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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Coklat dan Manfaatnya 

Kakao merupakan tanaman yang berasal dari daerah hutan hujan tropis di 

Amerika Selatan yang berukuran kecil dan tumbuh terlindung pohon-pohon yang 

besar (Widya, 2008). Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor yang mampu 

memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Komoditas 

kakao menempati peringkat ketiga ekspor sector perkebunan dalam menyumbang 

devisa negara (Suryani dan Zulfebriansyah, 2007). Menurut Evans (1998), biji 

kakao diproduksi di Amerika Selatan, Amerika Tengah, India Barat, Afrika Barat, 

Sri Lanka dan Indonesia. Biji kakao mengandung 35-50% minyak/lemak, 15% 

pati, 15% protein, 1-4% theobromin, 0,07-0,36% kafein, dan 0,05-0,36% senyawa 

kafein dan lemak kakao yang berasal dari nib kakao sebanyak 43-53%. Kernel 

kakao mengandung 0,19-0,30% theobromin dan kulit arinya mengandung sekitar 

0,19-2,98 senyawa alkaloid (Sudibyo, 2012). 

Coklat merupakan sebutan untuk makanan ataupun minuman dari olahan 

biji kakao yang pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno. 

Coklat merupakan produk pangan olahan yang bahan komposisinya terdiri dari 

pasta coklat, gula, lemak kakao dan beberapa jenis tambahan citarasa (Kelishadi, 

2005). Terdapat beberapa jenis produk coklat. Yang pertama coklat hitam (dark 

chocolate) yang terbuat dari pasta kakao dengan penambahan sedikit gula, yang 

kedua coklat susu (milk chocolate) yang terbuat dari pasta kakao, lemak kakao, 

gula dan susu bubuk, dan yang ketiga coklat putih (white chocolate) yang terbuat 

dari lemak kakao, gula dan susu bubuk (Rizza et. al., 2000). Coklat memiliki 

kandungan gizi yang beraneka ragam antara lain energi, protein, lemak, 
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karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, 

vitamin C, dan vitamin E (Biscuit Cake Chocolate and Confectionery Association, 

2005). Menurut Habiba (2013), manfaat coklat bagi tubuh antara lain: 

1. Coklat terdiri dari antibakteri yang dapat mencegah kerusakan gigi. 

2. Coklat memiliki erotonin yang bertindak sebagai anti-depresan. Hal ini dapat 

menimbulkan perasaan senang dan kewaspadaan serta dapat membantu 

mengurangi rasa sakit yang dialami.  

3. Mengkonsumsi coklat hitam (dark chocolate) dapat membuat tekanan darah 

yang normal. 

4. Coklat dapat meringankan sembelit karena mengandung kafein, perangsang 

pusat saraf pusat, dan teobromin, serta perangsang otot polos. Otot polos 

termasuk pembuluh darah, rahim, kandung kemih, dan saluran pencernaan. 

Ketika saluran pencernaan dirangsang akan menyebabkan usus berkontraksi 

dan berpotensi memaksa untuk buang air besar. 

5. Dapat mengurangi berat badan karena dark chocolate memiliki kandungan 

kakao tinggi dan akan membuat pengonsumsinya mengurangi keinginan untuk 

memakan makanan yang manis dan berlemak. 

6. Mengkonsumsi coklat secara rutin dapat mengurangi resiko stroke sebesar 

22%. 

7. Mengurangi resiko kanker karena meningkatkan kadar flavonoid di dalam 

tubuh yang berfungsi melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh 

radikal bebas. 

Terdapat 3 jenis lemak dalam coklat, yaitu asam oleat (lemak tak jenuh 

tunggal), asam stearat, dan asam palmitat. Dari ketiganya, hanya asam palmitat 

http://www.budispot.com/2013/11/manfaat-teh-hijau-apakah-teh-hijau-baik.html
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yang memiliki efek buruk pada kesehatan tubuh karena merupakan lemak jenuh 

utama dalam produk daging dan susu. Mineral, kalsium dan potasium juga 

terkandung di dalam coklat. Coklat juga mengandung banyak magnesium dan 

fosfor. Fosfor penting bagi gigi dan pembentukan tulang pada anak-anak. 

Magnesium dapat mempertahankan fungsi otot dan saraf sehingga bermanfaat 

untuk menjaga tulang yang kuat dan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Coklat 

juga mengandung vitamin A, B1, B12, C dan E yang diperlukan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 

2.2  Manajemen Strategi 

Menurut Hunger dan Wheelen (2003), manajemen strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. David (2004) mendefinisikan manajemen 

strategi sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-

keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.  

 Rencana manajemen strategi untuk perusahaan ialah suatu rencana jangka 

panjang yang didasarkan pada analisis dan diagnosis lingkungan internal dan 

eksternal yang selanjutnya memformulasikan hasil analisis tersebut menjadi 

sebuah keputusan strategi yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan akhir. 

Keputusan ini mencakup ruang lingkup bisnis, produk dan pasar yang harus 

dilayani, fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan kebijakan utama yang 

diperlukan untuk mengatur pelaksanaan keputusan untuk mencapai sasaran. 

Kebijakan menunjukkan bagaimana sumber harus dialokasikan dan bagaimana 

tugas yang diberikan dalam organisasi harus dilaksanakan sehingga manajer 
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tingkat fungsional dapat melaksanakan strategi itu dengan sebaik-baiknya 

(Ningrum, 2010).  

Tujuan adanya manajemen strategi antara lain, (1) Meninjau kembali 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada; (2) Selalu 

memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan dan 

menjawab lingkungan eksternal yang selalu berubah; (3) Melakukan inovasi atas 

produk agar sesuai dengan selera konsumen dan mengusahakan selalu ada 

perkembangan produk; (4) Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih 

secara efektif dan efisien; dan (5) Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji 

ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat 

penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi (Juwono, 2011). Menurut Pearce dan 

Robinson (1997), manfaat manajemen strategi adalah: 

1. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan perusahaan 

mencegah masalah. Manajer yang mendorong bawahannya untuk menaruh 

perhatian pada perencanaan dibantu dalam melaksanakan tanggung jawab 

pemantauan dan peramalan oleh bawahan yang menyadari perlunya 

perencanaan strategik. 

2. Keputusan strategik yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali 

dihasilkan dari  alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategis 

menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok 

menghasilkan strategi yang lebih beragam dan karena peramalan yang 

disasarkan pada bermacam-macam spesialisasi anggota kelompok 

meningkatkan kemampuan menyaring pilihan. 
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3. Keterlibatan karyawan dalam strategi meningkatkan pemahaman mereka akan 

adanya hubungan produktivitas-imbalan di setiap rencana strategis dan dengan 

demikian mempertinggi motivasi mereka. 

4. Senjang dan tumpang tindih kegiatan di antara individu dan kelompok 

berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas adanya 

perbedaan peran masing-masing. 

5. Penolakan dalam perubahan berkurang meskipun para peserta dalam 

perumusan strategi mungkin tidak lebih senang dengan keputusan mereka 

sendiri ketimbang jika keputusan diambil secara otoriter, kesadaran mereka 

yang lebih besar akan parameter-parameter yang membatasi pilihan membuat 

mereka lebih mau menerima keputusan ini. 

Juwono (2011) berpendapat bahwa dalam manajemen strategi ada 

beberapa proses yang harus dilakukan yaitu: 

1. Menetapkan visi, misi dan tujuan perusahaan yang akan menentukan arah 

yang akan dituju perusahaan. Karena jika visi, misi dan tujuan perusahaan 

tidak ditetapkan maka kinerja perusahaan akan berjalan acak dan kurang jelas 

serta mudah berubah dan terpengaruh oleh situasi eksternal. 

2. Memahami lingkungan  internal dan eksternal untuk dapat mengerti dan 

memahami lingkungan perusahaan sehingga manajemen akan dapat 

melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan dan mampu 

merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai 

pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. 

3. Merumuskan strategi yang dalam penetapannya melibatkan serangkaian 

tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. 
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4. Implementasi strategi dalam menetapkan dan merumuskan tujuan perusahaan 

tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, 

serta menggerakkan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi 

yang telah dirumuskan agar menjadi tindakan nyata. 

5. Mengevaluasi dan mengawasi strategi yang mencakup 3 hal, yaitu mengulas 

kembali faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang 

sedang berlangsung, mengukur kinerja yang telah dilakukan, dan mengambil 

berbagai tindakan perbaikan. 

2.3  Pemasaran 

Menurut Stanton dalam Firdaus (2010), pemasaran adalah sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Pemasaran 

merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh pengusaha 

dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, mendapatkan laba, 

dan mengembangkan usahanya.  

Proses pemasaran meliputi aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik 

menyangkut perpindahan barang-barang ke tempat dimana mereka dibutuhkan. 

Sedangkan aspek nonfisik dalam arti bahwa para penjual harus mengetahui apa 

yang diinginkan oleh para pembeli dan pembeli harus pula mengetahui apa yang 

dijual (Firdaus, 2010). Lebih lanjut, Kotler (2006) berpendapat bahwa proses-

proses utama dalam pemasaran adalah mengidentifikasi peluang, mengembangkan 

produk baru, menarik konsumen, mempertahankan konsumen dan membangun 

loyalitas serta memenuhi pesanan. Proses-proses pemasaran merupakan satu 
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rangkaian yang harus dilaksanakan agar bisa memenuhi fungsinya. Fungsi 

pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

manajemen dalam usahanya untuk mempertahankan kontinuitas perusahaan, 

untuk perkembangan perusahaan serta untuk mendapatkan laba pemasaran yang 

dapat menjadi pendorong yang kuat untuk tercapainya tujuan perusahaan (Lioe, 

2013).  

2.3.1  Strategi pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan salah satu bagian yang paling penting dan 

memiliki pengaruh yang sangat luas dan kuat terhadap kelancaran arus barang 

yang dimulai dari produsen hingga sampai ke konsumen akhir yang dapat 

menciptakan permintaan yang begitu efektif (Andriani, 2004). Dalam menghadapi 

berbagai ancaman dari lingkungan perusahaan sangat diperlukan strategi 

pemasaran yang baik yang bertujuan untuk mencapai sasaran dimasa yang akan 

datang. Menurut Rewoldt, dkk (1973), strategi pemasaran adalah “rencana 

tindakan” yang hendak diikuti oleh manajer pemasaran. Rencana tindakan ini 

didasarkan atas analisa situasi dan tujuan perusahaan. Strategi pemasaran haruslah 

memperhitungkan hal-hal seperti: 

(1) Ada atau tidaknya saluran distribusi yang sesuai. 

(2) Kesanggupan perusahaan untuk memasuki saluran tersebut. 

(3) Kesanggupan permintaan akan produk tersebut menunjang biaya distribusi 

melalui saluran yang dipilih tersebut. 

(4) Persaingan yang akan dihadapi oleh produk tersebut di dalam dan antar 

saluran-saluran itu. 
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(5) Trend-trend institusional dalam saluran-saluran tersebut yang mungkin 

mempengaruhi pemasaran produk itu. 

(6) Kebutuhan saluran tersebut terhadap fungsi-fungsi pemasaran yang lain 

seperti iklan, penjualan perorangan (personal selling), dan promosi penjualan. 

Kotler dan Armstrong (2004) menyatakan strategi pemasaran harus 

disesuaikan dengan kebutuhan. Strategi pemasaran yang bersaing dimulai dengan 

melakukan analisis pesaing secara lengkap dan perusahaan harus selalu 

membandingkan nilai dan kepuasan konsumen yang diberikan oleh produk, harga, 

distribusi dan promosi dari pesaing. Hal ini bertujuan agar perusahaan mengetahui 

potensi keunggulan dan kelemahannya. 

2.3.2  Bauran pemasaran 

 Bauran pemasaran adalah suatu istilah yang menggambarkan seluruh 

unsur pemasaran dan faktor produksi yang dikerahkan guna mencapai sasaran 

perusahaan, misalnya laba, laba harta, penjualan bagian pasar yang akan direbut 

dan sebagainya (Foster, 1985). Menurut Swastha DH (1996), bauran pemasaran 

terdapat empat komponen yaitu : 

1. Pengembangan produk 

Dalam pengelolaan produk termasuk pula perencanaan dan pengembangan 

produk dan/atau jasa yang baik untuk dipasarkan oleh perusahaan. Perlu 

adanya suatu pedoman untuk mengubah produk yang ada, menambah produk 

baru, atau mengambil tindakan lain yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan 

dalam penentuan produk. Selain itu, keputusan-keputusan juga perlu diambil 

menyangkut masalah pemberian merk, pembungkusan, warna, dan bentuk 

produk lainnya. 
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2. Penetapan harga 

Dalam kebijaksanaan harga, manajemen harus menentukan harga dasar dari 

produknya, kemudian menentukan kebijaksanaan menyangkut potongan 

harga, dan pembayaran ongkos kirim yang berhubungan dengan harga. 

3. Promosi 

Promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahu dan 

mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang 

termasuk dalam promosi adalah periklanan, personal selling, promosi 

penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. 

4. Distribusi 

Sebagian dari tugas distribusi adalah memilih perantara yang akan digunakan 

dalam saluran distribusi, serta mengembangkan sistem distribusi yang secara 

fisik menangani dan mengangkut produk melalui saluran tersebut. Ini 

dimaksudkan agar produknya dapat mencapai pasar yang dituju tepat pada 

waktunya. 

 Bauran pemasaran mengacu pada paduan strategi produk, distribusi, 

promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik dan dirancang untuk 

menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju 

(Cravens, 2000). Bauran pemasaran berfungsi sebagai acuan dalam menggunakan 

unsur pemasaran yang dikendalikan oleh pimpinan perusahaan. 

2.3.3  Lingkungan pemasaran 

 Menurut Armstrong (2006), lingkungan pemasaran merupakan komponen 

kekuatan-kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat memepengaruhi 
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kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan 

pelanggan. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan eksternal dan internal.  

1.  Lingkungan Eksternal 

 Lingkungan eksternal adalah semua kejadian di luar perusahaan yang 

memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan (Williams, 2001). Lingkungan 

eksternal adalah faktor-faktor tidak langsung yang berada di luar kekuasaan atau 

kendali pasar. Faktor tersebut membuat pemasar atau perusahaan untuk 

menyesuaikan dengan lingkungan dalam hal mempertahankan produk atau 

mencari solusi agar konsumen menjadi loyal terhadap produk perusahaan. 

Terdapat dua bagian lingkungan eksternal, yaitu: lingkungan mikro dan 

lingkungan makro. 

Lingkungan mikro terdiri atas para pelaku dalam lingkungan yang 

langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk 

melayani pasar itu (Kotler, 1997). Tujuan utama setiap perusahaan adalah 

melayani dan memuaskan seperangkat kebutuhan khusus dari sebuah pasar 

sasaran yang terpilih yang menguntungkan perusahaan. Lingkungan mikro terdiri 

atas:  

1) Perusahaan untuk merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran 

memperhitungkan kelompok perusahaan yang lain. 

2) Pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan 

sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk 

memproduksi barang dan jasa tertentu. 
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3) Perantara pemasaran adalah pihak yang membantu perusahaan itu dalam 

promosi, penjualan dan distribusi barang-barangnya kepada para pembeli 

terakhir. 

4) Konsumen adalah objek utama yang harus selalu diperhatikan, keberhasilan 

meningkatkan jumlah barang yang dijual ditentukan oleh konsumen. 

5) Pesaing adalah sangat mempengaruhi kesuksesan usaha pemasaran suatu 

perusahaan untuk meraih pasar sasarannya. 

6) Publik terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan 

dengan perusahaan, seperti karyawan, pemegang saham, lembaga keuangan, 

masyarakat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat.  

Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat 

kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam 

lingkungan mikro perusahaan (Kotler, 1997). Lingkungan makro perusahaan 

terdiri atas:  

1)  Lingkungan demografi 

Lingkungan demografi memperlihatkan pertumbuhan penduduk dunia yang 

tinggi, perusahaan distribusi, umur, etnis, dan pendidikan, jenis rumah tangga 

baru, pergeseran populasi secara geografi, dan perpecahan dari pasar masal 

menjadi pasar-pasar mikro. 

2) Kondisi ekonomi  

Lingkungan ekonomi memperlihatkan suatu perlambatan dalam pertumbuhan 

pendapatan riil, tingkat tabungan yang rendah dan hutang yang tinggi, dan 

perubahan pola pengeluaran konsumen. 
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3)  Lingkungan alam  

Lingkungan alam memperlihatkan kekurangan potensial dari bahan baku 

tertentu, biaya energi yang tidak stabil, tingkat populasi yang meningkat, dan 

gerakan “hijau” yang berkembang untuk melindungi lingkungan. 

4)  Lingkungan teknologi 

Perubahan teknologi membawa dampak pada perubahan gaya hidup dan pola 

konsumsi pasar. Untuk itu dibutuhkan adanya inovasi penelitian dan 

pengembangan untuk menciptakan ide-ide kreatif produk baru yang 

berorientasi pasar karena adanya kebutuhan konsumen yang perlu terpenuhi. 

5)  Politik dan hukum 

Lingkungan politik memperlihatkan pengaturan bisnis yang substansial, 

peranan badan pemerintah yang kuat, dan pertumbuhan kelompok kepentingan 

umum. Lingkungan budaya memperlihatkan kecenderungan jangka panjang 

menuju realisasi diri, kepuasan langsung, dan orientasi yang lebih sekuler. 

6)  Sosial dan budaya 

Pergeseran nilai budaya, cara hidup, nilai-nilai sosial, keyakinan dan 

kesenangan dari suatu masyarakat perlu mendapat perhatian pemasar karena 

dapat mempengaruhi program pemasaran. Lingkungan budaya juga dapat 

menciptakan peluang yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. 

2.  Lingkungan Internal 

 Lingkungan internal menurut David (2004) adalah kekuatan dan 

kelemahan perusahaan pada area fungsional bisnis, termasuk manajemen, 

pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, 

dan sistem informasi manajemen. Kekuatan merupakan sumberdaya, keterampilan 



22 
 

 

atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing, dan kebutuhan pasar yang dilayani 

oleh perusahaan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumberdaya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja 

efektif perusahaan (Thompson, 1998). 

2.4  Sistem 

Sistem merupakan gugus dari elemen yang terhubung satu sama lain dan 

terorganisir dalam suatu cara yang khas untuk mencapai tujuannya (Meadows 

dalam Eriyatno dan Larasati, 2013). Sistem merupakan kumpulan dari objek-

objek bersama-sama dengan hubungannya, antara objek-objek dan antara atribut 

mereka yang dihubungkan dengan satu sama lain dan kepada lingkungannya 

sehingga membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (Tampubolon dan Silaban, 

2004). Hal ini senada dengan Atmosudirdjo (2004) yang menyatakan bahwa suatu 

sistem terdiri dari objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang 

berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur 

tersebut merupakan sebuah kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. 

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu: 

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan 

sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

2. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen, 

mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang 

saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Sebuah sistem memiliki karakteristik tertentu yang menunjukkan bahwa 

hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Karakteristik sistem menurut 
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Mulyanto (2009) antara lain (1) mempunyai komponen sistem yang saling 

berinteraksi dan bekerja sama sehingga membentuk satu kesatuan; (2) mempunyai 

batasan sistem yang merupakan pembatas antara satu sistem dengan sistem 

lainnya; (3) mempunyai lingkungan yang dapat mempengaruhi sebuah sistem; (4) 

mempunyai penghubung antar komponen yang akan digunakan sebagai media 

data dari masukan hingga keluaran; (5) mempunyai masukan yang merupakan 

bahan atau data yang dimasukkan ke dalam sistem; (6) mempunyai pengolahan 

yang melakukan perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang 

diharapkan; (7) mempunyai sasaran dan tujuan yang berguna untuk mengarahkan 

suatu sistem; (8) mempunyai keluaran yang merupakan hasil dari pemrosesan; dan 

(9) mempunyai umpan balik untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses 

dalam sistem. Teori sistem pada dasarnya merupakan ilmu perangkai yang 

menelurkan banyak metode dan teknik sejalan dengan perkembangan zaman dan 

tantangan manajemen modern khususnya dalam kegiatan koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergi (Eriyatno dan Larasati, 2013). 

2.5 Analytical Hierarchy Process ( AHP ) 

AHP adalah suatu teknik pengambilan keputusan yang dikembangkan 

untuk kasus-kasus yang memiliki berbagai tingkat (hirarki) analisis. Metode ini 

merupakan suatu cara praktis untuk menangani bermacam-macam hubungan 

fungsional dalam suatu jaringan yang kompleks. Metode ini menggunakan 

perbandingan secara berpasangan, menghitung faktor pembobot, dan 

menganalisisnya untuk menghasilkan prioritas relatif diantara alternatif yang ada 

(Herjanto, 2009). AHP ditemukan dan dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Pada 

tahun 1980 AHP dipublikasikan melalui bukunya yang berjudul The Analytical 
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Hierarchy Process. Model AHP ini memakai persepsi manusia yang dianggap 

expert atau ahli di bidangnya sebagai input utamanya. Menurut Saaty dalam 

Atmanti (2008), beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis 

adalah: 

1. Dapat memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk  beragam 

persoalan yang tak berstruktur.  

2. Dapat memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem 

dalam memecahkan persolan kompleks. 

3. Dapat menangani saling ketergantungan elemen–elemen dalam suatu sistem 

dan tidak memaksakan pemikiran linier. 

4. Mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-

elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat belaian dan mengelompokan 

unsur-unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 

5. Memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk 

mendapatkan prioritas. 

6. Melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan 

dalam menetapkan berbagai prioritas. 

7. Menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebijakan setiap alternatif. 

8. Mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan 

memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuantujuan 

mereka. 

9. Tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil representatif dari 

penilaian yang berbeda-beda. 



25 
 

 

10. Memungkinkan orang memperluas definisi mereka pada suatu persoalan dan 

memperbaiki pertimbangan serta pengertian mereka melalui  pengulangan. 

2.5.1  Prinsip dasar AHP 

Yang harus dipahami dalam penyelesaian persoalan dengan metode AHP 

menjelaskan ada prinsip dasar analisis proses hirarki (Mulyono dalam Purba, 

2014) yaitu:  

1.  Dekomposisi (Decomposition) 

Dekomposisi adalah memecahkan persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya sampai 

yang sekecil-kecilnya ke bentuk hirarki proses. Bentuk struktur dekomposisi, 

yaitu : 

Tingkat pertama : tujuan keputusan atau sasaran 

Tingkat kedua : kriteria-kriteria  

Tingkat ketiga : alternatif-alternatif 

Hirarki masalah disusun untuk membantu proses pengambilan keputusan. Adapun 

abstraksi susunan hirarki keputusan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1 

berikut. 

Tujuan  : 

 

 

Kriteria : 

 

 

Alternatif : 

 
Gambar 2.1 Susunan Hirarki Keputusan 

 

 

 

 

Goal 

A B C D 

a b d c e 
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2. Penilaian komparatif (comparative judgement)  

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada 

suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini 

merupakan inti dari AHP karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-

elemen.  

3.  Penentuan prioritas (synthesis of priority) 

Dari setiap matriks akan didapatkan prioritas lokal. Karena matrix pairwise 

comparisons terdapat pada setiap tingkat, maka untuk menentukan prioritas global 

harus dilakukan sintesis diantara  prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis 

berbeda menurut bentuk hirarki. 

4.  Konsistensi logik (logical consistency) 

Konsistensi memiliki dua makna yang pertama bahwa obyek-obyek yang serupa 

dapat dikelompokkan sesuai keragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat 

hubungan antar obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu. 

2.5.2  Skala penilaian perbandingan berpasangan 

Menurut Eriyatno dan Larasati (2013), untuk berbagai persoalan skala 1 

sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi 

pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1  

Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Intensitas Kepentingan Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 

yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya 

7 
Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada 

elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 

2,4,6,8 
Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan 

berdekatan 
1
2 , 1 3 , … dst Apabila nilai intensitas kepentingan dibalik 

 

2.5.3  Langkah-langkah metode AHP 

Langkah-langkah pada metode AHP adalah sebagai  berikut (Saaty, 2001).  

1.   Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.  

2.  Membuat struktur hirarki yang diawali tujuan umum dilanjutkan dengan 

kriteria dan kemungkinan alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah.  

3.  Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap kriteria yang setingkat di atasnya. 

Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement yang dari 

pembuat keputusan dengan menilai tingkat-tingkat kepentingan suatu elemen 

dibandingkan dengan elemen lainnya. 

4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam 

matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.  

5.  Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya jika tidak konsisten 

maka pengambilan data diulangi lagi.  

6.  Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk setiap tingkatan hirarki.  

7.  Menghitung eigen vector dari setiap matrik perbandingan berpasangan. Nilai 

eigen vector adalah bobot setiap elemen. 
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8.  Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10% atau 0,1 maka  

penilaian data keputusan harus diulangi. 

2.6  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam proses meneliti suatu 

objek dikarenakan sebagai dasar acuan dalam meneliti agar tidak menyimpang 

dari batasan-batasan penelitian. Penelitian sebelumnya mengenai penggunaan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan oleh Singgih (2012) yang 

berjudul “Perencanaan Strategi Manajemen Resiko di Perbankan” dengan 

hasilnya adalah tingkat kompetensi merupakan faktor prioritas utama yang 

mempengaruhi pengendalian resiko kredit dengan nilai 0,383 dengan rasio 

konsistensi sebesar 0,02. Prioritas strategi dalam pengendalian resiko kredit yang 

efektif yaitu meningkatkan analisa kredit dan pelaksanaan stress testing sebagai 

sarana deteksi dini permodelan dalam hal perkreditan dengan nilai 0,252 dengan 

rasio konsistensi sebesar 0,03. 

 Penelitian berikutnya dilakukan oleh Purba (2014) yang berjudul 

“Pemilihan Prioritas Komoditas Agrowisata menggunakan Metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) di Desa Candikuning II, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan 

dengan hasil merekomendasikan stroberi sebagai alternatif terbaik dengan skor 

prioritas terbesar yaitu 3,746, prioritas kedua tanaman hias/bunga potong dengan 

skor 2,101 dan prioritas yang ketiga adalah sayur mayur dengan skor 1,209. 

Kriteria-kriteria yang diusulkan secara berturut-turut adalah bahan baku (0,269); 

teknologi yang dipakai (0,184); pemasaran (0,169); penyerapan tenaga kerja 

(0,128); aspek lingkungan (0,113); investasi (0,081); dan motivasi petani (0,056). 
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 Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Suryawardani dan Wiranatha 

(2014) yang berjudul “Peranan Produk Pertanian Lokal dalam Mendukung 

Pariwisata Berkelanjutan di Bali” dengan rekomendasi mengembangkan 

pertanian, peternakan, perikanan & kerajinan dengan nilai 0,185; mengoptimalkan 

potensi produk lokal dengan nilai 0,178, dan memberdayakan masyarakat dengan 

nilai 0,159. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dikatakan bahwa 

AHP sebagai teknik pengambilan keputusan yang sudah sering digunakan pada 

beberapa kasus sehingga metode AHP merupakan suatu alat ukur yang sahih. 

2.7  Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran menerangkan tentang mengapa penelitian dilakukan, 

bagaimana proses penelitian, apa yang akan diperoleh dari penelitian, dan untuk 

apa hasil penelitian tersebut. Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang 

hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Produk coklat perusahaan Magic Chocolate masih sedikit 

diketahui dan diminati oleh masyarakat. Karenanya, peneliti tertarik untuk 

mengetahui penyebab dan menentukan prioritas strategi pemasaran yang 

diterapkan. Dengan melakukan beberapa studi literatur dan studi langsung ke 

lapangan, peneliti mengetahui apa visi dan misi perusahaan dan apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi serta masalah perusahaan.  

Data yang telah didapatkan kemudian dipadukan untuk perumusan 

masalah, tujuan, kriteria, dan beberapa alternatif yang akan dilakukan untuk 

pengembangan usaha ini. Setelah perumusan telah dibuat lalu peneliti 

menganalisisnya dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process Program 

untuk menentukan strategi prioritas yang tepat yang digunakan untuk 
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mengembangkan usaha pengolahan coklat. Adapun kerangka pemikiran dapat 

digambarkan seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Magic Chocolate 

Penentuan kriteria dan alternatif yang 

sesuai 

Perumusan masalah yang 

dihadapi perusahaan 

Prioritas strategi pemasaran  

Analisis data dengan menggunakan metode 

AHP 


