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Devi Wahyu Istati. 145100301111049. Strategi Pemasaran 
Produk Organik Dengan Metode Pairwise Comparison 
(Studi Kasus di Istana Sayur Tlogomas, Malang). TA. 
PEMBIMBING: Dr. Panji Deoranto, STP. MP. Dan Dr. Retno 
Astuti, STP. MT 

RINGKASAN 
Istana Sayur Tlogomas, Malang merupakan salah satu 

ritel kecil yang bergerak pada bidang penjualan sayur dan 
kebutuhan dapur. Ritel ini mendukung pemasaran organik yang 
memberikan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Namun masih 
kalah bersaing dengan Supermarket yang menjual kebutuhan 
lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu merumuskan jenis strategi 
pemasaran yang dapat dipertimbangkan berdasarkan kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman serta menentukan 
rekomendasi urutan prioritas strategi pemasaran produk organik 
di Istana Sayur Tlogomas, Malang.  

Penelitian ini, menggunakan analisis SWOT dan 
Pairwise Comparison. Analisis SWOT digunakan untuk 
identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 
strategi pemasaran. Alternatif strategi pemasaran selanjutnya 
dirumuskan berdasarkan posisi pada kuadran SWOT. Pemilihan 
prioritas alternatif strategi pemasaran menggunakan Pairwise 
Comparison.  Kuesioner yang digunakan yaitu untuk penentuan 
bobot, rating, dan kuesioner Pairwise Comparison dengan 
responden manager, wakil manager dan kasir. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa nilai 
matriks Internal Factor Evaluation adalah sebesar 2.863 dan 
nilai matriks Eksternal Factor Evalution adalah sebesar 2.394. 
Analisa posisi ritel dengan menggunakan matriks Internal 
Eksternal didapatkan bahwa Istana Sayur Tlogomas berada 
pada sel V yang menunjukkan bahwa strategi yang dapat 
diterapkan yaitu penetrasi pasar dan pengembangan pasar. 
Terdapat 12 alternatif strategi pemasaran berdasarkan matriks 
SWOT yaitu pemasangan spanduk di depan ritel dengan tagline 
'berani sehat, Go organik, mencantumkan pricelist produk 
secara online dan offline, happy hour, menjalin partnership 
dengan mitra bisnis, mengganti display menggunakan rak 
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pendingin, memperbanyak variasi volume kemasan, menjual 
produk yang sudah tersertifikasi, menambah pemasok lain, 
memberikan informasi keunggulan dan rekomendasi resep 
produk organik pada kemasan, pemberian voucher dalam 
pembelian tertentu, kampanye hidup sehat, dan memperbanyak 
jenis produk. Rekomendasi prioritas strategi pemasaran 
berdasarkan metode Pairwise Comparison secara berurutan 
yaitu pemberian voucher dalam jumlah pembelian tertentu 
(0.148), memperbanyak jenis produk (0.139) dan 
memperbanyak variasi volume kemasan (0.126). Saran yang 
dapat diberikan yaitu untuk penelitian selanjutnya peneliti 
hendaknya memperhatikan variabel lain khususnya variabel 
eksternal perusahaan serta Istana Sayur diharapkan dapat 
menetapkan strategi-strategi yang telah direkomendasikan 
khususnya untuk meningkatkan penjualan produk organik. 

 
 

Kata Kunci: Istana Sayur, Produk Organik, Strategi Pemasaran 
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Devi Wahyu Istati. 145100301111049. Organic Product 

Marketing Strategy With Pairwise Comparison Method 
(Case Study at Istana Sayur Tlogomas, Malang). TA. 
SUPERVISOR: Dr. Panji Deoranto, STP. MP. And Dr. Retno 
Astuti, STP. MT 

SUMMARY 
Istana Sayur Tlogomas, Malang is one of the small retail 

that is engaged in the sale of vegetables and kitchen needs. 
This retail supports organic marketing that provides customer 
satisfaction and loyalty, but it still not compete with Supermarket 
that sell other needs. Completely this research aimed to 
formulate marketing strategy that can be considered based on 
strengths, weaknesses, opportunities and threats as well as to 
determine recommendation of priority order of marketing 
strategy priority of organic product at Istana SayurTlogomas, 
Malang.  

This study used SWOT and Pairwise Comparison 
analysis. SWOT analysis was used for systematic identification 
of various factors to formulate marketing strategies. Alternative 
marketing strategies then were formulated based on the position 
on the SWOT quadrant. Alternative marketing strategy priorities 
was determined using Pairwise Comparison. The used of 
questionnaire was to determine the weight, rating, and 
questionnaires Pairwise Comparison with respondents manager, 
vice manager and cashier. 

The result of research, showed that the value of Internal 
Factor Evaluation matrix was 2,863 and the External Factor 
Evalution matrix value was 2,394. The analysis of retail position 
by using Internal External matrix found that Istana Sayur 
Tlogomas was in cell V which indicating that the strategy which 
should be applied was market penetration and market 
development. There are 12 alternative marketing strategies 
based on the SWOT matrix, i.e. the installation of banners in 
front of retail with a tagline of 'brave healthy, go organic”, 
Providing product pricelist online and offline, happy hour, 
partnering with business partners, replacing display using 
cooling rack, packaging volume variation, selling certified 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

products, adding other suppliers, providing information on the 
benefits and recommendations of organic product recipes on 
packaging, giving vouchers in certain purchases, healthy living 
campaigns, and expanding product types. The priority 
recommendation of marketing strategy based on the Pairwise 
Comparison method in a sequence were the provision of 
vouchers in certain purchase amount (0.148), expanding 
product type (0.139) and multiply the variation of packaging 
volume (0.126). It is suggested for further research that the 
researcher should pay attention to other variables, especially the 
external variables of the company and Istana Sayur expected to 
set the recommended strategies specially to increase sales of 
organic products. 

 

 
Keywords: Istana Sayur, Organic Product, Marketing Strategy
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I.   PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan pertanian organik di Indonesia mengalami 
peningkatan yang sangat pesat. Hal ini didorong dengan 
pemahaman masyarakat akan bahaya bahan kimia tersebut 
mulai disadari sehingga dicari alternatif yang dapat 
menghasilkan produk yang bebas dari cemaran bahan kimia 
sintesis dan dapat menjaga lingkungan yang lebih sehat. 
Menurut IFOAM atau International Federation of Organik 
Agriculture Movements (2005) yang merupakan organisasi yang 
mewadahi gerakan organik di seluruh dunia, pertanian organik 
adalah sistem produksi pertanian yang terpadu dan holistik, 
mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem 
secara alami sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat 
yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. 

Bisnis produk pangan organik terus mengalami 
perkembangan pesat. Negara-negara berkembang 
memproduksi pangan organik hanya berkisar pada produk 
pangan organik primary products atau yang belum diolah. 

Filipina merupakan produsen besar bagi pisang organik, Cina 
sumber madu organik dan sayuran organik. India merupakan 
produsen utama buah-buahan dan rempah-rempah, serta 
Jepang juga telah mengembangkan bisnis pertanian organik 
(Winarno dalam Simbolon, 2003). Negara Indonesia pun 
menunjukan trend positif yang sama terhadap produk organik. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), produksi beras organik 
tahun 2015 sebesar 79,14 juta dan jika dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 70,85 juta ton ada 
kenaikan sebesar 11,7%.  

 Potensi besar yang dimiliki Indonesia, dapat dijadikan 
acuan untuk meningkatkan penjualan produk organik dengan 
baik. Bentuk peningkatan penjualan produk organik dapat 
dilakukan dengan memperbanyak ritel produk organik. Salah 
satu kota besar yang memiliki potensi bisnis ritel adalah kota 
Malang. Hal ini ditunjukkan omzet perdagangan ritel di kota 
Malang mengalami peningkatan dibandingkan realisasi omzet 
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dari tahun sebelumnya. Menurut Deputi Kepala Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia (KBI) Malang Emanuel Lamen Ola 
mengatakan perkembangan secara bulanan menunjukkan 
pertumbuhan bervariasi antara 8% - 10%.Khususnya pada long 
weekend atau musim liburan sekolah. Kontribusi terbesar 
pertumbuhan penjualan khususnya pada grocery serta 

makanan- minuman. Dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk setiap tahunnya, bisnis ritel di kota Malang dapat 
berkembang pesat. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik kota Malang (2017) sebesar  895.387 jiwa 
dari tahun sebelumnya. Seperti kota-kota lainnya, di kota 
Malang juga terdapat toko-toko retail kecil lainnya seperti 
Minimarket dan Istana Sayur.  

Istana Sayur Tlogomas, Malang mendukung pemasaran 
produk organik. Istana Sayur merupakan salah satu ritel kecil 
yang bergerak pada bidang penjualan sayur dan kebutuhan 
dapur. Istana Sayur Tlogomas, Malang ini mulai menjual produk 
organik. Sejak tahun 2011 produk organik yang dijual pertama 
kali oleh ritel Istana Sayur Tlogomas, Malang adalah beras 
organik.Selanjutnya pada tahun berikutnya mulai menjual 
berbagai sayuran organik seperti pakcoy, sawi manis, baby 
kaelan, slada keriting, dan kentang organik. Kapasitas penjualan 
pada produk beras organik sebesar 12 pcs per minggu dan 
sayuran organik sebesar 10 pcs per minggu. Produk yang 
terjual sekitar 7 pcs per minggu untuk sayuran organik dan 
sekitar 8 pcs untuk beras organik. Pelanggan yang tetap pada 
produk beras organik akan melakukan pembelian secara 
berulang setiap minggunya. 

Harga jual di ritel Istana Sayur Tlogomas, Malang ini 
tergolong cukup terjangkau karena pihak ritel hanya mengambil 
keuntungan yang sedikit dari setiap produk yang dijualnya. 
Kelengkapan dan keragaman produk yang ditawarkan serta 
pelayanan yang memuaskan membuat Istana Sayur menjadi 
salah satu ritel kecil yang memberikan kepuasan dan loyalitas 
pelanggan. Walaupun telah memberikan kepuasan kepada 
konsumennya, Istana Sayur Tlogomas, Malang masih kalah 
bersaing dengan Supermarket yang juga menjual produk 
organik. Konsumen cenderung lebih menyukai berbelanja ke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Supermarket karena Supermarket juga menjual kebutuhan lain 
yang diperlukan konsumen sehingga konsumen tidak perlu 
berbelanja ke tempat lain untuk memenuhi berbagai 
kebutuhannya tersebut. Hal ini membuat Istana Sayur 
Tlogomas, Malang harus dapat dengan cermat menentukan 
strategi pemasaran agar dapat menarik konsumen dan 
mempertahankannya. Oleh karena itu, strategi yang tepat 
diperlukan untuk memasarkan produk organikIstana Sayur 
Tlogomas, Malang. 

Menurut College (2009) strategi pemasaran merupakan 
suatu proses yang direncanakan secara sistematis dengan 
menganalisis kesempatan, pemilihan sasaran, perumusan 
rencana, pengimplementasikan serta pengawasan, dan 
pengembangan strategi guna mencapai tujuan perusahaan. 
Strategi pemasaran ini diharapkan harus dapat memaksimalkan 
kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan, namun 
juga dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang 
dimilikinya. Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi 
pemasaran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan 
penjualan. Menurut Zaharuddin (2006), bauran pemasaran 
(marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaranyang 

digunakan perusahaan secara terus menerus mencapai tujuan 
pemasarannya di pasar sasaran. 

Alat analisis untuk mengetahui kondisi perusahaan dan 
dampaknya terhadap masa yang akan datang. Identifikasi 
strategi pemasaran dengan kriteria tersebut dapat dilakukan 
analisis Strenght, Weakness, Opportunity, and Threat( SWOT) 

dan pemberian bobot prioritas strategi dapat dilakukan dengan 
metode pairwise comparison. Analisis SWOT digunakan untuk 
mengklasifikasi dan mengetahui seberapa besar faktor internal 
yaitu kekuatan dan kelemahan pada perusahaan serta faktor 
eksternal yaitu kesempatan atau peluang guna menguasai 
pasar dan mempersiapkan tantangan yang akan dihadapi 
(Rangkuti dalam Yuda, 2014). Analisis SWOT akan 

menghasilkan beberapa alternatif, namun allternatif tersebut 
perlu dibobotkan karena tingkat kepentingan dari tiap alternatif 
berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan  suatu 
metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 
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untuk menentukan bobot prioritas alternatif yang terbaik, yaitu 
dengan metode pairwise comparison. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari topik yang diteliti oleh peneliti adalah 
sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pemasaran yang dapat 
dipertimbangkan  oleh Istana Sayur Tlogomas,  Malang 
berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman ? 

2. Bagaimana rekomendasi urutan prioritas strategi 
pemasaran produk organik yang dapat 
direkomendasikan Istana Sayur Tlogomas,  Malang  

 
1.3 Tujuan 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Merumuskan strategi pemasaran yang dapat 

dipertimbangkan oleh Istana Sayur Tlogomas, Malang 
berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman 

2. Menentukan rekomendasi urutan prioritas strategi 
pemasaran produk organik di Istana Sayur Tlogomas, 
Malang 
 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran mengenai strategi pemasaran produk organik. Hasil 
penelitian ini juga membantu manajemen mengetahui prioritas  
strategi pemasaran produk organik, sehingga manajemen Istana 
Sayur Tlogomas, Malang dapat mengembangkan maupun 
mempertahankan eksistensi usahanya. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Produk Organik  

Produk organik adalah produk pangan yang diproduksi 
tanpa pupuk kimia atau pestisida. Oleh karena itu, proses 
pembuatan dan penanamannya tidak menggunakan zat 
berbahaya atau bahan kimia. Misalnya, beras dan sayur organik 
yang pada proses penanamannya tidak menggunakan pestisida 
atau pupuk kimiawi (Syafriani (2007) mengutip dari Ahli Terapis 
Organik dari Healthy Choice Kemang dr Angela C Ardhanie). 
Pangan organik merupakan produk pangan segar, setengah 
jadi, pangan jadi, mulai dari penanaman bahan mentah, proses 
pengolahan dan distibusinya, masing-masing telah memenuhi 
kaidah Codex Alimentarius Commission (CAC) dan IFOAM 
(International Federation of Organic Agriculture Movements). 
CAC merupakan organisasi yang dibentuk oleh WHO/FAO dan 
satu-satunya organisasi yang mengatur perdagangan pangan 
dan standar-standar pangan dunia (Yayasan Eureka Indonesia 
website 2009).  

Agung Prawoto dan Lasti Kurnia menjelaskan bahwa 
makanan organik merupakan pangan yang dihasilkan dari 
pertanian organik yang dikelola dan didesain sedemikian rupa, 
sehingga mampu menciptakan produktivitas yang berkelanjutan. 
Organik Food Store dalam websitenya (2002) mengatakan 
bahwa kelebihan dari mengkonsumsi pangan organik bagi 
konsumen/masyarakat adalah memiliki antioksidan 50% lebih 
banyak (menurut sebuah penelitian yang dibiayai oleh Uni 
Eropa, buah dan sayuran organik memiliki 50% lebih banyak 
antioksidan, yang dipercaya para ahli dapat menurunkan resiko 
penyakit kanker dan jantung. Makanan organik juga 
mengandung lebih banyak vitamin dan mineral, seperti besi dan 
zinc.  
 
2.2 Perencanaan Strategi 
 

 Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam 
sebuah manajemen. Perencanaan merupakan proses 
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penentuan tujuan organisasi dan menyajikan strategi, taktik dan 
operasi perusahaan dengan jelas yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Perencanaan 
strategi dalam organisasi merupakan salah satu aspek dari 
manajemen strategi yang diperlukan setiap organisasi. Dalam 
sebuah perusahaan, perencanaan strategi merupakan arus 
keputusan atau tindakan yang mengarah pada perkembangan 
strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran 
perusahaan (Arif dan Wibowo, 2004). Perencanaan strategi 
merupakan perencanaan yang dirancang untuk memenuhi 
berbagai tujuan organisasi yang sangat luas. Fokus 
perencanaan ini adalah tujuan dan strategi keseluruhan yang 
menyangkut seluruh fungsi manajemen dan bersifat jangka 
panjang (Arifin, 2007). 

Perencanaan strategis merupakan perpaduan antara 
kata perencanaan dan kata strategis. Perencanaan sebagai 
proses mendasar dalam menentukan apa yang ingin dicapai 
dan bagaimana cara mencapainya. Handoko (2009) 
menjelaskan bahwa strategi memberikan pengarahan terpadu 
bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan 
memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya sumber daya 
organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan.  Menurut 
Badrudin (2013) Perencanaan strategis merupakan rencana 
jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan 
arah organisasi atauperusahaan, dan prosedur pengalokasian 
sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu 
tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. 
Perencanaan strategis juga merupakan proses pemilihan 
tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, 
program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan tujuan 
tersebut. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan 
program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan 
perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada 
setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke 
depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen 
yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang 

program-program beberapa tahun yang akan datang. 
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Perencanaan strategis adalah proses perencanaan 
jangka panjang yang digunakan untuk merumuskan tujuan 
organisasi serta cara menghadapinya. Terdapat beberapa ciri 
pokok dalam perencanaan strategis yaitu (Rachman, et al., 

2011):  
1.   Perencanaan strategis merupakan kerangka dasar yang 
dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana 
yang lebih rinci dan bagaimana cara mengambil keputusan. 
2. Perencanaan strategis membantu organisasi untuk 
mengarahkan sumber dayanya pada kegiatan yang mempunyai 
prioritas tinggi. 
3.  Perencanaan strategis melibatkan pimpinan organisasi 
secara aktif. Komitmen dari pimpinan organisasi sangat 
diperlukan untuk menumbuhkan dan mendukung komitmen dari 
bawah.  
 
2.3 Strategi Pemasaran 
 

Munculnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi 
pangan organik ini memunculkan juga para pelaku usaha 
produk organik. Jika tidak diiringi dengan sistem pemasaran 
yang baik, maka akan muncul berbagai permasalahan yang 
akan menghambat keberlanjutan agribisnis produk organik 
tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena konsumen produk 
organik sebagian besar masih tersegmentasi. Pemasaran 
merupakan kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau 
menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 
Proses pemasaran yang sesungguhnya adalah mengidentifikasi 
kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa untuk 
memenuhi kebutuhan, menetapkan program promosi dan 
kebijakan harga, serta menerapkan sistem distribusi untuk 
menyampaikan barang atau jasa kepada pelanggan atau 
konsumen (Hanafie, 2010). 

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 mencapai keberhasilan pemasaran. Strategi 
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pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi 
manajemen untuk mencapai tujuan usaha, salah satunya adalah 
bauran pemasaran. Bauran pemasaran (marketing mix) adalah 
seperangkat alat pemasaranyang digunakan perusahaan secara 
terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar 
sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari empat yaitu produk 
(product), tempat (place), promosi (promotion) dan harga 
(price). Penjelasannya keempat bauaran pemasaran tersebut 
adalah sebagai berikut : 

1. Produk (product) 

Menurut Kotler dan Keller (2009) produk adalah 
segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 
memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk 
barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, 
properti, organisasi, informasi, dan ide. 

2. Harga (price) 

Harga adalah sejumlah uang yang akan diberikan 
kepada penjual (produsen) untuk mendapatkan sejumlah 
barang tertentu sesuai dengan perjanjian antara penjual 
dan pembeli. Harga merupakan kemampuan daya beli 
konsumen untuk mendapatkan dan mengkonsumsi produk 
organik. Pengukuran harga yaitu kemampuan daya beli 
(murah-mahal), harga merek lain (pesaing), ekonomis, 
penggunaan diskon dan penetapan harga sesuai dengan 
manfaat yang dirasakan (Amam, 2016). 

3. Promosi (promotion) 
Promosi adalah media untuk memperkenalkan suatu 

produk (barang atau jasa) kepada masyarakat. Bentuk 
promosi bisa melalui visual,audio dan audio-
visual.Pengukurannya mengena/berkesan, dengan indikator 
seringmuncul di media, penyampaian pesan informatif,j 
angkauan promosi luas, kualitas penyampaian pesan yang 
menarik dan mudah untuk mengingat merek produk 
(Amam, 2016). 

4. Tempat (place) 
Menurut Kotler (2000) menjelaskan pada level tempat atau 
distribusi perusahaan perlu memiliki pandangan saluran 
yang menyeluruh atas tantangan perusahaan dalam 
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mendistribusikan atau memasarkan produknya kepada 
konsumen. Menurut Angipora (2002), rantai saluran 
distribusi dibagi kedalam dua bentuk, yaitu: 1. saluran 
distribusi langsung (direct channel of distribution) adalah 

bentuk penyaluran barang-barang atau jasa dari produsen 
ke konsumen dengan tidak melalui perantara; 2. saluran 
distribusi tidak langsung (indirect channel of distribution) 

adalah bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa 
perantara dan agen untuk menyalurkan barang atau jasa 
kepada konsumen. Perantara tersebut bergerak di bidang 
perdagangan besar dan pengecer. 

 
2.4 Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat 
(SWOT) 
 

Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisa ini 
didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 
(strength) dan peluang (opportunities), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 
ancaman (threats) (Rangkuti, 2001). Suatu analisis SWOT 

adalah pendekatan terorganisis 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 (strength) dan peluang (opportunities) 

yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 
(weaknesses) dan ancaman (treaths) (Marimin, 

2004).Penjelasan untuk masing-masing komponen dalam 
SWOT adalah sebagai berikut (David, 2006): 

1. Strength (Kekuatan) 
Strength meliputi sumber daya, keterampilan atau pun 

keungulan-keungulan lain yang berhubungan dengan para 
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pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dimiliki oleh 
perusahaan. Strength adalah kompetisi khusus yang 
memberikan keunggulan internal bagi perusahaan di pasar. 

 
2. Weakness (Kelemahan) 

Weakness adalah keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif 
menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat 
berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan 
manajemen,maupun keterampilan pemasaran yang dapat 
menjadi sumber dari kelemahan perusahaan. 

3. Opportunity (Peluang) 
Opportunity adalah situasi penting yang 

mengguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 
Kecenderungan akan kondisi eksternal yang sesuai dengan 
tujuan perusahaan akan menjadi keuntungan dan merupakan 
salah satu sumber peluang. Perubahan teknologi dan 
meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli 
atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. 

4. Threat (Ancaman) 
Threat adalah situasi penting yang tidak menguntungan 

dalam lingkungan eksternal perusahaan. Ancaman merupakan 
pengganggu utama bagi posisi saat ini atau pun yang baru 
diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah 
yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi 
kesuksesan perusahaan jika tidak sesuai dengan tujuan awal 
perusahaan. 

Menurut Rangkuti (2001), Matriks SWOT 
dapatmenggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 
ancaman eksternalyang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 
dengan kekuatan dankelemahan yang dimilikinya. Matriks ini 
dapat menghasilkan empat pasang kemungkinan altenatif 
strategis. Matriks kombinasi SWOT antara kondisi eksternal dan 
internal dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1Matriks Kombinasi SWOT 

Sumber: Rangkuti (2001) 
Penjelasan mengenai matriks perbandingan tersebut 

yaitu antara lain: 
a. Strategi SO  (Strength and Oppurtunity) 

Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran 
perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan 
untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar–besarnya. 

b. Strategi ST (Strength and Threat) 

Strategi ST dibuat dengan  menggunakan kekuatan yang 
dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO (Weakness and Oppurtunity) 
Strategi WO ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan 

peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang 
dimiliki perusahaan. 

d. Strategi WT (Weakness and Threat) 

Strategi WT ini berdasarkan kegiatan yang bersifat 
defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang dimiliki 
perusahaan serta menghindari ancaman. 
 
2.5 Pairwise Comparison 
 
 Pairwise Comparison merupakan salah satu teknik 

penilaian objek yang bertujuan untuk mengukur sikap 
sekelompok terhadap objek yang kemungkinan menjadi pilihan. 
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Metode Pairwise Comparison dapat juga digunakan untuk 

menentukan bobot berdasarkan sekelompok orang. Pemberian 
bobot ini dilakukan dengan semua objek berpasangan, 
kemudian sekelompok orang diminta menentukan objek-objek 
yang paling baik (Djaali, 2007). Metode ini diusulkan oleh 
Thurstone pada tahun 1927. Menurut Tsyganok (2010) metode 
ini menunjang proses pengambilan keputusan yang diikuti oleh 
pembentukan matriks perbandingan berpasangan (Pairwise 
Comparison Matrix-PMC).Menurut Rochmasari (2010), untuk 

berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 merupakan skala terbaik 
dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat 
kualitas dari skala perbandingan. 

Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau 
judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat 

kepentingan suatu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya 
menggunakan suatu skala sembilan poin (Utsalina dan Weda, 
2015). Metode Pairwise Comparison digunakan sebagai konsep 
dasar penting dalam penentuan prioritas di AHP. AHP (Analytic 
Hierarchy Process) adalah suatu teori umum pengukuran yang 
digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari 
perbandingan berpasangan yang distrik maupun kontinyu. 
Penentuan prioritas tersebut merupakan tahapan pada AHP 
yang bertujuan untuk melakukan pembobotan setelah 
decompotition (Jovanovic and Krivokapic, 2008). 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu mengenai analisis strategi 
pengembangan dilakukan oleh Sumiyati et al. (2011). Penelitian 
tersebut berjudul “ Aplikasi Analytical Hierarchy Process (AHP) 

untuk Penentuan Strategi Pengembangan Subak”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengidentifiasi kekuatan, kelemahan, 
peluang dan tantangan yang dihadapi subak, menetapkan 
beberapa alternatif strategi untuk solusi pengembangan subak, 
serta menetapkan strategi solusi terpilih untukpengembangan 
dan keberlanjutan sistem subak ditengah pesatnya 
perkembangan pariwisata Bali.Pada penelitian ini, penentuan 
alternatif strategi yang sesuai dilakukan secara bertahap. Tahap 
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pertama dengan cara membuat Matriks SWOT. Berdasarkan 
Matriks SWOT tersebut, disusun berbagai alternatif strategi. 
Pemilihan alternatif strategi solusi yang dianggap paling sesuai, 
selanjutnya dilakukan menggunakan Analitical Hierarchy 
Process (AHP) yang diselesaikan dengan program Criterium 
Decision Plus Versi 3.0. Penilaian menggunakan AHP diperoleh 

hasil bahwa pengembangan subak sebagai daerah 
agroekowisata merupakan pilihan alternatif strategi yang 
mempunyai nilai (value) paling besar (0,471) dibandingkan 

dengan alternatif pengembangan sebagai daerah wisata massal 
(0,157) maupun sebagai daerah pertanian (0,372). 
Pengembangan subaksebagai daerah agroekowisata 
diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sistem subak 
ditengah perkembangan pariwisata Bali yang merupakan sinergi 
antara pariwisata dan pertanian. 

Penelitian lainnya yaitu berjudul “Analisis Strategi 
Pemasaran Usaha Mie Basah (Studi Kasus di PD. Lugina-
Garut) ” yang dilakukan oleh Hardiyansyah et al. (2015). Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman perusahaan, kemudian menentukan 
strategi perusahaan berdasarkan faktor eksternal dan internal 
perusahaan setelah itu mendapatkan prioritas strategi yang 
akan diterapkan. Dalam persaingan usaha suatu perusahaan 
dituntut untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar 
dapat bertahan dan terus berkembang di tengah gencarnya 
persaingan usaha, oleh sebab itu perusahaan perlu 
mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan 
dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat memperbaiki 
kinerja perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut akan 
dilakukan analisa internal dan eksternal menggunakan 
penggabungan metode Boston Consulting Group (BCG), 
matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor 
Evaluation (EFE), serta Analisis SWOT. Pembobotan 

menggunakan metode pendekatan AHP untuk mendapatkan 
prioritas strategi. Metode AHP merupakan pendekatan dasar 
untuk pengambilan keputusan. Hasil analisa menunjukkan 
bahwa prioritas strategi yang dapat digunakan PD. Lugina 
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dalam menjalankan usahanya adalah dengan memperbaiki 
sistem manajemen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lin (2011) tentang 
Marketing Mix and Performance Assessment of Western Fast 
Food Industry in Taiwan: An Application by Associating  
Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) 
and Analytic Network Process (ANP) bertujuan untuk melakukan 

perbaikan strategi pemasaran yang paling efektif. Dengan 
menerapkan metode DEMATEL, dapat menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh hubungan antara semua perspektif dalam 
kuesioner dengan salah satu jenis bauran pemasaran, yaitu 
people yang merupakan sumber daya manusia paling penting. 
Apabila perusahan ingin meningkatkan kinerja pemasaran, 
maka perusahan harus meningkatkan kualitas karyawan, 
rekruitmen dan seleksi karyawan serta pelatihan dan 
pengembangan karyawan. Ketika perusahan menciptakan 
manajemen sumber daya manusia yang baik, maka seluruh 
kinerja perusahan juga dapat ditingkatkan. Dengan 
menggunakan metode ANP, diperoleh peringkat tertinggi dari 
strategi bauran pemasaran, yaitu product yang merupakan 

faktor yang memiliki bobot tertinggi.  
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III   METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian dilakukan di Istana Sayur Tlogomas, Jalan 
Raya Tlogomas 93 A RT 5 RW 6Tlogomas,Kecamatan 
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Indonesia. Pengolahan 
data hasil penelitian dilakukan di Laboratorium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Maret  hingga April 2018. 
 
3.2 Batasan Masalah 
 

 Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Perencanaan strategi pemasaran dengan variabel-

variabel bauran pemasaran yang digunakan dalam 
penelitian meliputi produk, promosi, tempat dan harga. 

2. Penelitian hanya sampai pada menentukan preferensi 
prioritas strategi dan tidak dilakukan implementasi 
strategi pada Istana Sayur Tlogomas, Malang. 

3. Produk organik yang digunakan dalam penelitian 
meliputi komoditas beras dan sayuran organik.  

 
3.3 Tahapan Penelitian 

 

Tahapan penelitian merupakan urutan langkah 
pengerjaan penelitian yang terdiri dari tahap-tahap yang saling 
berkaitan. Gambaran umum mengenai tahapan penelitian 
dilakukan berdasarkan diagram alir rencana penelitian. Diagram 
alir dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam 
melakukan penelitian. Diagram alir tahap penelitian dapat dilihat 
pada Gambar 3.1. Penjelasan diagram alir tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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1.  Survei pendahuluan  

 Survei pendahuluan dilaksanakan di Istana Sayur 
Tlogomas, Malang. Survei awal dilakukan untuk mengetahui 
kondisi umum perusahaan dan permasalahan yang terjadi di 
dalam perusahaan. Kegiatan survei ini dilakukan untuk 
mempelajari sejauh mana pemasaran yang telah dilakukan 
perusahaan serta strategi pemasaran yang digunakan oleh 
perusahaan. Survei pendahuluan dilakukan secara langsung 
dengan pemilik perusahaan melalui kegiatan wawancara dan 
diskusi terkait kegiatan pemasaran yang selama ini telah 
dilakukan perusahaan.  
 

2. Studi Literatur 
 

Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi 
tambahan sebagai landasan teori yang dapat mendukung 
kegiatan penelitian. Studi literatur dilakukan dengan 
mempelajari referensi yang sesuai dengan topik penelitian 
seperti buku, laporan, jurnal, maupun artikel internet. Tujuan 
dilakukan studi literatur adalah untuk mencari informasi yang 
dapat dijadikan sebagai pembanding dan dasar untuk 
mengembangkan dan menguatkan teori penelitian. Studi 
literatur ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi dan 
merumuskan masalah. 
 

3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
 

 Identifikasi masalah perusahaan didapatkan setelah 
melakukan survei pendahuluan dan studi literatur. Hasilnya yaitu 
didapatkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Istana Sayur 
Tlogomas, Malang adalah hanya melakukan presentasi 
penjualan secara langsung, volume penjualan belum stabil, 
harga dari produsen tidak tetap. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan pemilik Istana Sayur Tlogomas, Malang dapat diketahui 
bahwa perusahaan belum pernah melakukan perencanaan 
strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan 
cenderung monoton serta membuat konsumen bosan dan 
kurang tertarik sehingga konsumen juga akan cenderung 
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memilih untuk berbelanja ke tempat lain, misalnya Supermarket. 
Masalah yang dapat diidentifikasi untuk diselesaikan adalah 
strategi pemasaran apa saja yang sudah dilakukan di Istana 
Sayur Tlogomas, Malang serta apa saja strategi pemasaran 
baru yang dapat dipertimbangkan dan rekomendasi prioritas 
strategi pemasaran untuk dapat diusulkan kepada perusahaan.    
 

4. Penentuan Variabel 
 

 Variabel penelitian yang digunakan adalah faktor internal 
dan faktor eksternal dari Istana Sayur, Malang. Faktor internal 
terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal terdiri 
dari peluang dan ancaman pada Istana Sayur, Malang. Faktor 
internal dan eksternal pada dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 
Tabel 3.2. 
 
Tabel 3.1 Faktor internal Istana Sayur Tlogomas, Malang 

Kekuatan Keterangan Sumber 

 Harga yang lebih 
murah 
dibandingkan 
dengan harga 
Supermarket 

Memiliki harga jual yang lebih 
murah dengan memilih produsen 
produk organik yang memiliki 
harga yang rendah. 

Hasil wawancara 
(2018),Zuhroh 
(2014) 

 Jam buka toko 
15 jam 

Lebih panjang dalam membuka 
toko dibandingkan dengan 
Supermarket.  

Hasil wawancara 
(2018), Eliza, et 
al (2011) 

 Lokasi yang 
mudah 
dijangkau oleh 
konsumen  

Lokasi yang strategis dekat 
dengan jalan utama memberikan 
peluang yang cukup besar untuk 
dikunjungi pasar. 

Hasil wawancara 
(2018), 
Nurendah (2012) 

 Presentaasi 
penjualan 
secara langsung  

Penyampaian informasi secara 
langsung kepada konsumen 
dengan menonjolkan kelebihan 
produk organik. 

Hasil wawancara 
(2018), Conan, 
et al (2008) 

 Produk yang 
dijual Fresh  

Produk sayuran organik dijual 
masih segar dengan tampilan 
yang lebih menarik 

Hasil wawancara 
(2018), 
Pantastico 
(2006) 

 Kemasan yang 
menarik  

Produk organik dijual sudah 
dikemas dengan baik dan 
menarik 

Hasil wawancara 
(2018), Rahma 
(2007) 
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Kelemahan Keterangan Sumber 

 Waktu Simpan 
Produk Sayuran 
Lebih Singkat  

Produk organik pada proses 
penanaman hingga panen tidak 
dilakukan penambahan bahan 
kimia sehingga mempunyai umur 
simpan yang rendah. 

Hasil wawancara 
(2018), Dasipah 
(2010) 

 Kurangnya 
Keamanan 
dengan lahan 
parkir yang 
sempit 

Keamanan dan kenyamanan 
lahan parkir yang dimiliki oleh 
suatu toko dapat mempengaruhi 
keloyalan pasar untuk datang 
kembali ke toko. 

Hasil wawancara 
(2018), 
Dwiantara 
(2006) 

 Jarang 
mengadakan 
diskon produk 

Pihak produsen jarang 
memberikan potongan harga. 

Hasil wawancara 
(2018), Tjiptono 
(2008) 

 Lokasi dekat 
dengan 
supermarket  

Jarak yang cukup dekat dengan 
Supermarket  

Hasil wawancara 
(2018), Tjiptono 
(2008) 

 Jenis produk 
organik yang 
dijual terbatas  

Produk organik yang dijual oleh 
Istana Sayur masih terbatas 
untuk produk sayur dan beras 

Hasil wawancara 
(2018), Sujana 
(2012) 

 Low Brand   Produk organik kurang dikenal 
oleh konsumen. 

Hasil wawancara 
(2018), Fuad, et 
al (2006) 

 Display Produk 
Kurang Menarik 

Penampakan produk dapat 
menarik minat konsumen dalam 
melakukan suatu pembelian. 

Hasil wawancara 
(2018), Melati 
(2010) 

 Volume 
Kemasan 
Kurang 
Bervariasi 

volume kemasan yang dijual 
hanya memiliki satu jenis berat. 

Hasil wawancara 
(2018), Sujana 
(2012) 

 Belum Ada 
Sertifikasi 
Keamanan 
Pangan 

Produk yang diperoleh dari 
berbagai produsen belum 
mendapat pengakuan dari pihak 
yang berwenang memberikan 
sertifikat 

Hasil wawancara 
(2018), Sertikasi 
Organik 
Komunitas 
(2013) 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 3.2 Faktor eksternal Istana Sayur Tlogomas, Malang 

Peluang Keterangan Sumber 

 Belum banyak 
tempat yang 
menjual produk 
sejenis 

Di wilayah Kota Malang 
masih belum cukup banyak 
toko sayur yang menjual 
produk organik, terutama 
sekitar Tlogomas. 

Hasil 
wawancara 
(2018) , 
Rachmawati 
(2013) 

 Konsumen 
lebih sadar 
terhadap 
kesehatan 

Semakin banyak masyarakat 
yang menyadari akan 
pentingnya kesehatan 
dengan mengkonsumsi 
produk organik. 

Hasil 
wawancara 
(2018), 
Nugroho 
(2005) 

 Peningkatan 
jumlah pasar 

Peningkatanpasar produk 
organik di Kota Malang 
semakin bertambah 

Hasil 
wawancara 
(2018), IFOAM 
(2005) 

Ancaman Keterangan Sumber 

 Harga dari 
pemasok yang 
tidak tetap 

Harga yang fluktuatif 
mengakibatkan pasar enggan 
membeli produk organik 
karena memiliki harga yang 
tidak pasti. 

Hasil 
wawancara 
(2018), 
Rohmiatin 
(2006) 

 Produk non 
organik masih 
mendominasi 
pasar 

Banyaknya produk non 
organik beredar di pasaran 
dengan harga yang lebih 
murah. 

Hasil 
wawancara 
(2018), 
Nugroho 
(2005) 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 

5.  Penentuan Responden 
 

Metode yang digunakan dalam penentuan responden adalah 
purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013) purposive 
sampling adalah menentukan sampel penelitian dengan 

beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang 
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diperoleh bisa lebih representatif. Metode ini biasanya 
digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Responden 
dalam penelitian ini adalah responden ahli, yaitu orang yang 
mengetahui secara keseluruhan kondisi perusahaan. Pihak 
yang akan mengisi kuisioner berjumlah 3 orang yaitu 1 orang 
manajer, 1 orang wakil manajer, dan 1 kasir. Penilaian ahli 
(expert judgement) digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 
dihadapi Istana Sayur Tlogomas, Malang. 

 
6. Penyusunan Kuesioner 

 
Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian, sehingga 
penyusunan kuesioner adalah tahapan penting yang harus 
dilakukan. Penelitian ini terdapat dua kuesioner yang digunakan 
yaitu: 

a. Kuesioner penilaian bobot dan rating faktor internal 
serta eksternal perusahaan menggunakan analisis 
SWOT.  

Kuesioner SWOT menggunakan skala 1 hingga 4 untuk 
setiap variabel dari kekuatan, kelemahan, peluang, maupun 
tantangan dengan semakin besar skala menunjukan nilai yang 
paling positif. Adapun keterangan nilai peringkat pada faktor 
kekuatan perusahaan yang mempengaruhi perencanaan 
strategi pemasaran yaitu sebagai berikut: 

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) 
Keterangan nilai peringkat pada faktor kelemahan 

perusahaan yang mempengaruhi perencanaan strategi 
pemasaran yaitu sebagai berikut: 
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1) Nilai 1, jika faktor strategis = kelemahan utama yang 
memiliki pengaruh besar (sangat lemah) 

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) 
Keterangan nilai peringkat pada faktor peluang 

perusahaan yang mempengaruhi perencanaan strategi 
pemasaran yaitu sebagai berikut: 

1) Nilai 1, jika faktor strategis memiliki kemampuan 
tidak baik dalam meraih peluang (sangat lemah) 

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

3) Nilai 3, jika faktor strategis memiliki kemampuan baik 
dalam meraih peluang (kuat) 

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

Keterangan nilai peringkat pada faktor ancaman 
perusahaan yang mempengaruhi perencanaan strategi 
pemasaran yaitu sebagai berikut: 

1) Nilai 1, jika faktor strategis merupakan ancaman yang 
memiliki pengaruh sangat kuat (sangat lemah) 

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

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

4)  Nilai 4, jika faktor strategis merupakan kelemahan kecil 
yang memiliki pengaruh sangat lemah (sangat kuat). 
Kuesioner ini dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 
b. Kuesioner penilaian pembobotan strategi pemasaran 

menggunakan metode pairwise comparison. 

Kuesioner ini menggunakan penilaian perbandingan 
berpasangan antar alternatif strategi pemasaran yang sudah 
dirumuskan dengan metode SWOT. Penilaian yang digunakan 
dengan skala 1 hingga 9, dimana semakin besar skala maka 
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semakin lebih penting alternative tersebut dibanding dengan 

anternatif pasangannya. Nilai skala perbandingan dapat dilihat 
pada Tabel 3.3.Kuesioner kedua dapat dilihat pada Lampiran 
2. 

 
Tabel 3.3 Nilai Skala Perbandingan  

 
Nilai Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 
3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang 

lainnya 
5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya 
7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 

lainnya 
9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 
2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang 

berdekatan 

 
7. Uji Validitas 

 
 Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa konten 
kuesioner sudah dapat dengan baik menjadi alat ukur dalam 
penelitian. Uji validitas ini dilakukan setelah disusunnya 
kuesioner hingga selesai dan sudah ditentukannya responden. 
Uji validitas pada penilitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode content validity dan face validity. Menurut Hamidi 
(2014),content validity adalah suatu penilaian tentang 

bagaimana instrumen dengan baik mewakili karakteristik yang 
dikaji. Face validity adalah suatu penilaian apakah instrumen 

yang ditanyakan dapat dengan baik mengukur konsep yang 
telah ditentukan sebelumnya. Kedua metode tersebut 
selanjutnya digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam 
melakukan uji validitas kuesioner secara subjektif. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

8. Pengumpulan Data 
 
Data yang digunakan dalam penelitian didukung dengan 

beberapa jenis dan sumber data untuk mempermudah dalam 
analisa data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 

dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data 
primer yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain: 

1) Profil dan gambaran umum Istana Sayur Tlogomas, 
Malang 

2) Variabel penelitian dari kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman yang dihadapi Istana Sayur Tlogomas, 
Malang dalam memasarkan produknya 

3) Jawaban-jawaban untuk kuesioner yang diberikan 
kepada responden. 

b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperlukan dalam 

penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data 
primer. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah 
lebih lanjut menjadi bentuk lain, seperti tabel, grafik, diagram, 
maupun gambar sehingga bersifat informatif untuk pihak lain. 
Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data internal 
dan data eksternal. Data internal diperoleh dari dalam 
perusahaan tempat riset dilakukan, sedangkan data eksternal 
berasal dari luar perusahaan seperti data penunjang yang 
merupakan kumpulan data dan informasi dari berbagai sumber 
yang terkait. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian 
antara lain diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, penelitian 
baik dari jurnal, website maupun buku. 

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 
beberapa cara, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyebaran Kuesioner 
Penyebaran kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian 
pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai 
dengan penilaian pribadi. Penyebaran kuesioner adalah teknik 
pengumpulan data yang efisien karena dapat diberikan kepada 
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secara langsung atau tidak langsung (pos atau email) 

(Sugiyono, 2013). Penelitian ini membagikan kuesioner kepada 
responden secara langsung di lokasi Istana Sayur Tlogomas, 
Malang ataupun secara tidak langsung, yaitu secara online 
melalui media sosial ataupune-mail untuk menghemat waktu 
dan memudahkan pengumpulan data. Pengisian kuesioner diisi 
sendiri oleh responden (self-administrated questionaire) yang 

telah memenuhi kriteria. 
2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan 
cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 
Penelitian ini mewawancarai responden yaitu pemilik Istana 
Sayur Tlogomas, Malang untuk memperoleh informasi 
mengenai kebutuhan data penelitian. Daftar pertanyaan terbuka 
yang disampaikan kepada responden untuk mendukung 
penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3. Dokumentasi 
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

atau dokumen yang ada dalam perusahaan yang berhubungan 
dengan topik penelitian. 

4. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi yang 

berasal dari buku, artikel, jurnal, majalah ilmiah, koran, website, 

ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik 
penelitian untuk mendukung penelitian yang dilakukan.  

 
9. Pengolahan Data 

 
Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Analisis Strategi Pemasaran dengan Strengths, 
Weakness, Opportunities, Threaths(SWOT) 
1) Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 

Matriks External Factor Evaluation (EFE) 
 
 Analisis data menggunakan metode Strength, 
Weakness, Opportunity, Threath (SWOT) dilakukan dengan 

tahap awal yaitu meringkas faktor internal dan eksternal 
perusahaan menggunakan matriks Internal Factor Evaluation 
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(IFE) dan Matriks External Factor Evaluation (EFE). Matriks IFE 

berfungsi untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan 
kelemahan utama yang terdapat pada perusahaan. Matriks EFE 
berfungsi untuk meringkas dan mengevaluasi peluang dan 
ancaman yang menjadi faktor eksternal perusahaan (Mulyadi, 
2007).Variabel internal maupun eksternal yang sudah diperoleh 
dari hasil wawancara dengan pemilik perusahaan selanjutnya 
digunakan sebagai data yang diolah menggunakan matriks 
internal dan eksternal ini. Adapun tahapan dalam pengolahan 
data menggunakan matriks IFE dan EFE sebagai berikut: 

a) Analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan 
Pada tahap ini dilakukan pemasukan variabel internal 

maupun eksternal seperti pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2, lalu 

selanjutnya dibobotkan. Pembobotan didasarkan pada penilaian 
seberapa penting variabel tersebut berdampak pada 
perusahaan. Tabelpembobotan faktor strategis internal dan 
eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.4.Teknik yang digunakan 

dalam mengajukan penilaian responden terhadap pembobotan 
setiap faktor strategi internal maupun eksternal adalah dengan 
paired comparison.Metode paired comparison adalah suatu 

metode untuk membandingkan secara bersamaan dua variabel 
memilih salah satu variabel yang dinilai lebih penting melalui 
skala penilaian.Paired comparisonini membandingkan setiap 

faktor strategis pada baris horizontal dengan faktor strategis 
pada kolom vertical. Skala penilaian dalam penentuan bobot ini 
menggunakan nilai 1, 2 dan 3 dengan keterangan sebagai 
berikut: 
1 = Jika faktor internal/eksternal pada baris (horizontal) kurang 
penting dari pada faktor internal/eksternal pada kolom (vertikal). 
2 = Jika faktor internal/eksternal pada baris (horizontal) sama 
penting dari pada faktor internal/eksternal pada kolom (vertikal).  
3 = Jika faktor internal/eksternal pada baris (horizontal) lebih 
penting dari pada faktor internal/eksternal pada kolom (vertikal).  
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Tabel 3.4 Penilaian bobot faktor strategis internal dan eksternal 
perusahaan 

Faktor 
Strategi

s 
Internal/ 
Ekstern

al 

A B C D E F G H I J K L 
Tota

l 
Bobo

t 

A             𝑋𝑖  𝛼𝑖  
B               
C               
D               
E               
F               
G               
H               
I               
J               
K               
L               

Total      
       

 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 1 

Sumber: Pasaribu (2008) 

Keterangan: 
A-L = Faktor strategis internal maupun eksternal perusahaan 
𝑋𝑖 = Jumlah nilai faktor strategi internal/eksternal ke-i 

𝛼𝑖 = Bobot akhir faktor strategi internal/eksternal ke-i 
 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  = Jumlah keseluruhan nilai𝑋𝑖 

i  = 1, 2, 3, …, n 
n = Jumlah faktor strategi internal/eksternal 

Perhitungan nilai obot akhir setiap faktor strategi 
internal/eksternal diperoleh dengan membagi setiap jumlahnilai 

faktor strategi internal/eksternal ke-i (𝑋𝑖) dengan 

jumlahkeseluruhan nilai 𝑋𝑖, dan memiliki total keseluruhan bobot 
akhir adalah sama dengan 1. Adapun rumus bobot akhir 
sebagai berikut: 

𝛼𝑖 =  
𝑋𝑖
 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1
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Keterangan: 

𝛼𝑖   = Bobot akhir faktor strategi internal/eksternal ke-i 
𝑋𝑖   = Jumlah nilai faktor strategi internal/eksternal ke-i 
i      = 1,2,3,…, n 
n     = Jumlah variabel 
 𝑋𝑖 = Jumlah keseluruhan nilai 𝑋𝑖 

b) Pemberian nilai rating pada matriks IFE dan EFE 
Pemberian nilai peringkat (rating) mengacu pada kondisi 

perusahaan yang telah dianalisis sebelumnya. Nilai peringkat ini 
digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari 
masing-masing faktor strategis baik internal maupun eksternal 
terhadap perusahaan. Nilai rating yang diberikan dalam range 1-
4 dengan keterangan sesuai dengan jenis faktor strategisnya 
masing-masing. 

Tahap untuk mendapatkan nilai skor akhir (critical 
success factor) adalah dengan mengalikan nilai bobot akhir dan 
nilai rating pada setiap faktor strategis. Nilai-nilai tersebut 

selanjutnya dijumlahkan sesuai dengan jenis faktornya masing-
masing sehingga didapatkan nilai total skor akhir. Total skor 
akhir pada matriks IFE dan EFE akan berada pada range 1 

hingga 4 dan nilai rata-rata 2,5. Semakin tinggi total penilaian 
pada matriks IFE dan EFE maka perusahaan memiliki respon 
pada faktor internal dan eksternal yang sangat kuat, sebaliknya 
jika semakin rendah total penilaian pada matriks IFE dan EFE 
maka perusahaan memiliki respon pada faktor internal dan 
eksternal yang sangat lemah. Adapun matriks IFE dan EFE 
dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6. 

 
Tabel 3.5 Matriks evaluasi faktor internal 
 

Faktor Strategis Internal Bobot Rating 
Skor bobot  

(B x R) 

Kekuatan 
1. ….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

2. ….. ….. …… …… 

3. ….. ….. …… …… 
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Kelemahan 
1. ..... 
2. ….. ….. …… …… 
3. ….. ….. …… …… 

Total ….. …… …… 

Sumber: David (2006) 
 
Tabel 3.6 Matriks evaluasi faktor eksternal 
 

Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating 
Skor 

bobot (B 
x R) 

Peluang 
1. ….. ….. …… …… 
2. ….. ….. …… …… 
3. ….. ….. …… …… 

Ancaman 
1. ….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

2. ….. ….. …… …… 
Total ….. …… …… 

Sumber: David (2006) 

 
2) Analisis Matriks Internal dan Eksternal (IE) 

 Matriks IE digunakan untuk menentukan posisi 
perusahaan saat dilakukannya analisis dalam penelitian. Posisi 
tersebut akan mempermudah dalam menentukan strategi yang 
tepat untuk diterapkan agar sesuai dengan tujuan masa depan 
yang diharapkan perusahaan. Matriks IE disusun berdasarkan 
nilai total rata-rata tertimbang IFE dan EFE yang didapatkan dari 
hasil perhitungan total skor IFE dan EFE sesuai rekap kuesioner 
SWOT dalam pembahasan. Nilai total rata-rata tertimbang IFE 
berada pada sumbu x dan total rata-rata tertimbang EFE berada 
pada sumbu y. Titik perpotongan antara kedua sumbu tersebut 
akan menunjukan strategi yang dianggap tepat untuk diterapkan 
perusahaan dalam tampilan sembilan sel. Matriks IE dapat 
dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Matriks IE  
Sumber: David (2006) 

 Menurut penjelasan David (2006), gambar di atas 
menunjukankesembilan sel matriks IE dapat dibagi menjadi tiga 
daerah utama yang memiliki implikasi strategi berbeda. 
Penjelasan ketiga daerah utama tersebut antara lain: 

a. Pertama yaitu daerah yang menunjukan kondisi 
perusahaan pada tahap tumbuh dan berkembang 
(growth and bulid) adalah sel I, II dan IV. Strategi yang 

sesuai dilakukan pada perusahaan dalam kondisi ini 
yaitu strategi intensif seperti penetrasi pasar, 
pengembangan produk dan pengembangan pasar serta 
strategi integratif seperti integrasi kebelakang dan 
kedepan. 

b. Kedua yaitu daerah yang menunjukan kondisi 
perusahaan sedang tahap menjaga dan 
mempertahankan (hold and maintain) adalah sel III, V 

dan VII. Strategi yang sesuai dilakukan pada 
perusahaan dalam kondisi ini yaitu penetrasi pasar dan 
pengembangan strategi. 

c. Ketiga yaitu daerah yang menunjukan kondisi 
perusahaan sudah pada tahap mengambil hasil atau 
melepaskan (harvest or divest) adalah sel VI, VIII dan IX. 

Strategi yang sesuai dilakukan pada perusahaan dalam 
kondisi ini yaitu divestasi, diversifikasi dan likuidasi. 
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3) Strategi Pemasaran dengan Matriks Strengths-
Weakness-Opportunities-Threaths (SWOT) 

 

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

 Menurut David dan Forest (2017), untuk membuat 
matriks SWOT terdapat delapan langkah yang harus dilakukan 
sebagai berikut : 

1. Membuat daftar kekuatan signifikan internal perusahaan, 
2. Membuat daftar kelemahan signifikan internal 

perusahaan, 
3. Membuat daftar peluang signifikan eksternal 

perusahaan, 
4. Membuat daftar ancaman signifikan eksternal 

perusahaan, 
5. Mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-

peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel SO 
strategi, 

6. Mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan 
peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel 
WO strategi, 

7. Mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-
ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel ST 
strategi, 

8. Mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan 
ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam 
sel WT startegi. 
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b. Penetapan Prioritas Strategi Menggunakan Pairwise 

Comparison 
 Posisi perusahaan sudah ditentukan serta matriks 
SWOT juga sudah dibuat, selanjutnya yaitu merumuskan 
alternatif strategi pemasaran berdasarkan posisi pada kuadran 
SWOT dan memilih prioritas alternatif strategi pemasaran 
terbaik menggunakan Pairwise Comparison. Adapun tahapan 
penyelesaian Pairwise Comparison adalah sebagai berikut 
(Marimin, 2014): 

1) Penyusunan Matrik Pendapat Individu 
 Matrik pendapat individu memiliki elemen yang 
disimbolkan aij, yaitu elemen matriks pada baris ke-i dan kolom 
ke-j. Penyusunan prioritas dilakukan dengan membuat matrik 
berisi tentang kondisi tiap elemen dalam bentuk kuantitatif 
berupa angka-angka yang menunjukkan skala penilaian dari 1 
sampai 9. Skala perbandingan secara berpasangan dapat dilihat 
pada Tabel 3.7. 
 
Tabel 3.7 Skala Perbandingan Berpasangan 
 
Nilai Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 
3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 

yang lainnya 
5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya 
7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 

lainnya 
9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 
2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang 

berdekatan 

Sumber: Saaty et al., (2012) 
2) Pertimbangan-pertimbangan terhadap pairwise 

comparison disintesis untuk memperoleh keseluruhan 
prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini 
adalah: 
a) Merata-ratakan data dengan menggunakan rata-rata 

Geometri dengan cara bobot penilaian dari beberapa 
responden dalam suatu kelompok dirata-rata 
Geometrik menggunakan rumus sebagai berikut: 
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G =  𝑋1.𝑋2.𝑋3…𝑋𝑛
𝑛

 
   Keterangan: 

   𝐺 : Rata-rata Geometrik 
   Xn : Penilaian ke 1,2,3…n 
   n : Jumlah Penilaian 

b) Mengkuadratkan matriks 
c) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris pada 

matriks. 
d) Membagi setiap nilai dari baris dengan total baris 

yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi 
matriks atau bobot relatif yang dinormalkan. 

e) Menghitung perbedaan nilai eigen sebelum dan 
sesudah nilai eigen sekarang. Apabila jumlah baris 
setelah dinormalisasi antar hasil pengkuadratan 
selisihnya mendekati nol maka iterasi sudah 
berhenti. Iterasi proses ini belum berhenti apabila 
jumlah baris belum mendekati nol dilakukan kembali 
langkah persamaan b sampai d. 

3) Menghitung nilai eigenvector maksimum (𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 ) dengan 

cara: 
a) Mengalikan matriks nilai eigen (matriks hasil penilaian 

gabungan responden)  dengan matriks bobot. 
b) Elemen hasil dari perkalian dibagi dengan elemen bobot 

yang  bersesuaian. 
c) Hasil bagi tiap elemen pada langkah-langkah 2(c) 

dijumlahkan. 
d) Hasil bagi tiap elemen pada langkah 2(c) dijumlahkan 

kemudian dibagi dengan banyaknya elemen dan 

hasilnya dinotasikan dengan 𝜆maks 
4)  Menghitung Consistency Index (CI) dengan rumus 

sebagai berikut: 

CI = 
𝜆  maks  −n

𝑛−1
 ,      n : Banyaknya elemen 

5)   Menghitung Consistency Ratio (CR) dengan rumus 

sebagai berikut: 
CR = CI/RI 
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  Matriks perbandingan berpasangan dinyatakan 
konsisten apabila nilai Consistency Ratio (CR) ≤ 10%. Tabel 
Random Index (RI) dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

 
Tabel 3.8 Nilai acak (RI) matriks 
 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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 

Sumber: Kusrini, (2007) 
 

3.4 Intrepetasi Hasil  
 

 Data yang telah dianalisis 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 Istana Sayur 
Tlogomas, Malang.  
 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

 
 Kesimpulan berisi poin-poin penting hasil penelitian yang 
juga menjawab dari tujuan penelitian yang sejak awal sudah 
ditentukan terlebih dahulu. Kesimpulan juga ditunjang dengan 
teori sebagai landasan berpikir agar dapat menjadi informasi 
bagi Istana Sayur Tlogomas, Malang. Saran yang diberikan 
pada Istana Sayur Tlogomas, Malang diperoleh dari hasil 
analisa data selama penelitian. 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
 

Istana Sayur Tlogomas, Malang merupakan salah satu 
Usaha Dagang (UD) yang bergerak dalam bidang penjualan 
sayur mayuran dan kebutuhan dapur. Usaha ini juga bergerak 
dalam bidang supplier service sayuran malang, baik memenuhi 
kebutuhan lokal, antar kota maupun kebutuhan luar pulau. RiteI 
Istana Sayur Tlogomas, Malang ini pertama kali didirikan oleh 
Amir Biki di Jl. Raya Tlogomas 93 A RT 5 RW 6 Tlogomas 
Lowokwaru Malang Jawa Timur Indonesia sejak tahun 2008. 
Hal tersebut dilakukan oleh sang owner berdasarkan peluang 
yang ada. Pada tahun 2008 rata – rata toko sayur buka hanya 
pada pagi hari, sedangkan pemilik ritel membuka toko sayur dari 
pagi hingga malam, yaitu pada pukul 06.00 WIB hingga 21.00 
WIB. 

Istana Sayur Tlogomas, Malang menjual berbagai jenis 
produk seperti sayur, daging, buah–buahan, bumbu, hingga 
frozen food. Istana Sayur Tlogomas, Malang juga mendukung 

pemasaran organik. Sejak tahun 2011, produk organik yang 
dijual pertama kali oleh ritel Istana Sayur Tlogomas, Malang 
adalah beras organik. Pada tahun 2012, Istana Sayur Tlogomas 
mulai menjual berbagai macam sayuran organik, di antaranya 
sawi, slada hijau, pakcoy dan kentang organik. Target pasar 
yang dituju adalah kalangan menengah ke bawah dibuktikan 
dengan harga yang ditawarkan relatif murah hampir sama 
dengan barang di pasar dibandingkan dengan harga 
Supermarket. Ritel ini mempunyai keunggulan pada packaging 
dan harga yang jelas. Pelanggan tidak perlu tawar-menawar, 
cukup melihat harga mana yang sesuai dengan budget karena 

banyak barang yang harganya beragam sesuai dengan variasi 
berat. Keunggulan yang lain yaitu kelengkapan dan keragaman 
produk yang ditawarkan serta pelayanan yang memuaskan 
membuat Istana Sayur Tlogomas, Malang menjadi salah satu 
ritel kecil yang memberikan kepuasan dan loyalitas pelanggan..  
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4.2 Faktor-Faktor Internal dan Eksternal  
 
4.2.1 Faktor Internal 
 

Faktor internal terdiri dari : 
1. Kekuatan (Strength) 

a. Harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga 
Supermarket 

Harga yang ditawarkan produk organik kepada 
konsumen disesuaikan dengan ukuran kemasan. Terdapat 
variasi berat yang ditawarkan untuk produk beras organik. 
Harga jual yang lebih murah dibandingkan dengan harga jual 
produk organik di Supermarket dikarenakan pemilik memilih 

produsen produk organik yang memiliki harga yang relatif 
rendah. Perbandingan harga produk organik di Istana Sayur 
Tlogomas Malang dengan harga produk organik di Supermarket 
dapat dilihat di Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1. Perbandingan harga produk organik 
 
No Produk Satuan 

(kg) 
Harga Istana 
Sayur (Rp) 

Harga 
Supermarket  

(Rp) 

Kompetitor 

 Beras 
organik 

    

1. Beras 
merah 

2 47.000 50.600 Lailai 

2. Beras putih 2.5 35.000 38.000 Superindo 
 Sayuran 

organik 
    

1. Sawi manis 0.25 8.000 9250 Lailai 
2. Sawi daging 0.25 8.000 11.400 Lailai 
3. Baby kailan 0.25 8.000 10.405 Lailai 
4. Selada 0.25 8.000 9250 Lailai 
5 Kentang 

merah 
0.5 12.000 14.000 Lailai 

6. Kentang 
merah 

1 20.000 35.000 Lailai 

  Sumber: Data Primer (2018) 
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Ritel ini juga melakukan strategi pemasaran dengan cara 
mengambil keuntungan pada produk organik yang tidak 
terlalu banyak, sekitar Rp 1.000,00 hingga Rp 2.500,00 per 
item produk. Menurut Zuhroh (2014) produk dengan strategi 
biaya rendah (low cost)menekankan  pada  efisiensi  biaya 
menyeluruh agar dapat menekan keseluruhan biaya 
sehingga dapat menetapkan harga jual yang rendah. 

 
b. Jam buka toko 15 jam 

Waktu buka ritel dimulai dari pukul 06.00 WIB hingga 
pukul 21.00 WIB dengan total waktunya selama 15 jam. Ritel 
atau warung yang menjual sayuran pada umumnya hanya buka 
pada pagi hari saja, sedangkan kebanyakan konsumen memiliki 
waktu untuk berbelanja yaitu pada sore hari setelah melakukan 
kewajibannya untuk bekerja atau bersekolah. Peluang tersebut 
membuat manajer memutuskan untuk membuka toko selama 15 
jam sehingga dapat menarik pasar untuk berbelanja di Istana 
Sayur karena jam buka ritel yang cukup lama. Menurut (Eliza, et 
al, 2011), waktu yang akan mempengaruhi situasi penjualan 
adalah waktu di saat konsumen melakukan pembelian dan 
mereka memiliki waktu untuk berbelanja sehingga 
mempengaruhi perilaku mereka.  
 
c. Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen 

Istana Sayur Tlogomas, Malang terletak di Kota Malang 
berada di Jl. Raya Tlogomas 93 a RT 5 RW 6 Tlogomas 
Lowokwaru Malang Jawa TimurLokasi yang strategis dekat 
dengan jalan utama memberikan peluang yang cukup besar 
untuk dikunjungi pasar. Lokasi ritel yang berada di pinggir jalan 
utama antara Kota Malang dan Kota Batu ini merupakan salah 
satu strategi yang dilakukan oleh pihak Istana Sayur. Lokasi 
Istana Sayur, Malang ini berada di sekitar keramaian seperti 
perguruan tinggi, Supermarket, serta sangat mudah dijangkau 

oleh konsumen yang ingin membeli produk Istana Sayur 
Tlogomas, Malang. Lokasi yang mendekati pasar akan menjadi 
keuntungan yang sangat besar karena akan mempermudah 
pasar mendapatkan produk yang diinginkannya. Menurut 
(Nurendah dan Mulyana, 2012), penting pilihan lokasi penting 
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bagi seluruh peritel. Penempatan (place dalam konsep 
Marketing Mix) dalam pembahasan bisnis ritel adalah 
penentuan lokasi.  
 
d.  Presentasi penjualan secara langsung 

Istana Sayur Tlogomas, Malang melakukan presentasi 
penjualan secara langsung produk organik kepada konsumen 
sebagai bentuk promosi. Bentuk presentasi yang dilakukan oleh 
ritel yaitu pihak ritel menjelaskan kelebihan produk organik 
tersebut ketika konsumen memilih atau membeli produk organik. 
Penyebaran brosur mengenai manfaat dan kelebihan dari 
produk organik juga dilakukan oleh pihak ritel. Presentasi secara 
langsung dan penyebaran brosur tersebut dilakukan ketika 
konsumen berbelanja di ritel. Persentasi secara langsung 
tersebut dapat membantu Istana Sayur, Malang untuk 
memperoleh kritik dan saran dari pasar untuk produk organik. 
Cara ini sekaligus menjadi keunggulan promosi karena dapat 
memberikan kesempatan ritel melakukan klarifikasi atas 
kesalahan informasi yang beredar di pasar. Menurut Conan et 
al. (2008) presentasi penjualan merupakan hal terpenting dalam 

promosi karena dapat memberikan interaksi langsung dengan 
pasar yang sangat berharga untuk perbaikan perusahaan. 
 
e. Produk yang dijual fresh 

Produk organik khususnya produk sayuran organik yang 
dijual di Istana Sayur, Malang adalah produk yang masih dalam 
kondisi segar dan layak dijual. Sayuran dari produsen selama 
pemanenan dilakukan dengan hati-hati sehingga sayuran yang 
dipanen hingga dikirim ke ritel dapat dipertahankan kondisi 
segarnya. Pihak Istana Sayur menjaga kualitas dan kesegaran 
produk sayuran organik. Hal tersebut dilakukan oleh pihak 
Istana Sayur untuk menarik minat pasar agar membeli dan 
beralih pada produk organik. Menurut Pantastico (1989), 
kerusakan sayur pada saat panen dan pascapanen sangat 
berpengaruh pada mutu sayuran sehingga masa kesegaran 
sayur menjadi lebih pendek. 
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f. Kemasan yang menarik 
Produk organik yang dijual di Istana Sayur Tlogomas, 

Malang mempunyai kemasan yang menarik. Kemasan sayuran 
organik dikemas dengan menggunakan jenis plastik 
Polypropylene (PP). Kantong plastik diberi lubang pada 
beberapa bagian permukaannya untuk sirkulasi udara. Setiap 
sayuran hijau organik di dalam kemasan diberikan label organik. 
Hal ini dapat memberikan perbedaan antara produk organik dan 
non organik. Produk beras organik dikemas dengan 
menggunakan bahan pengemas plastik dan bahan kemasan 
kertas karton. Bahan pengemas plastik dikemas dengan 
menggunakan plastic vacuum yaitu menggunakan mesin vakum 
otomatis. Ukuran plastik vacuum beras organik dengan berat 2 

kg ukurannya 27x32. Atribut kemasan plastik beras organik 
menonjolkan merk produk, label organik serta netto produk. 
Kemasan kertas karton beras organik memberikan informasi 
produk yang lengkap mengenai kandungan gizi serta jaminan 
bebas dari bahan kimia berbahaya. Kemasan produk sayuran 
organik dan beras organik dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
Menurut Rahma (2007) kemasan yang menarik dapat 
menyebabkan minat beli konsumen berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian. Hal seperti itu dapat membuat 
konsumen dapat langsung membeli produk tersebut. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(a)                                               (b) 
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       (c) 

Gambar 4.1 (a) Kemasan sayuran organik, (b) Kemasan beras 

merah organik, (c) Kemasan beras putih organik 
Sumber: Data Primer (2018) 

 
2. Kelemahan (Weakness) 

a. Waktu Simpan Produk Sayuran Lebih Singkat 
Waktu simpan produk sayur organik tergolong lebih singkat 

dibandingkan dengan produk non organik. Waktu simpan sekitar 
1-2 hari. Hal tersebut disebabkan karena pada proses 
penanaman hingga panen produk organik tidak ada media untuk 
penyimpanan sehingga mempunyai daya simpan yang rendah 
atau lebih pendek. Selain itu produk organik juga memerlukan 
penanganan lebih agar produk tersebut tetap memiliki kualitas 
yang baik. Menurut Dasipah (2010), daya simpan suatu produk 
dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan oleh 
pasar. Oleh karena itu mutu dan kesegaran sayuran dapat 
menentukan minat beli konsumen. 
 
b.  Kurangnya Keamanan dengan Lahan Parkir yang Sempit 

Istana Sayur Tlogomas, Malang memiliki lahan cukup 
sedikit. Hal tersebut disebabkan karena lahan yang disewa oleh 
pihak Istana Sayur, Malang tidak cukup luas, sehingga 
menyebabkan kurangnya lahan parkir di Istana Sayur, Malang 
tersebut. Tampak depan halaman ritel  Istana Sayur Tlogomas, 
Malang dapat dilihat pada Gambar 4.2. Keamanan pada lahan 

parkir juga kurang, meskipun untuk lahan parkir yang ada di 
Istana Sayur, Malang sudah dipasang CCTV. Sering kali disaat 
ramai pengunjung, kendaraan konsumen tidak terpakir pada 
lahan parkir milik Istana Sayur, Malang sehingga menyebabkan 
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kurangnya keamanan untuk kendaraan tersebut. Berdasarkan 
data yang diperoleh menunjukkan bahwa telah terjadi pencurian 
sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015, 
pukul 17:50. Pada saat itu sedang mati lampu dan pengunjung 
juga ramai berbelanja di Istana Sayur Tlogomas.  Awal mulanya 
dikarenakan telah terjadi pemadaman listrik dari PLN sehingga 
otomatis CCTV tidak berfungsi. Salah satu pelanggan melapor 
kepada pihak manajer bahwa sepeda motor yang telah terparkir 
di depan halaman ritel diketahui sudah tidak ada. Setelah itu 
pihak manajer melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib 
agar diproses lebih lanjut. Menurut Dwiantara dan Rumsari 
(2006), keamanan dan kenyamanan lahan parkir yang dimiliki 
oleh suatu toko atau tempat perbelanjaan dapat mempengaruhi 
keloyalan pasar untuk datang kembali ke toko tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2. Tampak depan halaman ritel Istana Sayur 

Tlogomas Malang 
 

c. Jarang Mengadakan Diskon Produk  
Potongan harga diberikan ketika produsen juga memberikan 

potongan harga. Frekuensi diskon produk organik dilakukan 
oleh ritel sekitar 1 bulan sekali dengan cara penyebaran brosur. 
Menurut Gunawan (2013), bahwa diskon berpengaruh terhadap 
minat beli dan konsumen membentuk penilaian tidak hanya 
pada informasi yang diberikan kepada konsumen, tetapi 
interprestasi konsumen atas informasi yang telah didapatkan. 
Menurut Tjiptono (2008), mengemukakan bahwa promosi 
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penjualan yang terdiri dari diskon sebagai bentuk persuasi 
langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat 
diatur untuk merangasang pembelian produk dengan segera.  
 
d. Lokasi Dekat dengan Supermarket 

Lokasi ritel memiliki jarak yang cukup dekat dengan 
salah satu supermarket yaitu SuperIndo di wilayah Tlogomas 
Malang. Supermarket tersebut memiliki tempat yang lebih 
nyaman dan variasi produk organik lebih banyak dibandingkan 
produk Istana Sayur serta menjual kebutuhan lain yang 
diperlukan konsumen sehingga konsumen tidak perlu berbelanja 
ke tempat lain untuk memenuhi berbagai kebutuhannya 
tersebut. Hal ini dapat mengurangi minat konsumen untuk 
berbelanja di Istana Sayur Tlogomas Malang. Menurut Tjiptono 
(2008) pemilihan lokasi sangat dipertimbangkan dalam 
mendirikan perusahaan,  karena pemilihan lokasi merupakan 
faktor bersaing yang penting dalam usaha menarik konsumen 
atau pelanggan. 
 
e. Jenis Produk Organik yang dijual Terbatas 

Produk organik yang dijual di ritel memiliki variasi yang 
terbatas produk sayuran maupun beras organik. Produk beras 
organik meliputi beras biasa dan beras merah organik dengan 
merk yang sedikit, sedangkan produk sayuran organik yang 
dijual jenisnya terbatas seperti sawi, slada, pakcoy, baby kailan 
dan kentang organik. Hal tersebut menyebabkan pasar tidak 
memiliki banyak pilihan. Menurut Sujana (2012) semakin banyak 
jenis produk yang ditawarkan oleh suatu toko maka daya tarik 
konsumen untuk datang ke toko tersebut dan membeli 
produknya semakin tinggi.  
 
f. Low Brand 

Produk organik di Istana Sayur Tlogomas, Malang tergolong 
baru karena ritel menjual produk organik mulai tahun 2011. 
Keadaan produk organik masih dalam tahap pengembangan 
produk dan pihak ritel jarang mempromosikan produk organik 
sehingga nama kurang terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini 
menyebabkan produk organik dalam level low brand 
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dibandingkan dengan produk non organik. Salah satu upaya 
perusahaan untuk memperkuat produk yaitu dengan branding.  
Menurut Fuad et al. (2006) brand merupakan hal utama yang 

harus dibenahi terlebih dahulu agar produk yang akan 
dipasarkan diterima dengan mudah. Brand ataupun branding 
dibangun oleh banyak faktor dan dikomunikasikan melalui aspek 
integrated marketing communication seperti misalnya melalui 

iklan, event,atau promosi. 
 
g. Display Produk Kurang Menarik 

Penempatan produk organik khususnya produk sayuran 
organik masih dalam rak yang sama atau campur dengan 
sayuran biasa dan tidak diberi pemisah antar space. Hal ini 

membuat konsumen bingung dalam menentukan pilihan untuk 
membeli produk organik. Sehingga konsumen tidak cukup 
tertarik untuk membeli produk organik. Ritel sebaiknya 
mendesain dan mewujudkan sebuah display produk yang bisa 

membuat pengunjung tertarik untuk masuk ke dalam ritel 
mereka. Display produk ternyata mampu mempengaruhi  
konsumen  dalam mengambil keputusan dalam melakukan 
pembelian. Menurut Melati (2010), display produk adalah 
sebuah strategi pemasaran yang sangat efektif bagi industry 
ritel. Fenomena  “Impulsive Buying”  semakin banyak di 

kalangan masyarakat dan salah satu penyebabnya adalah 
sebuah desain display produk yang indah dan menarik.  
 
h. Volume Kemasan Kurang Bervariasi 

Produk organik yang dijual di pasaran biasanya sudah 
dalam bentuk kemasan dengan berat atau bobot tertentu. Hal 
tersebut menyebabkan konsumen tidak dapat membeli produk 
organik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Volume 

kemasan yang dijual khususnya produk sayuran hanya memiliki 
satu jenis berat yaitu 250 g. Sedangkan produk beras organik 
memiliki beberapa jenis berat yaitu 1kg, 2kg, 2,5kg. Hal tersebut 
dapat mempengaruhi keputusan pembeliaan yang diambil 
konsumen terhadap suatu produk yang timbul kebutuhan dalam 
dirinya. Menurut Sujana (2012) semakin banyak variasi volume 
produk yang ditawarkan oleh suatu toko maka daya tarik 
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konsumen untuk datang ke toko tersebut dan membeli 
produknya semakin tinggi.  
 
i. Belum Ada Sertifikasi Keamanan Pangan 

Produk yang diperoleh dari berbagai produsen belum 
mendapat pengakuan dari pihak yang berwenang memberikan 
sertifikat. Produk yang belum mendapat sertifikasi keamanan 
pangan yaitu untuk produk sayuran hijau organik. Produk beras 
organik sudah mendapat sertifikasi keamanan pangan dari 
kelompok petani yang dinaungi oleh pemerintah Indonesia 
melalui Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) dan telah terdaftar di 
Otoritas Kompeten Pangan Organik. Dengan sertifikat organik 
tersebut produk yang dipasarkan dapat lebih memberikan 
kepuasan kepadakonsumen, sehingga konsumen tidak ragu 
untuk membeli produk tersebut. Menurut Nelson et al (2015), 
suatu perusahaan perlu memiliki seritifikasi untuk meningkatkan 
kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang 
dimiliki. Menurut Sertifikasi Organik Komunitas (2013) jaminan 
keorganikan suatu produk adalah melalui suatu proses 
sertifikasi  yang memiliki label organik.  

 
4.2.2 Faktor Eksternal 
 

 Faktor eksternal terdiri dari : 
1. Peluang (Opportunity) 
 

a. Belum Banyak Tempat yang Menjual Produk Sejenis 
Kota Malang merupakan kota yang cukup besar, namun 

demikian masih belum banyak ritel yang sejenis menjual produk 
organik. Produk organik kebanyakan dijual di supermarket 
seperti SuperIndo, Hypermart, Giant, Lailai, Loka Supermarket. 

Kalangan menengah ke bawah sulit untuk dapat menikmatinya 
dikarenakan harganya yang cukup mahal. Hal ini dijadikan 
peluang oleh Istana Sayur, Malang untuk mendapatkan 
pelanggan yang lebih banyak dikarenakan belum banyak toko 
yang menjual produk organik dengan harga yang lebih murah 
dibandingkan Supermarket. Menurut Rachmawati (2013), 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menciptakan keunggulan 
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bersaing, jika perusahaan dapat mengidentifikasi key success 
factors (faktor-faktor kunci keberhasilan) serta 
mengorganisasikan sumber daya yag dimiliki dengan lebih 
unggul dibandingkan perusahaan-perusahaan saingan dibidang 
sejenis. 
 
b. Konsumen Lebih Sadar terhadap Kesehatan 
 Permintaan sayuran organik semakin lama semakin 
mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan banyak 
masyarakat yang semakin sadar untuk mengonsumsi makanan 
yang lebih menyehatkan. Peluang ini kemudian dimanfaatkan 
Istana Sayur, Malang untuk menjual produk organik untuk 
memenuhi permintaan dari konsumen yang semakin meningkat. 
Menurut (Sutanto, 2002) kecenderungan peningkatan 
kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan turut 
berdampak pada sektor pertanian. Masyarakat pun dalam 
menjaga kesehatan tubuhnya mulai menyadari akan bahaya 
mengkonsumsi makanan yang mengandung residu bahan kimia 
yang berbahaya. Menurut Nugroho (2005) meningkatnya 
kesadaran konsumen akan pentingnya kaitan kesehatan dan 
kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan 
tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk 
yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. 
 
c. Peningkatan Jumlah Pasar 

Peningkatan pasar organik di Kota Malang seiring 
dengan peningkatan kesadaran penduduk Kota Malang yang 
mulai sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat 
untuk menjaga kesehatan mereka. Peningkatan pasar tersebut 
selanjutnya akan menjadi peluang yang sangat besar bagi 
Istana Sayur, Malang karena jumlah permintaan yang selalu 
meningkat setiap tahunnya. Pangsa pasar produk sayuran 
organik selama beberapa tahun ini mengalami peningkatan 
yang cukup pesat. Menurut IFOAM (2005), bahwa pertumbuhan 
pangsa pasar produk organik mencapai 20 – 30 persen setiap 
tahun. Bisnis produk pangan segar organik juga, khususnya 
sayuran masih sangat luas dan mengalami perkembangan yang 
cukup pesat di kawasan Asia Pasifik. Hal ini merupakan peluang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan 
memperluas pangsa pasar yang sudah ada. 

 
2. Ancaman (Threat) 

a. Harga dari Pemasok Tidak Tetap 
 Produk beras organik dan sayuran organik sering 

mengalami kenaikan atau turun harga dari produsen. Harga dari 
produsen pada tahun 2016- 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Salah satu hal yang menyebabkan adalah resiko usaha yang 
lebih tinggi yang dialami oleh petani. Resiko kegagalan panen, 
kerusakan oleh wabah penyakit dan juga resiko alam berupa 
perubahan cuaca merupakan penyebab petani tidak dapat 
menjaga kestabilan harga produk. Hal ini menjadi tantang 
tersendiri oleh Istana Sayur Tlogomas, Malang untuk 
mempertahankan pelanggan mereka. Menurut Rohmiatin 
(2006), kenaikan harga bahan baku membuat para pengusaha 
kesulitan dalam menetapkan harga jual. Kenaikkan harga terlalu 
tinggi  tidak dapat dilakukan karena khawatir produknya tidak 
terjual. 

 
Tabel 4.2 Harga dari pemasok pada tahun 2016- 2018 

Nama Produk Organik Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

Sawi daging organik 5000 5000 5000 6000 7000 6000 6000 8000 8000 8000 

Sawi manis organik 5000 5000 5000 6000 7000 6000 6000 8000 8000 8000 

Baby kailan organik 5000 5000 5000 6000 7000 6000 6000 8000 8000 8000 

Kentang merah 0,5kg 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12000 12000 

Kentang merah 1kg 18000 18000 18000 23000 18000 18000 18000 18000 20000 20000 

Beras merah 1kg 23000 25000 25000 25000 20000 25000 25000 25000 27000 27000 

Beras merah 2kg 42000 40000 38000 42500 45000 45000 47000 47000 49000 49000 

Beras putih 2,5kg 28000 28000 30000 35000 32000 32000 35000 35000 35000 38000 

Sumber: Data Primer (2018) 
 
b. Produk Non Organik Masih Mendominasi Pasar 

Produk non organik  mudah ditemukan di kota Malang 
dikarenakan hampir di setiap tukang sayur atau bahkan 
Supermarket selalu menyediakan produk non organik. Selain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

produk organik yang masih jarang ditemukan, bahkan 
masyarakat sendiri masih ada yang belum memahami atau 
mengerti tentang produk organik. Hal tersebut menjadi ancaman 
untuk Istana Sayur, Malang untuk mendapatkan pelanggan agar 
produk organik yang mereka jual dapat laku atau terjual habis. 
Menurut (Nugroho, 2005) presepsi konsumen masih belum 
memahami perbedaan (dari segi kualitas) produk organik 
dengan produk non organik. Hal ini dikarenakan sebagian besar 
konsumen belum mempercayai dan menghargai adanya produk 
organik sehingga pasar lebih banyak cenderung membeli 
produk non organik.  
 
4.3 The Input Stage 

 
4.3.1 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

Hasil dari perhitungan matriks IFE dapat dilihat bahwa 
kekuatan utama dalam strategi pemasaran Istana Sayur adalah 
lokasi Istana Sayur yang mudah dijangkau yang ditandai 
dengan nilai tertimbang skor terbesar yaitu 0,344 dan skor 
terendah yaitu presentasi penjualan secara langsung dengan 
nilai tertimbang skor terendah yaitu 0,201. Kelemahan utama 
dalam strategi pemasaran Istana Sayur adalah display produk 
yang kurang menarik dengan nilai tertimbang skor terendah 
yaitu sebesar 0,096 dan volume kemasan kurang bervariasi 
dengan nilai tertimbang skor terbesar yaitu sebesar 0.144. 

Matriks hasil perhitungan IFE menunjukkan hasil bahwa 
terdapat 4 faktor kunci kekuatan yang memiliki peringkat 4 
(sangat baik) yaitu harga lebih murah dibandingkan dengan 
harga supermarket, jam buka toko 15 jam, lokasi yang mudah 
dijangkau oleh konsumen dan produk yang dijual fresh, 

sehingga 4 faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik 
terhadap strategi pemasaran di Istana Sayur. Berdasarkan 
bobot dan rating, maka hasil perhitungan matriks IFE dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 

Hasil lainnya dari faktor kelemahan terdapat 8 faktor 
kunci kelemahan yang memiliki peringkat 2 yaitu waktu simpan 
produk sayuran lebih singkat, kurangnya keamanan dengan 
lahan parkir yang sempit, jarang mengadakan promosi, lokasi 
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dekat dengan supermarket, jenis produk yang dijual terbatas, 
low brand, display produk yang kurang menarik dan belum ada 
sertifikasi keamanan pangan, hasil ini menunjukkan bahwa 8 
faktor kelemahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar 
terhadap strategi pemasaran Istana Sayur. 

 
Tabel 4.3 Hasil perhitungan Internal Factor Evaluation (IFE) 

Faktor-faktor Strategis Internal  Bobot 
Pering

kat 

Skor 
(Bobot 

x 
peringk

at) 

Kekuatan (Strengh) 
   A.    Harga lebih murah di bandingkan dengan 

harga supermarket 0.083 4 0.332 

B.    Jam buka toko 15 jam 0.082 4 0.328 
C.    Lokasi yang mudah dijangkau oleh 
konsumen 0.086 4 0.344 

D.    Presentasi penjualan secara langsung 0.067 3 0.201 

E.    Produk yang dijual fresh 0.082 4 0.328 

F.    Kemasan yang menarik 0.084 3 0.252 

Jumlah 
  

1.785 

Kelemahan (Weakness) 
   A.   Waktu simpan produk sayuran lebih 

singkat 0.062 2 0.124 
B.   Kurangnya keamanan dengan lahan 
parkir sempit 0.065 2 0.130 

C.   Jarang mengadakan promosi 0.062 2 0.124 

D.   Lokasi dekat dengan supermarket  0.060 2 0.120 

E.   Jenis produk organik yang dijual terbatas 0.061 2 0.122 

F.    Low brand 0.057 2 0.114 

G.   Display produk kurang menarik 0.048 2 0.096 

H.   Volume kemasan kurang bervariasi 0.049 3 0.147 

I.   Belum ada sertifikasi keamanan pangan 0.052 2 0.104 

Jumlah 
  

1.081 

Total      2.866 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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4.3.2 Matriks External Factor Evaluation (EFE) 

Berdasarkan hasil perhitungan matriks EFE dapat dilihat 
bahwa peluang  utama dalam strategi pemasaran Istana Sayur 
adalah konsumen lebih aware terhadap kesehatan dengan nilai 
tertimbang score tertinggi yaitu sebesar 0.508 dan peningkatan 
jumlah pasar dengan nilai tertimbang score terendah sebesar 
0.282. Ancaman utama yang ditandai dengan nilai tertimbang 
terendah yaitu harga dari produsen yang tidak tetap sebagian 
besar pasar ditandai dengan bobot tertimbang skor terendah 
yaitu 0.525 dan produk non organik masih mendominasi 
sebagian besar pasar dengan bobot tertimbang skor terbesar 
yaitu 0.633. Hasil perhitungan matriks EFE dapat dilihat pada 
Tabel 4.4. 

Matriks hasil perhitungan EFE menunjukkan hasil bahwa 
seluruh ancaman yang memiliki peringkat 3, yaitu harga dari 
produsen tidak tetap dan produk non organik masih 
mendominasi sebagian besar pasar. Peringkat 3 tersebut 
menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap strategi pemasaran 
yang dilakukan Istana Sayur. Seluruh faktor peluang yang 
memiliki peringkat 2, yaitu belum banyak tempat yang menjual 
produk sejenis, konsumen lebih aware terhadap kesehatan dan 
peningkatan jumlah pasar.  

Hasil dari kriteria ancaman jumlah score yang dihasilkan 
adalah sebesar 1.200 dengan faktor yang memiliki nilai score 
terrendah adalah harga dari produsen yang tidak tetap yaitu 
dengan score 0.525. Kriteria peluang memiliki jumlah score 
yaitu sebesar 1.200 dengan faktor yang memiliki nilai score 
tertinggi adalah konsumen lebih sadar terhadap kesehatan yaitu 
sebesar 0.484. Hasil perhitungan score ancaman dan peluang 
didapatkan score sebesar 2.400. Skor tersebut menunjukkan 
bahwa Istana Sayur berada pada posisi lemah dan kurang 
mampu merespon faktor eksternal dengan baik (Umar, 2011). 
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Tabel 4.4 Hasil Perhitungan EFE 

Faktor-faktor Strategi Eksternal Bobot 
Perin
gkat 

Skor 
(Bob
ot X 

Perin
gkat) 

Peluang (Opportunity)    
A. Belum Banyak Tempat Yang Menjual Produk 
Sejenis 

0.225 2 0.450 

B. Konsumen Lebih SadarTerhadap Kesehatan 0.242 2 0.484 

C. Peningkatan Jumlah Pasar 0.133 2 0.266 

Jumlah   
1.200 

 
Ancaman (Threat)    

A. Harga Dari Produsen Tidak Tetap 0.175 3 0.525 

B. Produk Non Organik Masih Mendominasi 
Sebagian Besar Pasar 

0.225 3 0.675 

Jumlah     1.200 

Total     2.400 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 

Hasil dari kriteria ancaman jumlah score yang dihasilkan 
adalah sebesar 1.200 dengan faktor yang memiliki nilai score 
terrendah adalah harga dari produsen yang tidak tetap yaitu 
dengan score 0.525. Kriteria peluang memiliki jumlah score 
yaitu sebesar 1.200 dengan faktor yang memiliki nilai score 
tertinggi adalah konsumen lebih sadar terhadap kesehatan yaitu 
sebesar 0.484. Hasil perhitungan score ancaman dan peluang 
didapatkan score sebesar 2.400. Skor tersebut menunjukkan 
bahwa Istana Sayur berada pada posisi lemah dan kurang 
mampu merespon faktor eksternal dengan baik (Umar, 2011). 

 
4.4 The Matching Stage 

 
4.4.1 Matriks Internal-External (IE) 

Hasil perhitungan diperoleh total nilai tertimbang matriks 
IFE diperoleh sebesar 2,866 berada pada kondisi rata-rata 
dalam melakukan pemasaran. Total nilai tertimbang matriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

EFE sebesar 2,400 berada pada baris pertimbangan medium. 
Posisi titik pertemuan dari kedua sumbu tersebut berada pada 
sel ke-V  (Gambar 4.3). Menurut David (2006), kuadran V ini 

merupakan posisi mempertahakan dan memelihara, maka 
strategi yang dapat dilakukan adalah penetrasi pasar (market 
penetration) dan pengembangan produk (product development). 

Penetrasi pasar secara intensif merupakan peningkatan 
pangsa pasar produk yang lebih besar atau peningkatan pangsa 
pasar produk yang sudah ada melalui peningkatan usaha 
pemasaran. Jika Istana Sayur ingin melakukan strategi 
penetrasi pasar, maka yang harus dilakukan perusahaan adalah 
melakukan pengembangan atau perluasan pasar dengan 
memperluas cakupan area (daerah) pemasaran yang telah ada 
sebelumnya dan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat 
mendukung proses pengembangan atau perluasan pasar 
tersebut.Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan pangsa 
pasar (Market Share) produk organik yang sudah ada di pasar 

melalui usaha pemasaran yang lebih aktif. Kegiatan yang perlu 
ditingkatkan adalah memperluas jaringan promosi baik melalui 
periklanan, promosi penjualan maupun pemberian 
bonus/potongan harga kepada para konsumen. Menurut Assauri 
(2013),  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 pengembangan produk merupakan peningkatan 
penjualan dengan cara meningkatkan dan memodifikasi 
produk.Berdasarkan tahap pencocokan strategi hold and 
maintain strategi ini dapat dilakukan dengan diferensiasi produk. 
Diferensiasi produk dengan memperluas lini produk yang akan 

dijual dengan memperbanyak variasi volume kemasan yang 
akan berdampak pada semakin banyaknya pilihan yang 
ditawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen merasa 
puas Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki dan 
memodifikasi produk organik untuk meningkatkan penjualan.  
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 Menurut Hunger dan Whellen (2007), strategi ini 
dilakukan jika perusahaan menghadapi lingkungan kompetitif 
yang mudah berubah. Setelah diperoleh tipe strategi terbaik 
untuk perusahaan yang terletak pada sel V, tahap selanjutnya 
adalah menyusun alternatif strategi pada matrik SWOT yang 
sesuai dengan tipe strategi hold and maintain. 

 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Matrix IFE dan EFE 

 
4.4.2 Matriks Strength, Weakness, Opportunity, Threat 

(SWOT) 
Matriks SWOT untuk Istana Sayur Tlogomas, Malang 

disajikan pada Tabel 4.5. Berdasarkan matriks SWOT maka 

beberapa rumusan alternatif strategi yang dijalankan Istana 
Sayur Tlogomas, Malang adalah 
1. Strategi SO (Strength-Opportunity) 

 Strategi SO yang dapat dikembangkan adalah : 
a. Pemasangan Spanduk di Depan Ritel dengan Tagline 

“Berani Sehat, Go Organik” 

 
                 Nilai IFE 2,866 

  

Kuat 
3,0-4,0 

Rata-rata 2,0-
2,9 

Lemah 
1,0-1,9 

 

Tinggi 
3,0-4,0 

 

II III 

Nilai 
EFE I 

2,400   

 
Rata-
rata 
2,0-2,9 

    

VI 

 
IV V 

 
  (2,866;2,400) 

 
Rendah 
1,0-1,9 

  

VIII IX  
VII 
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Strategi yang dilakukan adalah pemasangan spanduk di 
depan ritel dengan tagline “Berani Sehat, Go Organik” adalah 
salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Istana Sayur, Malang 
untuk memberikan informasi bahwa ritel menjual produk 
organik. Tagline “Berani Sehat, Go Organik” dapat 
mempengaruhi konsumen yang memiliki kesadaran akan 
pentingnya dampak pembelian lebih memilih untuk membeli 
pangan organik. Konsumen mengevaluasi produk berupa 
manfaat yang diperoleh dari pangan organik seperti kesehatan, 
kealamian, dan keamanan konsumsi. Pengetahuan organik 
mewakili kemampuan konsumen dalam mengidentifikasi produk 
organik atau non organik sehingga membentuk sikap positif 
pada produk organik. Spanduk yang dipasang berisikan tentang 
potongan harga dan juga variasi produk yang dijual. Adanya 
spanduk tersebut maka konsumen yang melewati depan ritel 
Istana Sayur, Malang dapat mengetahui produk apa saja yang 
dijual dan mengetahui terdapat promosi apa saja yang sedang 
berlangsung. Strategi ini merupakan strategi penetrasi pasar 
secara tidak langsung dapat mengajak pasar untuk membeli 
produk organik, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk 
organik. Arta (2015), berpendapat bahwa pemasangan spanduk 
merupakan strategi promosi yang tepat. Dengan strategi 
penetrasi pasar ini, memugkinkan perusahaan untuk mengatasi 
kelemahannya seperti kegiatan promosi dan pemasaran, dan 
mengurangi ancaman seperti budaya dan persaingan. Menurut 
Kotler (2012) dalam pemasaran, tagline menjadi pesan utama 
dan tujuannya adalah untuk membantu membentuk presepsi 
kuat tentang sebuah produk. 
 
b. Mencantumkan Pricelist Produk secara Online dan Offline 

Strategi yang dilakukan adalah mencantumkan pricelist 
produk organik secara online dan offline bertujuan untuk 
menginformasikan kepada konsumen mengenai harga jual yang 
dimiliki oleh Istana Sayur, Malang. Hal ini memudahkan 
konsumen untuk mengetahui harga produk organik baik secara 
online maupun offline dan konsumen dapat membandingkan 

harga di Istana Sayur dengan harga di tempat lainnya. Strategi 
ini merupakan strategi penetrasi pasar dalam strategi penetapan 
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harga yang bertujuan mendapatkan keuntungan, merebut 
pangsa pasar, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, 
sehingga minat konsumen untuk membeli produk organik dapat 
meningkat. Menurut Liwe (2013), strategi penentuan harga 
(pricing) sangat signifikan dalam pemberian value kepada 
konsumen dan mempengaruhi image produk, serta keputusan 

konsumen untuk membeli. Menurut Syahputra dan Wiwik 
(2016), dibutuhkan banyak supplier untuk memenuhi semua 
kebutuhan perusahaan (multiple sourcing) karena tidak ada 
supplier yang dapat menyanggupi seluruh kebutuhan 
perusahaan. 
 
c. Happy Hour 

Strategi yang dilakukan adalah happy hour bertujuan 
untuk menarik konsumen untuk membeli produk organik. Happy 
hour dikhususkan untuk sayuran organik dikarenakan masa 

simpan sayuran organik tidak bertahan lama yaitu 1-2 hari. 
Happy Hour ini dilakukan ketika ritel Istana Sayur, Malang akan 

tutup pada jam 21.00. Hal tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli produk 
organik sehingga semakin banyak orang mengetahui produk 
organik. Strategi ini merupakan strategi penetrasi pasar yang 
menarik konsumen dalam waktu tertentu dan untuk menarik 
pembeli datang ke ritel. Menurut Kotler (2012), program happy 
hour adalah program promosi dimana produsen memberikan 
diskon pada jam–jam tertentu. Menurut David (2009) sistem 
promosi happy hour adalah salah satu cara promosi dengan 

memberikan diskon kepada pelanggan pada jam-jam tertentu, 
sehingga pelanggan lebih tertarik untuk membeli. 
 
2. Strategi ST (Strength-Threat) 

a. Menambah Pemasok lain 
Strategi yang dilakukan adalah  menambah pemasok 

lain produk organik yang bertujuan untuk menambah variasi 
produk organik dari pemasok satu ke pemasok yang lainnya. 
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan 
stock produk organik. Jika terdapat pemasok yang tidak 
menyediakan stock produk organik yang dibutuhkan maka dapat 
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memperoleh stock produk organik ke pemasok  lainnya. 

Memperbanyak produsen dapat lebih menekan biaya atau 
harga. Strategi ini merupakan strategi pengembangan produk 
yang menambah variasi produk organik untuk meningkatkan 
penjualan. Menurut Azwir (2017), dalam sebuah perusahaan, 
kebutuhan bahan baku ataupun komponen yang dipasok oleh 
supplier merupakan salah satu faktor penting dalam suatu lini 
produksi. Menurut Wardah (2016), proses  penambahan dan 
pemilihan supplier merupakan masalah pengambilan keputusan 
yang penting. Dengan supplier yang tepat, dapat meningkatkan 
daya saing perusahaan. Dalam melakukan pemilihan supplier 
juga berorientasi pada pentingnya kelangsungan hubungan dan 
konsistensi menjaga produktivitas dan mutu produknya.  

 
b. Memberikan informasi keunggulan dan rekomendasi resep 
produk organik pada kemasan 

Strategi yang dilakukan adalah memberikan informasi 
kelebihan dan rekomendasi resep produk organik pada 
kemasan bertujuan untuk mengajak mengajak konsumen untuk 
lebih inovatif dalam memanfaatkan produk organik untuk 
makanan yang sehat. Informasi kelebihan yang ditonjolkan 
antara lain kelebihan dari mengkonsumsi pangan organik bagi 
konsumen/masyarakat memiliki antioksidan 50% lebih banyak, 
yang dipercaya para ahli dapat menurunkan resiko penyakit 
kanker dan jantung. Makanan organik juga mengandung lebih 
banyak vitamin dan mineral, seperti besi dan zinc. Hal ini dapat 

menarik minat konsumen agar lebih tertarik untuk 
mengkonsumsi produk organik yang mempunyai manfaat lebih 
terhadap kesehatan. Menurut Wirya (1999), label merupakan 
suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi 
verbal tentang produk atau penjualnya. Label sangat penting 
bagi produk makanan karena dengan label tersebut konsumen 
dapat mengenal dan mengingat produk tersebut, hal ini 
disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi 
tentang produk tersebut. Strategi ini merupakan strategi 
penetrasi pasar dan pengembangan produk. Strategi ini 
dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar produk organik 
dengan menonjolkan keunggulan dari produk organik melalui 
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kemasan atau label. Selain itu pengembangan produk yaitu 
memperbaiki desain dari kemasan produk tersebut. Menurut 
Irrubai (2016), label sebagai identitas atau jati diri dari produk 
yang menjadi hak milik suatu usaha sebagai alat komunikasi 
tertulis pihak produsen dengan pihak konsumen dalam 
melakukan pelayanan jaminan persyaratan mutu produk dan 
kesehatan. 
 
3.  Strategi WO (Weakness-Opportunity) 
a. Menjalin Partnership dengan Instansi 

Strategi yang dilakukan adalah menjalin partnership 
dengan mitra bisnis, seperti HoReKa (Hotel, restoran dan 
katering) dan instansi pemerintahan untuk meningkatkan 
penjualan.  Hal ini dapat menjangkau peluang pasar dan 
distiribusi dengan lebih luas lagi sehingga masyarakat mudah 
mendapatkan produk organik. Istana Sayur selama ini belum 
melakukan promosi produk organik, sehingga tidak semua 
target pasar yang diharapkan dapat menerima informasi 
tersebut. Strategi menjalin partnership akan memberikan ikatan 
kerja sama yang saling menguntungkan. Hal ini akan 
memberikan feedback terhadap instansi seperti mitra bisnis 

dapat memesan dalam pembelian produk sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan serta feedback yang baik untuk ritel 

seperti peningkatan penjualan dan peningkatan pelanggan. 
Strategi ini merupakan strategi penetrasi pasar yang dapat 
meningkatkan penjualan produk organik  dengan cara 
melakukan perluasan pangsa pasar melalui kerjasama dengan 
instansi. Menurut Coles, et al (2017), melakukan partnership 

dengan instansi dapat memberikan informasi lebih yang dimiliki 
oleh agen kepada instansi sehingga tujuan dan informasi yang 
dimiliki oleh agen dapat tersampaikan. Menurut Candra (2002), 
perusahaan membutuhkan menjalin hubungan dengan 
konsumennya baik itu berupa perusahaan atau organisasi 
lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang nantinya dapat 
menguntungkan perusahaan. 
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Tabel 4.5 Matriks  SWOT Istana Sayur Tlogomas, Malang 

 
                                                                                        

Internal 

Strength (S) Weakness (W) 

  1. Harga lebih murah di 
bandingkan dengan harga 

supermarket 

1. Waktu simpan produk 
sayuran lebih singkat 

  2. Jam buka toko 15 jam 2. Kurangnya keamanan 

dengan lahan parkir sempit  
  3. Lokasi yang mudah 

dijangkau oleh konsumen 
3. Jarang mengadakan 
diskon produk 

  4. Presentasi penjualan 
secara langsung 

4. Lokasi dekat dengan 
supermarket  

  5. Produk yang dijual fresh 5. Jenis produk organik 

yang dijual terbatas 
  6. Kemasan yang menarik 6. Low brand 

    7. Display produk kurang 

menarik 
    8. Volume kemasan 

kurang bervariasi 

Eksternal   9. Belum ada sertifikasi 
keamanan pangan 

Opportunity (O) Strategi SO Strategi WO 

1. Belum banyak tempat 

yang menjual produk 
sejenis 

1. Pemasangan spanduk di 

depan ritel dengan tagline 
'berani sehat, Go organik' 
(S3, O2, O3) 

1. Menjalin partnership 

dengan instansi (W3, W6, 
O3) 

2. Konsumen lebih aware 
terhadap kesehatan  

2. Mencantumkan pricelist 
produk secara online dan 
offline (S1,O3) 

2. Mengganti display 
menggunakan rak 
pendingin (W1, W7, O2) 

3. Peningkatan jumlah 
pasar 

3. Happy hour (S2,S5, O3) 3. Memperbanyak variasi 
volume kemasan (W8, O3) 

  
 

4. Menjual produk yang 

sudah tersertifikasi (W6, 
W9, O3) 

Threat (T) Strategi ST Strategi WT 

1. Harga dari produsen 
yang tidak tetap 

1. Menambah pemasok lain 
(S1, T1) 

1. Pemberian voucher 
dalam pembelian tertentu  

(W3,T1) 

2. Produk non organik 

masih mendominasi 
sebagian besar pasar 

2. Memberikan informasi 

keunggulan dan 
rekomendasi resep produk 
organik pada kemasan (S6, 

T2) 

2. Kampanye hidup sehat 

(W3, T2) 

    
3. Memperbanyak jenis 
produk  (W4,W5,W8, T1) 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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b. Mengganti Display dengan Menggunakan Rak Pendingin 
            Strategi yang dilakukan adalah mengganti display 

produk organik dengan menggunakan rak pendingin. Produk 
khusus  sayuran organik yang diterapkan oleh Istana sayur 
diletakkan pada tempat  terbuka bersama dengan sayuran non 
organik. Dengan meletakkan sayuran organik pada rak 
pendingin dapat membuat produk terlihat  tetap segar serta 
menarik perhatian dari pengunjung ritel. Strategi ini merupakan 
strategi pengembangan produk dengan memperbaiki kualitas 
produk sayuran organik agar tetap terjaga kesegarannya jika 
konsumen membelinya. Menurut Nazaruddin (2003), salah satu 
cara menjaga sayuran tetap segar dalam waktu agak lama 
adalah dengan menekan kegiatan enzim. Hal ini dilakukan 
dengan jalan mendinginkan sayuran pada suhu yang tepat. 
Hampir semua jenis sayuran memerlukan kelembaban yang 
tinggi selama penyimpanan. Perlakuan pada suhu dingin 
dengan kemasan menggunakan plastik dapat menjaga 
kesegaran dan ketegaran sayuran sehingga dapat mempanjang 
umur simpan sayur. Suhu merupakan faktor utama yang 
mempengaruhi laju respirasi semua komoditas. Menurut Buchari 
(2009) display yaitu  yaitu usaha mendorong perhatian dan 
minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong 
keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. 
Pendisplayan yang baik akan mendatangkan hasil yang baik 
dan menyatakan kualitas yang baik pula. 

c. Memperbanyak Variasi Volume Kemasan 
Strategi memperbanyak variasi volume kemasan 

bertujuan menarik minat pembeli untuk membeli produk organik 
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Produk 
organik khususnya sayuran organik dijual dengan satu varian 
volume kemasan yaitu 250 gram. Variasi volume kemasan 
sebaiknya kurang dari 1 kg seperti 500g, 750g. Strategi ini 
merupakan strategi pengembangan produk dengan menambah 
variasi volume kemasan pada produk sayuran organik dengan 
tujuan membuat konsumen mempunyai beberapa pilihan dalam 
melakukan pembelian terhadap produk organik. Menurut 
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Nuryanti dan Anisa (2008) salah satu unsur bauran produk  
yaitu variasi volume kemasan, selain dapat mempengaruhi 
konsumen dalam pengambilan keputusan, dapat juga 
digunakan sebagai alat bersaing. 

 
d. Menjual Produk yang Sudah Tersertifikasi 
Strategi yang dilakukan adalah menjual produk yang 

sudah tersertifikasi. Pihak Istana Sayur, Malang sebaiknyamulai 
mengusahakan sertifikat organik agar konsumen dan distributor 
lebih percaya akan kualitas produk dan memberikan rasa aman 
terhadap produkyang dikonsumsinya, karena issue yang 

berkembang bahwa kebanyakansayuran organik yang dijual di 
pasaran tidak free kimia sehingga konsumenragu untuk 

membeli sayur organik. Produk yang dijual sebaiknya dari pihak 
petani sudah tersertifikasi SNI dari lembaga Serifikasi Organik 
(LSO). Strategi ini merupakan strategi penetrasi pasar dan 
pengembangan produk. Dengan adanya setifikat organik pada 
produk organik membuat para konsumen yakin dan akan lebih 
memilih produk yang telah tersertifikasi karena sudah terjamin 
keaslian produk organik tersebut. Menurut Liboni (2012), untuk 
menyatakan suatu komoditas telah diproduksi menggunakan 
sistem pertanian secara organik, maka perlu adanya pelabelan 
atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu badan resmi dan 
diakui secara nasional maupun internasional. Menurut 
Musayanah, et al (2015), kepercayaan terhadap keaslian 
pangan organik akan berpengaruh positif terhadap sikap dan 
minat beli seseorang terhadap pangan organik. Konsumen 
membutuhkan sebuah jaminan akan klaim organik yang 
dilakukan oleh produsen. Hal ini berkaitan erat dengan adanya 
sertifikasi organik sebagaimana sertifikasi produk halal. 
 
4. Strategi WT (Weakness-Threat) 

a. Pemberian voucher dalam pembelian tertentu 

Strategi yang dilakukan adalah pemberian voucher 
dalam jumlah pembelian tertentu. Salah satu cara menarik minat 
konsumen dengan memberikan voucher potongan harga 

sebesar 5-10% dari harga produk organik yang dibeli 
konsumen. Voucher ini bisa didapatkan konsumen dengan cara 
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melakukan pembelian di atas Rp 100.000,-. Strategi ini 
merupakan strategi penetrasi pasar dikarenakan secara tidak 
langsung konsumen tertarik dengan potongan harga yang 
diberikan oleh pihak ritel, sehingga pasar lebih banyak yang 
berbelanja di Istana Sayur. Menurut Afifah (2015), pemberian 
discount voucher bagi pelanggan dengan pembelian tertentu 

dapat mengundang pelanggan untuk datang kembali untuk 
menggunakan voucher tersebut. Istana Sayur dapat 
meningkatkan minat belanja konsumen produk non organik 
untuk mencoba produk organik dengan menggunakan voucher 
tersebut.  

 
b. Kampanye hidup sehat 
Strategi yang dilakukan adalah kampanye hidup sehat 

bertujuan  meningkatkan jumlah konsumen produk organik. 
Kampanye bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia 
mengadopsi gaya hidup dan budaya organik. Pihak ritel bekerja 
sama dengan komunitas Organik Indonesia bergabung dalam 
acara Healty Expo. Sebagian besar peserta adalah pelaku 
bisnis skala kecil yang peduli kesehatan dan kelestarian bumi. 
Hal ini secara langsung pemilik  mengajak konsumen produk 
organik di Istana Sayur untuk ikut bergabung meghadiri acara 
tersebut. Kampanye ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, 
seperti contohnya mengadakan open kitchen. Open kitchen 

dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasi makanan ini 
dapat juga di konsumsi dalam keadaan mentah dengan cara 
mencampurkannya ke yoghurt, oatmeal, jus buah, pudding 
ataupun mencampurkannya ke salad dressing. Jika ingin 

mengkonsumsi dengan cara memasaknya, dapat juga dilakukan 
dengan membuat bubur, mencampurkannya ke dalam sup, atau 
ke dalam adonan kue, roti dan cookies. Memasak produk 

organik secara terbuka atau dapat dilihat langsung oleh 
konsumen.  

Keunggulan memasak produk organik dengan cara 
membuat sup menggunakan sayuran organik, zat asam salisilat 
yang timbul dari olahan sop ini jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan sayuran yang bukan organik, yaitu 6 kali lebih sedikit. 
Sehingga, sup sayuran organik ini dapat dikatakan sup yang 
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sehat karena tidak berlebihan mengandung zat asam salisilat. 
Hasil dari memasak tersebut dapat dibagikan kepada konsumen 
yang ingin mencoba. Strategi ini merupakan strategi penetrasi 
pasar yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan 
mengkonsumsi produk organik. Menurut Adityawan (2015) 
kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan 
komunikasi individu atau kelompok yang bertujuan untuk 
menciptakan efek atau dampak tertentu. Kampanye hidup sehat 
diharapkan dapat menciptakan dampak bagi konsumen untuk 
membeli produk organik di Istana Sayur Tlogomas, Malang. 

 
c. Memperbanyak jenis produk  
Strategi memperbanyak jenis produk organik  bertujuan 

meningkatkan minat pembelian konsumen untuk mencoba 
produk organik tersebut. Produk organik yang tersedia di ritel 
hanya terdapat beberapa jenis saja, seperti beras dan sayuran 
organik. Hal ini dikarenakan supplier yang bekerja sama dengan 

ritel  hanya memiliki sedikit jenis produk organik yang siap dijual. 
Memperbanyak jenis produk tersebut dapat dilakukan dengan 
mencari supplier lainnya untuk menambahkan jenis produk 

organik tertentu pada Istana Sayur, misalnya memperbanyak 
variasi sayuran organik. Strategi ini merupakan strategi 
pengembangan produk yang menambah jenis variasi produk 
organik untuk meningkatkan penjualan. Menurut Liwe (2013), 
keragaman produk adalah kelengkapan produk yang 
menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang 
ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat di 
toko. Keragaman produk dan kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 

4.5  Penentuan Prioritas Strategi 

Penentuan prioritas strategi yang dapat diusulkan 
kepada ritel Istana Sayu Tlogomas, Malang dilakukan dengan 
memerlukan bobot kepentingan strategi. Alternatif strategi 
ditentukan berdasarkan pada tahap matching stage. Alternatif 

strategi menggunakan perhitungan dari data kuesioner yang 
diisi oleh responden ahli. Hasil analisis bisa memberikan 
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penentuan keputusan prioritas alternatif strategi pemasaran 
Istana Sayur, Malang. 
 
4.5.1  Analisis Prioritas Alternatif Strategi Pemasaran 

Hasil pembobotan menggunakan pairwise comparison, 
menunjukkan bahwa nilai CR yaitu 0.029 yang berarti penilaian 
kuesioner dari pakar sudah konsisten. Prioritas alternatif strategi 
pemasaran yang dilakukan oleh 3 pakar oleh pihak perusahaan 
secara rinci dapat dilihat pada Lampiran dan hasil bobot akhir 
penilaian gabungan ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Hasil Pembobotan Alternatif 

Peringkat Bobot Alternatif Strategi Pemasaran 

1 0.148 Pemberian voucher dalam pembelian tertentu (J) 
2 0.139 Memperbanyak jenis produk (L) 
3 0.126 Memperbanyak variasi volume kemasan (F) 
4 0.099 Menambah pemasok lain (H) 
5 0.089 Mencantumkan pricelist produk secara online dan offline 

(B) 
6 0.078 Menjual produk yang sudah tersertifikasi (G) 
7 0.076 Memberikan informasi keunggulan dan rekomendasi 

resep produk organik pada kemasan (I) 
8 0.070 Menjalin partnership dengan instansi (D) 
9 0.063 Kampanye hidup sehat (K) 

10 0.044 Happy hour (C) 
11 0.042 Mengganti display menggunakan rak pendingin (E) 
12 0.027 Pemasangan spanduk di depan toko dengan tagline 

'berani sehat, Go organik (A) 

Sumber : Data Primer (2018) 

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-1 dengan 
bobot (0.148) yaitu pemberian voucher dalam jumlah pembelian 
tertentu. Salah satu cara yang dapat mempengaruhi perilaku 
konsumen untuk membeli dan menarik minat pasar. Selama ini 
pihak istana sayur belum pernah memberikan potongan harga 
dikarenakan dari pihak supplier produk organik juga jarang 

memberikan potongan harga. Kebijakan pemberian voucher 
potongan harga dalam jumlah pembelian tertentu sebesar 5-10 
% dari harga produk organik yang dibeli konsumen. Voucher ini 
bisa didapatkan konsumen dengan cara melakukan pembelian 
di atas Rp 100.000.  Potongan harga (diskon) merupakan 
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strategi alternatif pemasaran yang paling penting. Program 
promosi berupa potongan harga atau diskon digelar untuk 
menarik konsumen berbelanja produk organik. Jika Istana Sayur 
melakukan promosi diskon, maka ada kemungkinan 
keuntungannya akan turun, tetapi penjualan akan meningkat. 
Program potongan harga atau diskon dapat dilakukan untuk 
meningkatkan penjualan item produk tertentu, meningkatkan 
pangsa pasar item tertentu, dan dalam rangka meningkatkan 
penjualan secara keseluruhan dari produsen tersebut. 
Pemberian diskon juga akan berdampak buruk, seperti 
konsumen membeli hanya karena diskonnya, bukan karena 
produknya. Bila masa diskon berakhir, konsumen akan beralih 
ke produk lainnya. Promosi diskon produk dapat dilakukan jika 
perusahaan mengalami masalah penjualan, misalnya 
mengalami penurunan jumlah penjualan, lalu menurunkan harga 
jual dengan memberikan diskon. Hal ini  kurang baik jika 
diketahui oleh kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. 
Menurut Afifah (2015), orientasi potongan harga sebagai tujuan 
utama dan diyakini sebagai kunci utama untuk memenangkan 
persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada 
pelanggan produk organik dengan harga yang bersaing. 

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-2 dengan 
bobot (0.139) yaitu memperbanyak jenis produk organik 
bertujuan meningkatkan minat pembelian konsumen untuk 
mencoba produk organik lainnya.Jenis produk organik di Istana 
Sayur Tlogomas, Malang tergolong cukup rendah dibandingkan 
dengan produk yang ada di Supermarket lainnya. Produk 
organik yang ada di ritel yaitu beras organik dan sayuran 
organik, untuk meningkatkan volume penjualan yang dapat 
dilakukan yaitu perusahaan tidak akan bergantung pada salah 
satu jenis produknya saja, tetapi perusahaan juga dapat 
mengandalkan jenis produk lainnya. Semakin banyak 
penambahan produk baru maka hasil penjualan cenderung 
semakin tinggi. Penambahan jenis produk tersebut dapat 
dilakukan dengan mencari supplier lainnya untuk menambahkan 
jenis produk organik tertentu pada Istana Sayur. Jenis produk 
organik yang dapat ditambahkan seperti buah, ayam, daging, 
telur dan sebagainya. Menurut liwe (2013), keragaman produk 
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dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian.  

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-3 dengan 
bobot (0.126) yaitu memperbanyak variasi volume kemasan 
yang bertujuan menarik minat pembeli untuk membeli produk 
organik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka serta 
memudahkan konsumen yang membutuhkan produk organik 
dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih murah. Berat 
kemasan sayuran organik di Istana Sayur hanya menjual 
volume kemasan 250 gram, karena pemasok hanya 
menyediakan berat 250 gram. Variasi volume kemasan untuk 
sayuran organik sebaiknya kurang dari 1 kg seperti 500g, 750g. 
Variasi volume kemasan yang lebih besar dapat menghemat 
biaya pengeluaran dibandingkan dengan membeli dalam jumlah 
banyak dalam 1 volume berat yang lebih kecil. Hal tersebut 
dapat membuat konsumen mempunyai beberapa pilihan dalam 
melakukan pembelian terhadap produk organik. Nuryanti dan 
Anisa (2008) berpendapat bahwa salah satu unsur bauran 
produk yaitu variasi volume kemasan, yang dapat 
mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan, dan 
dapat digunakan sebagai alat bersaing. 

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-4 dengan 
bobot (0.099) yaitu menambah pemasok lain produk organik 
yang bertujuan untuk menambah variasi produk organik dari 
pemasok satu ke pemasok yang lainnya. Pemasok  sayuran 
organik berjumlah dua pemasok. Dalam pemilihan pemasok 
produk organik, ritel mempertimbangkan harga yang lebih 
rendah dari pemasok lainnya, sehingga lebih selektif dalam 
harga. Penambah pemasok dilakukan untuk mengantisipasi 
terjadinya kekurangan stock produk organik. Jika terdapat 
pemasok yang tidak menyediakan stock produk organik yang 

dibutuhkan, maka stock produk organik dapat diperoleh dari 
pemasok  lainnya.  Menurut Azwir dan Ervin (2017), pemilihan 
supplier adalah permasalahan multi kriteria dengan  setiap 

kriteria yang digunakan mempunyai kepentingan yang berbeda 
dan informasi mengenai hal tersebut tidak diketahui secara 
tepat. Penambahan pemasok  memudahkan perusahaan dalam 
mengendalikan harga dan mutu agar dapat bersaing.  
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 Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-5 dengan 
bobot (0.089) yaitu mencantumkan pricelist produk secara 
online dan offline. Hal ini dapat membuat konsumen mudah 
untuk mengetahui harga produk organik baik secara online 
maupun offline sehingga minat konsumen untuk membeli 
produk organik dapat meningkat. Pada saat ini ritel belum 
melakukan pricelist produk karena harga dari pemasok 
mengalami fluktuatif. Pricelist sudah dicantumkan secara online 
pada website Istana Sayur, yaitu pricelist ini untuk produk beras 

merah organik yang dijual dengan harga Rp 48.000,00 sesuai 
dengan berat yang telah ditetapkan. Keuntungan yang dapat 
diperoleh adalah konsumen dapat memilih dalam menentukan 
pembelian sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga memudahkan 
konsumen untuk mengetahui harga produk organik baik secara 
online maupun offline dan konsumen dapat membandingkan 
harga di Istana Sayur dengan harga di tempat lainnya. Menurut 
Amam (2016), pengukuran harga yaitu kemampuan daya beli 
(murah-mahal), harga merek lain (pesaing), ekonomis, 
penggunaan diskon dan penetapan harga sesuai dengan 
manfaat yang dirasakan. Pentingnya mencantukan informasi 
harga roduk utuk memberikan informasi sejelas-jelasnya pada 
konsumen. Harga yang dicantumkan secara jelas akan 
menolong konsumen dengan budget terbatas.  

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-6 dengan 
bobot (0.078) yaitu menjual produk yang sudah tersertifikasi. 
Produk yang sudah tersertifikasi yaitu produk beras organik, 
namum sayuran produk organik belum tersertifikasi. Pihak 
Istana Sayur, Malang sebaiknya mulai mengusahakan sertifikat 
organik agar konsumen dan distributor lebih percaya akan 
kualitas produk dan memberikan rasa aman terhadap produk 
yang dikonsumsinya, karena issue yang berkembang bahwa 
kebanyakan sayuran organik yang dijual di pasaran tidak free 
kimia sehingga konsumen ragu untuk membeli sayur organik. 
Hal yang sebaiknya dilakukan yaitu mencari pemasok produk 
sayuran organik yang sudah tersertifikasi. Menurut Yanti (2006), 
sertifikat adalah dokumen yang menyatakan hasil pemeriksaan 
lapangan dan atau pengujian laboratorium. Dengan sertifikat 
organik tersebut produk yang dipasarkan dapat lebih 
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memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga konsumen 
tidak ragu untuk membeli produk tersebut. 

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-7 dengan 
bobot (0.076) yaitu memberikan informasi keunggulan dan 
rekomendasi resep produk organik pada kemasan bertujuan 
untuk mengajak mengajak konsumen untuk lebih inovatif dalam 
memanfaatkan produk organik untuk makanan yang sehat. 
Beberapa produk beras organik masih dikemas menggunakan 
plastik dan tidak mencantumkan informasi berat gizi produk 
tersebut. Pihak ritel sebaiknya  mengusahakan kemasan produk 
beras organik yang memberikan informasi keunggulan dan 
rekomendasi resep produk organik. Hal ini dapat menarik minat 
konsumen agar lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk 
organik yang mempunyai manfaat lebih terhadap kesehatan. 
Menurut Wirya (1999), label merupakan suatu bagian dari 
sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk 
atau penjualnya. Label sangat penting bagi produk makanan 
karena dengan label tersebut konsumen dapat mengenal dan 
mengingat produk tersebut, hal ini disebabkan produk telah 
memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut. 

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-8 dengan 
bobot (0.070) yaitu menjalin partnership dengan mitra bisnis, 
seperti HoReKa (Hotel, restoran dan katering) dan instansi 
pemerintahan untuk meningkatkan penjualan. Istana Sayur 
selama ini belum melakukan promosi produk organik, sehingga 
tidak semua target pasar yang diharapkan dapat menerima 
informasi tersebut. Hal ini dapat menjangkau peluang pasar dan 
distiribusi dengan lebih luas lagi sehingga masyarakat mudah 
mendapatkan produk organik. Hubungan yang baik dengan 
mitra bisnis dapat menjangkau peluang pasar dan distiribusi 
dengan lebih luas lagi sehingga masyarakat mudah 
mendapatkan produk organik. Menurut Redi dan Panuju (2008), 
komunikasi bisnis dengan mitra akan memberikan jaminan 
keberlangsungan bisnis. Hal tersebut dikarenakan dengan 
kontrak kerjasama bersama mitra akan mengikat keuntungan 
yang pasti didapatkan dalam jangka waktu tertentu. 

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-9 dengan 
bobot (0.063) yaitu kampanye hidup sehat bertujuan 
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meningkatkan jumlah konsumen produk organik. Kampanye 
bertujuan untuk membuat  konsumen sadar  akan kelebihan-
kelebihan produk organik sehingga dapat mengajak konsumen 
yang loyal terhadap produk non organik agar berpindah pada 
produk organik. Kampanye ini dapat dilakukan dalam berbagai 
cara, seperti contohnya mengadakan open kitchen. Open 
kitchen dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasi makanan 

berbahan organik sangat baik di konsumsi dalam keadaan 
mentah dengan cara mencampurkannya ke yoghurt, oatmeal, 
jus buah, pudding ataupun mencampurkannya ke salad 
dressing. Jika ingin mengkonsumsi dengan cara memasaknya, 

dapat juga dilakukan dengan membuat bubur, 
mencampurkannya ke dalam sup, atau ke dalam adonan kue, 
roti dan cookies. Memasak produk organik secara terbuka atau 

dapat dilihat langsung oleh konsumen. Hasil dari memasak 
tersebut dapat dibagikan kepada konsumen yang ingin 
mencoba. Menurut David (2009), kampanye adalah metode 
komunikasi dalam menginformasikan pesan sosial maupun 
komersial yang berjangka waktu tertentu. 

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-10 dengan 
bobot (0.044) yaitu strategi happy hour bertujuan untuk menarik 
konsumen untuk membeli produk organik. Happy hour 
dikhususkan untuk sayur organik dikarenakan masa simpan 
sayuran organik tidak bertahan lama yaitu 1-2 hari. Happy Hour 

ini dilakukan ketika ritel Istana Sayur, Malang akan tutup atau 
terdapat periode tertentu. Sistem happy hour diterapkan ketika 

produk sayuran organik sudah mengalami tingkat penurunan 
kualitas atau produk sudah tidak segar. Promosi happy hour 

dengan memberikan diskon setiap pembelian 1 gratis 1 
sehingga pelanggan bisa mendapatkan 1 produk gratis yang 
sama untuk pembelian. Menurut David (2009) sistem promosi 
happy hour adalah salah satu cara promosi dengan memberikan 
diskon kepada pelanggan pada jam-jam tertentu, terutama di 
waktu penjualan menurun.  

Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-11 dengan 
bobot (0.042) yaitu mengganti display produk organik dengan 

menggunakan rak pendingin. Produk khusus sayuran organik 
yang diterapkan oleh Istana sayur diletakkan pada tempat 
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terbuka bersamaan dengan sayuran non organik. Dengan 
meletakkan sayuran organik pada rak pendingin dapat membuat 
produk terlihat  tetap segar serta menarik perhatian dari 
pengunjung ritel. Hal tersebut menjadi prioritas yang terakhir 
karena belum diperlukan dalam kebutuhan untuk saat ini serta 
biaya yang dikeluarkan untuk operasional juga dipertimbangkan. 
Penataan produk dikenal juga dengan istilah display. Penataan 
produk (display) adalah suatu cara penataan produk, terutama 
produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu 
dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Tujuan penataan 
produk (display) menurut Wibowo (2008) dapat digolongkan 
sebagai berikut. Attention dan interest customer, yaitu untuk 
menarik perhatian para pembeli dilakukan dengan cara 
menggunakan warna-warna, lampu-lampu, dan sebagainya. 
 Alternatif strategi yang menjadi prioritas ke-12 dengan 
bobot (0.027) yaitu pemasangan spanduk di depan ritel dengan 
tagline “Berani Sehat, Go Organik”. Pemasangan spanduk salah 

satu cara yang dapat dilakukan oleh Istana Sayur, Malang untuk 
memberikan informasi bahwa ritel menjual produk organik. 
Spanduk yang dipasang berisikan tentang potongan harga dan 
juga variasi produk yang dijual. Adanya spanduk tersebut maka 
konsumen yang melewati depan ritel Istana Sayur, Malang 
dapat mengetahui produk apa saja yang dijual dan mengetahui 
terdapat promosi apa saja yang sedang berlangsung. Menurut 
Badrudin (2013), spanduk atau banner adalah media promosi 
yang pemasangannya bersifat insidentil atau sementara. Media 
ini berbentuk persegi empat dengan pemasangannya harus 
mengikat keempat ujungnya. Biasanya pemasangannya hanya 
1 untuk tiap titik lokasi. 
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa nilai 
matriks IFE adalah sebesar 2.866 dan nilai matriks EFE adalah 
sebesar 2.400. Analisa posisi ritel dengan menggunakan 
matriks Internal Eksternal didapatkan bahwa Istana Sayur 
Tlogomas berada pada sel V yang menunjukkan bahwa strategi 
yang dapat diterapkan yaitu penetrasi pasar dan 
pengembangan pasar. Terdapat 12 alternatif strategi 
pemasaran berdasarkan matriks SWOT yaitu pemasangan 
spanduk di depan ritel dengan tagline 'berani sehat, Go organik, 
mencantumkan pricelist produk secara online dan offline, happy 
hour,menjalin partnership dengan mitra bisnis, mengganti 
display menggunakan rak pendingin, memperbanyak variasi 
volume kemasan, menjual produk yang sudah tersertifikasi, 
menambah pemasok lain, memberikan informasi keunggulan 
dan rekomendasi resep produk organik pada kemasan, 
pemberian voucher dalam pembelian tertentu, kampanye hidup 
sehat, dan memperbanyak jenis produk.  

Alternatif strategi yang dijadikan prioritas utama di Istana 
Sayur Tlogomas dengan bobot tertinggi (0.148) adalah 
pemberian voucher dalam jumlah pembelian tertentu. Hal 

tersebut menunjukan bahwa Istana Sayur memiliki prioritas 
utama melakukan jenis strategi pemasaran dalam bentuk 
memberikan voucher potongan harga sebesar 5-10% dari harga 
produk organik yang dibeli konsumen. Voucher ini bisa 

didapatkan konsumen dengan cara melakukan pembelian diatas 
Rp 100.000,-.  
 
5.2 Saran 

a. Istana Sayur diharapkan dapat menetapkan strategi-
strategi yang telah direkomendasikan khususnya untuk 
meningkatkan produk organik. 

b. Untuk penelitian selanjutnya peneliti hendaknya 
memperhatikan variabel lain khususnya variabel 
eksternal perusahaan misalnya kekuatan kompetitif yang 
berasal dari suatu bisnis. 
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