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II   TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Keripik Buah 

Keripik buah merupakan camilan sehat yang terbuat dari 
bahan alami berupa buah-buahan segar. Beberapa macam 
olahan keripik buah meliputi keripik pisang, nangka, mangga, 
pepaya, dan nanas. Kualitas keripik buah yang bagus terbuat 
dari buah yang cukup keras dan tidak terlalu matang agar 
diperoleh potongan yang tipis (Anonim, 2010). Buah dapat 
dikonsumsi secara langsung maupun dijadikan olahan seperti 
keripik. Keripik buah merupakan keripik yang terbuat dari buah 
setengah matang. Tujuan pengolahan buah menjadi keripik 
bertujuan memperpanjang umur simpan dan memberi variasi 
dalam mengonsumsi buah. Kondisi keripik buah yang belum 
banyak diproduksi, dapat dijadikan peluang untuk menciptakan 
kreasi baru dalam pengolahan keripik buah (Dimas, 2009).  

Keripik buah merupakan jenis makanan yang memiliki 
umur simpan yang panjang. Kunci sukses usaha keripik terletak 
pada pemilihan bahan baku. Buah yang dipilih sebaiknya 
memiliki kualitas yang bagus seperti buah tidak memar dan kulit 
buah tidak keriput. Selain bahan baku, pengemasan merupakan 
salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Bahan dan 
desain kemasan dapat menambah daya tarik dari produk keripik 
buah (Anonim 2008). Mutu keripik buah dipengaruhi oleh 4 
faktor utama, yaitu bahan segar, proses pengolahan, peralatan, 
dan minyak goreng (Suyanti, 2010). 

1.2 Perencanaan Strategi 

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan 
organisasi yang kemudian disajikan atau diartikulasikan dengan 
jelas dalam bentuk strategi-strategi (program), taktik (tata cara 
pelaksanaan program), dan operasi yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan (Suandy, 
2008). Proses perencanaan diawali dengan analisis kekuatan 
internal-eksternal organisasi. Analisis lingkungan internal-
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eksternal perusahaan penting dilakukan sebelum merumuskan 
strategi. Perumusan dan penentuan strategi merupakan bagian 
penting dari perencanaan strategi yang dirancang untuk 
memanfaatkan kekuatan perusahaan dan meminimalkan 
dampak kelemahan terhadap perusahaan. Hasil dari analisis 
dapat membantu perusahaan mengenali dan menemukan 
alternatif solusi untuk menjamin keberlangsungan usaha 
(Bateman, 2007).  

Perencanaan strategi merupakan proses manajerial yang 
berfungsi untuk mengembangkan dan memelihara strategi yang 
tepat antara tujuan dan kemampuan organisasi serta peluang 
pemasaran. Perencanaan strategi meliputi pendefinisian misi 
perusahaan, penetapan tujuan portofolio bisnis yang baik, serta 
mengkoordinasikan strategi fungsional. Perusahaan harus 
mampu menentukan tindakan yang tepat dari segi sasaran, 
peluang, dan sumber daya agar dapat bersaing dengan 
pesaingnya (Kotler, 2009). Menurut Lupiyadi dan Hamdani 
(2008), perencanaan strategis dapat membantu perusahaan 
untuk menjelaskan tujuan dan menetapkan prioritas untuk 
mencapai efektifitas dalam menghadapi perubahan lingkungan 
yang dinamis. Perencanaan strategi penting  untuk 
meningkatkan performa perusahaan dan membantu 
menyesuaikan aktivitas perusahaan dengan lingkungan 
eksternal dan lingkungan sumber daya perusahaan.  

Perencanaan strategi pemasaran menjelaskan cara yang 
ditempuh dalam mengelola pemasaran untuk mencapai 
penjualan yang diinginkan. Elemen dalam pemasaran meliputi 
distribusi, strategi penetapan harga, periklanan, promosi, 
analisis tempat, dan anggaran akan ditetapkan setelah diketahui 
tingkat kepentingannya dalam strategi pemasaran (Ford, 2007). 
Menurut  Muliaharty (2007), proses perencanaan strategi 
pemasaran tidak terlepas dari analisis lingkungan perusahaan 
yang berfungsi sebagai alat pemantau sektor lingkungan dalam 
menentukan peluang dan ancaman perusahaan. Tujuan analisis 
lingkungan perusahaan adalah agar organisasi dapat 
mengantisipasi ancaman dari lingkungan, sehingga dapat 
bereaksi dengan cepat dan tepat untuk kesuksesan organisasi 
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dengan memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan 
kelemahan.   

1.3 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran membutuhkan keputusan-keputusan 
mengenai target pasar dan bauran pemasaran yang akan 
disusun oleh perusahaan untuk menarik pasar.  Strategi bauran 
pemasaran meliputi produk, tempat, promosi, dan harga. 
Tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan adalah 
bagaimana menemukan strategi terbaik dari beberapa 
kombinasi keputusan bauran pemasaran dan target pasar yang 
akan dituju (Fitriati dan Ria, 2008). Strategi pemasaran adalah 
pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan 
dicapai dalam hal permintaan pada target pasar yang ditentukan 
(Guiltinan and Paul, 2006).  

Bauran pemasaran adalah perangkat peralatan 
pemasaran yang digunakan untuk melaksanakan rencana 
strategis (Vellas dan Lionel, 2008). Variabel lingkungan pasar 
menyediakan banyak informasi penting dalam memutuskan apa 
yang akan menjadi strategi pemasaran yang paling efektif untuk 
digunakan dalam rencana pemasaran. Keputusan pemasaran 
jangka pendek aktual dalam rencana pemasaran terdiri atas 
empat variabel, yaitu produk atau jasa, harga, distribusi, dan 
promosi. Keempat faktor tersebut disebut sebagai bauran 
pemasaran (marketing mix) (Hisrich et al., 2010). 

1.3.1 Product  

Produk merupakan barang atau jasa yang bisa 
ditawarkan pada pasar untuk mendapatkan perhatian, 
permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen akan membeli 
produk atas dasar kesesuaian produk dengan kebutuhan 
ataupun keinginan, sehingga produk yang diproduksi harus 
disesuaikan dengan target konsumen agar produk berhasil 
dipasarkan. Produk yang berorientasi terhadap selera pasar 
atau keinginan konsumen, misalnya mutu, kemasan, bentuk, 
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rasa, dan lain sebagainya. Menyesuaikan keinginan konsumen 
dan kemampuan perusahaan merupakan tugas dari departemen 
pemasaran (Fuad et al., 2006). Menurut Cannon et al. (2008), 

penyusunan produk yang benar yaitu menyesuaikan produk 
dengan target pasar. Penawaran tersebut melibatkan barang, 
jasa, dan campuran keduanya.  

1.3.2 Price  

Harga adalah tingkat kemampuan suatu barang untuk 
ditukar dengan barang lain atau uang. Harga pokok dalam 
pengertian ekonomi adalah keseluruhan biaya yang 
dikorbankan untuk memperoleh suatu barang dan jasa. 
Semakin tinggi harga yang dikorbankan untuk memperoleh 
suatu barang, semakin tinggi pula harga pokoknya (Prihardoyo 
et l., 2009). Penetapan harga adalah hal yang paling krusial dan 
sulit di antara unsur-unsur dalam bauran pemasaran. Harga 
merupakan unsur tunggal diantara beberapa unsur bauran 
pemasaran yang akan mendatangkan laba bagi pelaku usaha. 
Keputusan penetapan harga harus mempertimbangkan seluruh 
aspek dalam suatu perusahaan, serta segala sesuatu yang 
memengaruhi kegiatan pemasaran dan penjualannya meliputi 
operasional dan strategi (Ma’ruf, 2006). Menurut Zimmerer et al. 
(2008), harga adalah nilai moneter dari suatu produk atau jasa 
di pasar. Harga merupakan sejumlah nilai atau uang yang harus 
ditukarkan pelanggan untuk mendapatkan suatu produk atau 
jasa. Harga merupakan penanda nilai produk atau jasa yang 
dijadikan seseorang dan pelanggan untuk memberikan penilaian 
yang berbeda terhadap produk atau jasa yang sama.  

1.3.3 Place  

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh 
produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau 
berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk 
sampai ke tangan konsumen. Saluran distribusi penting karena 
barang yang telah diproduksi dan telah ditetapkan harganya 
harus disampaikan pada konsumen. Distributor atau  penyalur 
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produk dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan umpan 
balik dari konsumen di pasar. Penentuan jumlah penyalur 
merupakan masalah yang penting untuk dipertimbangkan, 
dalam kasusu-kasus tertentu disesuaikan dengan sifat produk 
yang ditawarkan (Fuad et al., 2006). Penetuan tempat yang 
mudah terjangkau bagi konsumen untuk mengetahui, 
mengamati, dan memahami dari suatu produk atau jasa yang 
ditawarkan. Penentuan tempat didasarkan atas jenis usaha atau 
produk yang diciptakan. Penempatan suatu produk atau jasa 
sangat mempengaruhi tingkatan harga, semakin reprentatif 
suatu tempat maka berdampak akan semakin tinggi nilai suatu 
produk (Amrin, 2012). 

1.3.4 Promotion  

Promosi adalah bagian dari bauran pemasaran yang 
memiliki peran yang besar. Promosi merupakan kegiatan yang 
secara aktif dilakukan perusahaan untuk mendorong konsumen 
membeli produk yang ditawarkan. Promosi disebut sebagai 
proses berlanjut karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan 
perusahaan yang selanjutnya. Kegiatan tersebut dipandang 
sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 
untuk mengarahkan seseorang atau organisasi agar melakukan 
pertukaran dalam pemasaran. Kegiatan dalam promosi pada 
umumnya adalah periklanan, personal selling, promosi 

penjualan, pemasaran langsung, serta hubungan masyarakat 
dan publisitas (Hahn dan Kenneth, 2010). Tema pokok promosi 
harus mengikat semua unsur pemasaran, yaitu produk, harga, 
dan tempat. Keterpaduan unsur-unsur tersebut harus dapat 
membangun citra produk yang sejalan dengan citra diri 
konsumen (Maulana, 2009).  

1.4 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi 
berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan 
strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika 
memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara 
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bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. 
Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang 
dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan, 
sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan 
strategi suatu perusahaan (Marimin, 2008). Analisis SWOT 
merupakan teknik partisipasi yang sederhana dan sistematis, 
yang dapat digunakan pada berbagai situasi untuk 
mengidentifikasi dan mengoptimalkan kekuatan dan peluang. 
Selain mengidentifikasi kelemahan dan ancaman, analisis 
SWOT dapat digunakan untuk mempermudah dalam 
perumusan langkah-langkah untuk mengatasinya (Sumarto, 
2009). 

Analisis SWOT dapat digunakan untuk melengkapi teknik-
teknik analisis institusi dalam analisis stakeholder. Analisis ini 
membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman 
dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Perumusan 
strategi dilakukan setelah semua informasi yang berpengaruh 
terhadap perusahaan terkumpul, kemudian semua informasi 
tersebut dimanfaaatkan untuk menyusun model-model 
kuantitatif perumusan strategi. Alat yang digunakan untuk 
menyusun faktor strategis adalah matriks SWOT (Rangkuti, 
2006). Matriks SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor 
strategis organisasi yang dapat menggambarkan peluang dan 
ancaman eksternal yang dihadapi organisasi yang disesuaikan 
dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini 
dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis 
(Umar, 2008). Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Matriks SWOT  

 Internal 
Eksternal 

Strenght-S Weakness-W 

Opportunity-O Strategi SO 

Daftar kekuataan 
untuk meraih 
keuntungan dari 
peluang yang ada 

Strategi WO 

Daftar untuk 
memperkecil 
kelemahan dengan 
memanfaatkan 
keuntungan dari 
peluang yang ada 

Threat-T Strategi ST 

Daftar kekuatan 
untuk menghindari 
ancaman 

Strategi WT 

Daftar untuk 
memperkecil 
kelemahan dan 
menghindari 
ancaman 

Sumber : Maulida, 2013. 

1.4.1 Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal terdiri dari strenght dan 
weakness. Strenght merupakan kekuatan organisasi, 
sedangkan weakness adalah kelemahan organisasi. Analisis 
lingkungan internal merupakan bagian dari pengenalan diri, 
yaitu dengan mencari kelebihan dan menganalisis kekurangan 
(Aness, 2005). Lingkungan internal organisasi meliputi sumber 
daya organisasi (manusia, mesin, dan modal), kapabilitas 
organisasi, dan kompetensi inti yang dimiliki. Hasil akhir dari 
analisis internal adalah organisasi memperoleh gambaran 
tentang posisi persaingan yang termasuk kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman yang dihadapi. Penetapan jangka waktu 
analisis lingkungan internal tergantung pada kebijakan 
organisasi atau siklus produk maupun jasa dimasuki oleh 
industri (Yoshida, 2006). 
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1.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal meliputi diagnosis atas 
kondisi pasar, kecenderungan industri, teknologi, iklim 
pemerintahan, budaya, ekonomi dan demografi (usia, jenis 
kelamin, dan faktor penting lainnya). Penilaian dilakukan 
berdasarkan perspektif historis untuk menentukan sejauh mana 
perusahaan mampu memobilisasi sumber dayanya dalam 
menghadapi tantangan global (Muchtar, 2010). Lingkungan 
eksternal perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga 
kategori yang saling berkaitan, yaitu lingkungan operasional, 
lingkungan industri, dan lingkungan jauh (Suyanto, 2007).  

Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan 
peluang dan ancaman perusahaan. Lingkungan eksternal 
perusahaan terdiri dari tiga faktor meliputi lingkungan jauh, 
lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Lingkungan 
jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan 
biasanya tidak berkaitan dengan situasi operasi perusahaan. 
Lingkungan industri terdiri dari persaingan di antara anggota 
industri, sedangkan lingkungan operasional meliputi faktor-faktor 
yang mempengaruhi situasi persaingan perusahaan (Suyanto, 
2007). Analisis lingkungan eksternal terdiri dari opportunity 
(peluang) dan threat (ancaman). Analisis faktor eksternal 
berasal dari faktor luar, yaitu segala sesuatu yang berhubungan 
dengan kompetensi dan persaingan usaha. Peluang dalam 
persaingan dimaksudkan sebagai keunggulan komparatif yang 
dimiliki suatu produk. Sementara, ancaman adalah tantangan 
akibat kecenderungan atau perkembangan yang kurang 
menguntungkan yang dapat mengancam kemapanan potensi 
suatu usaha (Aness, 2005).  

1.4.3 Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Matriks IE adalah suatu cara untuk memformulasikan 
strategi alternatif berdasarkan dua dimensi, yaitu total nilai IFE 
yang diberi bobot pada sumbu x dan total nilai EFE yang diberi 
bobot pada sumbu y. Matriks IFE terdiri atas kekuatan dan 
kelemahan suatu perusahaan atau industri. Kekuatan atau 
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kelemahan internal adalah aktivitas dalam kendali organisasi 
yang prestasinya luar biasa baik atau buruk. Kekuatan dan 
kelemahan muncul dalam aktivitas manajemen, pemasaran, 
keuangan, produksi atau operasi, penelitian dan 
pengembangan, dan sistem informasi komputer suatu industri 
(Ginting, 2006). Matriks EFE berfungsi untuk mengevaluasi 
faktor-faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal penting 
karena berbengaruh secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap perusahaan (Umar, 2008). 

Matriks Internal Eksternal (IE) merupakan sebuah model 
yang dikembangkan dari model general electric, parameter yang 

digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan 
pengaruh eksternal yang dihadapi perusahaan. Tujuan 
penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis 
di tingkat korporasi yang lebih detail (Rangkuti, 2006). Tahap 
analisis matriks IE dilakukan dengan memasukkan parameter 
yang digunakan sebagai faktor internal dan eksternal yang 
bersumber dari matriks IFE dan matriks EFE. Matriks IE dapat 
dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar  2.1 Matriks IE (David, 2009) 

 
Menurut Damanik dan Helmut (2006), matriks IE terdiri 

dari sembilan sel yang memperlihatkan kombinasi total nilai 
terbobot dari matriks IFE dan EFE, kesembilan sel 
dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu : 
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a. Growth strategy berada pada sel I, II, IV. Strategi yang 
cocok bagi perusahaan adalah intensif (penetrasi pasar, 
pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau 
integrasi (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan 
integrasi horizontal).  

b. Stability strategy berada pada sel III, V, VII. Strategi yang 
tepat dilakukan perusahaan yang berada pada posisi ini 
adalah mempertahankan dan memelihara. Strategi tersebut 
dilakukan dengan cara tidak merubah arah strategi 
pemasaran yang telah ditetapkan dengan tujuan 
menghindari kehilangan penjualan dan profit. 

c. Retrenchment strategy berada pada sel VI, VII, IX. Strategi 
yang dapat diterapkan adalah harvest dan divestiture. 
Perusahaan berada pada situasi dimana keberlangsungan 
usahanya terancam dan tidak dapat bersaing secara efektif, 
maka strategi yang diterapkan adalah melakukan 
penghematan. 

1.5 Technique for Order Preference by Similiarity to Ideal 
Solution   (TOPSIS) 

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) adalah suatu 
metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif 
terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria 
tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan-aturan 
atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 
Berdasarkan tujuannya, MCDM dapat dibagi menjadi 2 model, 
yaitu Multi Attribute Decision Making  (MADM) dan Multi 
Objective Decision Making (MODM) (Basyaib, 2006). Menurut 
Kusumadewi (2006), Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif 
optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari 
MADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 
kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan untuk 
menyeleksi alternatif yang ada.  

 Metode MADM digunakan untuk menyeleksi alternatif 
terbaik dari sejumlah alternatif yang ada (Tsulusia et al., 2014). 

Menurut Permatasari dan Sarwo (2010), terdapat 3 pendekatan 
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untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subyektif, 
pendekatan obyektif, dan pendekatan integrasi antara subyektif 
dan obyektif. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan 
dan kelemahan. Pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan 
berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, 
sehingga beberapa faktor dalam proses perankingan alternatif 
bisa ditentukan secara bebas. Pendekatan obyektif, nilai bobot 
dihitung secara matematis, sehingga mengabaikan subyektifitas 
dari pengambil keputusan. Beberapa metode yang telah 
digunakan untuk menentukan besarnya nilai bobot, antara lain: 
Weighted Least Square, Delphi, LINMAP (Linear Programming 
Techniques for Multidimensional Analysis of Preference), 
Mathematical Programming,  SAW (Simple Additive Weighting 
Method), WP (Weight Product), ANP (Analitical Network 
Process), AHP (Analitical Hierarchy Process), dan TOPSIS 
(Technique for Order Preference by Similiarity to Ideal Solution).  

TOPSIS adalah metode yang menggunakan prinsip 
bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat 
dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif 
dari sudut pandang geometris. Penentuan jarak menggunakan 
euclidean (jarak antar dua titik) untuk menentukan kedekatan 
relatif dari suatu alternatif (Norfriansyah, 2014). Menurut 
Murnawan dan Akhmad (2012), TOPSIS adalah salah satu 
metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali 
diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang  pada tahun 1981. Metode 
ini banyak digunakan karena konsepnya yang sederhana, 
mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki 
kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-
alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana.
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1.6 Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan perencanaan strategi pemasaran dapat dilihat 

pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Nama Jurnal Hasil Penelitian  

Nurcahyono et al., 
(2013)  

Jurnal 
Telekomunikasi 
dan Komputer 
4(2): 191 

Hasil analisa menggunakan Five Porters menerangkan bahwa 
peluang produk VSAT Kuband cukup kompetitif dengan nilai Middle. 
Hambatan faktor eksternal terbesar adalah ancaman dari pesaing 
(83%) dan ancaman produk substitusi (57%). Hasil analisia Fuzzy 
SWOT  menempatkan koordinat matriks SWOT dalam posisi Threats 
Weakness (-0,64, -1,05) untuk kondisi Pesimis, dalam posisi 
Strength Opportunity  (1,74, 1,73) untuk kondisi Kemungkinan dan 
dalam posisi Strength Opportunity (2,97,3,08) untuk kondisi optimis. 
Hasil ini menunjukkan bahwa produk VSAT Kuband berada dalam 
kuadran Strength Opportunity (SO). Oleh karena itu, strategi 
pemasaran yang agresif dengan menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang yang ada dapat diterapkan.  

Wu et al., (2010) International 
Journal 
Production 
Economic 
127:195 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial, 
menghubungkan kemampuan pelanggan, dan kemampuan inovasi 
pasar di hotel pribadi adalah sumber daya yang paling penting 
pemasaran dan kemampuan untuk memilih strategi pemasaran 
kompetitif. Dalam rangka secara resmi untuk mencapai keunggulan 
kompetitif, organisasi dapat menyebarkan sumber daya dan 
kemampuan untuk menyempurnakan kegiatan dan jasa yang 
pesaing tidak bisa menyesuaikan dengan nilai pelanggan.  
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Putri et al., (2014) Manajemen Penelitian ini menggunakan matriks Internal Eksternal (IE), Matriks 
Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) dan 
Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Matrik IE dan SWOT 
digunakan untuk perencanaan alternatif strategi sedangkan matrik 
QSPM digunakan untuk penentuan strategi prioritas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa strategi yang dapat diterapkan yaitu penetrasi 
pasar dan pengembangan produk. Prioritas strategi dengan nilai 
total attractive score tertinggi adalah meningkatkan mutu dan 
menjaga kehalalan pangan. 

Winarni, et al., 
(2010) 

Jurnal Teknik 
Industri 

Berdasarkan evaluasi faktor internal dan eksternal menggunakan 
matrik IFE dan EFE dan diformulasikan kedalam matrik space 
bahwa posisi perusahaan pada saat ini berada pada posisi yang 
agresif. analisa SWOT dengan perhitungan matrik BCG bahwa 
produk kaos olahraga berada pada posisi DOGS yaitu tingkat 
pertumbuhan pasar yang  rendah dan pangsa pasar relatif lemah, 
sedangkan pada produk fashion berada pada posisi STAR yang 
artinya tingkat pertumbuhan pasar yang kuat dan pangsa pasar 
relatif yang tinggi. 

Alptekin (2013) International 
Journal of 
Global Macro 
Trends 2(7): 7. 

Hasil penelitian menentukan strategi terbaik untuk sebuah 
perusahaan furniture dengan menggabungkan SWOT dengan 
Metode TOPSIS. Pengolahan data menunjukkan peringkat masing-
masing strategi ST (0,614), WO (0,561), SO (0,449), dan WT (0,401). 
Menurut model yang diusulkan strategi terbaik di SWOT adalah 
mendukung inovasi untuk menanggapi tuntutan perubahan 
pelanggan. 
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