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ABSTRAK 

 

Di tengah persaingan bisnis makanan yang berkembang pesat dan pola 

konsumsi masyarakat yang tinggi menjadi peluang bagi industri pengolahan 

makanan untuk mengembangkan bisnis nya. Brownies adalah salah satu jenis 

produk yang disukai dan sudah dikenal oleh masyarakat. 

Salah satu industri yang memanfaatkan peluang tersebut adalah Brownies 

Vannisa. Namun, dalam beberapa waktu, jumlah produsen pada bisnis makanan 

sejenis maupun tidak sejenis semakin meningkat menyebabkan  persaingan yang 

semakin ketat. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menjadi kendala 

persaingan di masa depan. Potensi persaingan menyebabkan perusahaan harus 

menyiapkan strategi yang tepat serta memprioritaskan strategi yang dibutuhkan 

perusahaan agar dapat bertahan dan dapat unggul dari pesaing yang sudah ada 

maupun yang baru masuk 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal dan eksternal 

pada perusahaan untuk merumuskan bentuk strategi persaingan dengan 

memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan, serta 

mengetahui prioritas strategi untuk menghadapi persaingan, dan juga 

menciptakan usulan rencana jangka menengah sampai jangka panjang. 

Penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama melakukan 

analisis lingkungan internal (SAP) berupa kekuatan dan kelemahan, analisis 

lingkungan eksternal (ETOP) berupa peluang dan ancaman, dalam merumuskan 

alternatif strategi digunakan Matrik SWOT (Strength , Opportunities, Weakness, 

Threats ) dengan memperoleh empat Strategi yaitu SO (Strength , Opportunities), 

ST (Strength , Threat),( Weakness, Opportunitie) dan (Weakness , Threats). Tahap 

kedua yaitu menentukan prioritas strategi dengan menggunakan AHP. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode AHP, strategi prioritas 

yang terpilih yaitu strategi WO (0,43) dengan alternatif strategi sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kegiatan promosi secara optimal. 

b. Mengoptimalkan saluran distribusi yang ada untuk meningkatkan 

penjualan. 

c. Menjalin kerjasama dengan biro – biro perjalanan yang ada di Kota 

Bandung. 

d. Memperbaiki laporan keuangan dengan merekrut karyawan di bidang 

akuntansi. 

Setelah mendapatkan hasil strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan 

maka selanjutnya yaitu membuat usulan rencana aksi dalam jangka menengah 
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maupun panjang. Berdasarkan kondisi perusahaan, sebaiknya perusahaan 

meningkatkan kegiatan pemasaran untuk menjaga konsistensi produk terhadap 

pesaing yang sudah ada maupun yang baru masuk, perusahaan juga perlu 

meningkatkan saluran distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, agar 

pendapatan perusahaan meningkat. 
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