Pasar Internasional 

Sifat dasar Premium grade Standard grade Utility grade 

Kerapatan (bulk 
density, lb/ft

3
) 

Diameter 
(inches) 
Diameter (mm) 
Pellet durability 

index 
Fines (percent 

at mill gate) 
Inorganic ash 
(%) 
Length (%> 1,5 
inc) 
Kadar air (%) 
Chloride (ppm) 

40,0 – 46,0 
 

0,230 – 0,285 
5,84 – 7,25 

>96,5 
 

<1,0 
 

<1,0 
<1,0 
<6,0 
<300 

38,0 – 46,0 
 

0,230 – 0,285 
5,84 – 7,25 

>95,0 
 

<1,0 
 

<2,0 
<1,0 
<10,0 
<300 

38,0 – 46,0 
 

0,230 – 0,285 
5,84 – 7,25 

>95,0 
 

<1,0 
 

<6,0 
<1,0 
<10,0 
<300 

Sumber : Roos and Brackley (2012) Standar Mutu Pellet 
Biomass pasar Internasional 

 
d. Strategi W-T (Weakness-Threats) 

1. Pelayanan Baik terhadapKonsumen (ST-9) 
CV. Agro Jawa Dwipa dapat menerapkan pelayanan yang 

baik terhadap konsumen dengan konsep 3 A yang meliputi: 
sikap(attitude), perhatian(attention) dan tindakan(action). 
Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan ini juga 
dapat berupa keramahan karyawan, kesopanan karyawan, 
memenuhi permintaan pelanggan, memberikan informasi yang 
jelas dan tidak mengecewakan pelanggan. Menurut Istijanto 
(2005), Pelayanan yang baik sangat penting bagi perusahaan 
karena erat kaitanya dengan hubungan pelanggan. Hubungan 
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dengan pelanggan merupakan kunci penting keberhasilan 
pemasaran. Pelanggan membutuhkan produk dan perusahaan 
membutuhkan pelanggan untuk orientasi keuntungan. Oleh 
karena itu, antara pelanggan dan perusahaan menjadi simbiosis 
mutualisme (saling menguntungkan) dalam hal berbisnis. 

2. Promosi melalui Website, Media Sosial dan Spanduk 
(ST-10) 

CV. Agro Jawa Dwipa menggunakan websitesebagai 
sarana memberi informasi secara detail jenis barang, harga, 
jalur pengiriman barang dan call centre. Alamat website CV. 
Agro Jawa Dwipa adalah www.agrojawadwipa.co.id. Dibutuhkan 
operator yang berkompeten dalam mengelola website yang aktif 
dan dinamis. Pengguna internet memanfaatkan website sebagai 
media informasi produk yang akan dibelinya. Pengguna internet 
biasanya menggunakan mesin mencari untuk menemukan 
barang yang dibutuhkannya. Mesin pencari tersebut akan 
mengarahkan pengguna pada beberapa website yang sesuai 
dengan kebutuhan pengguna (Sari, 2012). 

Pada media sosial, CV. Agro Jawa Dwipa dapat 
menggunakan Twitter. Pemilihan Twitter sebagai media promosi 
lebih disebabkan pada jumlah pengguna di Indonesia menjadi 
user peringkat ke dua dunia dengan 12% dari keseluruhan 
Twitteruserdi dunia. Dibutuhkan pula operator/admin yang 
berkompeten dalam mengelola twitter yang aktif dan dinamis. 
Konsumen merasa dekat dan bisa terlibat langsung dengan 
produk (Sari, 2012). 

Selain itu CV Agro Jawa Dwipa juga dapat memasang 
spanduk-spanduk produk di sekitar wilayah Yogyakarta yang 
strategis sebagai saran promosi.Tempat strategis untuk 
pemasangan spanduk salah satu diantaranya pada papan iklan 
resmi yang telah disediakan di pinggir jalan-jalan besar di 
daerah sekitar wilayah Yogyakarta.  

 

4.5 Analisis Analytical Hierarcy Process (AHP) 

Penentuan strategi pengembangan usaha Pellet Biomass 
CV. Agro Jawa Dwipa menggunakan metode AHP. Struktur 

http://www.agrojawadwipa.co.id/
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hierarki penentuan pengembangan usaha ini terdiri dari 2 level 
yakni strategi pemasaran dan alternatif strategi. Hasil 
pengolahan data kuisioner 2 dalam pengembangan usaha CV. 
Agro Jawa Dwipa dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.5.1 Kontruksi Model 

Pendekatan AHP menggunakan analisis perangkat lunak 
software Super Decisions dari data yang sudah terkumpul. Hasil 
analisis bisa memberikan penentuan keputusan prioritas 
alternatif strategi pengembangan usaha CV. Agro Jawa Dwipa. 
Hasil analisis hierarki yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada 
Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2  Hierarki Strategi Pengembangan Usaha CV. Agro Jawa Dwipa 
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4.5.2 Rasio Konsistensi 

Menurut Saaty (2006), nilai konsistensi AHP harus 
dibawah 10 % atau <0,1. Nilai rasio konsistensi pada data hasil 
penelitian ini diketahui denganoutput software super decision. 
Rekapitulasi rasio konsistensi dapat dilihat pada Lampiran 5. 
Hasil perhitungan nilai rasio konsistensi (CR) pada responden 
untuk kriteria sebesar 0,00388. Nilai inconsistecy dari alternatif 
strategi terhadap harga sebesar 0,022. Nilai inconsistecy dari 
alternatif strategi terhadap produk sebesar 0,027. Nilai 
inconsistecy dari alternatif strategi terhadap pemasaran sebesar 
0,029. Nilai inconsistecy dari alternatif strategi terhadap tempat 
sebesar 0,023. Keseluruhan hasil tersebut bernilai 10% atau 
<0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data penilaian dari 
responden telah konsisten. Apabila responden telah konsisten, 
maka tidak perlu ada pengambilan ulang data responden pakar.  

 

4.5.3 Bobot Kepentingan Kriteria 

 Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah 
strategi pemasaran 4P yaitu meliputi: produk, pemasaran, harga 
dan tempat. Masing-masing kriteria tersebut dihitung bobotnya. 
Hasil perhitungan bobot masing-masing kriteria dapat dilihat 
pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6 Bobot Kepentingan Kriteria 

Kriteria 
Bobot 

Kepentingan 
% 

Produk  0,2628 26 

Pemasaran 0,1409 14 

Harga  0,4554 46 

Tempat  0,1409 14 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
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Bobot prioritas keempat kepentingan kriteria strategi 
pemasaran CV. Agro Jawa Dwipa memiliki bobot yaitu produk 
sebesar 26%, pemasaran sebesar 14%, harga sebesar 46% 
dan tempat 14%. Dari hasil bobot kepentingan kriteria tersebut 
menunjukkan bahwa kriteria harga memiliki peran yang paling 
penting dalam mengembangkan usaha CV. Agro Jawa Dwipa di 
Yogyakarta. Kriteria pemasaran dan tempat memiliki nilai bobot 
yang sama, hal ini menunjukkan kedua kriteria tersebut memiliki 
peran yang sama penting dalam mengembangkan usaha CV. 
Agro Jawa Dwipa. 

CV. Agro Jawa Dwipa di Yogyakarta memberikan nama 
produknya dengan Pellet Biomass. Selama ini produk dikemas 
secara sederhana. Produk adalah sebagai apa saja yang 
ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, 
atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau 
kebutuhan. Produk merupakan unsur pertama dan paling 
penting dalam bauran pemasaran. Masing-masing produk 
diberikan merk yang berbeda untuk membedakannya dengan 
produk dari pesaing lainnya. Identifikasi merk dapat dilakukan 
dengan menggunakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan 
atau kombinasi dari hal-hal itu(Kotler dan Amstrong, 2009). 

CV. Agro Jawa Dwipa juga memperhatikan harga alternatif 
bahan bakar di pasaran, dengan harapan bahwa penetapan 
harga Pellet Biomass yang relatif murah dapat memberikan 
valueyang lebih tinggi kepada konsumen. Harga merupakan 
nilai suatu barang dan jasa yang diukur dengan sejumlah uang. 
Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan perusahaan. 
Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang 
membutuhkan pertimbangan cermat. Pada tingkat spesifik lagi, 
perusahaan dapat menetapkan harga untuk mencari-cari 
pelanggan baru atau secara menguntungkan mempertahankan 
pelanggan yang sudah ada (Kotler dan Amstrong, 2009).  

Menurut Freddy (2009) promosi adalah: “Aktivitas 
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 
mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar 
sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 
menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 
perusahaan yang bersangkutan”. Promosi merupakan salah 



63 
 

satu cara perusahaan melakukan komunikasi melalui pesan-
pesan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya kesadaran 
(awareness), ketertarikan (interest), dan berakhir dengan 
tindakan pembelian (puchase) yang dilakukan oleh pelanggan 
terhadap produk atau jasa perusahaan. Perusahaan biasanya 
menggunakan iklan, promosi penjualan, pengerahan tenaga-
tenaga penjualan, dan public relations sebagai alat 
penyampaian pesan-pesan tersebut dengan tujuan untuk dapat 
menarik perhatian dan minat masyarakat.  

CV. Agro Jawa Dwipa dalam strategi pemasaran juga 
memerhatikan aspek tempat. Hal ini lebih difokuskan pada 
distribusi produk pellet biomass. Pemilihan saluran distribusi 
menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh bagi marketing 
karena kesalahan dalam memilih dapat menghambat usaha 
penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Strategi saluran 
pemasaran diperlukan untuk mempermudah pasar konsumen 
yang pada umumnya terletak berjauhan dari destinasi dalam 
mendapatkan informasi tentang produk. Lokasi atau tempat 
yang erat kaitannya dengan potensi perusahaan seringkali ikut 
menentukan kesuksesan perusahaan (Hasibuan, 2007).  

 
4.5.4 Analisis Prioritas Alternatif Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan kegiatan yang dijalankan 
perusahaan untuk memasarkan produknya. Perancangan suatu 
strategi pemasaran tentu membutuhkan proses yang tepat agar 
kegiatan pemasan dapat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. Penyusunan strategi pemasaran membutuhkan 
kriteria yang mempengaruhi. Sebelumnya dilakukanpembobotan 
pada kriteria dengan menggunakan metode AHP. 

Berdasarkan hasil matriks SWOT didapatkan 10 alternatif 
strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi CV. Agro 
Jawa Dwipa. Selanjutnya dilakukan penilaian untuk masing-
masing alternatif strategi pemasaran. Hasil alternatif strategi 
pemasaran dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Prioritas Alternatif Strategi Pemasaran 

Alternatif Strategi Pemasaran Score Ranking 

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
 

0.14797 1 

Perbaikan Kualitas Kerapatan yang 
tepat dan Keseragaman produk (ST-8) 
 

0.10767 2 

Pengembangan Produk dan Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 
 

0.10578 3 

Menerapkan Sistem Pembayaran secara 
Tunai dan Kredit (ST-3) 
 

0.09994 4 

Promosi melaului Website, Media Sosial 
dan Spanduk (ST-10) 
 

0.09275 5 

Perbaikan Kemasan dan Penambahan 
Label (ST-6) 
 

0.09199 6 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor (ST-4) 
 

0.09093 7 

Sosialisasi dan Penyuluhan Pellet 
Biomass pada Masyarakat (ST1) 
 

0.08968 8 

Membentuk Unit/Departemen 
Manajemen Pemasaran (ST-5) 
 

0,08917 9 

Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 

0.08412 10 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 

 
 Berdasarkan Tabel 4.7 strategi yang mendapat prioritas 

pertama adalah memberikan potongan harga. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam menentukan strategi pemasaran, 
CV. Agro Jawa Dwipa lebih menitik beratkan pada harga. 
Strategi yang mendapat prioritas kedua adalah perbaikan 

kualitas kerapatan yang tepat dan keseragaman produk. Strategi 
yang mendapat prioritas ketiga adalah pengembangan produk 

dan variasi bahan baku pellet biomass. Strategi yang mendapat 



65 
 

prioritas keempat adalah menerapkan sistem pembayaran secara 

tunai dan kredit. Strategi yang mendapat prioritas kelima adalah 
promosi melaului website, media sosial dan spanduk. Strategi 
yang mendapat prioritas keenam adalah perbaikan kemasan dan 

penambahan label. Strategi yang mendapat prioritas ketujuh 
adalah memperluas jaringan agen dan distributor. Strategi yang 
mendapat prioritas kedelapan adalah sosialisasi dan penyuluhan 

pellet biomass pada masyaraka. Strategi yang mendapat 
prioritas kesembilan adalah membentuk unit/departemen 

manajemen pemasaran. Strategi yang mendapat prioritas 
kesepuluh adalah pelayanan baik terhadap konsumen. 

Pada persaingan produsen pellet biomass, untuk 
mengantisipasi banyaknya produsen sejenis yang terlibat dalam 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan 
CV. Agro Jawa Dwipa harus menempatkan orientasi potongan 
harga sebagai tujuan utama dan diyakini sebagai kunci utama 
untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan 
kepuasan kepada pelanggan produk dengan harga 
bersaing.Potongan harga (diskon) merupakan strategi alternatif 
pemasaran yang paling penting. Hal ini karenapotongan harga 
dapatmemepengaruhi perilaku konsumen untuk membeli dan 
menarik minat pasar (lebih ekonomis). Keadaan ekonomi 
seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Situasi ekonomi 
seseorang amat sangat mempengaruhi pemilihan produk dan 
keputusan pembelian pada suatu produk tertentu (Kotler, 2009). 

Perusahaan yang sukses akan mencari tahu kebutuhan 
atau keinginan pelanggan kemudian mengembangkan kualitas 
produk untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. 
CV. Agro Jawa Dwipa harus dapat memenangkan persaingan 
dengan menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi 
selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. 
Dalam aspek kualitas produk,  CV. Agro Jawa Dwipa perlu 
memperhatikan kerapatan dan keseragaman dari pellet biomas. 

Pengembangan produk baru atau menciptakan produk baru 
merupakan tugas yang sering terlupakan. Pada saat salah satu 
ataupun beberapa produk pellet biomass yang sedang 
dipasarkan itu berada pada tahap “kedewasaan”, maka CV. 
Agro Jawa Dwipa haruslah mulai memanfaatkan keuntungan 
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yang diperolehnya dari produk yang berada pada tahap tersebut 
untuk mengembangkan ide penciptaan produk baru. Produk 
baru inilah yang diharapkan nantinya dapat menggantikan 
produk lama yang sedang jaya tersebut. Dalam hal ini CV. Agro 
Jawa Dwipa dapat melakukan pengembangan produk pada 
variasi bahan baku pellet biomass. Hal ini dapat menjadi solusi 
bagi CV. Agro Jawa Dwipa dalam aspek ketersediaan produk 
dan keterbatasan bahan baku. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
1. Terdapat 10 alternatif strategi pemasaran berdasarkan 

matriks SWOT yaitu sosialisasi dan penyuluhan pellet 
biomass pada masyarakat, memberikan potongan 
harga,memberikan pembayaran secara tunai dan 
kredit,memperluas jaringan agen dan distributor, 
membentuk unit/departemen manajemen pemasaran, 
perbaikan kemasan dan penambahan 
label,pengembangan produk dan variasi bahan baku 
pellet biomass, standar kualitas kerapatan dan 
keseragaman produk,pelayanan baik terhadap 
konsumen, promosi melaului website, media sosial dan 
spanduk. 
 

2. Tiga prioritas strategi pemasaran terbaik berdasarkan 
metode AHP  secara berurutan yaitu memberikan 
potongan harga, perbaikan kualitas tingkat kerapatan 
tepat dan keseragaman bentuk serta pengembangan 
produk dan variasi bahan baku pellet biomassa. 
 

5.2 Saran 
 Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan 
sub kriteria yang belum ada pada penelitian ini (misalnya: 
kelengkapan informasi, kenyamanan pelayanan, kemudahan 
mendapatkan produk). Disarankan kepada perusahaan agar 
senantiasa mengontrol dan mengevaluasi kegiatan pemasaran 
yang dilakukan agar berjalan sesuai yang diinginkan dan 
mendapatkan hasil yang maksimal. 
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Lampiran 1. Kuisioner 1 (Bobot SWOT) 
 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

  

Malang, Februari 2016 

Yth. Pemilik 
CV. Agro Jawa Dwipa Yogyakarta 
Ditempat 
 
 
 
Dengan hormat, 

 
Dalam rangka menyusun tugas akhir guna memperoleh gelar 

sarjana, dengan : 
Nama  : Rofida Leo Badrawati 
Jurusan  : Teknologi Industri Pertanian 
 
Pada saat ini sedang menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul 
“Perencanaan Strategi Pemasaran Pellet Biomassa dengan Metode 
SWOT dan AHP  (Studi Kasus di CV. Agro Jawa Dwipa, Yogyakarta)”. 
Tujuan penelitian ini adalah menentukan bobot strategi perencanaan 
pemasran dengan menggunakan AHP. Manfaat penelitian ini adalah 
memberikan masukan terhadap perencanaan strategi pemasaran dan 
sebagai bahan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan 
penetapan strategi pemasaran produk pellet biomassa sehingga dapat 
meningkatkan penjualan dan daya saing. 
 

Saya berharap kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi 
kuesioner ini. Atas perhatian serta kesedian dan waktu yang telah 
diberikan, saya sampaikan terima kasih. 
 

 
Hormat saya, 

 
 
 

Rofida Leo Badrawati 
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KUESIONER PENELITIAN PENENTUAN STRATEGI PEMASARAN 
PELLET BIOMASSA PADA CV AGRO JAWA DWIPA 

 
Petunjuk pengisisan : 

1. Anda diharapkan dengan teliti membaca setiap pertanyaan 
yang diajukan 

2. Berilah tanda silang (X) atau (O) pada jawaban yang anda 
anggap paling benar pada tempat yang disediakan 

3. Jika jawaban anda tidak ada pada pilihan yang tersedia, anda 
diperkenankan untuk menjawab pilihan jawaban lainnya 
dengan mengisi  titik-titik (...) yang telah tersedia. 
 

A. IDENTITAS RESPONDEN : 
1. Nama :  
2. Alamat  :  
3. Jenis kelamin:  
4. Umur  

a 17-20 Thn   b 21-30 Thn  
c 31-40Thn   d 41-50 Tahun 
e>50 tahun 

a. Pendidikan terakhir : 
a. SD   b. SMP   c. SMA   d. Sarjana 

 
 

B. PENILAIAN BOBOT TERHADAP FAKTOR STRATEGI 
INTERNAL DAN EKSTERNAL 

Tujuan : 
Mendapatkan penilaian para responden mengenai faktor-faktor 

internal dan eksternal dengan cara pemberian bobot terhadap 
seberapa besar faktor tersebut dapat mempengaruhi atau membentuk 
keberhasilan perencanaan strategi pemasaran produk pellet biomassa 
pada CV. Agro Jawa Dwipa. 
 
Petunjuk Umum : 
1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden 
2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing 

responden 
3. Pengisian kuesioner diisi secara langsung oleh responden untuk 

menghindari jawaban yang tidak konsisten. 
 
 
 

6. Jabatan : 

a. Pemilik/ketua 

Perusahaan 

b. Sekertaris Perusahaan 

c. Bendahara Perusahaan 

d. Bagian Pemasaran 

e. Bagian Produksi 

 

7. Masa Kerja: ... tahun ... 

bulan 
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Petunjuk Khusus : 
1. Bobot diberikan berdasarkan metode pairwase comparison, yaitu 

penilaian bobot (weight) dengan membandingkan setiap faktor 
strategis internal dan eksternal. Dalam menentukan bobot setiap 
variabel digunakan skala 1,2, dan 3 dengan keterangan sebagai 
berikut : 
1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator 
vertikal 
2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal 
3 = jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator 
vertikal. 

2. Penentuan bobot merupakan pandangan masing-masing 
responden terhadap setiap faktor-faktor strategis internal dan 
eksternal usaha. 

3. Indikator horisontal adalah indikator yang terdapat pada kolom 
vertikal dan sebaliknya. Misalnya: jika faktor “variasi jenis 
pellet”(A) pada kolom vertikal lebih penting daripada faktor “lokasi 
perusahaan” (E) pada baris horizontal,maka diberikan bobot 
sebesar 3. 
 

Identifikasi Bobot Faktor Strategi Internal 

  A B C D E F G H I Tot
al  

Bobot  

A            

B            

C            

D            

E            

F            

G            

H            

I            

Total             
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Keterangan Kekuatan-Kelemahan: 
A: Variasi jenis pellet 
B: Penanganan dan penyimpanan   mudah 
C: Harga terjangkau 
D: Tersedia fasilitas penunjang (tungku) 
E: Ketersediaan produk yang terbatas 
F: Kegiatan pemasaran belum optimal 
G: Produk memiliki peminat tertentu 
H: Belum memiliki kemasan dan pelabelan 
I: Jalur distribusi belum menjangkau seluruh konsumen 

 

Identifikasi Bobot Faktor Strategi Eksternal 

 A B C D E Total  Bobot  

A        

B        

C        

D        

E        

Total         

 

Keterangan Peluang-Ancaman: 
A : Peluang pasar yang masih luas 
B : Kebijakan pemerintah terhadap Bioenergi 
C : Pendapatan masyarakat meningkat 
D: Adanya pesaing produk sejenis 
E: Tingkat permintaan masyarakat terhadap BBM tinggi  
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C. PENENTUAN PERINGKAT (RATING) 

Tujuan: 
Mendapatkan penilaian para responden mengenai faktor-faktor 

internal dan eksternal dengan pemberian rating terhadap seberapa 
besar faktor tersebut dapat mempengaruhi atau membentuk 
keberhasilan perencanaan strategi pemasaran produk pellet biomassa 
pada CV Agro Jawa Dwipa. Penilaian rating dilakukan untuk melihat 
seberapa besar respon perusahaan terhadap faktor strategis eksternal 
perusahaan. 

 
Petunjuk Umum: 

1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden 
2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing 

responden 
3. Pengisian kuesioner diisi secara langsung(menghindari 

jawaban yang tidak konsisten) 
4. Tuliskan nilai rating faktor sesuai kriteria, pada kolom rating 

yang telah tersedia 
 
a) Penentuan Rating faktor Internal 
Pertanyaan : 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, bagaimana faktor-faktor kekuatan 

dan kelemahan internal dibawah ini mempengaruhi produk pellet 
biomassa? 

 
Alternatif pemberian bobot terhadap faktor-faktor internal berupa 

kekuatan dan kelemahan yang tersedia adalah: 
 
Kriteria Kekuatan : 
1) Nilai 1, jika faktor strategis =kekuatan kecil yang memiliki 

pengaruh kecil (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis =kekuatan kecil yang memiliki 

pengaruh besar (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis =kekuatan utama yang memiliki 

pengaruh kecil (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor strategis =kekuatan utama yang memiliki 

pengaruh besar (sangat kuat) 
 
Kriteria Kelemahan : 
1) Nilai 1, jika faktor strategis =kelemahan utama yang memiliki 

pengaruh besar (sangat lemah) 
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2) Nilai 2, jika faktor strategis=kelemahan utama yang memiliki 
pengaruh kecil (lemah) 

3) Nilai 3, jika faktor strategis = kelemahan kecil yang memiliki 
pengaruh besar (kuat) 

4) Nilai 4, jika faktor strategis = kelemahan kecil yang memiliki 
pengaruh kecil (sangat kuat) 

 
 

Faktor Strategis 
Internal 

1 2 3 4 

Kekuatan      

Variasi jenis pellet     

Penanganan dan 
penyimpanan mudah 

    

Harga terjangkau     

Tersedia fasilitas penunjang 
(tungku) 

    

Ketersediaan produk yang 
terbatas 

    

Kelemahan      

Kegiatan pemasaran belum 
optimal 

    

Produk memiliki peminat 
tertentu 

    

Belum memiliki kemasan 
dan pelabelan 

    

Jalur distribusi belum 
menjangkau seluruh 
konsumen 

    

 

b. Penentuan Rating Faktor Eksternal 
Pertanyaan : 
Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, bagaimana faktor-faktor peluang 

dan ancaman eksternaldibawah ini mempengaruhi produk 
pellet biomassa? 

 
Alternatif pemberian bobot terhadap faktor-faktor eksternal 

berupa peluang dan ancaman yang tersedia adalah : 
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Kriteria Peluang : 
1) Nilai 1, jika faktor memiliki kemampuan tidak baik dalam 

meraih peluang (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor memiliki kemampuan cukup baik dalam 

meraih peluang (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktormemiliki kemampuan baik dalam meraih 

peluang (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor memiliki kemampuan sangat baik dalam 

meraih peluang (sangat kuat) 
 
Kriteria Ancaman : 
1) Nilai 1, jika faktor merupakan ancaman yang memiliki 

pengaruh sangat kuat (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor merupakan ancaman yang memiliki 

pengaruh kuat (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor merupakan ancaman yang memiliki 

pengaruh lemah (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor merupakan kelemahan kecil yang memiliki 

pengaruh sangat lemah (sangat kuat) 
 
 

Faktor Strategis Eksternal 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

Peluang      

Peluang pasar yang masih luas     

Kebijakan pemerintah terhadap Bioenergi     

Pendapatan masyarakat meningkat     

Ancaman      

Adanya pesaing produk sejenis     

Tingkat permintaan masyarakat terhadap BBM 
tinggi 
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Lampiran 2. Hasil Perhitungan  IFE 

Tabel 1.  Hasil Kuisioner Pakar 2 
 
PAKAR I (OWNER) 

       
            

  
A

A 
B

B 
C

C 
D

D 
E

E 
F

F 
G

G 
H

H 
I

I TOTAL BOBOT 

A   1 3 1 1 1 2 3 1 13 0,0942 

B 3   3 3 2 2 2 3 1 19 0,1377 

C 1 1 1 1 1 1 2 3 1 11 0,0797 

D 3 2 3   1 1 3 3 2 18 0,1304 

E 3 2 3 3   1 3 3 2 20 0,1449 

F 3 2 3 2 2   3 3 2 20 0,1449 

G 1 1 1 1 1 1   3 1 10 0,0725 

H 1 1 1 1 1 1 2   1 9 0,0652 

I 3 2 2 2 1 2 3 3   18 0,1304 

TOTAL   138 1 

Sumber: Data Diolah 2016 
 
Tabel 2.Hasil Kuisioner Pakar 2 
PAKAR 2 (MP) 

     
            

  
A

A 
B

B 
C

C 
D

D 
E

E 
F

F 
G

G 
H

H 
I

I TOTAL BOBOT 

A   1 3 1 1 1 2 3 1 13 0,0949 

B 3   3 2 1 2 2 3 1 17 0,1241 

C 1 1 1 1 1 1 2 3 1 11 0,0803 

D 3 2 3   1 1 2 3 2 17 0,1241 

E 3 3 3 2   2 3 3 1 20 0,146 

F 3 3 3 2 2   3 3 2 21 0,1533 

G 1 1 2 1 1 1   3 1 11 0,0803 

H 1 1 1 1 1 1 2   1 9 0,0657 

I 3 2 2 2 2 2 2 3   18 0,1314 

TOTAL   137 1 

Sumber: Data Diolah 2016 
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Tabel 3. Hasil Kuisioner Pakar 3 

          PAKAR 3 (MK) 
         

  
A

A 
B

B 
C

C 
D

D 
E

E 
F

F 
G

G 
H

H 
I

I TOTAL BOBOT 

A   1 3 1 1 1 2 3 1 13 0,097 

B 3   3 2 1 2 2 3 1 17 0,1269 

C 1 1   1 1 1 2 3 1 11 0,0821 

D 3 2 3   1 1 2 3 2 17 0,1269 

E 3 3 3 2   1 3 3 1 19 0,1418 

F 3 3 3 2 2   3 3 2 21 0,1567 

G 1 1 1 1 1 1   2 1 9 0,0672 

H 1 1 1 1 1 1 2   1 9 0,0672 

I 3 2 2 2 2 2 2 3   18 0,1343 

TOTAL   134 1 
Sumber: Data Diolah 2016 

 

Tabel 4. Rata-rata Pembobotan  

IN PAKAR 1 PAKAR 2 PAKAR 3 JUMLAH RATA" 

A 0,0942 0,0949 0,097 0,2861 0,095367 

B 0,1377 0,1241 0,1269 0,3887 0,129567 

C 0,0797 0,0803 0,0821 0,2421 0,0807 

D 0,1304 0,1241 0,1269 0,3814 0,127133 

E 0,1449 0,146 0,1418 0,4327 0,144233 

F 0,1499 0,1533 0,1567 0,4599 0,1533 

G 0,0725 0,0803 0,0672 0,22 0,073333 

H 0,0652 0,0657 0,0672 0,1981 0,066033 

i  0,1304 0,1314 0,1343 0,3961 0,132033 

 

Sumber: Data Diolah 2016 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan  EFE 

 

Sumber: Data Diolah 2016  
 

Sumber: Data Diolah 2016 
 

Sumber: Data Diolah 2016  

Tabel 1: Hasil Kuisioner Pakar 1 (Owner) 

 
A B C D E TOTAL BOBOT 

A 
 

1 3 3 2 9 0,2195 

B 3 
 

3 3 3 12 0,2927 

C 1 1 1 1 2 5 0,122 

D 1 1 2 
 

1 5 0,122 

E 3 1 3 3 
 

10 0,2439 

TOTAL 
     

41 1 

Tabel 2: Hasil Kuisioner Pakar 2(MP) 

  A B C D E TOTAL BOBOT 

A 
 

1 3 3 1 8 0,2051 

B 3 
 

3 3 3 12 0,3077 

C 1 1 1 1 1 4 0,1026 

D 1 1 2 
 

1 5 0,1282 

E 3 1 3 3 
 

10 0,2564 

TOTAL           39 1 

Tabel 3: Hasil Kuisioner Pakar 3 (MK) 

 
A B C D E TOTAL BOBOT 

A 
 

1 3 3 2 9 0,225 

B 3 
 

3 3 3 12 0,3 

C 1 1 1 1 1 4 0,1 

D 1 1 2   1 5 0,125 

E 3 1 3 3 
 

10 0,25 

TOTAL         
 

40 1 



82 
 

Tabel 4.  Rata-rata Pembobotan 

EKS PAKAR 1 PAKAR 2 PAKAR 3 JUMLAH RATA" 

A 0,2195 0,2051 0,225 0,6496 0,216533 

B 0,2927 0,3077 0,3 0,9004 0,300133 

C 0,122 0,1026 0,1 0,3246 0,1082 

D 0,122 0,1282 0,125 0,3752 0,125067 

E 0,2439 0,2564 0,25 0,7503 0,2501 

Sumber: Data Diolah 2016 

  





84 
 

 

 Tabel Skala Penilaian 
Intensitas 
Kepenting

an 
Definisi Keterangan 

1 Sama 
penting 

kedua elemen memiliki pengaruh yang 
sama 

3 Sedikit lebih 
penting 

Pengalaman dan penilaian sedikit 
memihak satu elemen 

5 Lebih penting Pengalaman dan penilaian lebih kuat 
memihak satu elemen dibandingkan 
pasangannya 

7 Sangat lebih 
penting 

Satu elemen sangat disukai dan 
terlihat dominasinya 

9 Mutlak 
penting 

Satu elemen mutlak lebih disukai 
dibandingkan pasangannya 

2,4,6,8 Nilai antara  Apabila diperlukan sebuah kompromi 

 
 
Tabel 2. Hasil Kuisioner 2(AHP) Perbandingan Kriteria 

Sumber:Pengolahan Software Super Decision 
 

Keterangan: pengisian pada perbandingan berpasangan 
pada software Super Decision didapat dari hasil menyatukan 
hasil kuisioner para pakar dengan menggunakan persamaan 
rata-rata geometri. 

Atribut Kriteria Bobot Kepentingan 
Atribut 
Kriteria 

Harga  9 8 7 6 5 4 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemasaran  

Harga  9 8 7 6 5 4 3 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Produk  

Harga  9 8 7 6 5 4 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tempat  

Pemasaran  9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 3 4 5 6 7 8 9 Produk 

Pemasaran 9 8 7 6 5 4 3 2 X 2 3 4 5 6 7 8 9 Tempat 

Produk  9 8 7 6 5 4 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tempat 
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c. Perbandingan antar Alternatif Strategi terhadap 

Alternatif Strategi Pemasaran 

 Berdasarkan matriks SWOT maka beberapa rumusan strategi 
alternatif yang dapat dijalankan oleh CV. Agro Jawa Dwipa adalah 
sebagai berikut: 

Strategi S-O 

 Sosialisasi dan Penyuluhan Pellet Biomass ke Masyarakat 
(ST-1) 

 Memberikan Potongan Harga (ST-2) 

 Menerapkan Pembayaran Secara Tunai dan Kredit. (ST-3) 
 
Strategi W-O 

 Memperluas Jaringan Agen dan Distributor di Wilayah 
Yogyakarta (ST-4) 

 Membentuk Unit/Department Manajemen Pemasaran (ST-5) 

 Perbaikan Bahan Kemasan dan Penambahan Label Produk 
(ST-6) 

 
Strategi S-T 

 Pengembangan Produk pada Variasi Bahan Baku Pellet 
Biomass (ST-7) 

 Meningkatkan Standar Kualitas Kerapatan dan Keseragaman 
Bentuk Produk (ST-8) 

 
Strategi W-T 

 Pelayanan Baik terhadap Konsumen (ST-9) 

 Promosi melalui Website, Media Sosial dan Spanduk (ST-10) 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Y70-rxbA5eQ/UWJCZVTerkI/AAAAAAAAARY/7_FOBkJin1I/s330/4+rata-rata+geometri.PNG
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Tabel 3. Hasil Kuisioner 2(AHP) Perbandingan Alternatif Strategi

gi 
 

Tabel 3. Hasil Kuisioner 2 (AHP) Perbandingan Alternatif Strategi 

 

 

Tabel 3. Hasil Kuisioner 2 (AHP) Perbandingan Alternatif Strategi 

 

 

 

Alternatif Strategi Bobot Kepentingan Alternatif Strategi 

Sosialisasi dan Penyuluhan 
Pellet Biomass ke Masyaraka (St-
1) 

j 
                

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 

Sosialisasi dan Penyuluhan 
Pellet Biomass ke Masyaraka (St-
1) 

                 
Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit. (ST-3) 

Sosialisasi dan Penyuluhan 
Pellet Biomass ke Masyaraka (St-
1) 

                 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 

Sosialisasi dan Penyuluhan 
Pellet Biomass ke Masyaraka (St-
1) 

                 
Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5) 

Sosialisasi dan Penyuluhan 
Pellet Biomass ke Masyaraka (St-
1) 

                 
Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk (ST-6) 

Sosialisasi dan Penyuluhan 
Pellet Biomass ke Masyaraka (St-
1) 

                 
Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

Sosialisasi dan Penyuluhan 
Pellet Biomass ke Masyaraka (St-
1) 

                 

Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

Sosialisasi dan Penyuluhan 
Pellet Biomass ke Masyaraka (St-
1) 

                 
Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 
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Tabel 3. Hasil Kuisioner 2(AHP) Perbandingan Alternatif Strategi (Lanjutan) 

Alternatif Strategi Bobot Kepentingan Alternatif Strategi 

Sosialisasi dan Penyuluhan Pellet 
Biomass ke Masyaraka 

 (St-1) 
                 

Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

Memberikan Potongan Harga (ST-2)                  
Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit. (ST-3) 

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
                 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
                 

Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5) 

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
                 

Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk (ST-6) 

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
                 

Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
                 

Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
                 

Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 

Memberikan Potongan Harga (ST-2) 
                 

Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit (ST-3)                  

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 
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Tabel 3. Hasil Kuisioner 2(AHP) Perbandingan Alternatif Strategi (Lanjutan) 

Alternatif Strategi Bobot Kepentingan Alternatif Strategi 

Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit (ST-3)                  

Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5) 

Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit (ST-3)                  

Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk (ST-6) 

Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit (ST-3)                  

Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit (ST-3)                  

Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit (ST-3)                  

Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 

Menerapkan Pembayaran Secara 
Tunai dan Kredit (ST-3)                  

Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 

                 
Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5) 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 

                 
Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk (ST-6) 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 

                 
Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 

                 

Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 

                 
Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 
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Tabel 3. Hasil Kuisioner 2 (AHP) Perbandingan Alternatif Strategi (Lanjutan) 

Alternatif Strategi Bobot Kepentingan Alternatif Strategi 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor di Wilayah Yogyakarta 
(ST-4) 

                 
Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5)                  

Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk (ST-6) 

Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5)                  

Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5) 

                 

Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5)                  

Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 

Membentuk Unit/Department 
Manajemen Pemasaran (ST-5)                  

Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk  (ST-6)                  

Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk  (ST-6) 

                 

Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk  (ST-6)                  

Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 

Perbaikan Bahan Kemasan dan 
Penambahan Label Produk  (ST-6)                  

Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 3 4 5 6 7 8 9 
Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

9 8 7 6 5 4 3 2 X 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 
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Tabel 3. Hasil Kuisioner 2 (AHP) Perbandingan Alternatif Strategi (Lanjutan) 

Alternatif Strategi Bobot Kepentingan Alternatif Strategi 

Pengembangan Produk pada Variasi 
Bahan Baku Pellet Biomass (ST-7) 

9 8 7 6 5 4 3 2 X 2 3 4 5 6 7 8 9 
Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

9 8 7 6 5 4 3 2 X 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 

Meningkatkan Standar Kualitas 
Kerapatan dan Keseragaman Bentuk 
Produk (ST-8) 

9 8 7 6 5 4 3 2 X 2 3 4 5 6 7 8 9 
Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

Pelayanan Baik terhadap Konsumen 
(ST-9) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 3 4 5 6 7 8 9 
Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk (ST-10) 

 

Sumber:Pengolahan Software Super Decision. 
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Lampiran 5 Rekapitulasi Rasio Konsistensi 

a. Rasio Konsistensi  Kriteria 
 

 

Gambar 1. Nilai inconsistency dari kriteria adalah0,00388. 
Sumber: Pengolahan Software Super Decision. 
 
b. Rasio Konsistensi Alternatif Strategi 

Gambar 2. Nilai inconsistecy dari alternatif strategi 
terhadap harga adalah 0,02194 

Sumber: Pengolahan Software Super Decision. 
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Lampiran 6. Hasil Prioritas Alternatif Strategi 

 
Tabel 1: Hasil Prioritas Alternatif Strategi  

 
Sumber: Pengolah data Super Decision  

 
Name 

 

Normalize 
by 

Cluster 
Limiting 

Strategi Pemasaran 0,00000 0,000000 

Harga  0,45541 0,227704 

Pemasaran  0,14088 0,070440 

Produk 0,26283 0,131416 

Tempat 0,14088 0,070440 

Sosialisasi dan Penyuluhan Pellet 
Biomassa 

0,08968 0,044840 

Memberikan Potongan Harga 0,14797 0,073984 

Menerapkan Sistem Pembayaran 
secara Tunai dan Kredit 

0,09994 0,049970 

Memperluas Jaringan Agen dan 
Distributor 

0,09093 0,045463 

Membentuk Unit/Departemen 
Manajemen Pemasaran 

0,08917 0,044584 

Perbaikan Kemasan dan 
Penambahan Label 

0,09199 0,045997 

Pengembangan Produk dan 
Variasi Bahan Baku Pellet 

0,10578 0,052891 

Perbaikan Kualitas Kerapatan 
yang Tepat dan Keseragaman 
Bentuk 

0,10767 0,053837 

Pelayanan Baik terhadap 
Konsumen 

0,08412 0,042060 

Promosi melalui Website, Media 
Sosial dan Spanduk 

0,09275 0,046373 
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Lampiran 7  Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bahan baku dari ampas 
tebu 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 

Gambar 2. Pellet Biomass bahan 
bakuserbuk kayu 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 

Gambar 3.  Bahan baku dari limbah 
uang kertas 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 

Gambar 4. Produk Pellet Biomass dan 
Kompor Pellet Biomass 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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