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I   PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 
di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2013 meningkat 
sebesar 8,871 persen, yaitu dari 52.764.603 menjadi 
57.900.787 (BPS, 2014). Semakin meningkatnya jumlah UKM 
menimbulkan persaingan untuk mempertahankan bidang 
usahanya. Menurut Arafat (2006), persaingan yang semakin 
ketat, menuntut setiap pelaku usaha untuk lebih memperhatikan 
lingkungan yang dapat mempengaruhi usahanya, agar 
perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran yang tepat 
untuk diterapkan pada unit usahanya. Menurut UU No. 9 tahun 
1995, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan usaha 
kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp.200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha), memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak senilai 1 
milyar rupiah, dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. UKM 
dengan berbagai bidang usaha telah banyak berkembang di 
kota Batu. Produk dari UKM di Batu diantaranya berupa keripik 
buah, sari buah, dodol buah, jenang buah, bakpia buah, dan 
wingko buah. Produk-produk tersebut dijadikan sebagai oleh-
oleh khas Malang dengan tujuan mempermudah pemasaran 
pada wisatawan. Persaingan secara umum dialami oleh semua 
jenis usaha dan produk, termasuk keripik buah. Salah satu UKM 
yang memproduksi keripik buah adalah UD. Ramayana Agro 
Mandiri.  

UD. Ramayana Agro Mandiri merupakan unit usaha yang 
bergerak dalam bidang pengolahan buah seperti jenang buah, 
keripik buah, dodol buah, dan bakpia apel dan nangka. 
Kapasitas produksi UD. Ramayana Agro Mandiri sebesar 500-
600 kg per harinya. Dalam rangka pengembangan usaha dan 
memenuhi permintaan pasar, UKM tersebut melakukan kerja 
sama dengan pengusaha lain untuk memproduksi produknya, 
tetapi pengemasan produk tetap dilakukan di UD. Ramayana 
Agro Mandiri. Merek produk dari UKM tersebut adalah 
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Ramayana, Krisna, dan Krezzto. UD. Ramayana Agro Mandiri 
bersaing ketat dengan UKM lain dalam memasarkan produk 
keripik buah di Kota Batu. Produk sejenis dari banyak pesaing 
dengan berbagai keunggulan, menjadi tantangan bagi UD. 
Ramayana Agro Mandiri untuk merebut pasar industri. Usaha 
tersebut dapat dilakukan dengan menyusun perencanaan 
strategi pemasaran yang tepat agar penjualan produk dapat 
maksimal.  

Pemasaran yang digunakan oleh UD. Ramayana Agro 
Mandiri untuk memasarkan produknya yaitu secara online dan 
offline. Pemasaran online dilakukan melalui media sosial 
meliputi facebook dan website perusahaan. Offline marketing 
dilakukan dengan memasarkan produk melalui beberapa outlet 
atau retail yang telah bekerja sama dengan UKM. Produk-
produk dari UD. Ramayana Agro Mandiri di pasarkan di 
beberapa daerah meliputi Malang, Batu, Kediri, Blitar, Surabaya, 
Denpasar, JABODETABEK, Kalimantan, dan Nusa Tenggara 
Barat. Permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk 
UD. Ramayana Agro Mandiri yaitu kurang maksimalnya 
penjualan produk keripik buah (keripik mangga, keripik nanas, 
dan keripik pepaya). Hal tersebut ditandai dengan jumlah 
produk yang terjual 170 packs dari total stok produk di retail 
sebanyak 200 packs. Berdasarkan permasalahan tersebut, 
maka perlu dilakukan perencanaan strategi pemasaran 
terhadap produk keripik buah, sehingga stok produk pada retail 
dapat terjual secara keseluruhan. Pemilihan Kota Batu dari 
beberapa daerah pemasaran dikarenakan penjualan produk 
keripik buah Ramayana lebih rendah dari daerah-daerah 
pemasaran lainnya. Perencanaan strategi pemasaran dapat 
dilakukan menggunakan metode AHP, ANP, Fuzzy TOPSIS, 
Fuzzy SWOT, SWOT, dan QSPM.  

Perencanaan strategi pemasaran ini dilakukan 
menggunakan analisis SWOT dan TOPSIS (Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Menurut 
Soegoto (2009), SWOT merupakan suatu analisis yang 
digunakan untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi 
dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan 
dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan 
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ancaman). Kelebihan analisis SWOT, yaitu mudah dipahami, 
partisipatif, dapat digunakan untuk berbagai ukuran organisasi. 
Hasil analisis SWOT berupa alternatif strategi pemasaran yang 
dapat dilakukan dengan cara mempertahankan kekuatan dan 
meningkatkan keuntungan  dari peluang yang ada dan 
meminimalkan kekurangan dan menghindari ancaman. Hasil 
analisis SWOT akan diintegrasikan ke metode TOPSIS. 
Menurut Hidayat (2010), metode TOPSIS merupakan salah satu 
metode Multi Atribut Decision Making (MADM) untuk 
menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. TOPSIS 
memiliki kelebihan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, 
komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk 
mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam 
bentuk matematis yang sederhana. Metode TOPSIS digunakan 
untuk meranking alternatif strategi pemasaran yang telah 
disusun menggunakan matriks SWOT. Hasil dari metode 
TOPSIS dalam perencanaan strategi pemasaran berupa 
terpilihnya strategi terbaik yang dapat direkomendasikan 
menjadi solusi terbaik. Melalui penggabungan dua metode 
tersebut diharapkan diperoleh solusi terbaik untuk memasarkan 
keripik buah Ramayana.  

1.2    Rumusan Masalah 

Strategi pemasaran yang dilakukan UD. Ramayana Agro 
Mandiri dalam memasarkan produk keripik buah belum 
memberikan hasil yang maksimal. Produk keripik buah 
Ramayana yang penjualannya belum maksimal meliputi keripik 
mangga, nanas, dan pepaya. Hal tersebut ditandai dengan 
jumlah produk yang terjual 170 packs dari total stok produk di 
retail yang berjumlah 200 packs. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan strategi pemasaran 
terhadap produk keripik buah, sehingga stok produk pada retail 
dapat terjual secara keseluruhan. 
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1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan alternatif strategi pemasaran keripik buah 
yang tepat untuk diterapkan pada UD. Ramayana Agro 
Mandiri menggunakan metode SWOT. 

2. Menentukan urutan prioritas strategi pemasaran 
keripik buah yang tepat bagi UD. Ramayana Agro 
Mandiri menggunakan metode TOPSIS.  

1.4    Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  
Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang perencanaan strategi pemasaran 
menggunakan metode SWOT dan TOPSIS. 

2. Bagi Perusahaaan 
Penelitian diharapkan dapat memberi masukan untuk 
pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan 
strategi pemasaran.  

 


