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ABSTRACT 

 
ANALYSIS OF MARKETING STRATEGIES FOR THE 

AGROINDUSTRY OF KHARISMA BANANA CHIPS IN THE CITY OF 

BANDAR LAMPUNG 
 

By 

 

 Endang Kasihati 

 

 

This study aims to formulate the right strategy to be applied to the Kharisma banana 

chips agroindustry. The respondents used were 5 people consisting of 1 owner, 2 

employees, and 2 consumers. The research method used is a case study. Data 

analysis was carried out qualitatively and quantitatively. Qualitative analysis was 

obtained based on field observations and direct interviews with business owners, 

production employees, sales employees, and consumers. Quantitative analysis was 

used on the EFE, IFE, IE, SWOT, and QSPM matrices. The results showed that the 

internal factors in marketing the agroindustry of charisma banana chips were 

product, price, promotion, human resources, physical evidence, and process while 

external factors were competitors, consumers, technology, suppliers, and the 

government. The condition that occurred in the marketing of the Kharisma Banana 

Chips Agroindustry during the pandemic was that the turnover decreased because 

consumers had decreased due to the pandemic. The right marketing strategy to be 

applied by the Kharisma Banana Chips Agroindustry is to make unique packaging 

so that the product is better known and increase the selling value so that it is more 

competitive in the market, optimize the use of strategic business locations to 

increase sales volume, production, and competitiveness, utilize facilities and 

technology so that products remain quality to create a good product image in the 

eyes of consumers to be able to compete, improve company performance with good 

company management, complete facilities, and the application of optimal 

production technology for quality products. 
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ABSTRAK 

 
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN AGROINDUSTRI KERIPIK 

PISANG KHARISMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG   

 

 

Oleh 

 

 Endang Kasihati 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk diterapkan 

pada agroindustri keripik pisang Kharisma. Responden yang digunakan sebanyak 5 

orang terdiri dari 1 pemilik, 2 karyawan, dan 2 konsumen. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu menggunakan studi kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif 

dan kuantitatif. Analisis kualitatif diperoleh berdasarkan pengamatan lapangan dan 

wawancara langsung dengan pemilik usaha, karyawan produksi, karyawan 

penjualan, dan konsumen. Analisis kuantitatif digunakan pada matriks EFE, IFE, 

IE, SWOT, dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dalam 

pemasaran agroindustri keripik pisang kharisma adalah produk, harga, promosi, 

sumber daya manusia, bukti fisik, dan proses sedangkan faktor eksternal adalah 

pesaing, konsumen, teknologi, pemasok, dan pemerintah. Kondisi yang terjadi pada 

pemasaran Agroindustri Keripik Pisang Kharisma pada masa pandemi adalah 

omzetnya menurun karena konsumen menurun akibat pandemi. Strategi pemasaran 

yang tepat untuk diterapkan oleh Agroindustri Keripik Pisang Kharisma adalah 

membuat kemasan yang unik agar produk lebih dikenal dan meningkatkan nilai jual 

sehingga lebih kompetitif di pasaran, mengoptimalkan penggunaan lokasi usaha 

yang strategis untuk meningkatkan penjualan volume, produksi, dan daya saing, 

memanfaatkan fasilitas dan teknologi agar produk tetap berkualitas untuk 

menciptakan citra produk yang baik dimata konsumen agar mampu bersaing, 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan pengelolaan perusahaan yang baik, 

fasilitas yang lengkap, dan penerapan produksi yang optimal teknologi untuk 

produk berkualitas.   

 

 

Kata kunci: Agroindustri, pandemi, pisang, pemasaran, strategi 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar belakang 

 

Agroindustri terutama di bidang pangan olahan berkembang pesat saat ini, 

disebabkan adanya inspirasi kreatif dan inovatif berasal anak anak muda.  

Pesatnya perdagangan di bidang pangan olahan dalam pasar cenderung anak muda 

harus memajukan bisnis mereka.  Agroindustri merupakan usaha untuk 

meningkatkan efisiensi sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat 

produktif melalui proses modernisasi pertanian.  Modernisasi pada sektor industri 

dalam skala nasional dapat meningkatkan penerimaan sehingga pendapatan 

ekspor akan lebih besar (Saragih, 2004).  Agroindustri mampu meningkatkan 

pendapatan para pelaku agribisnis, menyerap energi kerja, dan mendorong 

munculnya industri yang lain.  Agroindustri memiliki peranan penting dalam 

kegiatan pembangunan wilayah, baik dalam sasaran pemerataan pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas nasional.  Hal tersebut didukung oleh 

sumber daya alam pertanian yang mampu menghasilkan aneka macam produk 

olahan (Soekartawi, 2001). 

 

Agroindustri banyak dijumpai pada negara Indonesia, terutama di bidang pangan 

contohnya industri olahan berbahan dasar hasil-hasil pertanian seperti singkong, 

pisang, kedelai, melinjo, dan jagung.  Beberapa makanan olahan tersebut sekarang 

sudah menjadi kuliner khas dari wilayah daerah tertentu yang semakin banyak 

diminati oleh warga maupun wisatawan yang tiba ke wilayah itu sendiri.  Dalam 

upaya pembangunan ekonomi nasional, masyarakat dituntut untuk mampu 

mengembangkan segala potensi yang terdapat di diri sendiri dan juga yang ada di 

daerah masing-masing supaya bisa memenuhi kebutuhan hayati mereka. Setiap 
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provinsi memiliki sumberdaya alam unggulan yang menjadi salah satu sumber 

penghasilan atau pekerjaan masyarakat daerah tersebut (Mardiharini, 2012). 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal 

dengan kekayaan sumber daya alamnya.  Banyak masyarakat Lampung yang 

memanfaatkan sumberdaya ini untuk membangun pusat oleh-oleh khas Lampung 

dari kekayaan alam daerah Lampung, salah satunya berbahan baku pisang, 

Lampung cukup terkenal dengan hasil produksi perkebunan pisang.  Hal ini 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun sebuah sentra Agroindustri 

keripik pisang.  Keripik pisang terkenal sebagai oleh oleh khas lampung. Para 

wisatawan saat berkunjung selalu pulang membawa oleh oleh berupa keripik 

pisang.  Tanaman pisang sebagai bahan baku keripik pisang merupakan salah satu 

subsektor Hortikultura buah buahan yang dinilai cukup strategis dalam 

mendukung perekonomian Indonesia.  Pisang merupakan komoditas Agroindustri 

yang potensial dan berprospek cukup cerah dalam menunjang perekonomian, 

keripik pisang memiliki daya pikat tersendiri dan khas sehingga cukup membantu 

perekonomian masyarakat Lampung karena ketenarannya.  Provinsi Lampung 

berpotensi cukup besar dalam memproduksi pisang, jika dilihat dari jumlah 

pasokan bahan baku tanaman pisang yang mencukupi serta adanya agroindustri 

pisang yang tersebar di Provinsi Lampung.   

 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa produksi tanaman pisang tahun 2019 di 

Indonesia yaitu sebesar 7.280.658 dengan rata rata produksi sebesar 214.137 dan 

produksi pisang di Indonesia tahun 2020 sebesar 8.182.756 dengan rata rata 

produksi 274.369 yang tersebar di 34 Provinsi.  Provinsi Lampung merupakan 

salah satu sentra produksi pisang di Indonesia dengan produksi pisang tahun 2019 

sebesar 1.209.545/ton dan produksi tahun 2020 sebesar 1.208.956/ton.  Lampung 

merupakan produksi terbesar ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia, terbesar 

pertama diraih oleh Provinsi Jawa Timur dengan produksi sebesar 2.116.974/ton 

pada tahun 2019 dan sebesar 2.618.795/ton pada tahun 2020.   
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Tabel 1. Produksi tanaman pisang di Indonesia pada tahun 2019 - 2020 
 

No Kota/Kabupaten Produksi 2019 Produksi 2020 

    (ton) (ton) 

1 Aceh 59.081 65.366 

2 Sumatera Utara 114.050 100.254 

3 Sumatera Barat 116.379 142.034 

4 Riau 43.436 37.457 

5 Jambi 61.069 72.751 

6 Sumatera Selatan 143.110 114.140 

7 Bengkulu 22.215 18.153 

8 Lampung 1.209.545 1.208.956 

9 Bangka Belitung 3.641 5.302 

10 Kepulauan Riau 3.049 7.884 

11 DKI Jakarta 2.432 1.387 

12 Jawa Barat 1.220.174 1.263.504 

13 Jawa Tengah 621.536 798.599 

14 DI Yogyakarta 47.554 66.730 

15 Jawa Timur 2.116.974 2.618.795 

16 Banten 257.342 290.266 

17 Bali 231.794 242.242 

18 Nusa Tenggara Barat 102.116 83.784 

19 Nusa Tenggara Timur 227.461 274.369 

20 Kalimantan Barat 46.979 60.281 

21 Kalimantan Tengah 26.679 30.410 

22 Kalimantan Selatan 62.813 79.772 

23 Kalimantan Timur 103.888 95.528 

24 Kalimantan Utara 27.095 38.363 

25 Sulawesi Utara 46.353 45.650 

26 Sulawesi Tengah 24.488 24.422 

27 Sulawesi Selatan 142.492 146.539 

28 Sulawesi Tenggara 43.971 68.027 

29 Gorontalo 7.701 13.166 

30 Sulawesi Barat 66.574 76.750 

31 Maluku 33.319 52.776 

32 Maluku Utara 8.627 6.924 

33 Papua Barat 31.676 19.019 

34 Papua 5.045 13.157 

Total 7.280.658 8.182.756 

Rata-rata  214.137 240.669,29 

Sumber: Kementrian Pertanian Rebupublik Indonesia tahun 2021 
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Produksi Keripik Pisang di Lampung sangat melimpah dan beragam; ini 

dibuktikan dengan adanya banyak Agroindustri yang tersebar di Lampung, 

menurut BPS (20121) terdapat 33.446 Unit agroindutri makanan tersebar di 

seluruh lampung, contohnya Agroindustri keripik pisang Kharisma dan 

agroindustri – agroindustri lainnya yang sangat banyak dijumpai di pusat kota dan 

di pinggiran jalan.  Pemasaran keripik pisang yang tepat dapat meningkatkan 

pendapatan produsen dan lembaga-lembaga atau mata rantai penyaluran produk 

Keripik Pisang.  Pemasaran dapat membantu Agroindustri Keripik pisang 

mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa agar produk yang dijual 

cocok atau sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat 

terjual dengan sendirinya.  Salah satu indikator keberhasilan pemasaran keripik 

pisang adalah sistem pemasaran yang berlangsung secara efisien dan mampu 

mengalirkan produk dengan biaya seminimal mungkin, tingkat harga dan 

keuntungan yang baik.  Selain itu, besar kecilnya bagian yang diterima produsen 

(producer’s share) akan ditunjukan oleh suatu sistem pemasaran yang berjalan 

efisien. 

 

Sistem pemasaran yang baik membutuhkan strategi, bagaimana agroindustri 

membuat pemasaran tersebut berjalan dengan baik tanpa hambatan.  Suatu bentuk 

perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu kegiatan 

disebut dengan Strategi.  Demikian pula Agroindustri Keripik Pisang Kharisma di 

Bandar Lampung harus memiliki strategi dalam pemasaran produknya sehingga 

dapat digunakan dalam memasaran pemasaran produknya.  Ini disebut juga 

sebagai strategi pemasaran, strategi pemasaran suatu perencanaan yang tepat dan 

harus digunakan oleh pengusaha atau produsen dalam memasarkan keripik ke 

konsumen sehingga meningkatkan keuntungan.  

 

Menurut Tjiptono (2011) strategi pemasaran adalah alat fundamental yang 

dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki, 

dan progam pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. 

Untuk pengertian strategi umum menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang 

dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan 
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biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum.  

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per 

unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga.  

Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa 

yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang 

relatif tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat 

produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok 

kecil konsumen. 

 

Strategi berperan penting dalam sistem pemasaran suatu produk yang akan 

dipasarkan, dan menarik untuk diteliti mengenai strategi pemasaran keripik pisang 

pada Agroindustri Keripik Pisang Kharisma Bandar Lampung.  Agroindustri 

keripik Pisang kharisma Bandar Lampung merupakan keripik pisang yang sudah 

berdiri sejak 1992 oleh Bapak Edi Saputra yang kemudian diteruskan oleh 

anaknya bernama Billy Saputra pada tahun 2006, sudah lama berdiri dan masih 

berjalan namun tak ada perkembangan dalam bisnisnya.  Usaha keripik pisang 

Kharima sudah memiliki sertifikat produksi pangan yang diakui oleh Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa sertifikat izin Pangan 

Industri Rumah Tangga (PIRT).  Bagaimana strategi pemasaran yang sebaiknya 

diterapkan oleh keripik pisang kharisma dalam memasarkan produknya di kala 

pandemi, apa sebaiknya strategi pemasaran yang tepat untuk Agroindutri Keripik 

Pisang Kharima agar bisnis Kharisma berkembang. 

 

Kondisi pemasaran dalam agroindustri keripik pisang kharisma terbilang cukup 

membuat Kharisma kewalahan akibat kendala yang dialami sehingga omset 

Keripik pisang Kharisma menurun dikarenakan konsumen yang makin hari makin 

berkurang akibat pandemi.  Bahan baku pada agroindustri keripik pisang kharima 

masih aman dan terkendali, dikarenakan permintaan yang semakin hari menurun, 

bahan baku tetap stabil dan tercukupi.   Pada saat pemerintah menetapkan 

kebijakan PPKM untuk membatasi berpergian keluar daerah, konsumen dari luar 

daerah sulit ditemui dan tak jarang tak dijuampai pembeli.  Keripik pisang 

merupakan oleh oleh ciri khas lampung sehingga jika tak ada pengunjung atau 

turis lokal, agroindustri agroindustri susah mencari konsumen.   
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Pada pemasaran keripik pisang Kharisma, ada pemasaran secara langsung dan 

tidak langsung. Pada pemasaran secara langsung konsumen langsung datang ke 

agroindustri keripik pisang Kharisma, dan untuk pemasaran secara tidak langsung 

keripik pisang Kharisma mengunakan pemasaran produk berupa online, sehingga 

konsumen tidak perlu datang langsung ke toko kripik pisang kharisma. Namun 

pemasaran secara online ini dinilai kurang efektif karena pegawai keripik pisang 

kharisma kurang menguasai pemasaran secara online dan kurangnya promosi 

pada produk keripik pisang agroindustri tersebut sehingga diperlukan strategi 

yang tepat untuk agroindustri keripik pisang kharisma ini.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang strategi 

pemasaran agroindustri keripik pisang Kharisma di kota bandar lampung. 

 

 

B. Rumusan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan penelitian 

dirumuskan; bagaimana strategi pemasaran keripik pisang yang sebaiknya 

diterapkan oleh pengusaha keripik pisang Kharisma di Bandar lampung dalam 

rangka meningkatkan pemasaran produknya? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk diterapkan oleh 

Agroindustri keripik pisang Kharisma dalam rangka meningkatkan pemasaran 

produknya. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi produsen keripik pisang. 

2. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil 

kebijakan dan keputusan. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Sistem Agribisnis 

 

Menurut Soekartawi (1993) Agribisnis berasal dari kata agri dan bisnis.  Agri 

berasal dari bahasa Inggris, agricultural (pertanian).  Bisnis berarti usaha 

komersial dalam dunia perdagangan.  Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha 

yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan 

hasil dan pemasaran produk-produk yang ada hubungannya dengan pertanian 

dalam arti luas.  

 

Agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, 

yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan produksi itu 

sendiri atau pun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian.  Agribisnis, 

dengan perkataan lain merupakan cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan 

pangan.  Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh 

keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, 

pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran (Sjarkowi, 2004).   

 

Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditas 

pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata 

rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), 

pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan.  

Agribisnis merupakan tiga sektor secara ekonomi saling berkaitan. Ketiga sektor 

agribisnis tersebut adalah (a) the input supply sector, (b) the farm production 

sector, dan (c) the product marketing sector.  Sistem agribisnis diartikan sebagai 
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semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi (input) 

sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani 

(Downey, 1992). 

 

Menurut Arsyad dalam Soekartawi (1999), Konsep agribisnis adalah suatu konsep 

yang utuh mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran, dan aktivitas 

lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.  konsep agribisnis adalah suatu 

kegiatan yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi 

pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam 

arti luas. Yang dimaksud dengan ada hubungan dengan pertanian dalam artian 

luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha 

yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. 

 

Menurut Saragih (2001) Agribisnis merupakan suatu cara lain melihat pertanian 

sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari empat subsistem yang berkaitan yaitu 

subsistem agribisnis hulu, pengadaan dan penyaluran saranan produksi, subsistem 

agribisnis usaha tani produksi primer, subsistem agribisnis hilir, pengolahan, 

penyimpanan, distribusi tata niaga, dan sub sistem jasa penunjang.  Agribisnis 

secara umum mengandung pengertian sebagai keseluruhan operasi yang terkait 

dengan aktivitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan input produksi, 

aktivitas untuk produksi usaha tani, untuk pengolahan dan pemasaran.  Agribisnis 

memberikan suatu konsep dan wawasan yang sangat dalam tentang pertanian 

modern menghadapi milenium ketiga. 

 

Agribisnis sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur 

saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Disini dapat diartikan bahwa 

agribisnis terdiri dari dari berbagai sub sistem yang tergabung dalam rangkaian 

interaksi dan interpedensi secara reguler, serta terorganisir sebagai suatu totalitas 

(Siagian,1997). 

 

Adapun kelima mata rantai atau subsistem tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut.   
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a. Subsistem Sarana Produksi  

Subsistem sarana produksi disebut juga subsistem faktor input yaitu subsistem 

pengadaan sarana produksi pertanian.  Kegiatan subsistem ini berhubungan 

dengan pengadaan sarana produksi pertanian, yaitu memproduksi dan 

mendistribusikan bahan, alat, dan mesin yang dibutuhkan usahatani atau budidaya 

pertanian.  Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan 

budidaya dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian.  Termasuk 

kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, 

dan pola budidaya dalam rangka meningkatkan produksi primer.  Disini 

ditekankan pada budidaya yang intensif dan sustainable (lestari), artinya 

meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi 

tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya alam yaitu tanah dan 

air.  Disamping itu juga ditekankan budidaya yang berbentuk komersial bukan 

budidaya yang subsistem, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka (saragih. 2001) 

 

Menurut Said (2001) untuk mencapai efisiensi input sarana produksi harus ada 

pengorganisasian dalam penerapan sistem ini yaitu penerapan jumlah, waktu, 

tempat dan tepat biaya serta mutu sehingga ada optimasi dari penggunaan input–

input produksi.  Produksi dan pendapatan petani dapat meningkat bila didukung 

adanya industri-industri agribisnis hulu yakni industri- industri yang 

menghasilkan sarana produksi (input)  pertaniaan (the Manufacturer and 

distribution of farm supliies) seperti industri agro–kimia ( industri pupuk, industri 

pestisida, obat-abatan hewan) industri alat pertaniaan dan industri pembibitan/ 

pembenihan.  Pupuk adalah bahan atau zat makanan yang diberikan atau 

ditambahkan pada tanaman dengan maksud agar tanaman tersebut tumbuh.  

Pupuk yang diperlukan tanaman untuk menambah unsur hara dalam tanah ada 

beberapa macam.  Pupuk dapat digolongkan menjadi dua yaitu pupuk alam dan 

pupuk buatan. 

 

Pemakaian insektisida bagi pertanian dimaksudkan untuk mengoptimalkan hasil 

produksi. Insektisida terbuat dari bahan kimia yang dapat digunakan untuk 

mengontrol, menolak atau menarik, membunuh. Usahatani pertanian rakyat 
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sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri yang terdiri atas 

suami, istri, dan anak-anaknya. Keluarga petani biasanya membantu menebar  

bibit, mengangkut pupuk ke sawah, mengatur pengairan dan sebagainya. Usaha 

tani pertanian rakyat terkadang membayar tenaga kerja tambahan, misalnya dalam 

hal tahap pengolahan tanah, baik dalam bentuk ternak maupun tenaga kerja 

langsung. 

 

b. Subsistem Usahatani  

Usahatani merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang 

dihasilkan dari subsistem sarana produksi untuk menghasilkan produk pertanian 

berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga dan tanaman hias, 

hasil ternak, hewan dan ikan. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah 

produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha 

tanaman hias dan lain-lain. 

 

Usahatani pada dasarnya adalah proses pengorganisasian alam, lahan, tenaga  

kerja dan modal untuk menghasilkan output pertanian.  Usahatani adalah ilmu 

yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi 

(tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) dengan efektif, 

efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga 

pendapatan usahataninya meningkat (Rahim, 2007).  Menurut Shinta (2011) 

usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan sumberdaya 

secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil 

maksimal.  Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen 

 

c. Subsistem Pengolahan (Agroindustri)  

Dalam subsistem ini lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan 

sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari 

penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan 

lanjutan dengan maksud untuk menambah value added (nilai tambah) dari 

produksi primer tersebut. Proses yang dilakukan meliputi proses pengupasan, 

pembersihan, pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, dan 

peningkatan mutu. Agroindustri merupakan lahan bisnis yang potensial untuk 
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menciptakan lapangan pekerjaa baru, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar 

baik tenaga kerja terdidik, terlatih maupun tenaga tidak terdidik dan terlatih, serta 

meningkatkan pendapatan petani. 

 

Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan  

produk usahatani, pengolahan, dan penyimpanan. Pelaku kegiatan subsistem ini 

adalah pengumpul produk, pengolah, pedagang, pengalengan dan lain-lain. 

Industri yang mengolah produk usahatani disebut agroindustri hilir (downstream). 

Perannya amat penting bila ditempatkan di pedesaan karena dapat menjadi 

penggerak roda perekonomian di pedesaan, dengan cara menyerap/ menciptakan 

lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan 

 

d. Subsistem Pemasaran  

Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usahatani dan agroindustri 

baik untuk pasar domestik maupun ekspor.  Kegiatan utama subsistem ini adalah 

pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada 

pasar domestik dan pasar luar negeri.  Sebagian dari produk yang dihasilkan dari 

usahatani diditribusikan langsung ke konsumen.  Sebagian lainnya mengalami 

proses pengolahan lebih dahulu di agroindustri kemudian di distribusikan ke 

konsumen.  Pelaku kegiatan subsistem ini adalah penyalur ke konsumen.  

Kenyataan kelemahan dalam sistem pertanian di negara berkembang, adalah 

kurangnya perhatian dalam bidang pemasaran (Soekartawi, 2002).  

 

Sistem pemasaran yang efisien bila mampu mengadakan pembagian yang adil dari 

keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen terakhir kepada semua pihak yang 

ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran tersebut dengan memberikan 

keuntungan dari usahataninya (Shinta, 2011).  Tingkat harga yang ditetapkan 

mempengaruhi kuantitas yang terjual. Selain itu secara tidak langsung harga juga 

mempengaruhi biaya, karena kuantitasnya yang terjual berpengaruh pada biaya 

yang ditimbulkan dalam kaitanya efisiensi produksi. Oleh karena itu 

mempengaruhi pendapatan total dan biaya total (Tjiptono, 2011). 
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e. Subsistem jasa layanan penunjang (Supporting Institution)  

Subsistem jasa layanan pendukung atau kelembagaan penunjang agribisnis adalah 

semua jenis kegiatan yang berfungsi mendukung dan melayani serta 

mengembangkan seluruh kegiatan subsistem agribisnis yang lain.  Lembaga- 

lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, konsultan, keuangan, 

dan penelitian.  Seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti 

Lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, 

Lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, 

perdagangan internasional, kebijakan tata-ruang, serta kebijakan lainnya).  

Contohnya Distribusi, Konsumsi, Promosi, Informasi pasar (saragih, 2004). 

 

 

2. Agroindustri 

 

Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan 

baku, sehingga didalam perkembangannya berkaitan erat dengan sektor pertanian.  

Agroindustri merupakan industrialisasi di bidang pertanian dalam rangka 

peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.  Agroindustri dapat 

berjalan secara berdampingan dengan proses pembangunan nasional berkelanjutan 

yang dapat memberikan dampak dan pencapaian pada pembangunan nasional, 

seperti masalah kemiskinan, kesempatan bekerja, pengangguran.  Menurut Hanani 

(2003), Agroindustri merupakan perpaduan antara pertanian dan industri di mana 

kemudian keduanya menjadi sistem pertanian dengan berbasis industri yang 

terkait dengan pertanian terutamanya pada sisi penanganan paska panen, 

sedangkan ahli yang lain menyebutkan bahwa agroindustri adalah pengolahan 

hasil pertanian. 

 

Agroindustri merupakan usaha meningkatkan efisiensi faktor pertanian hingga 

menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian. 

Melalui modernisasi di sektor agroindustri dalam skala nasional, penerimaan nilai 

tambah dapat ditingkatkan sehingga pendapatan ekspor akan lebih besar lagi 

(Saragih, 2004).  
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Soekartawi (2001) mendefinisikan agroindustri dalam dua hal, yaitu pertama 

agroindustri sebagai industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian dan 

kedua agroindustri sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari 

pembangunan pertanian tetapi sebelum tahapan pembangunan tersebut mencapai 

tahapan pembangunan industri.  Soekartawi (2001) juga menyebutkan bahwa 

agroindustri memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

pertanian.  Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya dalam hal meningkatkan 

pendapatan pelaku agribisnis, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perolehan 

devisa, dan mendorong tumbuhnya industri lain.  

 
Meskipun peranan agroindustri sangat penting, pembangunan agroindustri masih 

dihadapkan pada berbagai tantangan.  Terdapat beberapa permasalahan yang 

dihadapi agroindustri dalam negeri, antara lain:  

1) kurang tersedianya bahan baku yang cukup dan kontinu 

2) kurang nyatanya peran agroindustri di perdesaan karena masih 

berkonsentrasinya agroindustri di perkotaan 

3) kurang konsistennya kebijakan pemerintah terhadap agroindustri 

4) kurangnya fasilitas permodalan (perkreditan) 

5) keterbatasan pasar 

6) lemahnya infrastruktur 

7) kurangnya perhatian terhadap penelitian dan pengembangan 

8) lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir 

9) kualitas produksi dan prosesing yang belum mampu bersaing 

10) lemahnya entrepreneurship (Soekartawi, 2001). 

 

Hanani (2003), mengemukakan pada masa mendatang peranan agroindustri sangat 

diharapkan dalam mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran serta 

sekaligus sebagai penggerak industrialisasi pedesaan. Dampak positif dari 

agroindustri yang tumbuh dan berkembang di daerah pedesaan adalah membuka 

antara satu desa dengan desa-desa lainnya atau dengan kota sehingga memberikan 

kesempatan kepada penduduk desa untuk memperoleh pendapatan yang seragam. 
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Sumbangan dan peranan agroindustri terhadap perekonomian nasional, 

diwujudkan dalam bentuk antara lain:  

1. Penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kehidupan bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian.  

2. Peningkatan kualitas produk pertanian untuk menjamin pengadaan bahan baku 

industri pengolahan hasil pertanian.  

3. Perwujudan pemerataan pembangunan di berbagai pelosok tanah air yang 

mempunyai potensi pertanian sangat besar terutama diluar pulau jawa.  

4. Mendorong terciptanya ekspor komoditi pertanian.  

5. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian. 

 

Mangunwidjaja, (1993), dalam Pengembangan agroindustri dapat menjadi pilihan 

yang strategis dalam menanggulangi permasalahan ekonomi dan pengentasan 

kemiskinan di perdesaan. Hal ini disebabkan adanya kemampuan yang tinggi dari 

sektor agroindustri dalam hal perluasan kesempatan kerja. 

 

 

3. Pisang  

 

Pisang (Musa spp.) merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara dan kini 

sudah tersebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia.  Tanaman ini kemudian 

menyebar ke Afrika (Madagaskar), Amerika Selatan dan Amerika Tengah.  

Secara taksonomi, pisang (Musa sp.) temasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi 

Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, classis Monocotyledonae, ordo 

Zingiberales, familia Musaceae dan genus Musa.  Pisang merupakan tanaman 

yang memiliki banyak kegunaan, mulai dari buah, batang, daun, kulit hingga 

bonggolnya.  Tanaman pisang yang merupakan suku Musaceae termasuk tanaman 

yang besar memanjang.  Tanaman pisang sangat menyukai sekali pada daerah 

yang beriklim tropis panas dan lembab terlebih didataran rendah.  Ditemui pula di 

kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Indonesia serta termasuk pulau Papua, 

Australia Topika, Afrika Tropi (Prihatman, 2000).   

 

Umumnya, kebanyakan orang memakan buahnya saja dan kulitnya akan dibuang. 

Biasanya pisang diolah menjadi keripik pisang, jenis pisang yang digunakan 
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seperti pisang ambon, pisang kapok, pisang nangka, pisang hijau, pisang tanduk, 

Pisang yang cocok untuk keripik yaitu yang memiliki kandungan pati sekitar 

16,5%–19,5%. Kemudian, pisang yang sudah tua, tetapi belum matang juga cocok 

dan enak untuk diolah menjadi keripik (Haryanto, 2013). 

 

 

4. Keripik Pisang 

 

Keripik Pisang adalah sejenis keripik yang dibuat dari Pisang yang telah dipilih 

dan proses pembuatan Keripik pisang ini tidak sulit dan dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat-alat sederhana.  Keripik Pisang merupakan salah satu komoditi 

pengolahan hasil pertanian yang memiliki nilai tinggi, baik karena harga jual yang 

relatif tinggi dan sangat diminati oleh banyak kalnagan masyarakat.  Keripik 

Pisang merupakan sumber protein dan mineral yang baik.  Protein Pisang terdiri 

dari sejumlah asam amino esensial dan nonesensial, yang sangat diperlukan untuk 

kesehatan.  Ada banyak keripik pisang yang umum dijumpai di pasaran yaitu 

seperti keripik pisang original, keripik pisang rasa coklat, keripik pisang rasa 

melon, dan lain lain. (Haryanto, 2013).  Keripik pisang adalah produk makanan 

ringan yang dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng, dengan atau tanpa bahan 

tambahan makanan yang diizinkan (SNI 01-4315-1996).  Pada agroindustri 

keripik pisang Kharisma menggunakan jenis pisang ambon untuk oalahan keripik 

pisang.  

 

a. Komoditas pisang ambon  

Pisang (Musa paradisiacaL.) merupakan salah satu buah yang banyak tumbuh di 

Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai 

produsen pisang dunia. Indonesia telah memproduksi sebanyak 6,20 % dari total 

produksi dunia, 50 % produksi pisang Asia berasal dari Indonesia. Tanaman 

pisang termasuk dalam golongan ternak monokotil dan berbentuk pohonyang 

tersusun atas batang semu.  Batang semu ini merupakan lapisan tumpukan pelepah 

daun yang tersusun secara rapat, teratur. Percabangan tanaman bertipe sympodial 

dengan meristem ujung memanjang dan membentuk bunga, lalu buah. Bagian 

bawah batang pisang kapok menggembung berupa umbi yang disebut bonggol.  

Pucuk lateral (sucker) muncul dari kuncup pada bonggol yang selanjutnya tumbuh 
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menjadi tanaman pisang, tanaman pisang merupakan suatu tumbuhan yang dari 

akar hingga daunnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia (Winarti, 

2010). 

 

Pisang (Musa paradisiac) merupakan tanaman yang sudah sangat populer di 

Indonesia. Namun, budidaya pisang belum dilakukan secara efisien karena belum 

diusahakan secara perkebunan yang menguntungkan.  Kebanyakan pisang 

ditanam oleh rakyat sebagai bahan selingan atau sebagian saja di lahan-lahan 

pekarangan (Winarti, 2010).  Kata pisang berasal dari bahasa Arab yaitu maus. 

Linneus kemudian memasukkan pisang (maus-bahasa Arab) ke dalam keluarga 

Musaceae, sekaligus sebagai penghormatan kepada Antonius Musa, seorang 

dokter pribadi Kaisar Romawi, Octaviani Agustinus. Antonius Musa yang 

menganjurkan untuk makan buah pisang. Sebab itu, nama ilmiah pisang dalam 

bahasa latin disebut Musa paradisiaca (Winarti, 2010) 

 

Berbagai jenis pisang yang ditanam di Indonesia, antara lain: pisang kepok, 

pisang ambon, pisang tanduk, pisang raja, pisang ijo, pisang puri ayu, pisang 

kuning, pisang susu, pisang mas, pisang cavendish dll. sebagai bahan pangan 

biasanya pisang disajikan dalam bentuk segar sebagai buah-buahan (Winarti, 

2010). Buah pisang termasuk jenis buah klimaterik, yaitu jenis buah yang 

mengalami kenaikan kecepatan respirasi dengan cepat setelah dipanen/dipetik dari 

pohonnya. Kenaikan kecepatan respirasi ditandai dengan berbagai perubahan baik 

fisik maupun kimia yaitu perubahan warna, tekstur, karbohidrat, gula total dan 

total asam. Kenaikan laju respirasi pada pada buah-buahan klimakterik adalah 

indikasi dimulainya proses pematangan (Winarti, 2010).  

 

Pisang Ambon (Musa acuminata Cavendish Subgroup) merupakan tanaman perdu 

dengan tinggi kurang lebih lima meter.  Dengan batang tegak, lunak, bulat, hijau 

kekuningan. Batang pohon terbentuk dari perkembangan dan pertumbuhan 

pelepah yang mengelilingi poros lunak panjang.  Batang pisang yang 

sesungguhnya terdapat pada bonggol yang tersembunyi dalam tanah.  Pisang 

Ambon memiliki daun tunggal, lonjong, panjang 1,5-2meter dengan lebar 30-50 

cm, ujung tumpul, pangkal meruncing, ibu tulang bulat berlekuk, hijau.  Pisang 
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ambon memiliki bunga majemuk, bentuk tandan, berkelamin dua, terletak diujung 

batang, tangkai silindris, panjang kurang lebih 50 cm, kelopak segi tiga, benang 

sari silindris, kepala sari bulat dan kuning (Steenis, 2008). 

 

Pisang ambon merupakan buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena 

mengandug senyawa yang disebut asam lemak rantai pendek, yang memelihara 

lapisan sel jaringan dari usus kecil dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk 

meyerab nutrisi. Menurut penelitian yang telah dilakukan buah pisang ambon 

matang sangat efektif dalam mengurangi keparahan klinis dari penyakit diare dan 

banyak mengandung vitamin, mineral dan karbihidrat yang baik untuk dikonsumsi 

untuk tubuh (Elly, 1985). 

 

Pisang ambon menurut ahli sejarah berasal dari daerah Asia Tenggara termasuk 

juga Indonesia, Tanaman pisang ambon berakar serabut dan tidak memiliki akar 

tunggang.  Akar serabut tersebut tumbuh pada umbi batang, terutama pada bagian 

bawah.  Akar-akar yang tumbuh dibagian bawah akan tumbuh lurus menuju pusat 

bumi hingga kedalaman 75-150 cm, sementara perakaran yang tumbuh di bagian 

atas tumbuh menyebar kearah samping.  Tanaman pisang ambon berbatang sejati. 

Batang sejati tanaman pisang tersebut berupa umbi batang yang berada didalam 

tanah.  Batang sejati tanaman pisang bersifat keras dan memiliki titik tumbuh 

(mata tunas) yang akan menghasilkan daun dan bunga pisang.  Daun tanaman 

pisang ambon berbentuk lanset panjang, memiliki tangkai panjang berkisar antara 

30-40 cm.  Tangkai daun ini bersifat agak keras dan kuat serta mengandung 

banyak air.  Kedudukan daun agak mendatar dan letaknya lebar daun pisang 

memiliki lapisan lilin pada permukaan bagian bawahnya.  Bunga tanaman pisang 

ambon berbentuk bulat lonjong dengan bagian ujung runcing.  Bunga tanaman 

pisang yang baru muncul, biasa disebut jantung pisang.  Bunga tanaman pisang 

terdiri dari tangkai bunga, daun penumpung, daun pelindung bunga dan mahkota 

bunga.  Bentuk buah pisang ambon bulat panjang, bulat pendek, bulat agak 

persegi dan sebagainya (Elly,1985). 
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b. Standar prosedur operasional (SPO) pengolahan keripik pisang  

Pembuatan kripik pisang sangat sederhana dan membutuhkan modal yang tidak 

terlalu besar.  Pisang yang baik dibuat kripik adalah pisang ambon, kapas, tanduk, 

dan kepok kuning.  Tujuan pengolahan pisang menjadi kripik pisang adalah untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan/memperpanjang kemanfaatan buah 

pisang.  Menurut Direktur jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

(2009), Prosedur Opersional Pengolahan Kripik Pisang terdiri dari beberapa 

kegiatan meliputi penyiapan bahan baku, penyiapan peralatan dan kemasan, 

pengupasan dan pengirisan, pencucian dan perendaman, penggorengan, penirisan 

minyak, pemberian bumbu, pengemasan dan pelabelan, serta penyimpanan.   

 

Bahan baku dalam pembuatan kripik pisang adalah pisang mentah. Pisang yang 

dipilih adalah pisang yang sudah tua dan masih mentah sehingga mudah diiris-

iris/dirajang tipis-tipis dan dibentuk sesuai dengan selera konsumen Air dalam 

pembuatan kripik pisang digunakan untuk mencuci pisang. Air yang digunakan 

harus memenuhi persyaratan air minum dan air bersih sesuai standar Permenkes 

RI No. 416/MENKES/PERK/IX/90 yaitu Air tersebut tidak berwarna, tidak 

berasa, tidak berbau dan tidak mengandung zat yang membahayakan.  

 

Minyak goreng yang digunakan adalah minyak kelapa atau minyak kelapa sawit 

yang bermutu baik (jernih dan tidak tengik), Penggunaan minyak goreng dengan 

kualitas rendah akan menghasilkan kripik yang tidak tahan lama (cepat tengik).  

Selain itu minyak goreng yang digunakan tidak mengalami proses penggantian, 

atau hanya mengalami penambahan minyak goreng baru apabila volume minyak 

dalam wajan (penggorengan) sudah banyak berkurang.   

 

Larutan Natrium Bisulfit 0,3% - 0,5% digunakan untuk merendam pisang agar 

tidak terjadi perubahan warna menjadi coklat atau larutan ini dapat diganti dengan 

potongan-potongan daun sirih.  Dalam pembuatan kripik pisang dapat 

ditambahkan bahan tambahan pangan (BTP). Tujuan penambahan bahan 

tambahan pangan ini adalah untuk memperbaiki tekstur, rasa, dan penampakan.  
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Penggunaan bahan-bahan tersebut baik jenis maupun jumlahnya harus memenuhi 

persyaratan yang direkomendasikan.   

 

Persyaratan bahan tambahan pangan seperti gula halus, garam halus, cabe bubuk, 

coklat bubuk yang sudah diolah, seasoning (bumbu siap saji). Bahan yang 

ditambahkan dalam pembuatan keripik pisang yaitu, Gula pasir berfungsi sebagai 

pemberi rasa manis pada keripik pisang.  Gula yang digunakan harus bermutu 

baik, yaitu kering, tidak bau apek atau masam, tidak nampak adanya ampas atau 

bahan asing dan berwarna putih.  Garam dapur berfungsi untuk memberi rasa asin 

pada keripik pisang, garam yang digunakan adalah garam beryoduim.  Bumbu 

siap saji (seasoning) diberikan pada keripik pisang dengan cara ditaburkan. 

Bumbu yang berbentuk tepung atau serbuk memiliki rasa coklat, keju, vanilla dan 

lain-lain.   

 

Menurut CPPB-IRT (2002), peralatan produksi industri rumah tangga terbuat dari 

bahan yang kuat, tidak berkarat, mudah dibongkar pasang sehingga mudah 

dibersihkan. Berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam pengolahan 

keripik pisang yaitu baskom, keranjang, pisau, alat pengupas (terbuat dari kayu), 

tampah dan irik (anyaman bambu), slicer, wajan, tirisan, ember, sealer, tungku 

dan kayu bakar. Secara umum alat-alat tersebut kurang terjaga kebersihannya dan 

ada yang berkarat.   

 

Proses pengemasan bertujuan untuk meningkatkan daya simpan produk. Bahan 

pengemas yang umum digunakan untuk kripik pisang adalah plastik polipropilen 

dengan ketebalan minimal 0,8 mm atau aluminium foil.  Pengemasan produk yang 

berupa kripik sebaiknya menggunakan mesin pengemas vakum (vacuum sealer) 

Setelah produk dikemas, dilakukan pemeriksaan terhadap penutupan kantong 

plastik.   

 

Pelabelan makanan harus mengikuti ketentuan PP No. 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan. Pemberian label bertujuan untuk memberi informasi 

tentang produk dan memberi penampilan yang menarik. Informasi terdiri dari 

nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama produsen, tanggal, 
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bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor registrasi, serta label Halal (SNI 01-4315-

1996). 

 

5. Pemasaran  

a. Pengertian pemasaran  

Menurut William dan Stanton (2000), pemasaran adalah sistem secara 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha yakni yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan 

barang dan jasa, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dan bisa 

memuaskan konsumen.  Menurut Kotler dan Amstrong (2003), Pemasaran yakni 

adalah sebuah proses managerial yang dimana orang-orang yang berada 

didalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya 

kepada orang lain. 

 

Menurut Swastha dan Irawan (2003) Pemasaran merupakan landasan utama 

dalam bisnis dan masyarakat. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan mengkombinasikannya dengan kondisi pasar merupakan 

kegiatan utama bagi suatu perusahaan untuk saat mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan agar tetap eksis.  Pengertian pemasaran menurut Stanton,” 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan – kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial.”  

 

Pengertian pemasaran dari kedua pendapat di atas menerangkan bahwa kegiatan 

pemasaran mencakup ruang lingkup kegiatan yang sangat luas yang dimulai dari 

menetukan kebutuhan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen, 

dengan kata lain kegiatan pemasaran bermula dan berakhir pada konsumen.  Bagi 

perusahaan yang berorientasi pada konsumen (pasar), maka kegiatan pemasaran 

akan bermula dan berakhir pada konsumen.  Artinya dimulai dari menetukan apa 

yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen.  Pemuasan 
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kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup 

perusahaan seperti yang tercermin dalam konsep pemasaran.  

 

Konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Dharmmesta dan Irawan, konsep 

pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan 

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan 

hidup perusahaan.  Dari konsep pemasaran diatas jelaslah bahwa perusahaan harus 

mampu memberikan kepuasan kepada konsumennya dengan mengetahui apa yang 

menjadi kebutuhannya agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang (Basu, 

2003).  

 

 

b. Fungsi Pasar  

Menurut Kotler (2013) bahwa fungsi pemasaran. 

1) Mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, pesaing serta pelaku dan 

kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang potensial dalam lingkungan 

pemasaran. 

2) Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang 

pembelian. 

3) Mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer 

kepemilikan dapat dilakukan. 

4) Menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran 

pemasaran. 

5) Mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk sampai 

kepelanggan akhir 

 

 

c. Strategi pemasaran  

Tjiptono (2011) mengatakan bahwa Strategi pemasaran merupakan alat 

fundamental yang dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan suatu 

perusahaan dengan melakukan pengembangan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan lewat pasar yang dimasuki dan program yang digunakan untuk 

melayani pasar sasarannya.  Menurut Stanton (2000) Strategi pemasaran 

merupakan suatu hal yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan 
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tujuan untuk merencanakan dan menetapkan harga suatu produk sampai 

memasarkannya serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memberi 

kepuasan pembeli aktual serta potensial.  Dalam strategi pemasaran terdapat dasar 

tindakan yang mengarah pada kegiatan pemasaran perusahaan tersebut. Kondisi 

persaingan dan lingkungan yang bisa selalu berubah-ubah dengan harapan dapat 

tercapainya seuatu tujuan yang diinginkan.  Sebelum strategi pemasaran dipakai 

dalam suatu perusahaan, harus dilihat dulu kondisi pasar sekaligus menilai posisi 

di pasar tersebut, hal itu bertujuan supaya dapat ditentukan kegiatan pemasaran 

apa yang pas untuk diterapkan di pasar tersebut.  

 

Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai 

kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari 

pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu  

(Tjiptono, 2000): 

a. Bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang 

dapat dimasuki di masa mendatang. 

b. Bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan 

sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk, 

harga promosi dan distribusi (bauran pemasaran) untuk melayani pasar 

sasaran. 

Dalam konteks penyusunan strategi, pemasaran memiliki dua dimensi, yaitu 

dimensi saat ini dan dimensi yang akan datang.  Dimensi saat ini berkaitan dengan 

hubungan yang telah ada antara perusahaan dengan lingkungannya.  Sedangkan 

dimensi masa yang akan datang mencakup hubungan dimasa yang akan datang 

yang diharapkan akan dapat terjalin dan program tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut.  Strategi pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar 

yang mendasari manajemen untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya 

dalam sebuah pasar sasaran, strategi pemasaran mengandung keputusan dasar 

tentang pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran (Kotler, 2004). 

 

Dalam Strategi pemasaran terdiri atas lima elemen yang saling berkait. Kelima 

elemen tersebut adalah: (Tjiptono, 2011)  
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a. Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini 

didasarkan pada faktor-faktor berikut ini. 

(1) Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang 

dapat diproteksi dan didominasi. 

(2) Keterbatasan sumbar daya internal yang mendorong perlunya 

pemusatan (fokus) yang sempit. 

(3) Pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial-aud-error di dalam 

menanggapi peluang dari akses terhadap sumber daya langka atau 

pasar yang terproteksi.  Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan 

segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling 

memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. 

b. Perencanaan produk, meliputi spesifik yang terjual, pembentukan lini 

produk dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Produk 

itu sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan 

dengan melakukan pembelian.  Manfaat tersebut meliputi produk itu 

sendiri, nama merek produk, ketersediaan produk, jaminan atau garansi, 

jasa reparasi dan bantuan teknis yang disediakan penjual, serta hubungan 

personal yang mungkin terbentuk diantara pembeli dan penjual. 

c. Penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai 

kuantitatif dari produk kepada pelanggan. 

d. Sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui 

produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan 

menggunakannya. 

e. Komunikasi pemasaran (promosi), yang meliputi periklanan, personal 

selling, promosi penjualan, direct marketing dan publick relation 

 

Dalam merumuskan strategi pemasaran dibutuhkan pendekatan-pendekatan 

analistis.  Pendekatan strategi pemasaran suatu perusahaan untuk menanggapi 

setiap perubahan kondisi pasar dan faktor biaya tergantung pada analisis terhadap 

faktor-faktor berikut ini (Tjiptono, 2000) 
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1) Faktor lingkungan 

Analisis terhadap faktor lingkungan seperti pertumbuhan populasi dan 

peraturan pemerintah sangat penting untuk mengetahui pangaruh yang 

ditimbulkannya pada bisnis perusahaan.  Selain itu faktor-faktor seperti 

perkembangan teknologi, tingkat inflasi dan gaya hidup juga tidak boleh 

diabaikan.  Hal-hal tersebut merupakan faktor lingkungan yang harus 

dipertimbangkan sesuai dengan produk dan pasar perusahaan. 

  

2) Faktor Pasar 

Setiap perusahaan perlu selalu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-

faktor seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, tahap perkembangan, trend 

dalam sistem distribusi, pola perilaku pembeli, permintaan musiman, segmen 

pasar yang ada saat ini atau yang dapat dikembangkan lagi, dan peluang-

peluang yang belum terpenuhi. 

 

c. Faktor persaingan 

Dalam kaitannya dengan persaingan, setiap perusahaan perlu memahami siapa 

pesaingnya, bagaimana posisi produk/pasar pesaing tersebut, apa strategi 

mereka, kekuatan dan kelemahan pesaing, struktur biaya pesaing, dan 

kapaistas produksi pesaing. 

 

d. Faktor analisis kemampuan internal  

Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahan dibandingkan para 

pesaingnya.  Penilaian tersebut dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti 

tekhnologi, sumber daya finansial, kemampuan pemanufakturan, kekuatan 

pemasaran dan basis pelanggan yang dimiliki. 

 

e. Faktor perilaku konsumen 

Perilaku konsumen perlu dipantau dan dianalisis karena hal ini sangat 

bermanfaat bagi pengembangan produk, desain produk, penetapan harga, 

pemilihan saluran distribusi dan penentuan strategi promosi.  Analisis perilaku 

konsumen dapat dilakukan dengan penelitian (riset pasar), baik melalui 

observasi maupun metode survai. 

 



 

 

26 

 

  

f. Faktor analisis ekonomi 

Dalam analisis ekonomi, perusahaan dapat memperkirakan pengaruh setiap 

peluang pemasaran terhadap kemungkinan mendapatkan laba.  Analisis 

ekonomi terdiri atas analisis terhadap komitmen yang diperlukan, analisis BEP 

(break even point), penilaian resiko/laba, dan analisis faktor ekonomi 

pemasaran. 

 

 

d. Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang digunakan pemasar untuk  

membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan oleh pelanggan.  Alat-alat tersebut 

dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk 

merancang program taktik jangka pendek (Tjiptono, 2011). 

 

Assauri (2004), berpendapat bahwa bauran pemasaran merupakan variable 

variabel terkendali yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan 

konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju perusahaan.  Menurut kloter 

(2008), bauran pemasaran adalah seperangkap taktik pemasaran yang dapat 

dikontrol meliputi produk, harga, tempat, promosi yang dipadukan perusahaan 

untuk menciptakan respon dari target, marketnya.  

 

Menurut Lupiyoadi (2008) bauran pemasaran atau marketing mix merupakan alat 

pemasar yang terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang 

diterapkan dapat berjalan sukses.  Unsur unsur bauran pemasaran jasa menurut 

Kotler dan Fox dalam (Lupiyoadi,2008) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1) Produk (product) 

Definisi produk menurut Philip Kotler adalah : “A product is a thing that can be 

offered to a market to satisfy a want or need”. Produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan 

konsumen. Produk dapat berupa sub kategori yang menjelaskan dua jenis seperti 

barang dan jasa yang ditujukan kepada target pasar. 
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2) Harga (price) 

Definisi harga menurut Philip Kotler adalah : “Price is the amount of money 

charged for a product or service”. Harga adalah sejumlah uang yang mempunyai 

nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu 

produk atau jasa. Harga merupakan bauran pemasaran yang bersifat fleksibel 

dimana suatu harga akan stabil dalam jangka waktu tertentu tetapi dalam seketika 

harga dapat meningkat atau menurun yang terdapat pada pendapatan dari hasil 

penjualan. 

 

3) Tempat/distribusi (place) 

Definisi menurut Philip Kotler mengenai distribusi adalah : “The various the 

company undertakes to make the product accessible and available to target 

customer”. Tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. 

Distrubusi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan 

guna memastikan produknya. Hal ini dikarenakan tujuan dari distribusi adalah 

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen 

pada waktu dan tempat yang tepat. 

 

4) Promosi (promotion) 

Definisi promosi menurut Kotler adalah : “Promotion includes all the 

activities the company undertakes to communicate and promote its product the 

target market”. Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. 

 

5) Orang (people) 

People menurut Philip Kotler yaitu proses seleksi, pelatihan, dan 

pemotivasian karyawan yang nantinya dapat digunakan sebagai pembedaan 

perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. 

 

6) Bukti fisik (physical evidence) 

Bukti fisik menurut Philip Kotler yaitu bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa 

yang ditujukan kepada konsumen sebagai usulan nilai tambah konsumen. Bukti 
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fisik merupakan wujud nyata yang ditawarkan kepada pelanggan ataupun calon 

pelanggan. 

 

7) Proses (process) 

Proses yaitu semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas dengan mana 

jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atas operasi jasa.  

 

Dari definisi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

dikembangkan menjadi bauran pemasaran jasa yang terdiri dari alat-alat 

pemasaran. Alat pemasaran tersebut terdiri dari product, price, place, promotion, 

people, physical evidence, dan process. Hal ini digunakan oleh perusahaan dalam 

mencapai pasar sasaran yang ditentukan 

 

Dari ketujuh elemen marketing mix tersebut yang merupakan kunci sukses bagi 

sebuah usaha (jasa yang bertempat/salon/spa/warnet) diantaranya adalah 

kelengkapan produk layanan yang siap ditawarkan (one stop service), lokasi yang 

strategis, keramahan dan efektivitas pelayanan, tempat parkir yang memadai, dan 

fasilitas lain pendukung kenyamanan konsumen. 

 

 

e. Saluran Pemasaran  

Menurut Kotler (2013) saluran distribusi didefinisikan sebagai serangkaian 

organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan 

produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi.  Pertama, jalur yang dilalui oleh 

arus barang dari produsen ke perantara dan sampai pada konsumen/pemakai.  

Kemudian, struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang 

terdiri dari agen, pedagang besar, dan pengecer yang dilalui barang/jasa saat 

dipasarkan.  Panjang-pendeknya saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu hasil 

komoditas pertanian tergantung pada beberapa faktor, antara lain: jarak antara 

produsen dan konsumen.  Semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen 

biasanya makin panjang saluran yang ditempuh oleh produk.  Ke dua, cepat 

tidaknya produk rusak, produk yang cepat atau mudah rusak harus segera diterima 

konsumen dan dengan demikian menghendaki saluran yang pendek dan cepat.  

Ketiga, skala produksi.  Bila produksi berlangsung dengan ukuran-ukuran kecil, 
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maka jumlah yang dihasilkan berukuran kecil pula, hal ini akan tidak 

menguntungkan bila produsen langsung menjual ke pasar.  Keempat, posisi 

keuangan pengusaha.  Produsen yang posisi keuangannya kuat cenderung untuk 

memperpendek saluran pemasaran.  Pedagang yang posisi keuangannya 

(modalnya) kuat akan dapat melakukan fungsi tataniaga lebih banyak 

dibandingkan pedagang yang posisi modalnya lemah. 

 

 

f. Riset Pasar  

Menurut Sunarta (2007), riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang 

sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal mengidentifikasi masalah, peluang, 

pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan data, penyebaran informasi 

yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan 

keputusan identifikasi dan solusi yang efektif-efisien di bidang pemasaran 

perusahaan.  Riset pasar menghubungkan ketiganya melalui informasi - informasi 

yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah 

pemasaran.  Informasi tersebut juga digunakan untuk membuat, memperbaiki dan 

mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, serta 

memperbaiki pengertian mengenai pemasaran sebagai sebuah proses.  Riset 

pemasaran dilakukan secara obyektif dan tidak memihak serta berusaha untuk 

menyediakan informasi akurat yang mencerminkan keadaan kejadian yang 

sebenarnya. Informasi yang akurat dan obyektivitas hasil riset akan sangat 

membantu manajemen dalam membuat keputusan yang dinilai terbaik.  

Perencanaan sistematis diperlukan pada seluruh tahap proses riset pemasaran. 

 

 

6. Analisis SWOT  

Menurut Rangkuti (2004), Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.  Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang 

(opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threats).  Matriks SWOT merupakan alat yang penting 

untuk membantu mengembangkan empat tipe strategi yaitu sebagai berikut:  
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1) Strategi SO (Strength-Opportunity), strategi menggunakan kekuatan 

internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar 

perusahaan. 

2) Strategi WO (Weakness-Opportunity), strategi ini bertujuan untuk 

memperkecil kelemahankelemahan internal perusahan dengan 

memanfaatkan peluang-peluang perusahaan. 

3) Strategi ST (Strength-Threat), melalui strategi ini perusahaan berusaha 

untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman 

eksternal. 

4) Strategi WT (Weakness-Threat), strategi ini merupakan teknik untuk 

bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari 

ancaman (Dian, 2017).  

Dengan demikian perencana strategis (strategic planner) harus menganalisis 

faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) 

dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal.  

a) Analisis lingkungan internal 

Pengidentifikasian faktor internal dapat memberikan gambaran kondisi 

suatu perusahaan, yaitu faktor kekuatan dan kelemahan. Perusahaan 

menghindari ancaman yang berasal dari faktor eksternal melalui kekuatan 

yang dimilikinya dari faktor internal. Kelemahan dari faktor internal dapat 

diminimalkan dengan melihat peluang dan faktor eksternalnya. 

Pengkategorian analisis lingkungan internal sering diarahkan pada lima 

aspek. Aspek- aspek tersebut meliputi produksi, sumber daya manusia, 

lokasi usaha, pemasaran, manajemen dan pendanaan. 

(1) Produksi 

Fungsi produksi/operasi dari suatu usaha terdiri dari semua aktivitas yang 

mengubah input menjadi barang atau jasa.  Aktivitas produksi merupakan 

bagian terbesar dari sumber daya manusia dan modal. Kekuatan dan 

kelemahan dari fungsi produksi yaitu proses, kepasitas, sediaan, tenaga 

kerja dan mutu adalah kunci kegagalan dan kesuksesan dari suatu usaha 

(David, 2011). 
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(2) Sumber daya manusia 

Sumber daya yang penting bagi perusahaan adalah manusia. Manajer 

berperan penting dalam menentukan sumber daya manusia. Faktor yang 

perlu diperhatikan adalah: langkah-langkah yang jelas mengenai 

manajemen sumber daya manusia, keterampilan dan motivasi kerja, 

produktivitas dan sistem imbalan (David, 2011). 

(3) Lokasi usaha 

Lokasi usaha menentukan konsumen yang ada untuk menjangkau 

produknya. Lokasi usaha yang strategis adalah lokasi usaha yang berada 

dekat dengan sumber tersedianya bahan baku sehingga memberikan 

kemudahan untuk memperoleh bahan baku secara cepat. Banyaknya 

usaha serupa yang berada di lokasi yang berdekatan menjadi ancaman 

untuk suatu perusahaan (David, 2011). 

(4) Pemasaran 

Pemasaran merupakan proses mendefinisikan, mengantisipasi, 

menciptakan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atas 

barang dan jasa. Aspek pemasaran dikaji melalui pendekatan bauran 

pemasaran yang meliputi analisis terhadap produk, harga, distribusi dan 

promosi (David, 2011). 

(5) Manajemen dan pendanaan 

Manajemen merupakan aspek yang sangat penting. Misal dalam hal 

perencanaan, perencanaan yang tersusun jelas dan tertulis, baik untuk 

perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah dapat mendukung 

keberhasilan dari usaha tersebut. Aspek manajemen yang dikaji meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan staff, pemberian motivasi 

dan pengendalian.  Perencanaan yang tersusun jelas dan tertulis, baik 

untuk perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah dapat 

mendukung keberhasilan dari usaha tersebut (David, 2011). 

 

b) Analisis lingkungan eksternal 

Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk menentukan peluang 

(Opportunity) dan ancaman (Threat). Setiap perusahaan memiliki sumber 

daya yang membedakan dirinya dengan perusahaan lain. Peluang dan 
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terobosan atau keunggulan bersaing tertentu dan beberapa peluang 

membutuhkan sejumlah besar modal untuk dapat dimanfaatkan. Ancaman 

adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu bisnis. 

Ancaman akan menjadi suatu ganjalan bagi satuan bisnis yang 

bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, oleh karena 

itu perusahaan melakukan analisis SWOT. Lingkungan eksternal menurut 

David (2011), meliputi ekonomi, sosial dan budaya, keadaan alam, aspek 

teknologi, pesaing, dan bahan baku.  

 

1) Ekonomi, sosial dan budaya 

Faktor ekonomi mempunyai dampak langsung pada daya tarik potensial 

berbagai strategi, jika suku bunga naik maka biaya yang diperlukan untuk 

penambahan modal menjadi lebih mahal sehingga apabila suku bunga 

naik permintaan barang yang dibeli menurun, sehingga mempengaruhi 

daya beli konsumen. Perubahan sosial dan budaya memiliki pengaruh 

besar terhadap hampir semua produk, jasa, pasar dan pelanggan. Faktor 

sosial dan budaya mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat (David, 

2011). 

2) Kondisi Alam 

Kondisi alam yang tidak menentu dapat menentukan produk dan 

ketersediaan bahan baku itu sendiri. Selain itu, dapat mempengaruhi 

harga pembelian bahan baku sehingga dapat mempengaruhi biaya 

produksi dalam perusahaan (David, 2011). 

3) Teknologi 

Ketersediaan Teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Banyaknya teknologi terbaru memudahkan suatu perusahaan dalam 

melakukan kegiatannya terutama dalam hal produksi. Kemajuan 

teknologi dapat menciptakan pasar baru, menghasilkan perkembangan 

produk baru dan lebih baik (David, 2011). 

4) Pesaing 

Pesaing merupakan pihak yang menawarkan produk berupa barang atau 

jasa yang sama dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. 

Pesaing dapat menjadi ancaman yang besar bagi suatu perusahaan. 
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Pesaing harus diperhatikan agar dapat mengontrol laju perkembangannya 

(David, 2011). 

5) Permintaan Pasar 

Permintaan pasar merupakan jumlah permintaan individu di pasar pada 

harga tertentu. Kualitas produk yang semakin baik akan meningkatkan 

harga jual dari suatu produk. Perusahaan harus dapat menguasai pasar 

lokal, nasional maupun internasional (David, 2011). 

 

 

7. Matriks (QSPM) 

 

Quantitative Strategic Planning Matriks (QSPM) adalah alat yang 

direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan 

strategi alternatif secara objektif, berdasarkan key success faktor internal dan 

eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan QSPM adalah untuk 

menentukan alternatif strategi pemasaran yang paling baik atau yang menjadi 

prioritas untuk dijalankan perusahaan, seperti alat analisis lainnya (Umar 2008). 

 

Analisis QSPM digunakan untuk mengevaluasi strategi secara obyektif 

berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal-eksternal yang telah 

diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Daya tarik relatif dari setiap strategi di 

dalam serangkaian alternatif dihitung dengan menentukan dampak kumulatif 

dari setiap faktor keberhasilan penting eksternal dan internal.  QSPM 

menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh 

faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. 

Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung 

dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan 

kunci eksternal dan internal. Jumlah alternatif strategi yang dimasukkan dalam 

QSPM bisa berapa saja, jumlah strategi dalam satu set juga bisa berapa saja, 

tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi satu sama lain. 

 

Salah satu kelebihan dari QSPM adalah setiap rangkaian-rangkaian strateginya 

dapat diamati secara berurutan atau bersamaan, serta tidak ada batas untuk 

jumlah strategi yang dievaluasi sekaligus. Perusahaan dapat mengambil 
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keputusan tentang strategi terbaik dan paling cocok yang mereka miliki untuk 

diterapkan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan, yaitu 

setelah melalui tahap input dan pencocokan (David, 2011).  

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang diperlukan sebagai bahan 

acuan dan referensi untuk membandingkan penelitian yang baru dengan penelitian 

yang sebelumnya.  Penelitian terdahulu mempermudah pengumpulan informasi 

dan metode analisis yang akan digunakan terkait pengolahan data.  Kajian 

penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan referensi dan penuntun dalam 

penentuan metode dalam menganalisis data penelitian sehingga peneliti harus 

mempelajari penelitian sejenis yang telah dilakukan untuk menunjang penelitian 

yang dilakukan.  Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu. Perbedaan pada penelitian ini adalah skripsi terdahulu 

cenderung menggunakan metode survei dan pada penelitian ini menggunakan 

metode studi kasus yaitu berupa objek penelitian sistem pemasaran berfokus pada 

satu agroindustri saja yaitu agroindustri keripik Pisang Kharisma bandar lampung.  

Perbedaan lainnya pada strategi pemasaran digunakan bauran pemasaran 7P 

(product, price, place, promotion, people, process, physycal evidence).  Pada 

strategi pemasaran, metode yang digunakan pada penelitian ini dan penelitian 

terdahulu adalah metode SWOT dan analisis QSPM.  Kajian penelitian terdahulu 

dapat dilihat pada Tabel 2 
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Tabel 2. Penelitian terdahulu 

No Judul penelitian 

(Peneliti, tahun)  
Tujuan Metode penelitian dan 

analisis data  

Hasil 

1 

 

 

 

 

Sikap konsumen dan 

strategi pemasaran 

dua merek kopi 

bubuk di Kota Bandar 

Lampung (Epriani, 

Endaryanto, Indriani, 

2015) 

 

 

 

 

 

1. Mengidentifikasi 

karakteristik kopi 

bubuk SBCBD dan 

kopi bubuk 49 di Kota 

Bandar Lampung. 

2. Sikap konsumen kopi 

bubuk sbcbd dan kopi 

bubuk 49 di kota 

bandar lampung. 

3. Strategi dan kinerja 

pemasaran kopi bubuk 

sbcbd dan kopi bubuk  

1. Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

metode survei. Data 

yang digunakan terdiri 

dari data primer dan data 

sekunder. 

2. Metode analisis data 

menggunakan analisis 

SWOT.  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

karakteristik konsumen kopi didominasi 

oleh usia 15-64 tahun dengan pekerjaan 

sebagai ibu rumah tangga yang 

berpendidikan tamat SMA, dan memiliki 

3-5 anggota keluarga. 

2. Hasil Analisis sikap  

konsumen, atribut rasa pada kopi bubuk 

mendapatkan skor sikap tertinggi. 

3. Strategi pemasaran yang dilakukan 

sudah menerapkan komponen bauran 

pemasaran (produk, harga, tempat, dan 

promosi). Kinerja pemasaran yang 

diterapkan Kopi Bubuk 49 lebih baik 

daripada  

Kopi Bubuk SBCBD. 
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Tabel 2. Lanjutan 

No Judul Penelitian Tujuan Metode penelitian dan 

analisis data 

Hasil 

2 Strategi pemasaran 

agroindustri keripik 

tempe di desa buluh 

rampai kecamatan 

seberida kabupaten 

indragiri hulu (Sari, 

Maharani, Khaswarina, 

2015) 

1. Mengidentifikasi aspek 

kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman 

yang dihadapi pada 

pemasaran agroindustri 

keripik tempe dua putri. 

2. Menganalisis strategi 

pemasaran agroindustri 

keripik tempe dua putri 

 

1. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode 

studi kasus.  Data yang 

digunakan terdiri dari data 

primer dan data sekunder. 

2. Metode analisis data 

yang digunakan yaitu 

analisis data SWOT. 

1. Kekuatan yaitu produk tidak 

menggunakan bahan pengawet. 

Kelemahan yaitu produk mudah rusak. 

2. Strategi pemasaran yaitu 

mempertahankan pasar yang sudah ada . 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Analisis swot sebagai 

dasar perumusan 

strategi bersaing pada 

produk asuransi jiwa 

perorangan ajb 

bumiputera 1912 kpr 

pekanbaru (Putriani, 

2017) 

 

1. Evaluasi strategi yang  

telah dilakukan 

perusahaan untuk 

merumuskan strategi 

baru yang dapat 

mengantisipasi kondisi 

persaingan dengan 

mempertimbangkan 

beberapa faktor 

persaingan menjadi 

kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman 

yang ada dilingkungan 

bisnis perusahaan. 

1. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu 

Dekskriptif Kualitatif. 

2. Metode analisis daya 

menggunakan Analisis 

SWOT. 

 

1. Memiliki adanya suatu kekuatan, yaitu: 

brand name. Kelemahan yang dimiliki 

yaitu: distribusi. Peluang yang dihadapi 

yaitu: pangsa pasar yang masih terbuka. 

Ancaman yaitu dihadapi yaitu: 

perusahaan pesaing. Strategi yang 

didapat tersebut dapat digunakan sebagai 

bahan intropeksi. 
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Tabel 2. Lanjutan 

No Judul penelitian Tujuan Metode penelitian dan 

analisis data 

Hasil 

4 Analisis bauran 

pemasaran (marketing 

mix) dan strategi 

pengembangan (Ledy, 

Haryono, Situmorang, 

2019)  

1. Mengetahui bauran 

pemasaran yang 

diterapkan dalam 

kegiatan pemasaran. 

2. Merumuskan strategi 

pengembangan.  

1. metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode 

survei. 

2. metode analisis data 

deskriptif kualitatif,  

analisis bauran 

pemasaran dan analisis 

SWOT. 

1. Strategi pengembangan yaitu pemilik 

agroindustri menentukan kebijakan 

dalam memanfaatkan teknologi yang 

digunakan.  

 

 

5 Strategi pemasaran 

berdasarkan perilaku 

pembelian keripik 

pisang di kota metro 

(Indriastuti, Affandi, 

Indriani, 2015) 

1. Menganalisis faktor- 

faktor dominan dalam 

keputusan pembelian 

keripik pisang di kota 

metro. 

2. Merumuskan strategi 

pemasaran berdasarkan 

perilaku pembelian 

keripik pisang di kota 

metro. 

1. Metode yang digunakan 

yaitu survei.  

2. Metode analisis daya 

menggunakan kuantitatif 

dan kualitatif serta 

Analisis SWOT. 

1. Faktor dominan dalam keputusan 

pembelian konsumen keripik pisang di 

kota metro adalah faktor ekonomis, 

faktor bentuk dan faktor rasa. 

2. Formulasi strategi pemasaran bahwa 

industri keripik pisang perlu menjaga 

harga jual pada kisaran harga, industri 

perlu memperluas wilayah pemasaran 

produk.  
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Tabel 2. Lanjutan  

No  Judul penelitian  Tujuan  Metode penelitian dan 

metode analisis data 

Hasil  

6 Analisis strategi 

pemasaran berbagai 

produk berbasis ikan 

bandeng di provinsi 

lampung (Deli, 

Widjaya, Endaryanto, 

2018) 

1. Mengetahui efisiensi 

pemasaran yang 

ditinjau dari dua aspek, 

yaitu saluran 

pemasaran dan marjin 

pemasaran. 

2. Strategi pemasaran 

produk olahan berbasis 

ikan bandeng pada 

usaha pengolahan ikan 

bandeng di provinsi 

lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Metode studi kasus. 

2. Metode analisis data 

yang digunakan adalah 

analisis deskriptif 

kualitatif dan analisis 

deskriptif kuantitatif. 

3. Analisis SWOT 

1. Saluran pertama produsen menjual 

produknya langsung ke konsumen, 

saluran kedua produsen menjual 

produknya kepada kosumen melalui 

pedagang dan sistem pemasaran belum 

efisien. 

2. Strategi pemasaran usaha pengolahan 

ikan bandeng di Provinsi Lampung pada 

UD Sabily, meningkatkan penggunaan 

teknologi dalam proses produksi untuk 

dapat menciptakan produk yang lebih 

bervariasi dan berkualitas. Jeng Sri, 

menciptakan produk yang lebih 

bervariasi dan berkualitas untuk dapat 

mengoptimalkan daya saing usaha yang 

tinggi. Sedap Lestari, menghasilkan 

produk sesuai permintaan konsumen dan 

memanfaatkan rendahnya tingkat 

persaingan di lingkungan usaha 

untuk penguasaan pasar. 
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Tabel 2. Lanjutan 

No Judul Penelitian Tujuan Metode penelitian dan 

analisis data 

Hasil 

7 Strategi pemasaran 

PT Sayuran Siap Saji 

Kabupaten Bogor 

Jawa Barat (Kasymir, 

Haryono, Prayitno, 

2019) 

 

1. Mengidentifikasi 

lingkungan internal. 

2. Eskternal pemasaran pt 

sayuran siap saji. 

3. Menentukan prioritas 

strategi pemasaran pt 

sayuran siap saji.  

1. Menggunakan metode 

studi kasus. 

2. Metode Analisis 

SWOT dan QSPM 

 

1. Disimpulkan bahwa kekuatan utama PT 

Sayuran Siap Saji adalah lokasi usaha 

strategis dan mudah diakses pemasok, 

kelemahan utama pada pt sayuran siap 

saji adalah belum adanya label khusus 

untuk produk. 

2. Ancaman utama pada PT Sayuran Siap 

Saji adalah bahan baku yang dipasok 

 

8 Pengembangan 

Strategi Agribisnis 

Sapi Potong di 

Kabupaten 

Bondowoso (Khusna, 

Daryanto, Utami, 

2016) 

 

1. Mengidentifikasi 

faktor internal dan 

eksternal. 

2. Menganalisis alternatif 

strategi yang dapat 

diterapkan. 

3. Menganalisis prioritas 

strategi yang dapat 

diterapkan dalam 

mengembangkan 

agribisnis sapi potong 

di Kabupaten 

Bondowoso. 

 

1. Metode studi kasus. 

2. Menggunakan analisis 

SWOT dan QSPM 

1. Strategi alternatif yang dapat 

dirumuskan untuk pengembangan 

agribisnis sapi potong di Kabupaten 

Bondowoso adalah integrasi antar 

subsistem agribisnis, penambahan 

populasi sapi potong, penguatan 

kelembagaan peternak. 

2. Strategi yang menjadi prioritas utama 

untuk dilakukan adalah integrasi antar 

subsistem.  
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Tabel 2. Lanjutan 

No Judul Penelitian Tujuan Metode penelitian dan 

metode analisis data  

Hasil 

9 Strategi pemasaran 

agroindustri tempe di 

kecamatan sangatta 

utara kabupaten kutai 

timur (Rusmiyati, 

Bustomi, 2019) 

1. Mengidentifikasi 

faktor internal dan 

eksternal yang 

dihadapi dalam 

pemasaran 

agroindustri tempe 

usaha tahu bintang. 

2. Merumuskan strategi 

pemasaran agroindustri 

tempe 

1. Metode survei dengan 

alat bantu kuesioner dan 

wawancara. 

2. Dengan metode 

purposive sampling. 

3. Metode analisis data 

menggunakan S W O T  

 

 

1. Pengusaha memiliki pengalaman yang 

cukup lama produk tempe memiliki 

tampilan yang lebih putih dan bersih dan 

kelemahan adalah kemasanmen 

menggunakan daun. 

2. Formulasi strategi pemasaran 

menunjukkan bahwa yang relative 

terjangkau, indusri perlu meningkatkan 

inovasi.  

10 Strategi pemasaran 

usaha kerupuk tempe 

di desa blang 

geulanggang 

kecamatan peusangan 

kabupaten bireuen 

(Asrina, Martina, 

2017) 

1. Mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman 

usaha Kerupuk Tempe 

di Desa Blang 

Geulanggang.  

2. Merumuskan Strategi 

Pemasaran usaha 

Kerupuk tempe di 

Desa Blang 

Geulanggang. 

 

1. Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

metode survei.  

2. Analisis data yang 

digunakan yaitu Matriks 

SWOT dan analisis 

Matriks Internal 

Eksternal. 

3. Rekomendasi strategi yang diberikan 

adalah Diversifikasi, artinya Meskipun 

menghadapi berbagai ancaman, 

perusahaan ini masih memiliki kekuatan 

dari segi internal. 

4. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang yang ada. 
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C. Kerangka pemikiran  

 

Agroindustri keripik pisang dibandar lampung ini sangatlah banyak dan keripik 

pisang ini merupakan oleh oleh khas bandar lampung sehingga banyak dinanti dan 

diminati, maka agroindustry keripik pisang Kharisma perlu dilakukan strategi 

pemasaran agar mampu menghasilkan keripik pisang dengan kualitas yang unggul 

dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk bersaing dengan 

mengetahui strategi pemasaran yang tepat dan mengurangi ancaman dan 

meminimalisir kelemahan.   

 

Penyusunan strategi pemasaran pada keripik kharisma yaitu dilakukan analisis 

terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal agroindustri.  Fungsional 

pemasaran pada agroindustri keripik pisang akan diidentifikasi peluang dan 

ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal pemasaran dan lingkungan 

internal pemasaran.  Lingkungan eksternal terdiri dari pesaing, konsumen, 

teknologi, dan pemasok. Selain itu pada lingkungan internal pemasaran.  

Lingkungan internal pemasaran terdiri dari produk, harga, promosi, tempat, 

sumber daya manusia, bukti fisik, dan proses.  Variable lingkungan eksternal dan 

internal pemasaran tersebut didapat berdasarkan teori lingkungan pemasaran 

kotlerb dan Armstrong (2003) yang dipilih sesuai dengan keadaan perusahaan saat 

ini.  

 

Berdasarkan lingkungan internal tersebut akan diketahui kelemahan dan kekuatan, 

sedangkan pada lingkungan eksternal akan mengetahui peluangan dan ancaman. 

Variabel internal dan eksternal tersebut akan dijelaskan dalam matriks Internal 

Strategic Factor Analysis Summaty (IFAS) matrik ini digunakan untuk 

mengidentifikasi factor internal dan matriks Eksternal Strategic Factor Analysis 

Summary (EFAS) digunakan untuk faktot eksternal, kemudian dari hasil kedua 

matriks tersebut akan dimasukan kedalam diagram SWOT untuk Menyusun 

alternatif strategi berdasarkan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang 

telah diindetifikasi sebelumnya. Pengengambilan prioritas alternatif strategi 

pemasaran bagi agroindustri dilakukan dengan menggunakan matriks QSPM.  
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Adapun kerangka pemikiran operasional dalam penelitian ini dapat terlihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Operasional Strategi Pemasaran 

      Keripik Pisang Kharisma di Bandar Lampung 

  

Agroindustri keripik pisang Kharisma di Bandar 

Lampung 

Analisis faktor internal 

(kekuatan dan 

kelemahan) 

1. Produk 

2. Harga 

3. Promosi 

4. Lokasi  

5. Sumber Daya 

Manusia 

6. Bukti fisik 

7. Proses 

Matrik IFE 

Analisis faktor 

eksternal (peluang 

dan ancaman) 

1. Pesaing 

2. Konsumen 

3. Teknologi 

4. Pemasok 

5. pemerintah 

 

Matrik EFE 

 

Alternatif Strategi 

Pemasaran  

(Analisis QSPM) 

Strategi pemasaran yang tepat untuk 

diterapkan oleh agroindustri keripik 

pisang Kharisma dalam rangka 

meningkatkan pemasaran produknya. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.  Studi kasus 

termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan 

terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat 

sampai tuntas.  Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang 

bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai 

sumber (Nawawi, 2003).  

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya kelompok 

dan individu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lainnya. 

 

Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya 

pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan 

keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan 

 

Agroindustri adalah subsistem dari sistem agribisnis yang memanfaatkan dan 

memiliki kaitan langsung dengan produk-produk pertanian yang akan 

ditransformasikan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

 

Produsen keripik pisang adalah orang yang memproduksi atau menjual kripik 

pisang. 
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Produk adalah keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan agroindustri yaitu 

keripik pisang. 

 

Harga merupakan senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual 

untuk mendapatkan barang yang ingin dibelinya. 

 

Tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh agroinsutri untuk 

membuat produknya, penyimpanan dan penjualan pada konsumen.  

 

Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan agroindsutri untuk 

mengkomunikasikan produknya kepada pasar dan dapat meningkatkan penjualan.  

 

Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan anggota yang berperan 

serta dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan di agroindustri.  

 

Bukti fisik yaitu bukti nyata yang dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan 

kepada konsumen sebagai usulan nilai tambah konsumen. 

 

Proses adalah kegiatan yang menunjukan bagaimana pelayanan diberikan kepada 

konsumen selama melakukan pembelian produk keripik pisang.  

 

Pesaing adalah pelaku usaha sejenis yang melakukan kegiatan produksi keripik 

pisang. 

 

Konsumen adalah setiap orang yang membeli dan mengkonsumsi produk keripik 

pisang dari agroindutri  

 

Teknologi adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah kegiatan 

operasional khususnya penyediaan output yaitu keripik pisang. 

 

Pemasok adalah orang atau organisasi yang menyediakan bahan baku ke 

agroindustri. 
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Kebijakan Pemerintah adalah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh 

pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan 

umum khususnya yang berdampak dengan agroindustri.  

 

Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (strengths), 

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) suatu 

agroindustri. Analisis ini diperlukan untuk menentukan beberapa strategi yang ada 

di perusahaan.  

 

Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) adalah matriks yang terdiri dari 

faktor-faktor strategis internal usaha pengolahan tepung tapioka berupa 

kekuatan dan kelemahan usaha. Indikator IFE dapat diukur berdasarkan 

pertanyaan yang diajukan kepada responden seperti, faktor internal yang 

mendukung perusahaan dan faktor internal yang menjadi kelemahan 

terbesar bagi keberlanjutan serta keberhasilan perusahaan. 

 

Matriks EFE (External Factor Evaluation) merupakan matriks yang terdiri 

dari fakor-faktor strategis eksternal usaha agroindustri tepung tapioka yang 

berupa peluang dan ancaman usaha. Indikator EFE dapat diukur 

berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden seperti, faktor 

eksternal yang menjadi peluang atau mempengaruhi keberlanjutan 

perusahaan dan faktor eksternal yang menjadi ancaman untuk keberlanjutan 

perusahaan. 

 

 

B. Lokasi, Waktu Penelitian dan Responden 

 

Penelitian dilaksanakan di lokasi Agroindustri Keripik Kharisma yang beralamat 

di Jalan Arif Rahman Hakim Blok TR No. 17, Way Halim Permai, Kecamatan 

Way Halim, Kota Bandar Lampung.  Lokasi dipilih secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa Bandar Lampung merupakan salah satu sentra 

Agroindustri Keripik pisang di Lampung.  Agroindustri keripik Pisang kharisma 

Bandar Lampung merupakan keripik pisang yang sudah berdiri sejak 1992 oleh 

Bapak Edi Saputra yang kemudian diteruskan oleh anaknya bernama Billy 

Saputra pada tahun 2006, sudah lama berdiri dan masih berjalan namun tak ada 
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perkembangan dalam bisnisnya.  Usaha keripik pisang ini sudah memiliki 

sertifikat produksi pangan yang diakui oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung berupa SIUP, SITU, PIRT dan Agroindustri Keripik Pisang 

Kharima ini belum pernah dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam skripsi di 

bidang pemasaran.  Agroindustri Keripik Pisang Kharisma mengalami 

peningkatan dan penurunan dalam memasarkan produknya di kala pandemi, 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi pemasaran 

keripik pisang pada Agroindustri Keripik Pisang Kharisma Bandar Lampung dan 

Agroindustri Keripik Pisang Kharima ini belum pernah dijadikan sebagai lokasi 

penelitian dalam skripsi di bidang pemasaran.  Responden dalam penelitian ini 

terdapat lima orang yang secara sengaja (purposive) yaitu pemilik Agroindustri 

(owner), pegawai produksi, pegawai pengemasan, dan dua konsumen. Waktu 

pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2022.   

 

 

C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data  

 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data skunder. Data  

primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada pemilik (owner), pegawai 

keripik pisang (produksi), pegawai keripik pisang (pengemasan), dua konsumen. 

Responden konsumen pada keripik pisang Kharisma dipilih secara sengaja 

berdasarkan jumlah pembelian keripik pisang kharisma dengan frekuensi 

terbanyak, yaitu dipilih 2 orang.  Wawancara dilakukan menggunakan kuesioner 

yang telah dipersiapkan sebelumnya.  Data sekunder diperoleh dari studi literatur 

dan pustaka lainnya, seperti Badan Pusat Statistik, jurnal, penelitian terdahulu 

serta publikasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 

 

D. Metode Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.  Analisis Kualitatif 

digunakan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman yang dihadapi oleh agroindustri. Faktor-faktor tersebut 

didapat berdasarkan pengamatan lapang dan wawancara langsung dengan 

pemilik usaha (owner), pegawai produksi, pegawai penjualan, konsumen. 
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Analisis Kuantitatif digunakan pada matriks EFE, IFE, IE, SWOT, dan 

matriks QSPM. 

 

1. Analisis EFE dan IFE 

 

Analisis faktor internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki oleh Agroindustri dan disajikan dalam matriks Internal Factor 

Evaluation (IFE).  Analisis eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi 

peluangdan ancaman yang disajikan dalam matriks External Factor 

Evaluation (EFE).  Faktor eksternal yang dianalisis yaitu teknologi, pasar, 

pesaing, kondisi alam, ekonomi sosial dan budaya.  Analisis faktor internal 

untuk menyusun strategi pemasaran perusahaan menggunakan unsur bauran 

pemasaran 7P (product, price, place, promotion, people, physical evidence, 

process). 

 

Langkah-langkah dalam membuat analisis IFE dan EFE menurut David 

(2011) sebagai berikut: 

1. Menyusun dan menentukan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman padaperusahaan. 

2. Memberikan bobot terhadap faktor internal dan eksternal.   

  

Menurut Kinnear dan Taylor (2002), untuk menentukan nilai bobot pada 

faktor-faktor internal digunakan metode Paired Comparison.  Penilaian 

bobot dilakukan dengan cara mengajukan identifikasi faktor internal 

pada responden. Menentukan bobot setiap varibel digunakan skala 0,1,2. 

Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah:  

0: Jika indikator vertikal kurang penting dari pada indikator horizontal  

1: Jika indikator vertikal sama penting dari pada indikator horizontal 

2: jika indikator vertikal lebih penting dari pada indikator horizontal 

 

Rumus penetuan bobot setiap variable diperoleh dengan menetukan nilai 

setiap variable terhadap jumalah nilai keseluruhan variable, kemudian 

dijumlah skor pembobotan tersebut. Setelah didapatkan hasilnya dari 

masing masing responden, maka direkapitulasi hasilnya.  Rancangan 
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bentuk penilaian pembobotan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Penilaian bobot faktor internal-eksternal 

Sumber: David, 2011 

 

3. Memberikan rating terhadap faktor internal dan eksternal dengan rentang 

nilai rating 1 (sangat rendah) sampai 4 (sangat tinggi). Rancangan untuk 

memberikan rating dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Penilaian rating faktor internal dan eksternal perusahaan 

Faktor Internal/ Eksternal Rating 

A  

B 

C 

   1         2        3 4 

Total rating    

       Sumber: David, 2011 

 

4. Menghitung skoring dengan cara mengalikan bobot dan rating. Total skor 

akan berkisar antara 1 sampai dengan 4 

a) Jika total skor IFE 3,0-4,0 berarti kondisi internal perusahaan 

kuat. 

b) Jika total skor IFE 2,0–2,99 berarti kondisi internal perusahaan 

rata-rata. 

c) Jika total skor IFE 1,0–1,99 berarti kondisi internal perusahaan 

lemah. (David, 2011) 

 

Faktor 

Internal/ 

Eksternal 

A B C D … Total Bobot 

A  S1 S2 S3 Si Xi  

B …  …. …. … ….  

C … ….  …. … ….  

D … …. ….  … ….  

Total        
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2.  Analisis Internal-Eksternal (IE) 

 

Analisis Internal-Eksternal (IE) merupakan tahap pencocokan dengan 

memasukkan hasil pembobotan matriks EFE dan IFE ke dalam matriks IE. Hal ini 

bertujuan untuk menentukan posisi perusahaan dan memperoleh strategi 

pemasaran yang tepat. Matriks IE menempatkan total skor bobot IFE sebagai 

sumbu X dan total skor bobot EFE pada sumbu Y (David, 2011). Analisis pada 

matriks IE disajikan pada Gambar 2. 

    EFE Skor            Kuat 4.0-3.0 Rata-rata 2.99-2.00 Lemah 1.99-1.0 

  4 
 

Tinggi  

3.0- 4.0             

  3 

 

Sedang  

2.0-2.99                    

  2 

 

Rendah  

1.0-1.99 

  1  

  

          Skor 

Gambar 2. Analisis pada matriks IE IFE 

 

Menurut David (2011), posisi perusahaan pada matriks Internal Eksternal (IE) 

dibedakan menjadi tiga kelompok sebagai berikut: 

a. Grow and build strategies (pertumbuhan dan pembangunan) jika hasil 

pembobotan terletak pada sel I, II, atau IV. Strategi yang dapat diterapkan 

adalah strategi intensif (penetrasi pasar, perkembangan pasar, perkembangan 

produk) dan strategi integrasi (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan 

integrasi horizontal). 

b. Hold and maintain (mempertahankan dan memelihara) jika hasil 

pembobotan terletak pada sel III, V, atau VII. Strategi yang dapat digunakan 

adalah strategi penetrasi pasar dan perkembangan produk. 

I 

 

(Grow and 

Build) 

II 

 

(Grow and 

Build) 

III 

 

(Hold and 

Maintain) 

IV 

 

(Grow and 

Build) 

V 

 

(Hold and 

Maintain) 

VI 

 

(Harvest or 

Diverst) 

VII 

 

(Hold and 

Maintain) 

VIII 

 

(Harvest or 

Diverst) 

IX 

 

(Harvest or 

Diverst) 
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c. Harvest divest strategies (mengambil hasil atau melepaskan) jika hasil 

pembobotan terletak pada sel VI, VIII, atau IX. Strategi yang dapat 

digunakan adalah memperkecil atau menutup usaha 

  

3. Analisis SWOT 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari Strenghts, 

Weakness, Opportunities dan Threaths. Analisis SWOT merupakan alat yang 

penting untuk membantu manajemen mengembangkan empat tipe strategi, yaitu 

SO (Strengths-Opportunities), WO (Weaknesses-Oppurtunities), ST (Strengths-

Threats), dan WT (Weaknesses- Threats). Strategi SO menggunakan kekuatan 

internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO 

bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang 

eksternal.  Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari 

atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Strategi SWOT adalah taktik 

defensive yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan mengindari 

ancaman eksternal.  

 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi pemasaran (Rangkuti, 2006). Matriks SWOT.  Matriks ini 

menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal agroindustri dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.  Matriks SWOT 

akan menghasilkan empat strategi.  Perumusan strategi melalui SWOT dapat 

dilihat pada Tabel 5 
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Tabel 5. Matriks SWOT 

 

                      

                        Faktor Internal 

 

Faktor Eksternal 

Strengths (S) 

Daftar Kekuatan: 

1…………………. 

2…………………. 

3…………………. 

Weaknesses (W) 

Daftar Kelemahan 

1…………………. 

2…………………. 

3…………………. 

Opportunies (O)  

Daftar Peluang 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

Strategi S – O 

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

Kekuatan untuk 

Memanfaatkan 

Peluang 

Strategi W – O 

Ciptakan strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Threaths (T) 

Daftar ancaman: 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

Strategi S – T 

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi W – T 

Ciptakan strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari 

ancaman 

Sumber: David,2011 

 

Matriks SWOT akan menghasilkan empat strategi yaitu: 

1. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. 

2. Strategi ST 

strategi ST yaitu strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT 
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Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman (Rangkuti, 2006). 

 

4. Analisis Matriks QSPM 

 

Tahap selanjutnya yang digunakan dalam proses analisis penetapan keputusan 

dalam strategi pemasaran adalah QSPM.  Unsur-unsur yang terdapat di dalam 

QSPM adalah strategi-strategi alternatif.  Faktor-faktor kunci, bobot, AS = nilai 

daya tarik, TAS = total nilai daya tarik, dan jumlah total nilai daya tarik (David 

2011). Matriks QSPM dapat mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan cara 

memperlihatkan tingkat kemenarikan dari alternatif strategi yang dibuat. Adapun 

unsur-unsur yang terdapat di dalam QSPM adalah: strategi-strategi alternatif, 

faktor-faktor kunci, bobot, AS = nilai daya tarik, TAS = total nilai daya tarik, dan 

jumlah total nilai daya tarik. 

 

Langkah-langkah untuk membuat tabel QSPM sebagai berikut: 

 

1) Menyusun dan menentukan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman. 

2) Memberikan bobot pada masing-masing faktor internal dan eksternal 

sesuai dengan bobot pada matriks IFE dan EFE. 

3) Menyusun strategi yang didapat berdasarkan matriks SWOT. 

4) Menetapkan Atractivesness Score (AS), yaitu nilai yang menunjukkan 

daya tarik untuk masing-masing alternatif strategi. 

5) Penilaian Atractivesness Score berdasarkan rentang nilai 1= tidak menarik, 

2= agak menarik, 3= menarik, 4= sangat menarik. 

6) Menghitung Total Atractivesness Score (TAS) yang didapat dari perkalian 

bobot dengan AS pada masing-masing baris. Total Atractivesness Score 

(TAS) menunjukkan daya tarik dari strategi alternatif yang diberikan. 

Semakin tinggi skor daya tarik totalnya maka semakin menarik pula 

strategi alternatif tersebut. 

7) Menghitung jumlah keseluruhan nilai Total Atractivesness Score (TAS) 

pada masing-masing strategi untuk menentukan prioritas strategi yang 
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akan dijalankan.  Rancangan tabel QSPM dapat di lihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

 

Sumber: David, 2011 

 

Penentuan AS dibantu dengan menggunakan metode FGD. Penentuan 

dilakukan dengan melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pada 

agroindustri keripik pisang peserta diskusi FGD adalah pemilik agroindustri 

keripik pisang dan 2 kosumen. 

Faktor faktor 

 utama 
Bobot Alternatif  

Strategi 

AS TAS 

Kekuatan    

Kelemahan     

Peluang     

Ancaman     

Jumlah Total Nilai     

Daya Tarik     
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN  

 

 

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

1. Letak Geografis 

 

Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada 

di provinsi Lampung.  Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi 

Lampung, sehingga segala bentuk aktifitas perekonomian dan pemerintahan 

Provinsi Lampung bertumpu pada Kota yang berslogan kan ragom gawi yang 

bermakna gotong royong dan kerja sama. 

 

Kota ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).  Kemudian berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata 

naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 

se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar 

Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari 

“Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi 

“Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. 

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung.  Oleh karena itu, 

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, Pendidikan dan 

kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah 

Lampung.  Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena 

merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau 
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Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota 

Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.  

 

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5 o20’sampai dengan 5 

o30’lintang selatan dan 105 o28’ sampai dengan 105 o37’ bujur timur.  Ibukota 

propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan 

Pulau Sumatera.  Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km2 yang 

terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.  Secara administratif Kota Bandar 

Lampung dibatasi oleh: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.  

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai 

sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan 

antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hinggga bergunung 

membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung 

Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok 

disebelah Timur.  Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di 

bagian Selatan. 

b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian 

Utara. 

c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara. 

d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung 

Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta 

perbukitan Batu Serampok di bagian Timur. 

 

Berdasarkan kondisi, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau 

Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki 
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peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi 

Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi 

masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah: 

 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan.   

 

2. Keadaan Demografi  

 

Secara demografis, Kota Bandar Lampung terdiri dari banyak etnis, sehingga 

penduduk Kota Bandar Lampung bersifat heterogen.  Jumlah penduduk yang 

berada di setiap kecamatan di Bandar Lampung juga beraneka ragam sesuai 

dengan besarnya luas wilayah setiap kecamatan dan pertumbuhan yang secara 

alami terjadi baik kelahiran maupun kematian serta perpindahan penduduk.   

Pada Tahun 2020, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.166.066 jiwa dengan 

sex ratio 104, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di 

Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 21.220 jiwa/km2, sedangkan kecamatan 

yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 

3.215 jiwa/km2. 

 

Jumlah penduduk, laju pertumbuhan, presentase penduduk, kepadatan penduduk 

dan rasio jenis kelamin di Kota Bandar Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada 

Tabel 7. 
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Tabel 7. Jumlah penduduk, luas wilayah Kota Bandar Lampung 

Kecamatan 
Luas 

(km2) 
Penduduk 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Persentase 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

per km2 

Rasio 

Jenis 

Kelamin 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Teluk Betung Barat 
11.02 

41.096 4,16 3,52 3.729 106,8 

Teluk Betung Timur 
14.83 

53.874 3,52 4,62 3.633 107 

Teluk Betung Selatan 
3.79 

42.870 1,82 3,68 11.311 104,1 

Bumi Waras 
3.75 

63.166 2,03 5,42 16.844 106,8 

Panjang 
15.75 

80.811 1,8 6,93 5.131 104,3 

Tanjung Karang 
Timur 

2.03 
43.076 2,44 3,69 21.220 103,9 

Kedamaian 
8.21 

57.905 1,92 4,97 7.053 103,4 

Teluk Betung Utara 
4.33 

53.552 1,54 4,59 12.368 103,7 

Tanjung Karang Pusat 
4.05 

55.925 1,86 4,8 13.809 104,2 

Enggal 
3.49 

28.649 1,18 2,46 8.209 101,3 

Tanjung Karang Barat 
14.99 

65.554 2,75 5,62 4.373 104,3 

Kemiling 
24.24 

88.574 3,92 7,6 3.654 103,6 

Langkapura 
6.12 

43.569 3,42 3,74 7.119 103,9 

Kedaton 
4.79 

57.336 2,72 4,92 11.970 102,5 

Rajabasa 
13.53 

57.589 2,74 4,94 4.256 105 

Tanjung Senang 
10.63 

62.168 3,98 5,33 5.848 102,4 

Labuhan Ratu 
7.97 

52.393 2,51 4,49 6.574 101,7 

Sukarame 
14.75 

67.725 2,67 5,81 4.592 102,9 

Sukabumi 
23.6 

75.870 3,73 6,51 3.215 104,8 

Way Halim 
5.35 

74.364 2,83 6,38 13.900 102,2 

Bandar Lampung 
 

1.166.066 2,7 100 5.913 103,9 

 

 

B. Gambaran Umum Kecamatan Way Halim  

 

1. Letak Geografi / Luas Kecamatan  

Menurut BPS 2021 Luas wilayah kecamatan way halim sebesar 5,35 km2 dengan 

jumlah penduduk tahun 2020 74,364 jiwa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan 

Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan 
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Way Halim berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan 

Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung 

Karang Timur dan Kecamatan Sukabumi dengan batas-batas sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang 

Timur dan Kecamatan Sukabumi 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukarame 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

dan Kecamatan Kedaton. 

 

2. Topografi 

Secara keseluruhan Kecamatan Way Halim terdiri dari dataran 

rendah dan sedikit berbukit, di bagian dataran rendah tanahnya 

tersusun dari lapisan tanah keabu abuan dan tanah liat berwarna 

merah, sedangkan dibagian dataran berbukit terdiri dari lapisan batu putih.  

 

3. Administrasi Pemerintahan 

Pemerintahan Kecamatan Way Halim terbentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, 

tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, 

wilayah Kecamatan Way Halim dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan, yaitu: 

a. Kelurahan Perumnas Way Halim 

b. Kelurahan Way Halim Permai 

c. Kelurahan Gunung Sulah 

d. Kelurahan Jagabaya I 

e. Kelurahan Jagabaya II 

f. Kelurahan Jagabaya III 

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Way Halim berada di 

Kelurahan Way Halim Permai.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian dikesimpukan yaitu strategi pemasaran yang tepat untuk 

diterapkan oleh Agroindustri keripik pisang Kharisma dalam rangka 

meningkatkan pemasaran produknya adalah (a) Pembuatan kemasan unik agar 

produk lebih dikenal dan menambah nilai jual sehingga lebih bersaing di pasaran 

(b) Optimalisasi pemanfaatan lokasi usaha yang strategis untuk meningkatkan 

volume penjualan, produksi dan daya saing (c) Memanfaatkan fasilitas dan 

teknologi agar produk tetap berkualitas untuk menciptakan citra produk yang baik 

di mata konsumen agar dapat bersaing (d) Meningkatakan kinerja perusahan 

dengan manajemen perusahaan yang baik, fasilitas lengkap, dan mengadopsi 

teknologi produksi yang digunakan secara optimal agar produk berkualitas.  

 

 

B. Saran 

 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1) Tetap mempertahankan kualitas keripik pisangnya pada Agroindustri keripik 

pisang Kharisma namun dengan harga yang lebih bersaing. 

2) Mengedepankan publikasi atau promosi agar dapat menunjang agroindustri 

keripik pisang Kharisma dalam meningkatkan daya saing dan minat pembeli. 

3) Peneliti selanjutnya meneliti terkait pendapatan dan produksi pada 

agroindustri keripik pisang kharisma.  
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