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Azmi Alvian Gabriel. 0911030079. Perencanaan Strategi 
Pengembangan Industri Rumah Tangga Gula Kelapa (Studi 
Kasus Home Industri Gula Kelapa Desa Gledug, Kecamatan 
Sanankulon, Kabupaten Blitar). TA. Pembimbing:  
Dr. Ir. Imam Santoso, MP. dan Dhita Morita Ikasari, STP, MP. 

 
RINGKASAN 

 
     Gula kelapa merupakan gula yang dihasilkan dari proses 
penguapan nira pohon kelapa. Desa Gledug, Kecamatan 
Sanankulon, merupakan salah satu desa penghasil gula kelapa 
yang terdapat di Kabupaten Blitar. Produksi gula kelapa yang 
dijalankan hingga saat ini masih dilakukan secara perorangan 
dalam skala industri rumah tangga (IRT). Produksi gula kelapa 
saat ini dan masa datang memiliki prospek pasar yang baik 
dikarenakan permintaan gula kelapa yang tinggi sebagai bahan 
baku, bahan tambahan maupun bahan pengawet pada berbagai 
macam industri seperti industri kecap, roti dan lain sebagainya. 
Permasalahan yang muncul ialah bagaimana menentukan 
strategi pengembangan IRT gula kelapa Desa Gledug yang 
disebabkan oleh beberapa kendala seperti terbatasnya modal, 
terbatasnya keterampilan tenaga kerja, dan kurangnya 
pengetahuan tentang manajemen dalam menjalankan sebuah 
usaha. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
alternatif perencanaan strategi yang tepat untuk 
mengembangkan usaha produksi gula kelapa pada IRT gula 
kelapa serta mengetahui prioritas strategi pengembangan 
industri gula kelapa. 
     Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 dari 15 pengrajin 
gula kelapa yang telah menerapkan sistem pengelolaan industri 
yang lebih baik dari IRT pada umumnya. Analisis SWOT 
digunakan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi faktor 
internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi IRT gula 
kelapa Desa Gledug. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
industri ini memiliki kekuatan internal serta peluang eksternal 
yang dapat berguna untuk menghadapi dan mengatasi 
kelemahan internal serta ancaman eksternal yang ada. 
Mengacu pada kondisi tersebut, pengembangan strategi 
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penetrasi pasar maupun strategi pengembangan produk 
merupakan alternatif strategi yang tepat untuk diterapkan dalam 
upaya pengembangan IRT gula kelapa. Setelah dilakukan 
pengembangan strategi dan dilakukan pembobotan 
menggunakan metode ANP, diperoleh hasil bahwa 
pembentukan ikatan kerjasama dengan lembaga 
pengembangan industri merupakan prioritas strategi yang dapat 
diterapkan dalam upaya pengembangan IRT gula kelapa Desa 
Gledug Kabupaten Blitar. 
 
Kata Kunci: Analisis SWOT, Analytic Network Process (ANP), 

Gula Kelapa, Strategi  Pengembangan Industri   
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Azmi Alvian Gabriel. 0911030079. Development Strategy 
Planning for Coconut Palm Sugar Home Industry (A Case 
Study of Gledug Village’s Coconut Palm Sugar Home 
Industry, Sanankulon District, Blitar Regensy). TA.  
Supervisor : Dr. Ir. Imam Santoso, MP. 
Co-Supervisor: Dhita Morita Ikasari, STP, MP. 

 
SUMMARY 

 
     Coconut palm sugar is a natural product made from sap 
evaporation process of coconut tree (Cocos nucifera L.). The 
Gledug village is one of the village-producing coconut palm 
sugar found in the Blitar Regency. Production of  coconut palm 
sugar run up to now still performed individually in the industrial-
scale home (ISH) appliances. The use of coconut palm sugar as 
raw material, additives or preservatives in various industries give 
a good prospects for current and future markets. However, the 
problem that arises is how to determine the development 
strategy of Gledug Village ISH coconut palm sugar. Due to the 
development of coconut palm sugar agro-industries are still 
faced some problems such as lack of capital, the lack of labour 
skills and lack of knowledge about business management. The 
aim of this study was to know the proper strategic planning 
alternatives to expand ISH coconut palm sugar production and 
knowing the priority strategy for coconut sugar industry 
development. 
     There were 2 of 15 craftsmen coconut palm sugar have 
implemented better management systems industry. SWOT 
analysis was used to find out the right strategy for Gledug 
Village ISH coconut palm sugar from internal and external 
factors that influence industry performance. The results obtained 
show that the industry has the internal power and external 
opportunities which may be useful to confront and overcome 
internal weakness and external threats. Referring to these 
conditions, product development and market penetration 
strategies are an alternative strategy to be applied in the 
development efforts of ISH coconut palm sugar. After weighting 
used Analytic Network Process (ANP) to some alternative 
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strategies that have been developed, obtained the results that 
the establishment ties cooperation with the industrial 
development institute is the priority strategies that can be 
applied for development of Gledug Village ISH coconut palm 
sugar. 
 
Key Words: SWOT Analysis, Analytic Network Process, 

Coconut Palm Sugar, Industrial Development 
Strategy 
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I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Sektor pertanian merupakan prioritas pembangunan di 
bidang ekonomi yang menjadi fokus besar di Indonesia. 
Pembangunan di bidang pertanian ditujukan untuk 
meningkatkan jumlah produktifitas hasil olahan pertanian guna 
memenuhi kebutuhan pangan maupun kebutuhan industri dalam 
negeri (Ascarya, 2005). Peningkatan jumlah produktifitas akan 
dapat mendukung peningkatan jumlah ekspor produk lokal, 
peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, mendorong 
pemerataan tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan 
petani lokal. Salah satu jenis tanaman komoditas pertanian yang 
memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian 
Indonesia adalah komoditas kelapa (Cocos nusifera L).  
     Sebagian besar produksi kelapa Indonesia dimanfaatkan 
sebagai bahan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. 
Jumlah perkebunan kelapa Indonesia telah mencapai luas 3,88 
juta hektar dengan produksi kelapa sebesar 3,2 juta ton per 
tahun (Departemen Perindustrian, 2009). Berdasarkan data 
yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 
(2010), menyatakan bahwa Kabupaten Blitar merupakan salah 
satu wilayah penghasil kelapa yang cukup potensial karena 
areal perkebunan terluas berasal dari perkebunan kelapa, yaitu 
sebesar 19.693 Ha. Beberapa alternatif yang dapat 
dikembangkan dari kelapa diantaranya virgin coconut oil (VCO), 
oleokimia, kelapa parut kering, coconut cream, briket tempurung, 
serat kelapa dan gula kelapa. 
     Desa Gledug, Kecamatan Sanankulon, merupakan salah 
satu sentra produksi gula kelapa yang terdapat di Kabupaten 
Blitar. Selama ini produksi gula kelapa masih dijalankan secara 
perorangan dalam skala rumah tangga atau usaha kecil dan 
menengah (UKM). UKM mempunyai peranan dalam mendukung 
pertumbuhan perekonomian serta penyerapan tenaga kerja dan 
pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Boediono (2009) 
menyatakan bahwa sektor UKM terbukti lebih tangguh 
dibandingkan industri besar dalam menghadapi krisis ekonomi 
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di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan untuk 
mengembangan UKM yaitu dengan menggabungkan 
keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global 
(lingkungan eksternal) yang disinergikan dengan era otonomi 
daerah dan pasar bebas. 
     Alasan pentingnya pengembangan usaha gula kelapa, yaitu 
pertama, produk gula kelapa saat ini dan masa datang memiliki 
prospek pasar sangat baik untuk pasar lokal maupun luar negeri. 
Berdasarkan sensus industri pada industri skala sedang dan 
besar, terdapat 12 kelompok industri dengan 1500 industri yang 
menggunakan gula merah sebagai salah satu bahan baku, 
bahan tambahan maupun bahan pengawetnya (BPS, 2004). 
Disamping permintaan dalam negeri, gula merah juga memiliki 
prospek dalam pasar ekspor, meskipun sifatnya tidak langsung. 
Kedua, industri ini banyak melibatkan tenaga kerja. Dengan 
demikian, pemberdayaan pengusaha kecil gula kelapa akan 
berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
khususnya petani kelapa dan penderes nira (Burhanuddin, 
2005). 
     Secara umum ada berberapa permasalahan yang dihadapi 
pengrajin gula kelapa di Desa Gledug, yaitu hubungan kerja 
yang kurang harmonis dengan pedagang pengepul gula kelapa. 
Tidak adanya kesepakatan harga dasar dan harga atas di 
pasaran menyebabkan harga gula kelapa tidak dapat 
dikendalikan dan kondisi ini akan merugikan para pengrajin. 
Beberapa pengrajin gula kelapa hanya mengutamakan 
keuntungan yang diperoleh tanpa mengutamakan kualitas gula 
kelapa yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan produk gula 
kelapa yang dihasilkan tidak mampu bersaing dipasar dan 
berdampak buruk pada citra industri gula kelapa. 
     Menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, industri 
gula kelapa Desa Gledug membutuhkan strategi-strategi untuk 
pengembangan usahanya. Pengembangan usaha dibutuhkan 
dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dari industri 
tersebut. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya analisis untuk 
mengetahui kondisi perusahaan dan dampaknya terhadap masa 
yang akan datang. Metode yang dapat digunakan dalam 
merumusakan suatu strategi pengembangan salah satunya 
adalah Matrik SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 
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Treaths). David (2006) menambahakan bahwa matrik ini dapat 
menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 
eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan 
kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 
     Dengan menggunakan analisis SWOT akan diperoleh 
beberapa alternatif strategi yang saling memiliki keterkaitan 
antar alternatif. Alternatif yang diperoleh perlu dibobotkan 
karena tingkat kepentingan dari tiap alternatif berbeda. 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan metode Multi 
Criteria Decision Making (MCDM) yang dapat mengakomodasi 
terjadinya keterkaitan antar kriteria yang ada. Salah satu 
metode yang dapat digunakan adalah metode Analytical 
Network Process (ANP).  Metode yang merupakan 
pengembangan dari metode Analytic Hierarchy Process (AHP) 
ini menyelesaikan permasalahan dengan banyak kriteria yang 
tidak dapat distrukturkan karena malibatkan interaksi dan 
ketergantungan antar elemen dan hasil akhir yang didaptkan 
lebih kompleks di banding AHP (Singgih,2009). Metode ANP 
digunakan untuk mengukur bobot kriteria serta menentukan 
alternatif perencanaan strategi terbaik dalam pengembangan 
industri rumah tangga (IRT) gula kelapa di Desa Gledug, 
Kabupaten Blitar. Metode ANP dapat menyelesaikan secara 
sistematis semua hal yang berkaitan dengan ketergantungan 
dan umpan balik dalam sistem keputusan serta mampu 
menangani masalah hubungan saling ketergantungan (Sarkis, 
2002).   
 
1.2 Rumusan Masalah 

 
     Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar 
belakang diatas antara lain adalah: 
1. Bagaimana alternatif perencanaan strategi yang tepat  

dalam pengembangan usaha industri rumah tangga gula 
kelapa Desa Gledug Kabupaten Blitar menggunakan analisis 
SWOT? 

2. Bagaimana prioritas strategi pengembangan usaha untuk 
industri rumah tangga gula kelapa Desa Gledug Kabupaten 
Blitar menggunakan metode Analytical Network Process 
(ANP)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

     Tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain adalah: 
1. Mengetahui alternatif perencanaan strategi yang tepat untuk 

mengembangkan usaha produksi gula kelapa pada industri 
rumah tangga gula kelapa Desa Gledug dengan 
menggunakan analisis SWOT.  

2. Mengetahui prioritas strategi pengembangan industri rumah 
tangga gula kelapa Desa Gledug Kabupaten Blitar 
menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

     Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi 
kepada pengrajin tentang pengembangan industri rumah tangga 
pengolahan gula kelapa di masa yang akan datang, 
memberikan manfaat berupa dukungan dalam pengambilan 
keputusan kepada pengrajin gula kelapa dengan melihat faktor-
faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada 
terhadap sumber daya komoditas gula kelapa guna 
meningkatkan nilai tambah. 
     Selain itu juga dapat memberikan masukan kepada 
Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat khususnya 
dinas/instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam 
mendukung dan menggali potensi daerah serta menentukan 
kebijakan yang akan dilakukan untuk pengembangan dan 
pembinaan sektor industri yang berbasis pada komoditi 
agroindustri.  
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II TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Definisi dan Karakteristik Industri 
 

     Badan Pusat Statistik (2012), menetapkan empat kriteria 
industri di Indonesia, diantaranya adalah industri besar dengan 
jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang, industri sedang 
dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang, industri rumah tangga 
dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan 
jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Pengertian industri kecil 
menurut Peraturan Menteri Perindustrian 78/M-IND/PER/9/2007 
adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan 
seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
Industri kecil berdasarkan prioritasnya dapat diklasifikasikan 
dalam kategori: 
a. Industri kecil tradisional yang menghasilkan barang 

kerajinan; 
b. Industri kecil yang menghasilkan barang-barang konsumsi; 
c. Industri kecil modern yang menghasilkan 

komponen/peralatan teknik untuk keperluan produksi dari 
sektor industri. 

     Menurut Mulyanto (2006), Industri kecil memiliki peranan 
penting berupa keterkaitan yang sangat kuat tehadap industri 
hulu (backward linkage) karena sebagian besar bahan bakunya 
berasal dari dalam negeri, secara tidak langsung telah berperan 
besar dalam pengembangan industri hulu dan sekaligus 
menghemat devisa. Menurut Rafick (2007), industri kecil 
memilikii peranan penting yang strategis dalam menunjang 
perekonomian nasional yaitu dalam usaha pemerataan dan 
penyebaran industri sebagai usaha untuk mengentaskan 
kemiskinan, berperan dalam menunjang pertumbuhan 
agroindustri dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk 
yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. 
     Menurut Tambunan (2003), industri kecil dibedakan dengan 
indutri lainnya berdasarkan pada karakteristik yang dimiliki 
masing-masing jenis produksi industri, namun ada perbedaan 
scara alamiah maupun rekayasa, misalnya dalam warna, selera, 
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pola, konsumsi, rasa, packing, harga atau pelayanan. Dalam hal 
kedudukan, industri kecil memiliki nilai tawar yang rendah 
karena usahanya bersifat perorangan tidak berakta notaris dan 
memiliki nilai tawar yang rendah dalam pasar karena usahanya 
yang tidak terorganisir. Secara umum industri kecil lebih suka 
berjalan sendiri-sendiri bahkan terkadang menjurus pada 
kompetisi yang merugikan hinga saling mematikan satu sama 
lain karena masih belum menyadari pentingya organisasi 
ekonomi seperti koperasi sebagai sarana untuk menggalang 
kekuatan bersama (Mulyanto, 2006). 
     Departemen Perindustrian (2005), menyatakan bahwa 
pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi hulu akan 
selalu meningkatkan investasi, kesempatan kerja, pendapatan 
dan konsumsi, sehinga akan meningkatkan pendapatan dan 
kesempatan kerja serta meningkatkan permintaan produk 
industri hilir. Dengan demikian industri hulu mempunyai peranan 
penggerak pertama, dimana setiap perubahan kenaikan 
maupun penurunan memiliki efek pengganda terhadap 
perekonomian wilayah. Menurut Tambunan (2003), efek 
pengganda berdampak pada pendapatan yang diperoleh 
industri dan juga jumlah tenaga kerja. Keberadaan industri hulu 
tersebut memiliki asumsi dasar bahwa perubahan disektor 
produksi akan menghasilkan peningkatan pendapatan 
masyarakat, sedangkan penggunaan tenaga kerja bertujuan 
untuk penciptaan sejumlah pekerjaan baru yang diciptakan oleh 
aktivitas ekonomi dalam masyarakat industri. 
 
2.2 Gula Kelapa 

 
     Gula kelapa merupakan gula merah yang dibuat dari nira 
kelapa. Gula kelapa dikenal juga sebagai “Gula Jawa” yang 
dihasilkan dari penguapan nira pohon kelapa (Cocos nucefera 
L.). Nira kelapa diperoleh dari penyadapan bunga  kelapa 
(mayang) yang diiris tangkai batangnya, sehingga keluar nira 
tetes demi tetes. Nira yang diambil disaring kemudian dimasak 
pada suhu sekitar 110°C sambil dilakukan pengadukan sampai 
pada pemekatan kemudian dicetak hingga akhirnya menjadi 
gula kelapa cetak (Issoesetiyo, 2004). 
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     Menurut Wahyuni (2005), gula merah yang dihasilkan dari 
penguapan nira, berbentuk padat, berwarna coklat kemerahan 
sampai dengan coklat tua. Nira yang biasa digunakan adalah 
nira palma yaitu aren, tebu, kelapa dan jenis palma lainnya. 
Gula kelapa yang baik berwarna kuning kecoklatan, kering, 
keras, dan padat. Karakter tersebut akan didapat bila pH nira 
sebelum dipanaskan berkisar antara 5,6 – 6,5. Warna coklat 
pada gula kelapa didapat dari reaksi pencoklatan non enzimatis 
yaitu karamelisasi dan mailard selama proses pemasakan. 
Selain menghasilkan pigmen warna coklat pada gula, reaksi 
karamelisasi juga berperan penting dalam menghasilkan flavor 
yang khas pada gula kelapa (Wijaya, 2012).  
     Cairan nira mempunyai komposisi kimia sukrosa, protein, 
lemak, kadar air dan kadar abu. Komposisi tersebut 
menyebabkan gula kelapa mempunyai cita rasa yang khas, 
disamping rasa manis juga terasa gurih. Nilai gizi dari gula 
kelapa ini lebih baik bila dibandingkan dengan gula lainnya, 
karena gula kelapa mengandung protein dan lemak yang lebih 
besar sehingga cita rasanya lebih sedap (Christian, 2011). 
Perbandingan sifat kimia gula kelapa dengan gula lain dapat 
dilihat pada Tabel 2.1. 
 
 
Tabel 2.1 Komposisi Kimia Gula Aren, Gula Kelapa dan Gula Siwalan 
per 10 gram 

No. Sifat Kimia 
Gula  
Aren (%) 

Gula  
Kelapa (%) 

Gula 
Siwalan (%) 

1 Kadar air 9,16 10,32 8,61 % 
2 Sukrosa 84,31 71,89 76,85 
3 Gula Pereduksi 0,53 3,70 1,66 
4 Lemak 0,11 0,15 0,19 
5 Protein 2,28 0,06 1,04 
6 Total Mineral 3,66 5,04 3,15 
7 Kalsium 1,35 1,64 0,86 
8 Fosfor (P2O5) 1,37 0,06 0,01 

Sumber: Burhanuddin (2005) 

 
 
     Mutu gula kelapa ada 3 macam, yaitu mutu Super, A dan B. 
Mutu Super adalah gula kelapa yang keras dan berwarna cerah 
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atau coklat kekuning-kuningan. Mutu A adalah gula kelapa yang 
keras dan berwarna kecoklat-coklatan dan mutu B adalah gula 
kelapa yang agak lembek, berwarna coklat kehitam-hitaman 
(Ekowati, 2010). Standar mutu gula kelapa telah ditentukan oleh 
pemerintah dengan kode standar SII 0268-85. Syarat mutu gula 
kelapa dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
 
 
Tabel 2.2 Syarat Mutu Gula Kelapa 

No. Uraian Persyaratan 

1 Penampakan: 
Bentuk 
Warna 
Rasa 

 
Padatan 
Kuning kecoklatan sampai coklat 
Khas 

2 Air Maksimal 10% 
3 Abu Maksimal 2% 
4 Gula pereduksi Maksimal 12% 
5 Jumlah gula dihitung sebagai 

sukrosa 
Minimal 77% 

6 Bagian tidak dapat larut di 
dalam air 

Maksimal 1% 

7 SO2 sisa Maksimal 300 mg/Kg 
8 Bahan berbahaya (Pb, Cu, 

Zn, As) 
Tidak nyata 

9 Pemanis buatan (sakarin, 
siklamat dan garam-garam 
lainnya) 

Tidak nyata 

Sumber: SNI No. 0268 – 85 (2010) 
 
 

     Produksi gula kelapa di Indonesia dilakukan oleh industri 
kecil atau rumah tangga yang memanfaatkan teknologi dan 
peralatan sederhana, oleh karena itu mutu gula kelapa yang 
dihasilkan relatif rendah dan tidak konsisten. Peralatan yang 
digunakan antara lain wajan, tungku pemanas, pengaduk, pisau 
sadap, serok, penampung nira (bambu, wadah plastik, dll), 
cetakan dan saringan (Rufaidah, 2005). Pada prinsipnya proses 
pembuatan gula kelapa merupakan proses penguapan atau 
pemekatan nira kelapa. Diagram alir pembuatan gula kelapa 
dapat dilihat pada Gambar 2.1. Proses pembuatan gula kelapa 
terdiri dari beberapa tahap, meliputi: 
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1. Pengumpulan Nira Kelapa 

Nira Kelapa yang digunakan pada pembuatan gula kelapa 
merupakan nira kelapa hasil penyadapan yang tidak melebihi 10 
jam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kualitas nira yang 
baik karena belum mengalami kerusakan akibat proses 
fermentasi (Supomo, 2007; Ekowati 2010). Kondisi terbaik nira 
yang digunakan pada pembuatan gula kelapa yaitu 
mengandung kadar gula diatas 12% dan pH 5,6 - 6 (Wahyuni, 
2005; Wijaya, 2012). 
2. Penyaringan 

Sebelum dilakukan pemasakan, nira terlebih dahulu disaring 
untuk membuang kotoran seperti bunga kelapa, serangga, daun 
kering dan kotoran lainnya (Rufaidah, 2005). Penyaringan 
dilakukan menggunakan kain saring yang bersih dan hasil 
penyaringan langsung ditampung dalam wajan pemasakan. 
3. Pemasakan 
     Pada proses pemasakan, nira sebanyak 10 Liter ditambah 
dengan gula kelapa sebanyak 10 kg dan gula putih sebanyak 3 
kg terlebih dahulu dipanaskan menggunakan api besar untuk 
mempercepat proses penguapan. Nira akan mendidih pada 
suhu sekitar 110°C. Pada proses pemanasan suhu tinggi ini 
kotoran halus akan mengapung di permukaan. Kotoran tersebut 
kemudian dibuang menggunakan serok (Issoesetiyo, 2004). 
Selama proses pemasakan dilakukan pengadukan pada nira 
untuk mempercepat penguapan serta mencampurkan bahan 
yang dimasak (Masril, 2005).  
     Waktu rata-rata pemasakan berkisar kurang lebih satu jam 
dengan memperhatikan kekentalan dari nira. Bila pemanasan 
dilakukan terlalu lama maka gula merah akan berwarna gelap 
dan lebih keras, sedangkan bila pemanasan terlalu cepat maka 
gula merah yang dihasilkan akan lembek dan mudah meleleh 
(Supomo, 2007). Pengadukan menyebakan tekstur dan warna 
gula yang dihasilkan lebih baik dan lebih cepat kering. Bila nira 
sudah mengental, api dikecilkan dan pekatan nita tetap diaduk. 
Untuk mengetahui tingkat kematangan adonan gula, pekatan  
nira diteteskan kedalam air dingin. Bila tetesan menjadi keras, 
menunjukkan pemasakan yang dilakukan sudah cukup dan 
wajan diangkat dari tungku. 
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4. Pendinginan 
     Proses pendinginan pekatan dilakukan bersamaan dengan 
pengadukan selama ± 15 menit. Pengadukan dilakukan agar 
suhu pekatan turun hingga 60°C (Wahyuni, 2005). Pengadukan 
ini juga bertujuan untuk menghasilkan gula kelapa dengan 
tekstur dan warna yang baik. 
5. Pencetakan 
     Setelah proses pendinginan selesai, maka segera dilakukan 
pencetakan pada balok pencetakan agar gula tidak mengeras 
didalam wajan (Ekowati, 2010). Pekatan nira dituangkan 
kedalam balok pencetakan yang sebelumnya telah direndam 
dalam air dengan tujuan agar cetakan menjadi lembab dan 
memudahkan saat pelepasan cetakan gula.  Pencetakan 
dilakukan selama ±10 menit hingga gula kelapa mengeras dan 
kemudian dapat dilakukan pelepasan dari cetakan. Pelepasan 
dari cetakan dilakukan dengan cara membalikkan cetakan dan 
memukul perlahan di bagian bawah cetakan. 
6. Pengemasan 

Gula kelapa yang telah dikeluarkan dari cetakan kemudian 
dikemas untuk selanjutnya dipasarkan. Kemasan yang 
digunakan untuk mengemas produk gula kelapa adalah 
kemasan plastik, gula kelapa dikemas tiap 10 kg. Penggunaan 
kemasan ini selain berfungsi untuk melindungi produk juga 
berfungsi untuk memudahkan dalam pengangkutan dan 
distribusi dalam jumlah yang lebih banyak. Apabila produk 
dikirim dalam jarak jauh, maka akan lebih mudah didistribusikan 
serta dikemas dalam jumlah banyak untuk menghemat biaya 
kemasan. Disamping itu penggunaan kemasan ini juga ditujukan 
untuk mempermudah dalam penanganan lebih lanjut jika produk 
ingin dikemas dalam ukuran kemasan yang lebih kecil. 
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Penyaringan

Pemasakan

NIRA PEKAT
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GULA KELAPA CETAK

Pengemasan
 

Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Pembuatan Gula Kelapa 

 
 

2.3 Peran Industri Terhadap Perekonomian Wilayah 
 

     Industri pengolahan memiliki peran yang tidak dapat 
dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi wilayah. Disamping 
memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, 
industri pengolahan juga memiliki pangsa pasar luar negeri yang 
lebih baik dibanding jenis industri lain (Stanny, 2009). Adanya 
pengembangan berkelanjutan pada setiap sektor industri 
pengolahan akan memberikan dampak positif terhadap 
perekonomian wilayah diantaranya melalui peningkatan 
penyerapan angkatan kerja, peningkatan nilai investasi wilayah, 
pemerataan usaha, peningkatan nilai tambah bahan mentah 
serta peningkatan pendapatan perkapita suatu wilayah 
(Rejekiningsih, 2004). 
     Industri gula kelapa memberikan peluang terhadap 
pengembangan industri masyarakat yang berbahan baku gula 
kelapa seperti industri makanan, kecap dan roti. Bagi 
pemerintah keberadaan industri-industri tersebut dapat 
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memberikan dampak pengembangan ekonomi wilayah, 
mengurangi jumlah pengangguran di daerah dengan 
tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan 
adanya penyerapan tenaga kerja lokal diharapkan dapat 
membantu perbaikan taraf hidup masyarakat (Mulyanto, 2006). 
     Secara sosial kehadiran suatu industri akan menjadi tali 
pengikat beragam aktifitas sosial warga. Ketika mereka memiliki 
kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, maka 
dengan sendirinya beragam gejolak sosial bisa diredam. 
Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonominya akan lebih 
mudah menyelesaikan beragam persoalan sosial yang sehingga 
kualitas kehidupan akan lebih baik (Rejekiningsih, 2004). 

 
2.4 Manajemen Strategi 

 
     Manajemen strategis merupakan serangkaian tindakan yang 
digunakan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan 
mengevaluasi keputusan manajerial dalam mencapai sasaran 
perusahaan (Hunger & Wheelen, 2003; Hunger & Wheelen, 
2007). Strategi memiliki keterkaitan yang erat hubungannya 
dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, 
sehingga pada akhirnya strategi bekembang menjadi 
manajemen strategi. Menurut David (2004), proses manajemen 
strategis terdiri dari tiga tahap berturut-turut: perumusan strategi, 
implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Strategi memiliki 
keterkaitan yang erat hubungannya dengan konsep 
perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga pada 
akhirnya strategi bekembang menjadi manajemen strategi. 
Sedangkan Hunger dan Wheelen (2007), menyatakan kegiatan 
manajemen strategi terdiri dari beberapa tahapan diantaranya: 
pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi dan 
evaluasi. 
     Tahap pengamatan lingkungan dilakukan untuk 
mengidentifikasi berbagai peristiwa, perkembangan dan 
perubahan lingkungan yang mempengaruhi kondisi organisasi 
(Hunger & Wheelen, 2003; Hunger & Wheelen, 2007; Hill & 
Jones, 2009). Berbagai perubahan yang terjadi dapat berasal 
dari lingkungan luar (eksternal) maupun dalam (internal) 
organisasi. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, 
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sedangkan faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. 
Beberapa contoh faktor eksternal diantaranya persaingan, inflasi, 
masyarakat, kondisi politik, sosial dan budaya, sedangkan 
contoh internal misalnya sumberdaya manusia organisasi, 
modal, struktur, budaya dan lain-lain. 
     Tahap perumusan strategi adalah tahap pemilihan keputusan 
dalam pemilihan alternatif strategi yang akan digunakan oleh 
organisasi. Strategi yang dipilih merupakan hasil dari 
pengamatan terhadap lingkungan organisasi (Hunger & 
Wheelen, 2007; Thompson, 2010). Analisis SWOT merupakan 
salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk 
merumuskan suatu strategi dengan memaksimalkan faktor 
kekuatan dan peluang untuk meminimalisir kelemahan dan 
menghindari ancaman yang ada (Assauri, 2004; Griffin, 2005). 
Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi strategi, yaitu 
tahap pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan atau 
direncanakan. Implementasi strategi merupakan proses dimana 
manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya melalui 
pembangunan program, anggaran dan prosedur (David, 2004; 
Harrison & John, 2009). 
     Tahap terakhir ialah evaluasi dan pengendalian yaitu 
melakukan perbandingan hasil yang diperoleh dengan hasil 
yang diinginkan untuk memberikan umpan balik yang diperlukan 
bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi dan mengambil 
tindakan perbaikan bila diperlakukan (Hunger & Wheelen, 2007; 
Kossowski, 2007; Hill & Jones, 2009). Dengan melakukan suatu 
manajemen strategi, maka suatu organisasi akan dengan 
mudah menciptakan suatu perbaikan dalam jangka waktu yang 
panjang. 
 
2.5 Analisis Strenght, Weakness, Opportunity, Threats 
 
2.5.1 Analisis Lingkungan Internal 

 
     Lingkungan internal perusahaan adalah lingkungan yang 
berada di dalam  perusahaan tersebut dan secara normal 
memiliki implikasi langsung dan khusus pada perusahaan serta 
mempengaruhi arah dan kinerja perusahaan dalam pencapaian 
tujuannya. Lingkungan internal dapat menentukan kinerja 
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perusahaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, 
kapabilitas, dan kompetensi inti. Analisis lingkungan internal 
dimaksudkan untuk mengembangkan daftar kekuatan yang 
dimanfaatkan oleh perusahaan dan daftar kelemahan yang 
harus diatasi oleh perusahaan tersebut (Rangkuti, 2003). 
Pendekatan fungsional diperlukan untuk menganalisis 
lingkungan internal perusahaan. Menurut Assauri (2004), bidang 
fungsional yang menjadi variabel dalam analisis internal adalah: 
1. Sumber daya manusia  

Kebijakan sumber daya manusia terpengaruh oleh aspek-
aspek eksternal, yaitu perkembangan pendidikan, jumlah 
penawaran tenaga kerja, perkembangan sosial dan sistem 
nilai masyarakat lainnya. Selain itu perlu diperhatikan 
keterampilan dan moral tenaga kerja karyawan, biaya 
hubungan kekaryawanan dibandingkan dengan industri dan 
pesaing, tingkat keluar masuk dan kemangkiran karyawan, 
serta keterampilan khusus dan pengalaman (David, 2004).  

2. Pemasaran  
Pemasaran merupakan proses menetapkan, mengantisipasi, 
menciptakan, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan akan produk dan jasa (David, 2004). Menurut 
Kotler (2005), pemasaran adalah suatu proses dan 
manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 
Joel Evans dan Barry Bergman dalam David (2004) 
menyatakan bahwa terdapat sembilan dasar fungsi 
pemasaran yaitu: (1) analisis pelanggan; (2) membeli 
sediaan; (3) menjual produk atau jasa; (4) merencanakan 
produk dan jasa; (5) menetapkan harga; (6) distribusi; (7) 
riset pemasaran; (8) analisis peluang; dan (9) tanggung 
jawab sosial.  

3. Keuangan  
Kondisi keuangan sering dijadikan ukuran tunggal terbaik 
dalam menentukan posisi persaingan. Selain itu, kondisi 
keuangan perusahaan juga dapat menjadi daya tarik bagi 
investor. Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan adalah 
kemampuan perusahaan memupuk modal jangka pendek 
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dan jangka panjang, beban yang harus dipikul sebagai 
upaya memperoleh modal tambahan, hubungn baik dengan 
penanam modal, pengelolaan keuangan, struktur modal 
kerja, harga jual produk dan sistem akuntansi yang handal. 

4. Produksi dan Operasi  
Produksi dan operasi dalam suatu perusahaan merupakan 
seluruh aktivitas yang merubah input menjadi output yang 
berupa barang dan jasa. Manajemen produksi dan operasi 
erat kaitannya dengan input, proses, dan output. Menurut 
Roger Schroeder dalam David (2004), menyarankan bahwa 
manajemen produksi dan operasi terdiri dari lima fungsi atau 
bidang keputusan yaitu: proses, kapasitas, sediaan, tenaga 
kerja dan mutu.  

5. Penelitian dan pengembangan  
Penelitian dan pengembangan biasanya diarahkan pada 
produk–produk baru sebelum pesaing melakukannya, hal 
tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemasaran serta 
mendapatkan keunggulan dari biaya melalui efisiensi. 

 
2.5.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

 
     Analisis lingkungan eksternal menekankan pada pengenalan 
dan evaluasi kecenderungan peristiwa yang berada di luar 
kendali sebuah perusahaan. Tujuan analisis lingkungan 
eksternal adalah untuk mengembangkan suatu daftar peluang 
yang dapat dimanfaatkan perusahaan dan daftar ancaman yang 
harus dihindari oleh perusahaan (Rangkuti, 2003). Peluang 
adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 
perusahaan, sedangkan ancaman adalah situasi penting yang 
tidak menguntungkan bagi perusahaan. Lingkungan eksternal 
terdiri dari lingkungan makro, lingkungan mikro, dan kekuatan 
lingkungan industri. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi 
situasi lingkungan eksternal perusahaan dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Lingkungan Makro  
     Lingkungan makro menggambarkan suatu situasi di luar 
perusahaan yang dapat mepengaruhi kinerja perusahaan. Kotler 
(2005) mengatakan bahwa dalam situasi global yang berubah 
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cepat, perusahaan harus memantau enam kekuatan utama 
yaitu:  

a. Lingkungan demografi  
Lingkungan demografi terdiri atas umur, pendidikan, 
pekerjaan, ukuran keluarga, tempat tinggal dan ukuran 
kota. Lingkungan demografi merupakan hal menarik bagi 
penyusun strategi pemasaran karena berhubungan 
dengan studi statistik tentang manusia dimana populasi 
manusia dapat membentuk pasar beserta 
karakteristiknya (Kotler, 2005).   

b. Lingkungan ekonomi  
Variabel dari faktor ekonomi antara lain adalah tingkat 
inflasi, kecenderungan produk domestik bruto, tingkat 
pajak, kebijakan moneter, tingkat suku bunga, neraca 
pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi (Kotler, 2005) .  

c. Lingkungan Alam/Ekologi  
Faktor ekologi, istilah ekologi mengacu pada hubungan 
antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan 
udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan 
mereka. Ancaman terhadap ekologi pendukung 
kehidupan kita terutama disebabkan oleh kegiatan 
manusia dalam suatu masyarakat industrial yang biasa 
dikenal dengan polusi (Putong, 2003).  

d. Lingkungan Teknologi  
Faktor teknologi perlu diperhatikan untuk menghindari 
keusangan dan mendorong adanya inovasi yang dapat 
mempengaruhi industri. Adanya teknologi yang kreatif 
dapat membuka kemungkinan terciptanya produk baru 
atau menyempurnakan produk yang telah ada (Putong, 
2003).  

e. Lingkungn Politik dan Hukum  
Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan 
regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Faktor-
faktor ini antara lain adalah peraturan-peraturan, 
undang-undang dan kebijaksanaan pemerintah baik 
pada tingkat daerah, propinsi, maupun sampai tingkat 
nasional yang menentukan beroperasinya suatu 
perusahaan. Adanya faktor politik atau pemerintah 
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melalui kebijaksanaanrya dapat memberi peluang dan 
juga kendala bagi perusahaan (Rangkuti, 2006). 

f. Lingkungan Sosial Budaya  
Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan 
adalah kepercayaan, sikap, opini, dan gaya hidup orang-
orang di lingkungan eksternal perusahaan yang 
berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, 
agama, pendidikan, dan etnik. Jika sikap sosial berubah, 
maka akan menyebabkan perubahan permintaan 
terhadap berbagai jenis kebutuhan seseorang (Rangkuti, 
2006). 
 

2. Lingkungan Mikro  
     Lingkungan mikro terdiri dari pesaing, pelanggan dan 
pemasok. Pesaing merupakan perusahaan lain yang 
menawarkan suatu produk atau kelas produk yang merupakan 
substitusi dekat satu sama lain. Persaingan ini terjadi karena 
satu atau lebih pesaing melihat peluang untuk memperbaiki 
posisi. Pesaing-pesaing terdekat perusahaan adalah mereka 
yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang 
sama serta mengajukan penawaran yang sama (Kotler, 2005). 
Intensitas persaingan cenderung meningkat jika jumlah pesaing 
bertambah karena perusahaan yang bersaing menjadi setara 
dalam ukuran dan kemampuan (David, 2004).  
     Pelanggan adalah individu dan rumah tangga yang membeli 
barang dan jasa untuk dikonsumsi. Pelanggan atau konsumen 
selalu menginginkan kualitas produk yang tinggi, pelayanan 
yang baik, dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, 
perusahaan harus tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan 
pelanggannya sehingga dapat mengetahui pola permintaan dan 
perilaku pelanggan agar perusahaan dapat mengembangkan 
strategi bersaing yang tepat untuk menambah dan 
mempertahankan pelanggan (Rufaidah, 2005). Pemasok adalah 
individu maupun perusahaan bisnis yang menyediakan, 
memproduksi barang dan jasa. Pemasok biasanya 
menyediakan bahan baku, energi, peralatan, modal, tenaga 
kerja, jasa dan sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan 
atau pesaing. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang 
mampu mengambil keuntungan dari persaingan antar pemasok 
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untuk memperoleh harga yang lebih rendah, barang atau jasa 
yang lebih bermutu, dan penyerahan yang lebih cepat diantara 
sesama pesaing (Kotler, 2005). 
 
2.5.3 Matriks Internal-Eksternal 

 
     Matriks IE menggunakan parameter yang meliputi parameter 
kekuatan internal dan pengaruh eksternal perusahaan yang 
masing-masing akan diidentifikasi ke dalam elemen eksternal 
dan internal melalui matriks External Factor Evaluation (EFE) 
dan Internal Factor Evaluation (IFE). Tujuan penggunaan 
matriks IE adalah untuk memperoleh strategi bisnis ditingkat 
perusahaan yang lebih detail (Rangkuti, 2003). Menurut David 
(2004), tujuan melakukan audit eksternal dalam suatu matriks 
EFE adalah untuk mengembangkan daftar terbatas peluang 
yang dapat dimanfaatkan perusahaan dan ancaman yang harus 
dihindari.  
     Penggunaan istilah terbatas mengacu pada pengertian 
bahwa analisis eksternal tidak bertujuan untuk mengembangkan 
daftar panjang dan lengkap dari setiap faktor kemungkinan yang 
dapat mempengaruhi bisnis. Namun untuk mengenali variabel 
kunci yang menawarkan respon yang dapat dilakukan. Audit 
eksternal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, 
demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi dan 
persaingan. Sementara audit internal dalam matriks IFE 
dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan 
dan kelemahan internal perusahaan di bidang-bidang fungsional, 
termasuk manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, 
produksi/operasi, pendidikan, pengembangan dan sistem 
informasi komputer (David, 2004). 
     Penggabungan kedua matriks tersebut menghasilkan matriks 
Internal-Eksternal (IE) yang menghasilkan sembilan macam sel 
yang memperlihatkan kombinasi total nilai terbobot dari matriks-
matriks IFE dan EFE. Tetapi pada prinsipnya kesembilan sel 
dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama yang memiliki 
implikasi strategi yang berbeda. Pertama, Growth Strategy, 
dapat disebut tumbuh dan bina (Lipinski, 2002). Divisi ini berada 
pada sel I, II, atau IV, dalam hal ini biasanya perusahaan 
mengejar pertumbuhan dalam keuntungan, pangsa pasar dan 



 

19 
 
 

tujuan primer lain. Strategi intensif (penetrasi pasar, 
pengembangan pasar dan pengembangan produk) atau 
integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan 
integrasi horizontal) mungkin paling tepat untuk semua divisi ini 
(Rangkuti, 2006).  
     Kedua, Stability Strategy, dapat dikelola dengan strategi 
mempertahankan dan memelihara. Divisi yang masuk dalam sel 
III, V atau VII, dalam hal ini perusahaan menerapkan strategi 
tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. Tujuannya 
relatif defensif, yaitu menghindari kehilangan penjualan dan 
kehilangan profit (Lipinski, 2002). Ketiga, Retrenchment 
Strategy, dapat disebut pula dengan strategi panen atau 
divestasi. Divisi yang umum masuk sel VI, VII atau IX, pada saat 
kelangsungan hidup perusahaan terancam dan tidak lagi dapat 
bersaing secara efektif, seringkali strategi yang menekankan 
penghematan dibutuhkan (Dyson, 2004).  
 
2.5.4 Matrik SWOT 

 
     Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 
2006). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang 
(opportunities) namun secara bersamaan dapat meminimalkan 
kelemahan  (weaknesses) dan ancaman (threats). Analisis 
SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasikan 
keempat faktor-faktor tersebut dan strategi yang 
menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka 
(Lipinski, 2002). Dengan demikian perencanaan strategi harus 
menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada 
pada saat ini. Faktor-faktor strategis perusahaan disusun dalam 
matriks SWOT, yang menggambarkan secara jelas bagaimana 
peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 
dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 
dimilikinya (Rangkuti, 2001). Matriks ini dapat menghasilkan 
empat sel kemungkinan alternatif strategi, diantaranya: 
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1. Kekuatan   
Merupakan sumberdaya, ketrampilan atau keunggulan-
keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan 
pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. 
Kekuatan adalah kompetensi khusus (distinctive 
competence) yang memberikan keunggulan komparatif bagi 
perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam 
sumberdaya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, 
hubungan pembeli dengan pemasok dan faktor-faktor lain 
(Dyson, 2004).  

2. Kelemahan 
Yükse, (2007) mendefinisikan kelemahan sebagai 
keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, 
ketrampilan dan kapabilitas yang dapat menghambat kinerja 
efektif perusahaan. Sumber-sumber kelemahan tersebut 
dapat meliputi fasilitas, sumberdaya keuangan, kapabilitas 
manajemen, ketrampilan pemasaran dan citra merk.  

3. Peluang 
Peluang merupakan situasi penting yang menguntungkan 
dalam lingkungan perusahaan (Lipinski, 2002). 
Perkembangan trend merupakan salah satu sumber peluang. 
Identifikasi segmen pasar yang terabaikan, perubahan 
situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi serta 
membaiknya hubungan antara pembeli dengan pemasok 
dapat memberikan peluang bagi perusahaan.  

4. Ancaman  
Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan 
dalam lingkungan perusahaan (Yükse, 2007). Ancaman 
merupakan penggangu utama bagi posisi perusahaan. 
Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, 
meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau 
pemasok utama, perubahan teknologi serta peraturan baru 
atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan 
perusahaan. 
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Berbagai Peluang

Berbagai Ancaman

Kelemahan Internal Kekuatan Internal

1. Mendukung strategi 

agresif

1. Mendukung strategi 

agresif

2. Mendukung strategi 

diversifikasi

2. Mendukung strategi 

diversifikasi

3. Mendukung strategi 

turn-around

3. Mendukung strategi 

turn-around

4. Mendukung strategi 

defensif

4. Mendukung strategi 

defensif

Gambar 2.2 Matriks SWOT 

 
 
     Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal 
peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor 
internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), 
sebagaimana yang digambarkan (Rangkuti, 2009:19-20) dalam 
Gambar 2.2. 
Kuadran 1 : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. 

Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan 
sehingga dapat memanfaatkan peluang dan 
kekuatan yang ada. Strategi yang harus diterapkan 
dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan 
pertumbuhan yang agresif (Growth oriented 
strategy). 

Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, 
organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi 
internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 
menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 
peluang jangka panjang dengan cara strategi 
diversifikasi (produk atau pasar). 

Kuadran 3 : Organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat 
besar, namun di lain pihak menghadapi beberapa 
kendala/kelemahan internal. Di sini, fokus strategi 
adalah meminimalkan kelemahan internal sehingga 
dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 
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Kuadran 4 : Merupakan situasi yang sangat tidak 
menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai 
ancaman dan kelemahan internal. Strategi 
bagaimana menekan/mengeliminir ancaman dan 
kelemahan. 

 
2.6 Analytical Network Process (ANP) 

 
     Analytical Network Process (ANP) merupakan sebuah 
pengembangan dari metode Analytical Hierarcy Process (AHP) 
yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Multi 
Criteria Decision Making (MCDM) yang tidak dapat distrukturkan 
karena  melibatkan interaksi dan ketergantungan elemen atas 
pada elemen bawah. ANP memodelkan sistem dengan 
feedback, dimana dalam sistem tersebut terdapat suatu level 
yang mungkin mendominasi maupun didominasi, baik langsung 
maupun tidak langsung oleh level lainnya (Singgih, 2009). 
Metode ini merupakan salah satu metode yang mampu 
merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan 
mempertimbangkan saling keterkaitan antar kriteria dan sub 
kriteria yang ada (Suswono, 2010). Pada jaringan AHP terdapat 
level tujuan, kriteria, subkriteria dan alternatif dimana masing-
masing level memiliki elemen. Pada jaringan ANP, level disebut 
sebagai cluster yang dapat memiliki kriteria dan alternatif 
didalamnya. Dalam cluster terdapat node yang dapat 
berhubungan dengan node  lainnya (Ascarya, 2005). 
     Konsep utama dalam ANP adalah influence yang mampu 
menangani saling ketergantungan antar elemen. Bobot 
gabungan antar elemen dapat diperoleh melalui pengembangan 
dari supermatrix (Dewayana, 2009). Keterkaitan pada metode 
ANP ada 2 jenis yaitu keterkaitan dalam satu set elemen (inner 
dependence) dan keterkaitan antar elemen yang berbeda (outer 
dependence). Adanya keterkaitan tersebut menyebabkan 
metode ANP lebih kompleks disbanding metode AHP (Vanany, 
2003). 
     Pembobotan dengan ANP membutuhkan model yang 
merepresentasikan saling keterkaitan antar kriteria dan 
subkriteria yang dimilikinya. Ada 2 kontrol yang perlu 
diperhatikan didalam memodelkan sistem yang hendak 
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diketahui bobotnya. Kontrol pertama adalah kontrol hierarki 
yang menunjukkan keterkaitan kriteria dan subkriterianya. Pada 
kontrol ini tidak membutuhkan struktur hierarki seperti pada 
metode AHP. Kontrol lainnya adalah kontrol keterkaitan yang 
menunjukkan adanya saling keterkaitan antar kriteria atau 
cluster (Hendharto, 2008). Langkah-langkah dalam pembobotan 
ANP yaitu (Birgonul, 2007): 
1. Kontruksi model dan strukturisasi masalah 

Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi alternatif 
yang paling signifikan dalam pengambilan keputusan. 

2. Matriks perbandingan berpasangan yang menunjukkan 
keterkaitan 
Perbandingan berpasangan digunakan untuk mendapatkan 
prioritas lokal dari elemen-elemen dalam satu cluster dilihat 
dari cluster induknya. 

3. Perhitungan rasio konsistensi 
Hasil rasio konsistensi di bawah 0,1 berarti sudah konsisten. 
Rasio ketidak konsistenan (CI) pada responden dihitung 
dengan rumus: CI = (λ max – N)/(N – 1) 
Dimana, N  merupakan jumlah item yang diperbandingkan 
dan λ max merupakan nilai eigen terbesar dari N xN matriks 
perbandingan berpasangan. 

4. Pembentukan supermatrix dan analisis 
Supermatrix terdiri dari 3 tahap yaitu unweighted 
supermatrix, weighted supermatrix dan limiting supermatrix 

5. Memilih alternatif terbaik 
     Setelah memiliki jaringan dilanjutkan membangun matriks 
komponen berdasarkan prioritas yang diperoleh dari matriks 
perbandingan berpasangan. Setiap elemen dibandingkan 
dengan elemen yang bersangkutan (Saaty dan Vargas, 2006).  
Menurut Chung (2005), penentuan prioritas dan rasio 
konsistensi dalam metode ANP dilakukan berdasarkan 
eigenvector dan eigenvalue. Eigenvector adalah sebuah vector 
yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks hasilnya adalah 
vector itu sendiri dikalikan dengan sebuah bilangan parameter 
(eigenvalue). Eigenvector akan menentukan rangking dari 
alternatif yang dipilih, sedangkan eigenvalue memberikan 
ukuran konsistensi dari proses perbandingan (Agarwal, 2005). 
Setelah perbandingan berpasangan selesai dilakukan tahapan 
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selanjutnya adalah membangun supermatrix. Tahapan ini terdiri 
dari tiga langkah yaitu unweighted supermatrix, weighted 
supermatrix, limiting supermatrix serta normalisasi limit matrix 
(Priyandhika, 2011). 
     Unweighted supermatrix dibentuk secara langsung dari 
seluruh prioritas dari perbandingan berpasangan. Perbandingan 
berpasangan antar elemen saling mempengaruhi satu sama lain 
(Erdogmus, 2006). Weighted supermatrix (supermatriks 
terbobot) diperoleh dengan mengalikan nilai unweighted 
supermatrix dengan bobot cluster matrix yang ada. 
Supermatriks terbobot yang terbentuk merupakan matrix 
stokastik, dimana jumlah pada setiap kolom sebesar satu 
(Cipomulyono, 2008). Tahapan selanjutnya yaitu mencari nilai 
limiting matrix dengan cara mengalikan weighted supermatrix 
dengan dirinya sendiri. Jika nilai prioritas tiap kolom sama, maka 
dianggap selesai. Namun jika nilai prioritas tiap kolom berbeda, 
maka dikalikan lagi hingga diperoleh nilai yang sama (Perera, 
2010). Stabilitas dicapai ketika dominasi antar elemen telah 
berdistribusi pada seluruh matriks sehingga didapatkan 
normalisasi limiting matrix. Total bobot prioritas pada tiap kolom 
dari normalisasi limiting matrix akan sama dengan satu (Sapto, 
2008).  
 
2.7 Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian yag dilakukan oleh Setiawan (2011) dengan judul 

Analisis Nilai Tambah Dan Strategi Pengembangan Agroindustri 
Gula Kelapa (Studi Kasus di Dusun Siluman, Desa Bades, 
Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang) membahas 
mengenai penyusunan strategi yang tepat untuk 
mengembangkan agroindustri Gula Kelapa berdasarkan kondisi 
internal dan eksternal perusahaan. Dalam hal ini, metode 
analisis yang digunakan adalah analisis analisis data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis nilai 
tambah, analisis matrik SWOT, serta analysis grand strategy. 
Analisis SWOT berfungsi dalam mengidentifikasi faktor-faktor 
internal dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 
pengembangan IRT gula kelapa. Berdasar matrik Grand 
Strategy maka strategi yang dapat diterapkan oleh agroindustri 
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gula kelapa untuk pengembangan usaha adalah strategi yang 
mendukung kebijakan pertumbuhan agrresif, sedangkan dari 
matrik SWOT dapat diketahui bahwa salah satu strategi yang 
dapat digunakan oleh pengrajin gula kelapa adalah strategi SO 
yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan agroindustri untuk 
meraih peluang yang ada. Alternatif strategi tersebut antara lain 
meningkatkan volume produksi dan nilai penjualan, melakukan 
kredit untuk pengembangan usaha, difersivikasi/inovasi produk, 
serta meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk di 
pasar. 
     Sebuah penelitian dengan judul Penerapan Analisis Input 
Output dan ANP dalam Penentuan Prioritas Pengembangan 
Sub Sektor Industri di Jawa Timur oleh Mardiantony (2012) 
membahas tentang penentuan prioritas pengembangan industri. 
Pemilihan sektor industri yang potensial menjadi penting karena 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki, di antaranya sumber 
daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan finansial. 
Kriteria yang digunakan untuk menentukan sektor industri 
unggulan yaitu: share output; share PDRB; keterkaitan; dampak 
multiplier; serta pertumbuhan sektoral. Sektor industri yang 
terpilih akan dilakukan analisis SWOT yang dikombinasikan 
dengan metode ANP untuk menentukan strategi pengembangan 
yang paling tepat untuk diterapkan. Dari hasil penelitian, 
diketahui bahwa sub sektor industri yang terpilih sebagai 
unggulan di Jawa Timur adalah sub sektor industri makanan, 
minuman, dan tembakau dengan bobot 13. Dari hasil analisis 
SWOT dan ANP, didapatkan bahwa strategi pengembangan 
yang terbaik untuk diterapkan adalah strategi SO, yaitu 
memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia 
untuk meningkatkan kapasitas produksi. 
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III METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Industri Rumah Tangga Gula 

Kelapa, Desa Gledug Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar 
pada bulan Desember 2012 hingga Januari 2013. Pengolahan 
data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya. 
 
3.2 Tahapan Penelitian 

 
     Tahapan penelitian merupakan urutan langkah pengerjaan 
penelitian yang terdiri dari tahap-tahap yang saling berkaitan. 
Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir penelitian 
Gambar 3.1. 
 
3.2.1. Survey Pendahuluan dan Studi Literatur 
 
     Penelitian ini dimulai dengan mengadakan survey pada 
Industri rumah tangga Gula Kelapa, Desa Gledug Kecamatan 
Sanankulon, Kabupaten Blitar. Kegiatan survey dilakukan untuk 
mengidentifikasi gejala permasalahan yang bias diangkat 
menjadi tema atau topik penelitian. Perumusan masalah 
dilakukan setelah diketahui kondisi industri yang sebenarnya 
untuk memudahan penelitian sehingga survey pendahuluan ini 
perlu dilakukan. 
     Studi literature dilakukan untuk mencari informasi tambahan 
dan landasan teori yang mendukung penelitian. Literatur dapat 
diperoleh dari buku-buku, majalah, penelitian terdahulu dan 
jurnal-jurnal terkait yang dapat mendukung penelitian. 
Pengambilan literatur tersebut dapat membantu menentukan 
metode yang akan digunakan. 
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3.2.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
 
     Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan tujuan 
akan memberikan arahan yang jelas bagi peneliti dalam 
menentukan langkah selanjutnya. Identifikasi masalah dalam 
penelitian ini terletak pada pengembangan industri rumah 
tangga gula kelapa. Perumusan masalah pada penelitian ini 
adalah menentukan alternatif-alternatif perencanaan strategi 
pengembangan usaha yang tepat untuk Industri rumah tangga 
gula kelapa Desa Gledug Kabupaten Blitar. 
 
3.2.3. Pengumpulan Data 

 
a. Responden 
     Responden merupakan pihak yang memberikan penilaian 
terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal industri 
rumah tangga gula kelapa serta melakukan penilaian terhadap 
alternatif strategi terbaik dalam pengembangan IRT gula kelapa. 
Responden penilai yang akan dipilih adalah pihak yang 
dianggap berkompeten dan berpengalaman serta mengetahui 
kondisi internal maupun eksternal industri rumah tangga gula 
kelapa Desa Gledug. Responden penelitian ini berjumlah 4 
orang yang merupakan pemilik industri rumah tangga gula 
kelapa yang telah berproduksi secara kontinyu dengan 
mempekerjakan beberapa tenaga kerja tetap. 
b. Metode pengumpulan data 
     Pada penelitian ini terdapat tiga metode pengumpulan data 
yang digunakan, metode-metode tersebut diantaranya adalah: 
1. Wawancara 

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan 
narasumber yang terkait yaitu pemilik industri gula kelapa 
untuk menunjang perolehan data dan informasi. Informasi 
yang dibutuhkan adalah informasi mengenai lingkungan 
internal dan eksternal industri rumah tangga gula kelapa. 

2. Kuesioner 
Merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan 
atau menyebarkan pertanyaan kepada responden, dengan 
harapan mereka akan memberikan respon terhadap 
pertanyaan yang diberikan. Pada penelitian ini terdapat dua 
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tahap pengisian kuesioner. Kuesioner pertama merupakan 
kuesioner untuk analisis SWOT yang digunakan untuk 
menilai pengaruh faktor internal maupun eksternal 
perusahaan terhadap pengembangan IRT gula kelapa. 
Kuesioner kedua merupakan kersioner metode ANP yang 
digunakan untuk menilai alternatif strategi yang tepat dan 
terbaik dalam mengembangkan IRT gula kelapa. Responden 
ahli dalam penelitian ini adalah pemilik dari industri rumah 
tangga gula kelapa yang berjumlah empat orang.  

3. Dokumentasi 
Teknik ini terutama digunakan untuk mendapatkan data 
sekunder maupun informasi yang relevan dengan 
permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh dari 
literatur, kajian pustaka, jurnal dan artikel hasil penerbitan 
sumber karya ilmiah. 
 

3.2.4 Penyusunan Kuesioner 
 

     Pada penelitian ini terdapat dua kuesioner yang digunakan. 
Kuesioner pertama merupakan kuesioner penilaian bobot dan 
rating faktor strategis internal dan eksternal industri 
menggunakan analisis SWOT. Kuesioner analisis SWOT dapat 
dilihat pada Lampiran 1. Kuesioner kedua merupakan kuesioner 
penilaian pembobotan strategi menggunakan metode Analytic 
Network Process (ANP). Penggunaan metode ANP digunakan 
untuk menggambarkan hubungan antar satu kriteria dengan 
kriteria yang lain sehingga didapatkan peringkat dari kriteria-
kriteria mulai dari terpenting hingga tidak penting. Kuesioner 
metode ANP dapat dilihat pada Lampiran 8. 
 
 
3.2.5 Validasi Kuesioner 
 
     Validasi kuesioner dilakukan sebagai langkah 
mengoptimalkan penyusunan kuesioner agar sesuai dengan 
tujuan penelitian yaitu untuk merencanakan strategi 
pengembangan industri rumah tangga gula kelapa. Validasi  
dilakukan dengan menggunakan metode face and content 
validity untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan 
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dapat mewakili dengan baik objek yang diteliti berdasarkan 
komponen dari setiap variabel yang diukur (Brink, et. al., 2006; 
Browning, 2006). Vadasi ini dilakukan oleh responden ahli yaitu 
pemilik industri rumah tangga gula kelapa. Tahap validasi 
kuesioner dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Tahap Validasi Kuesioner 
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3.2.6 Analisis Data dan Pengolahan Hasil 
 
     Penelitian ini menggunakan 2 metode yang saling berkaitan 
yaitu analisis SWOT yang digunakan untuk menentukan 
perencanaan strategi pengembangan IRT gula kelapa dan 
metode ANP yang digunakan untuk menentukan alternatif 
strategi pengembangan IRT gula kelapa di Desa Gledug 
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. 
 
3.2.6.1 Analisis SWOT 

 
1. Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 

External Faktor Evaluation (EFE) 
     Posisi pengembangan IRT gula kelapa dapat ditentukan 
berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian dan pengolahan 
kuesioner berupa analisis faktor internal dan eksternal. Analisis 
internal dilakukan untuk memperoleh faktor kekuatan yang 
dapat dimanfaatkan dan faktor kelemahan yang harus diatasi 
dalam pengembangan IRT gula kelapa. Analisis eksternal 
digunakan untuk mengetahui seberapa baik strategi yang 
dilakukan selama ini serta melihat peluang dan ancaman yang 
ada. Selanjutnya analisis faktor internal dan eksternal tersebut 
diolah dengan memakai Internal-Eksternal Matrix dan analisis 
SWOT yang selanjutnya menghasilkan alternatif strategi 
pengembangan IRT gula kelapa. Tahapan pengumpulan data 
meliputi: 
a. Analisis lingkungan internal dan eksternal industri 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
menentukan bobot dari faktor internal dan eksternal adalah 
pairwise comparison. Teknik ini berfungsi membandingkan 
setiap variabel pada kolom horizontal dengan variabell pada 
kolom vertical. Penentuan bobot pada setiap variabel yang 
dibandingkan menggunakan skala 1, 2, dan 3. Skala yang 
digunakan menunjukkan: 
1 = jika faktor eksternal atau internal pada baris/horizontal 
kurang penting daripada faktor strategis eksternal dan 
internal pada kolom/vertikal 
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2 = jika faktor strategis eksternal atau internal pada 
baris/horizontal sama penting daripada faktor strategis 
eksternal dan internal pada kolom/vertical 
3 = jika faktor strategis eksternal dan internal pada 
baris/horizontal sama lebih penting daripada faktor strategis 
eksternal dan internal pada kolom/vertikal 
     Bobot setiap faktor strategis diperoleh dengan 
me`nentukan total nilai setiap faktor strategis terhadap 
jumlah keseluruhan faktor strategis dengan menggunakan 

rumus:     
  

∑    
   

 

b. Pemberian nilai rating pada matriks Internal Factor 
Evaluation (IFE) 
Pemberian nilai peringkat/rating menunjukkan tingkat faktor 
strategis kekuatan yang berpengaruh terhadap 
pengembangan industri rumah tangga (IRT) gula kelapa. 
Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan 
berikut:  
1. Nilai 4, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kekuatan utama yang dinilai berpengaruh besar.  
2. Nilai 3, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kekuatan utama yang dinilai berpengaruh kecil.  
3. Nilai 2, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kekuatan kecil yang dinilai berpengaruh besar. 
4. Nilai 1, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kekuatan kecil yang dinilai berpengaruh kecil. 
Pemberian nilai peringkat/rating menunjukkan tingkat faktor 
strategis kelemahan yang berpengaruh terhadap 
pengembangan industri rumah tangga (IRT) gula kelapa. 
Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan 
berikut:  
1. Nilai 4, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahan kecil yang dinilai berpengaruh kecil. 
2. Nilai 3, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahan kecil yang dinilai berpengaruh besar. 
3. Nilai 2, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahan utama yang dinilai berpengaruh kecil. 
4. Nilai 1, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahan utama yang dinilai berpengaruh besar. 
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c. Pemberian nilai rating pada matriks External Factor 
Evaluation (EFE) 
Pemberian nilai peringkat didasarkan pada kemampuan IRT 
gula kelapa dalam meraih peluang yang ada. Pemberian 
nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut :  
1. Nilai 4, Jika industri mempunyai kemampuan sangat 

baik dalam meraih peluang tersebut.  
2. Nilai 3, Jika industri mempunyai kemampuan baik dalam 

meraih peluang tersebut.  
3. Nilai 2, Jika industri mempunyai kemampuan cukup 

baik dalam meraih peluang tersebut.  
4. Nilai 1, Jika industri mempunyai kemampuan tidak baik 

dalam meraih peluang tersebut. 
Pemberian nilai peringkat didasarkan pada besarnya 
ancaman yang dapat mempengaruhi keberadaan IRT gula 
kelapa. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada 
keterangan berikut :  
1. Nilai 4, Jika faktor ancaman memberikan pengaruh 

yang sangat lemah terhadap industri.  
2. Nilai 3, Jika faktor ancaman memberikan pengaruh 

yang lemah terhadap industri.  
3. Nilai 2, Jika faktor ancaman memberikan pengaruh 

yang kuat terhadap industri.  
4. Nilai 1, Jika faktor ancaman pengaruh yang sangat 

kuat terhadap industri. 
 

2. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE) 
     Nilai yang diperoleh dari matriks IFE dan EFE dimasukkan ke 
dalam matriks Internal-Eksternal (Internal-External Matrix) untuk 
memetakan  posisi perusahaan pada saat ini. Lebih lanjut 
berdasarkan posisi tersebut, perusahaan dapat menentukan inti 
strategi yang tepat untuk diterapkan (Yuliawati, 2008). Total skor 
bobot IFE dalam matriks IE, ditempatkan pada sumbu x dan 
total skor bobot EFE pada sumbu y. Pada sumbu x dari matriks 
IE, total skor bobot IFE sebesar 1.0 hingga 1.99 
menggambarkan posisi internal yang lemah, skor 2.0 hingga 
2.99 merupakan pertimbangan rata-rata, dan skor 3.0 hingga 
4.0 adalah kuat. Begitu pula dengan sumbu y, total skor bobot 
EFE dari 1.0 hingga 1.99 adalah pertimbangan rendah, skor 2.0 
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hingga 2.99 adalah medium, dan skor 3.0 hingga 4.0 adalah 
tinggi (Yuliawati, 2008).  
 
 

TOTAL RATA-RATA TERTIMBANG IFE 

TOTAL RATA-
RATA 

TERTIMBANG 
EFE 

 
Kuat 

3,0-4,0 

Rata-
rata 
2,0-
2,99 

Lemah 
1,0-1,99 

Tinggi 
3,0-4,0 

 
I II III 

Menengah 
2,0-2,99 

 
IV V VI 

Rendah 
1,0-1,99 

 
VII VIII IX 

     
Gambar 3.3 Matrik Internal-External (IE) 

 
 
     Matriks IE terbagi atas tiga bagian besar yang memiliki 
implikasi strategi yang berbeda, yaitu (Yuliawati, 2008): 
1. Divisi yang berada pada sel I, II, atau IV dapat 

melaksanakan strategi mengembangkan dan membangun 
(growth and build). Strategi yang umum dipakai adalah 
strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 
pengembangan produk) atau strategi integratif (integrasi ke 
belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horisontal). 

2. Divisi yang berada pada sel III, V, atau VII dapat 
melaksanakan strategi mempertahankan dan memelihara 
(hold and maintain). Strategi yang umum dipakai adalah 
penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

3. Divisi yang berada pada sel VI, VIII, atau IX, yakni strategi 
mengambil hasil atau melepaskan (harvest or divest). 
Strategi yang umum dipakai adalah strategi divestasi, 
strategi diversifikasi konglomerat dan strategi likuidasi. 
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3. Analisis Matriks Strengths-Weakness-Opportunity-
Threaths (SWOT) 
Yuliawati, (2008) menyatakan bahwa matriks SWOT 

digunakan untuk mencocokkan hasil yang diperoleh pada 
matriks IFE dan EFE. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel 
kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O (Strengths- 
Opportunity), stategi W-O (Weakness-Opportunity), strategi W-T 
(Weakness-Threaths), dan strategi S-T (Strengths- Threaths). 
Analisis SWOT merupakan alat untuk memaksimalkan peranan 
faktor yang bersifat positif, meminimalisasikan kelemahan yang 
terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak 
ancaman yang timbul (Rangkuti, 2003). Hasil analisis SWOT 
berupa sebuah matrik yang terdiri dari atas empat kuadran. 
Masing-masing kuadran merupakan perpaduan strategi antara 
internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal 
(peluang dan ancaman). 
     Menurut David (2002), langkah-langkah dalam menyusun 
matrik SWOT adalah sebagai berikut: 
a. Mendaftar peluang dan ancaman eksternal bagi perusahaan 
b. Mendaftar kekuatan dan kelemahan internal dari 

perusahaan 
c. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal 

dan mencatat hasilnya dalam strategi S-O 
d. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal 

dan mencatat hasilnya dalam strategi W-O 
e. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal 

dan mencatat hasilnya dalam strategi S-T 
f. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal 

dan mencatat hasilnya pada strateegi W-T 
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Tabel 3.1 Matrik SWOT  

 Kekuatan 
(Strengths/ S) 
 
Tentukan faktor 
kekuatan internal 

Kelemahan 
Weaknesess/ W) 
 
Tentukan faktor 
kelemahan internal 

 
Peluang 
(Opportunities/ O) 
 
Tentukan faktor 
peluang eksternal 

Strategi S-O 
 
Ciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

Strategi W-O 
 
Ciptakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan dan 
memanfaatkan 
peluang 

 
Ancaman 
(Threats/ T) 
 
Tentukan faktor 
ancaman eksternal 

Strategi S-T 
 
Ciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
mengatasi ancaman 

Strategi W-T 
 
Ciptakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari 
ancaman 

Sumber: David (2004) 
 
 

3.2.6.2 Analisis ANP 
 
     Untuk menentukan strategi prioritas dalam pengembangan 
IRT gula kelapa di Desa Gledug Kecamatan Sanankulon, 
Kabupaten Blitar, maka altenatif strategi yang telah dihasilkan 
diolah menggunakan metode ANP. Pengolahan data 
menggunakan ANP terdiri dari beberapa tahapan yang dapat 
dilihat pada diagram alir pembobotan ANP pada Gambar 3.4. 
1. Tahap pemodelan 

     Pemodelan akan menjadi dasar pembuatan kuesioner 
untuk menentukan bobot prioritas pada seluruh keterkaitan 
yang ada. Tahap pemodelan sendiri terdiri dari beberapa 
langkah, yaitu menentukan cluster dan node yang digunakan, 
kemudian menentukan keterkaitan yang terjadi antar cluster 
dan node yang telah teridentifikasi dan yang terakhir adalah 
menggambarkan model jaringannya. Jaringan dalam model 
tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang terjadi antar 
cluster dan node yang telah teridentifikasi. 

IFE 

EFE 
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     Tahap berikutnya pada pemodelan sistem adalah 
menentukan keterkaitan antar cluster dan node. Keterkaitan 
antar cluster terjadi karena adanya keterkaitan antar node. 
Keterkaitan berikutnya adalah keterkaitan antar node. 
Keterkaitan antar node ini akan digunakan sebagai input 
pengolahan data pada supermatrix. Seluruh keterkaitan 
antar node akan dibandingkan secara berpasangan, 
sedangkan node yang hanya memiliki satu keterkaitan node 
antar cluster  yang berbeda memiliki bobot 1. Keterkaitan 
antar cluster dan antar node yang telah teridentifikasi 
kemudian digambarkan model jaringannya. Keterkaitan 
antar cluster dan node akan digambarkan dalam bentuk 
jaringan. Model jaringan diperlukan karena keterkaitan di 
antara cluster dan node pada sistem evaluasi kinerja 
supplier merupakan yang memiliki hubungan timbal balik 
(feed back). 

2. Tahap pembobotan 
Pembobotan dilakukan pada seluruh keterkaitan antar 
cluster dan antar node yang memiliki lebih dari satu 
keterkaitan pada setiap cluster. Metode pembobotan sama 
seperti pada metode pembobotan pada AHP. Hasil 
pembobotan dikatakan konsisten apabila nilai inconsistency 
di bawah 0.10 sehingga diharapkan nilai konsistensinya 
90%-100%. Untuk Mendapatkan suatu nilai tertentu dari 
semua nilai responden (multi responden) dilakukan 
perhitungan rata-rata perbandingan yang secara sistematis 
dapat dituliskan dalam persamaan berikut:  

                 
    

     Dimana Aij merupakan rata-rata perbandingan antar 
kriteria Ai dan Aj untuk n responden; Zi merupakan nilai 
perbandingan antara kriteria Ai dan Aj untuk responden ke-i 
dengan nilai i = 1,2,....n; dan n merupakan jumlah responden. 
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Pemodelan

Pembobotan dengan ANP

Bobot Prioritas Keterkaitan antar clusterBobot Prioritas Keterkaitan antar node

Unweighted Supermatrix Matrix Cluster

Weighted

Limiting Matrix

Normalisasi Limiting Matrix

Bobot Kriteria Akhir
 

Gambar 3.4 Diagram Alir Tahap Pembobotan ANP 

 
 

3. Tahap bobot prioritas keterkaitan antar Cluster dan Node 
Hasil bobot prioritas yang diolah terlebih dahulu adalah hasil 
pembobotan keterkaitan antar cluster. Bobot prioritas yang 
diperolah akan disusun pada clustermatrix. Untuk mengukur 
konsistensi hasil perbandingan berpasangan dilakukan 
pencarian nilai Consistency Ratio (CR),yaitu: 

 

Consistency Ratio (CR) = 
  

  
            

Consistency Index (CI) = 
       

   
 

λ max = ∑(∑kolom x TPV) 
 
Dimana, RI merupakan random index; λ max merupakan 
nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria; n merupakan jumlah 
matrix perbandingan suatu kriteria; dan TPV merupakan 
total priority value. Matriks perbandingan dapat diterima jika 
nilai rasio konsistensi (CR) ≤ 0,1. Jika nilai CR   0,1 maka 
pertimbangan yang dibuat perlu diperbaiki. 
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4. Tahap cluster matrix dan unweight supermatrix 
Hasil bobot prioritas dari pembobotan keterkaitan antar 
cluster disusun pada cluster matrix. Setelah penyusunan 
pada cluster matrix, pembobotan dilanjutkan pada 
keterkaiatn antar node yang disusun pada matrix yang 
sesuai dengan selnya. Supermatrix yang diperoleh 
merupakan supermatrix yang masih belum terbobot 
(unweighted supermatrix), oleh karena itu perlu dilakukan 
pembobotan untuk mendapatkan supermatrix yang terbobot 
(weighted supermatrix). 

5. Tahap weighted supermatrix 
Nilai cluster matrix digunakan untuk memberi bobot 
unweighted supermatrix. Untuk mendapatkan weighted 
supermatrix adalah dengan mengalikan nilai dari sel cluster 
matrix dengan nilai di setiap sel unweighted supermatrix. 
Weinghted supermatrix yang terbentuk merupakan matrix 
stokastik, dimana jumlah pada setiap kolom sebesar 1 (satu). 

6. Tahap limiting matrix 
Setelah diperoleh weighted supermatrix, langkah selanjutnya 
adalah mencari limiting matrix untuk mendapatkan nilai 
prioritas stabil. Limiting matrix diperoleh dengan cara 
mengalikan supermatrix dengan dirinya sendiri hingga nilai 
bobot dinyatakan stabil. Nilai bobot dinyatakan stabil bila 
dominasi antar elemen telah terdistribusi pada keseluruhan 
matrix. 

7. Tahap normalisasi limiting matrix 
Tahap akhir adalah dengan menormalisasi limiting matrix. 
Normalisasi dilakukan untuk mengetahui kontribusi nilai 
bobot prioritas akhir seluruh node pada cluster-nya masing-
masing. Penetapan nilai unweighted supermatrix, weighted 
supermatrix, limiting matrix dan normalisasi limiting matrix 
dilakukan dengan menggunakan bantuan software Super 
Decision. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Karakteristik Agroindustri Gula Kelapa  

 
     Agroindustri gula kelapa merupakan salah satu industri yang 
berbahan baku nira kelapa. Gula kelapa adalah sumber 
pemanis selain gula pasir, aren dan gula tebu. Kecamatan 
Sanankulon, merupakan salah satu sentra produksi gula kelapa 
yang terdapat Kabupaten Blitar. Secara geografis, Desa Gledug 
berada pada jalur strategis ekonomi yang sangat potensial. 
Mengingat letaknya yang berbatasan dengan kota Blitar. Kondisi 
tersebut memberikan keuntungan pada pelaku ekonomi karena 
dekatnya jarak pasar sebagai sentra perdagangan.  
     Di Desa Gledug terdapat 15 pengrajin gula kelapa, dimana 
13 diantaranya mengelola usaha tersebut secara perorangan 
dan hanya menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. 
Pengelolaan secara perorangan ini mengakibatkan produksi 
yang berjalan tidak konsisten dengan kapasitasi produksi yang 
relatif kecil. Usaha yang dijalankan para pengrajin tersebut 
belum terdaftar dan memperoleh izin usaha dari Dinas 
Kesehatan atau Dinas Perindustrian setempat. Hal ini dirasa 
tidak terlalu penting oleh para pengrajin karena bagaimanapun 
bentuk dan kualitas gula kelapa yang dihasilkan akan selalu 
habis terjual. Disamping itu, dalam pengurusan izin tersebut 
memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sehingga 
pengrajin tidak mampu untuk mengurusnya.  
     Dua pengrajin gula kelapa yang lain telah menerapkan 
sistem pengelolaan yang lebih baik, dimana tenaga kerja yang 
digunakan merupakan warga sekitar tempat produksi. Jumlah 
tenaga kerja produksi berkisar 5-6 orang. Sebagian besar 
pekerja proses produksi adalah perempuan yang bertempat 
tinggal di sekitar industri. Sistem penggajian dibayarkan perhari 
sebesar Rp 12.000,- hingga Rp 18.000,- tergantung jumlah gula 
kelapa yang diproduksi oleh tiap pekerja. Dalam menjalankan 
usahanya, masing-masing pemilik industri berperan sebagai 
pengelola dengan dibantu para pekerjanya pada bagian 
produksi.  
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     Setiap hari para pengrajin memperoleh bahan baku nira 
kelapa dari warga sekitar yang berperan sebagai distributor rutin. 
Nira tersebut diperoleh langsung dari proses pemanenan yang 
dilakukan setiap pagi sehingga tidak terjadi penyimpanan bahan 
baku nira. Dengan demikian nira yang digunakan merupakan 
nira segar yang didapatkan tanpa menggunakan tambahan 
bahan pengawet. Dengan keberadaan bahan baku yang baik, 
diharapkan juga dapat menghasilkan produk yang berkualitas 
baik. Setiap 5 kg nira yang diperoleh penyadap dihargai Rp 
8.000,- hingga Rp 10.000- mengikuti harga gula kelapa yang 
ada di pasaran. Industri ini dapat mengasilkan gula kelapa rata-
rata sebanyak 30 kg per hari.  
     Jumlah kapasitas produksi yang dihasilkan oleh industri ini 
tergantung dengan jumlah permintaan gula kelapa yang ada di 
pasaran. Selain itu kemampuan produksi dari industri gula 
kelapa juga dipengaruhi oleh ketersediaan nira kelapa yang 
dihasilkan penderes. Jumlah dan kualitas nira yang dihasilkan 
para penderes sangat dipengaruhi oleh iklim lingkungan 
(Issoesetiyo,2004). Pada iklim kemarau nira yang dihasilkan 
memiliki rendemen yang tinggi meskipun jumlah nira yang 
dihasilkan tidak terlalu banyak. Pada musim penghujan jumlah 
nira yang dihasilkan relatif lebih banyak namun dengan 
rendemen yang rendah. Para pengrajin lebih mengutamakan 
kualitas dari produk yang dihasilkan dari pada kuantitas gula 
kelapa yang diproduksi. Dengan kondisi tersebut hasil produksi 
gula kelapa yang dihasilkan tidak menentu jumlahnya.   
     Gula kelapa yang dihasilkan oleh para pengrajin gula kelapa 
di Desa Gledug merupakan kualitas super, yaitu gula kelapa 
yang keras dan berwarna cerah coklat kekuning-kuningan. 
Baiknya kualitas gula kelapa tersebut dikarenakan beberapa 
faktor seperti penggunaan bahan baku yang berkualitas, 
keahlian pekerja dan sistem produksi yang baik. Gula kelapa 
dengan kualitas super memiliki nilai jual yang tinggi dengan 
harga berkisar Rp 12.000,- hingga Rp Rp 13.000,- per kilogram. 
Harga yang ditetapkan oleh produsen merupakan harga standar 
yang disepakati dalam menjual produk gula jawa tersbut dari 
produsen.Tingginya nilau jual tersebut dapat memberikan 
prospek yang baik bagi kesejahteraan pengrajin gula kelapa. 
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     Bagi para pengusaha industri rumah tangga Desa Gledug, 
pesaing utama dari produk gula kelapa yang dihasilkan adalah 
produk gula dengan kualitas dan spesifikasi sejenis. Para 
pengusaha IRT gula kelapa menyatakan bahwa gula kelapa 
memiliki karakteristik dan spesifikasi produk yang berbeda 
dengan produk gula merah lain seperti gula aren, gula tebu dan 
gula semut sehingga pangsa pasar yang ada tetap memilih 
menggunakan gula kelapa. Disamping prospek harga yang baik, 
keberlangsungan industri ini juga didukung dengan adanya 
prospek permintaan yang cukup besar. Terdapat 12 kelompok 
industri dengan 1500 industri makanan, minuman maupun 
komoditi agroindustri yang menggunakan gula merah sebagai 
bahan baku, bahan tambahannya maupun bahan pengawetnya 
(Tabel 4.1). Kondisi ini menunjukkan bahwa industri gula kelapa 
memiliki peluang dalam penyediaan lapangan kerja khususnya 
bagi masyarakat disekitar lingkungan industri. 
     Gula kelapa yang dihasilkan oleh pengrajin gula kelapa di 
Desa Gledug tidak dipasarkan secara eceran. Para pengrajin 
gula hanya berperan sebagai produsen pemasok, dimana 
produk yang dihasilkan akan dijual oleh pihak selanjutnya 
kepada konsumen akhir. Dalam hal ini para pengrajin tidak 
memiliki merek dagang atau label pada produk yang dihasilkan. 
Proses pelabelan dan pengemasan dilakukan oleh pihak 
selanjutnya selaku pengemas dan pemasar produk. Pemasaran 
produk tersebut telah tersebar di beberapa kota, diantaranya 
Tuban, Pati, Srengat, Malang dan Blitar. Pemasaran yang 
dilakukan menerapkan sistem kemitraan dengan pola dagang 
umum. 
     Awalnya pemasaran dilakukan dengan cara menjalin 
hubungan kemitraan kepada beberapa pedagang dan akhirnya 
meluas. Secara tidak langsung proses promosi terjadi dari mulut 
ke mulut. Pihak pengrajin tidak menggunakan jasa orang lain 
untuk memasarkan produknya. Sebagian besar proses jual beli 
yang oleh pembeli dilakukan dengan cara pemesanan. Pihak 
pemesan akan mengambil produk yang dipesan sesuai waktu 
pengambilan yang telah disepakati oleh pengrajin dan pembeli. 
Pemesan melakukan pembayaran sebanyak dua kali, yaitu saat 
pemesanan produk dan setelah produk siap untuk diambil. 
Jumlah pembayaran yang dilakukan tergantung kesepakatan 
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dari pihak pengrajin dan pihak pemesan. Sebelum dilakukan 
pengiriman, pihak pengrajin dan pemesan akan melakukan 
pengecekan pada gula kelapa yang akan dikirim meliputi berat 
tiap kemasan dan penampakan produk. Apabila terjadi ketidak 
sesuaian, maka pihak pengrajin akan melakukan penggantian 
produk tersebut. 
 
 
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Industri Skala Sedang dan Besar 

yang Menggunakan Bahan Baku Gula Merah 

No Jenis Industri 

Jumlah 
Industi 

Kebutuhan Gula 
Merah (ton) 

2000 2004 2000 2004 

1 Pengolahan dan 
pengawetan daging 16 21 13 15 

2 Roti, kue, biskuit 114 176 78 82 
3 Coklat bubuk, coklat dan 

kembang gula 85 94 38 42 
4 Kecap manis 61 73 8023 7956 
5 Kerupuk, emping, karak 95 101 56 63 
6 Kopi goreng dan kopi bubuk 9 11 14 16 
7 Makanan lainnya 83 116 432 455 
8 Anggur 19 10 8 9 
9 Limun, soda 67 56 4 3 
10 Pengawetan sayuran 25 36 8 13 
11 Pengeringan dan 

pengolahan tembakau 805 873 15 18 
12 Rokok kretek 129 176 225 237 

Jumlah kelompok industri 12 12 - - 
Jumlah industri 1508 1743 - - 
Jumlah penyerapan bahan baku - - 8914 8909 

Sumber: BPS Statistik Industri (2004) 
 

 
4.2 Faktor-Faktor Lingkungan yang Berpengaruh Terhadap 

Pengembangan IRT Gula Kelapa 
 

     Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 
pengembangan IRT gula kelapa di Desa Gledug, Kabupaten 
Blitar terdiri dari faktor internal serta faktor eksternal industri. 
Dengan melakukan analisis terhadap lingkungan internal 
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maupun eksternal industri, akan diperoleh berbagai informasi 
yang dapat mendukung dalam menentukan strategi yang tepat 
dalam pengembangan IRT gula kelapa. Analisis lingkungan 
internal dimaksudkan untuk mengembangkan daftar kekuatan 
yang dimanfaatkan oleh industri dan daftar kelemahan yang 
harus diatasi oleh industri tersebut. Analisis terhadap lingkungan 
eksternal dapat digunakan  untuk mengembangkan suatu daftar 
peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan dan daftar 
ancaman yang harus dihindari oleh perusahaan. 
 
4.2.1 Faktor Internal 

 
a. Kekuatan (strengths) 
1. Tenaga Kerja Lokal Cukup Tersedia 
     Untuk mengelola industri gula kelapa sebagai keunggulan 
daerah, diperlukan tenaga kerja yang handal baik dari segi 
kualitas dan kuantitas. Tenaga kerja lokal merupakan warga 
Desa Gledug yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar 
industri rumah tangga gula kelapa yang dapat berperan dan 
berpeluang sebagai pekerja pada industri tersebut. Sugiharto 
(2005) menyatakan bahwa keberadaan tenaga kerja lokal 
sangat menguntungkan bagi industri gula kelapa. Hal ini 
dikarenakan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya 
dapat saling mendukung pengembangan industri dan 
perekonomian masyarakat sekitar. Tenaga kerja lokal yang 
digunakan di industri rumah tangga gula kelapa Desa Gledug 
pada umumnya adalah tenaga kerja perempuan. Perempuan 
yang sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga tidak 
terlalu memiliki kegiatan sehingga waktu luang mereka dapat 
dimanfaatkan untuk menjadi pekerja di industri gula kelapa yang 
ada di sekitar lingkungan mereka. Para pekerja perempuan ini 
berfungsi sebagai pekerja bagian produksi yang bertugas 
menghasilkan gula kelapa. Di lain pihak jumlah tenaga kerja 
penderes nira semakin berkurang dikarenakan semakin 
jarangnya masyarakat yang mau memanen nira dari pohon 
kelapa yang tingginya telah mencapai 15-20 meter. Namun, 
dengan jumlah tenaga penderes yang ada hingga saat ini, 
kebutuhan nira untuk produksi gula kelapa dirasa masih dapat 
tercukupi.  
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2. Ketersediaan Teknologi Tepat Guna 
     Penggunaan teknologi akan sangat berperan terhadap 
kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan. Terjaganya 
kualitas produk gula kelapa yang dihasilkan akan 
mempermudah kupaya pengembangan industri. Teknologi tepat 
guna dapat diartikan sebagai teknologi maupun pengetahuan 
yang dapat diterapkan sesuai kondisi sosial, budaya, tingkat 
ekonomi serta nilai-nilai lain yang ada pada suatu industri (Dyah, 
2005). Beberapa teknologi tepat guna yang telah diterapkan 
pada industri rumah tangga gula kelapa Desa Gledug 
diantaranya adalah pengembangan tungku pemasakan dan alat 
cetakan gula kelapa.  
     Pada umumnya tungku pemasakan yang digunakan pada 
industri rumah tangga gula kelapa ialah tungku pemasakan 
dengan satu lubang yang terbuat dari batu bata yang disusun. 
Tungku ini hanya dapat digunakan untuk satu proses produksi 
sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk 
menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak. Oleh karena 
itu dibuat tungku dengan tiga lubang sekaligus sehingga proses 
produksi lebih cepat dalam menghasilkan produk dengan 
kuantitas yang lebih banyak (Suporno, 2007).  
     Secara konvensional pencetakan gula kelapa dilakukan 
menggunakan batok kelapa yang terbelah menjadi dua. Metode 
ini dirasa tidak efektif karena berat gula kelapa tiap cetakan bisa 
berbeda satu sama lain. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, maka dibuatlah cetakan gula kelapa yang terbuat dari 
balok kayu yang diberi lubang tempat pencetakan kelapa 
dengan ukuran yang seragam (Ekowati, 2010). Dengan 
demikian ukuran dari tiap gula kelapa bisa seragam dan lebih 
terjamin kualitasnya.  
3. Potensi Investasi 
     Dalam mendukung kemajuan serta pembangunan daerah, 
Pemerintah Kabupaten Blitar menerapkan kebijakan deregulasi 
perangkat lunak dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
yang didukung oleh data dan informasi yang valid dan up to 
date (Pemerintah Kabupaten Blitar, 2012). Hal ini dilakukan 
pemerintah setempat untuk menciptakan kondisi pembangunan 
yang partisipatif sehingga memberikan peluang besar bagi para 
investor untuk berinvestasi serta mendukung terlaksananya 
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pembangunan daerah. Dengan memperhatikan kondisi tersebut 
maka kelancaran serta kesinambungan dalam pergerakan iklim 
investasi daerah akan lebih terjamin. Besarnya potensi investasi 
di Kabupaten Blitar ditunjukkan dengan mudahnya perizinan 
investasi baik secara online maupun langsung di Kantor 
Pelayanan Terpadu (Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Nasional, 2010). Dengan mudahnya investasi di Kabupaten 
Blitar, dapat memberikan peluang besar bagi pengembangan 
industri rumah tangga gula kelapa baik melalui perkebangan 
teknologi dan pendanaan usaha.  
4. Sumberdaya Lahan 
      Dalam upaya pengembangan IRT gula kelapa, dibutuhkan 
adanya dukungan pasokan bahan baku kelapa yang 
berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dengan 
melakukan pemberdayaan dan pemaksimalan penggunaan 
lahan perkebunan sebagai media pengembangan komoditas 
kelapa. Menurut data Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur 
(2010), luas areal perkebunan Kabupaten Blitar sebesar 37.825 
Ha dan belum diupayakan secara optimal. Dengan 
pengoptimalan penggunaan lahan perkebunan tersebut sebagai 
perkebunan kelapa, akan memberikan jaminan pasokan bahan 
baku nira kelapa bagi industri gula kelapa. Hutasoit (2008) 
menyatakan, dengan pengoptimalan lahan dapat meningkatkan 
peran serta masyarakat dalam pemanfaatan lahan terlantar 
sebagai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam 
dalam melaksanakan pembangunan wilayah. 
 
b. Kelemahan (weakness) 
1. Keterampilan pengrajin 
     Kualitas pengrajin gula kelapa sebagai pelaku utama dalam 
proses produksi gula kelapa tidak terlepas dari pengetahuan 
dan keterampilan yang dimiliki. Keterampilan dalam melakukan 
pengolahan maupun inovasi produk yang dihasilkan dapat 
dijadikan ukuran kinerja dari pengrajin. Selama ini, kualitas gula 
kelapa yang dihasilkan ditentukan oleh pemilik industri sehingga 
pengetahuan dan keterampilan dari pengrajin hanya terbatas 
pada bagaimana memproduksi gula kelapa saja. Gula kelapa 
yang dihasilkan setiap proses produksi sering memiliki kualitas 
yang tidak sama, bahkan dalam satu kali proses produksi gula 
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kelapa yang dihasilkan memiliki kualitas yang berbeda. Namun 
hal ini masih dianggap wajar ketika produk yang dihasilkan 
berada pada batas toleransi yang ditentukan. Terkadang para 
pengrajin melakukan pemasakan ulang pada produk gula 
kelapa yang tidak sesuai dengan klasifikasi kualitas yang 
ditentukan. Masril (2005) menyatakan bahwa karena 
terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, para 
pengrajin gula kelapa selalu menerima apa adanya hasil 
penjualan yang diperoleh akibat tidak adanya konsistensi 
kualitas produk yang dihasilkan. 
2. Sumberdaya Tenaga Penyuluh 
     Dalam mendukung upaya pembangunan di sektor industri 
yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah, keberadaan 
tenaga penyuluh lapang akan sangat membantu dalam 
penyampaian informasi kepada pengrajin gula kelapa. 
Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh di Kabupaten Blitar 
merupakan salah satu penyebab terhambatnya pengembangan 
pembangunan di berbagai sektor industri kecil. Jumlah tenaga 
penyuluh yang kurang memadai ini berdampak pada tidak 
meratanya informasi yang seharusnya dapat diterima oleh para 
pelaku industri kecil. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap 
pengetahuan para pengrajin gula kelapa yang terbatas karena 
berkaitan erat dengan informasi yang terus mengalami 
penyesuaian (Kompas, 2006). Dengan demikian dibutuhkan 
adanya sejumlah tenaga penyuluh yang dapat mendukung 
keberhasilan pengrajin dalam menghasilkan produk melalui 
penyesuaian informasi serta pengembangan teknologi yang 
digunakan. 
3. Informasi Pasar 

Salah satu alasan lambatnya perkembangan industri gula 
kelapa dipengaruhi oleh terbatasnya informasi pasar yang 
diterima oleh pengrajin. Untuk dapat melakukan pengembangan 
IRT gula kelapa diperlukan adanya informasi yang mudah dan 
cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar 
faktor produksi. Informasi mengenai pasar merupakan landasan 
yang dapat digunakan dalam melakukan pengembangan 
kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Effendi (2005) 
menyatakan bahwa informasi tentang pasar produksi sangat 
diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang 
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dihasilkan. Selama ini, sebagian besar informasi pasar di 
Kabupaten Blitar dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan 
penampung hasil industri rakyat dan industri besar. Kondisi ini 
mengakibakan terbatasnya informasi perkembangan pasar 
maupun informasi mengenai pengembangan internal industri 
yang diterima oleh para pengrajin. Dengan demikian para 
pengrajin akan mengalami kesulitan dalam mengakses 
perkembangan pasar, kesulitan dalam menentukan posisi pasar 
potensial yang akan dituju, mengakibatkan rendahnya orientasi 
pasar dan lemahnya daya saing produk gula kelapa yang 
dihasilkan di tingkat nasional. 
4. Ketersediaan Modal 

Modal merupakan faktor penting yang tidak dapat dipungkiri 
dalam upaya pengembangan IRT gula kelapa sebagai produk 
unggulan daerah. Hal ini dikarenakan modal dapat menjadi 
salah satu input proses dalam investasi jangka panjang. 
Tambunan (2003) menyatakan bahwa modal menjadi hal yang 
sangat diperhitungkan dalam rangka mengontrol keuangan 
dalam sebuah bisnis dalam periode waktu yang sudah 
terencana. Kondisi yang terjadi pada IRT gula kelapa Desa 
Gledug hingga saat ini, para pengrajin gula kelapa sangat sulit 
mengakses permodalan baik dari bank maupun lembaga 
keuangan lainnya. Pihak bank sulit memberikan pinjaman 
karena terbatas masalah agunan, bahkan tak jarang sebagian 
pengrajin terjerat praktik rentenir. Penyebab sulitnya 
memperoleh modal dikarenakan IRT gula kelapa yang terdapat 
di Desa Gledug masih belum memiliki nomer perijinan dagang 
dan belum terdaftar di Dinas Perindustrian Kabupaten Blitar 
sehingga berdampak pada tidak lolosnya persyaratan 
administrasi untuk peminjaman modal. Lemahnya modal yang 
dimiliki para pengrajin gula kelapa tersebut berdampak buruk 
pada keberlanjutan IRT gula kelapa sehingga menyebabkan 
sulitnya pengembangan IRT gula kelapa dan pengembangan 
ekonomi wilayah. 
5. Kelembagaan Penunjang 

Peran kelembagaan sendiri sebenarnya dapat dilihat dari 
kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan 
perekonomian di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja 
terbesar, pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan 



 

50 
 
 

pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber 
inovasi serta sumbangannya dalam menjaga neraca 
pembayaran melalui kegiatan ekspor (Munigar, 2009). Di 
Kabupaten Blitar telah banyak berdiri lembaga baik dalam 
bentuk kelompok industri gula kelapa, koperasi maupun asosiasi 
industi usaha kecil. Namun peran dari lembaga tersebut masih 
belum jelas dan tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak 
dapat menaungi kebutuhan informasi para pengrajin mengenai 
akses pendanaan, tata niaga maupun studi kelayakan industri 
sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari para pengrajin gula 
kelapa. Sulitnya memperoleh sumberdaya manusia yang 
bertugas mengelola lembaga tersebut merupakan alasan tidak 
berfungsinya peran kelembagaan dengan baik. 

 
4.2.2 Faktor Eksternal 

 
a. Peluang (opportunities) 
1. Potensi Pasar 
     Penggunaan gula kelapa sebagai bahan baku maupun 
bahan tambahan pada berbagai industri seperti industri kecap, 
industri makanan dan industri roti serta keguanaannya sebagai 
bahan masakan makanan pada rumah tangga memberikan 
peluang pasar yang sangat baik untuk pengembangan IRT gula 
kelapa. Seiring dengan peningkatan jumlah permintaan produk 
industri-industri tersebut, industri gula kelapa dituntut untuk 
melakukan pengembangan pada usahanya baik dalam skala 
produksi maupun kapasitas produksinya (Rustiadi, 2007). 
Berdirinya berberapa industri pengolahan makanan seperti 
industri kecap, industri roti dan industri makanan khas Blitar 
yang berada disekitar IRT gula kelapa Desa Gledug, 
memberikan peluang besar bagi terbukanya potensi pasar IRT 
gula kelapa. Perkembangan pasar dari industri-industri 
pengolahan makanan tersebut secara tidak langsung akan 
memacu adanya peningkatan dan pengembangan IRT gula 
kelapa di Desa Gledug melalui peningkatan kapasitas maupun 
kualitas gula kelapa yang dihasilkan. Dengan memanfaatkan 
peluang potensi pasar tersebut, perkembangan dari IRT gula 
kelapa Desa Gledug dapat berjalan dengan stabil dan kontinyu. 
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2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Semakin berkembang dan tumbuhnya ilmu pengetahuan 

baik mengenai budidaya, pengolahan pasca panen, pengolahan 
hasil dan agrobisnis kelapa memberikan dampak positif bagi 
pengembangan IRT gula kelapa (Allorerung, 2003). 
Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dapat 
memberikan nilai tambah bagi industri serta dapat mendorong 
adanya pengembangan pada industri tersebut (Martoyo, 2005). 
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang 
pesat saat ini akan sangat menguntungkan bagi industri-industri 
kecil dalam hal pembaharuan teknologi yang digunakan. 
Dengan memanfaatkan keadaan tersebut, dapat dikembangkan 
berbagai teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan 
IRT gula kelapa Desa Gledug seperti mesin pengaduk adonan 
otomatis, cetakan gula kelapa dengan berbagai ukuran maupun 
alat bantu pemanenan nira kelapa. Oleh karena itu dengan 
berkembangnya ilmu dan teknologi akan sangat mendukung 
pengembangan industri gula kelapa  baik dengan peningkatan 
kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan. 
3. Dukungan Pemerintah Daerah 
     Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 
3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah( RPJMD ) 
Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 serta beberapa peraturan 
perundangan lainnya, Pemerintah Kabupaten Blitar bertujuan 
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 
berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, 
terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya 
saing dan ekonomi pedesaan (PemKab. Blitar, 2011). Dengan 
mengacu pada tujuan tersebut, Pemerintah Daerah setempat 
berupaya menerapkan upaya-upaya strategis yang berfungsi 
membangun perekonomian masyarakat melalui upaya 
pemberdayaan industri pengolahan lokal yang ada di Kabupaten 
Blitar. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan 
dan motivasi bagi perindustrian lokal untuk melakukan 
peningkatan kualitas produk agar dapat menjadi produk 
unggulan daerah. Dengan demikian, adanya tujuan pemerintah 
tersebut akan mendukung para pengrajin gula kelapa Desa 
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Gledug dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan 
taraf ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha lokal. 
4. Ketersediaan Tenaga Kerja 

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu input 
proses yang mempengaruhi produksi gula kelapa baik dalam 
proses produksi maupun penyedia bahan baku. Terbatasnya 
jumlah tenaga kerja pada suatu industri, akan berdampak pada 
sulitnya proses pengembangan industri. Dengan demikian 
dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup dalam 
mencapai pengembangan tersebut. Ketersediaan tenaga kerja 
di Kabupaten Blitar cukup tersedia. Menurut hasil pendataan 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar (2011), pada tahun 2010 
terdapat 25.318 orang pencari kerja yang terdiri dari 11.025 laki-
laki dan 14.293 perempuan. Pencari kerja usia produktif umur 
16-24 tahun sebanyak 21.572 orang yang terdiri dari 10.492 
laki-laki dan 11.080 perempuan. Besarnya jumlah pencari kerja 
tersebut merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan 
oleh IRT gula kelapa Desa Gledug untuk memperoleh tenaga 
kerja berkualitas yang memiliki kemampuan dan keterampilan 
yang dibutuhkan oleh industri. Dengan adanya tenaga kerja yng 
berkualitas, diharapkan upaya pengembangan IRT gula kelapa 
dapat terlaksana melalui inovasi produk maupun inovasi 
teknologi yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut.  
5. Budaya Penduduk Setempat 

Masyarakat Desa Gledug pada umumnya merupakan 
masyarakat agraris yang hidup bertopang pada hasil pertanian 
dan olahannya. Sebagian besar masyarakat setempat lebih 
memilih hidup dan beraktivitas dengan memanfaatkan kekayaan 
sumberdaya alam yang ada di lingkungan mereka. Pengelolaan 
yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak bersifat 
ekploratif sehingga kualitas sumberdaya alam yang ada terjaga 
dengan baik. Luasnya lahan perkebunan di daerah pedesaan 
sebagian besar ditanami dengan pohon kelapa. Budidaya 
tanaman kelapa menjadi salah satu mata pencaharian 
mayarakat dengan cara menjual kelapa yang dihasilkan. 
Keberadaan industri gula kelapa menjadi salah satu peluang 
bagi masyarakat dalam menjual hasil penyadapan nira kelapa. 
Issoesetiyo (2004) menyatakan bahwa dengan memaksimalkan 
peran budaya dan usaha masyarakat tersebut dapat 
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memberikan peluang bagi pengembangan kelangsungan 
industri gula kelapa. 
b. Ancaman (threat) 
1. Penyempitan Lahan Karena Pembangunan 

Bertamabahnya jumlah penduduk mununtut tersedianya 
lahan yang lebih luas dalam pemenuhan pembangunan. 
Peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,48 persen 
selama periode 2000-2010 di Kabupaten Blitar merupakan salah 
satu penyebab penurunan jumlah lahan perkebunan sebesar 
3,6 persen (BPS Kabupaten Blitar, 2011). Apabila kondisi ini 
terus berlangsung, maka akan berakibat pada turunnya jumlah 
pohon kelapa sebagai penghasil nira kelapa. Secara tidak 
langsung hal ini akan berpengaruh pada jumlah nira kelapa 
yang dihasilkan sehingga akan menurunkan produktivitas 
pengrajin akibat terbatasnya jumlah bahan baku nira. 
Penyempitan lahan ini terjadi akibat tidak menyeluruhnya 
pembahasan dan penerapan sistem peraturan dan perundang-
undangan yang dikelola oleh pemerintah daerah sehingga 
menimbulkan adanya ketimpangan peraturan yang berdampak 
pada ketidak teraturan pembangunan di daerah. Dengan 
demikian, pertumbuhan industri gula kelapa juga akan 
terhambat dan keberadaan industri rumah tangga gula kelapa 
akan tergeser dengan industri lain. 
2. Fluktuasi Harga Produk 

Fluktuasi harga yang terjadi pada sektor perekonomian 
sangat mempengaruhi stabilitas dari industri kecil dalam hal 
keberlanjutan maupun pengembangan produk (Tambunan, 
2003). Fluktuasi harga merupakan ancaman bagi 
pengembangan IRT gula kelapa, karena dengan ketidakpastian 
harga jual akan berpengaruh pada tingkat produktivitas 
pengrajin. Dengan adanya berbagai kelemahan yang dimiliki 
seperti lemahnya modal dan lemahnya informasi pasar,  akan 
mempersulit para pengrajin bersaing pada kondisi harga produk 
yang tidak menentu. Beberapa hal yang mempengaruhi harga 
gula kelapa di Kabupaten Blitar antara lain permainan harga 
oleh perusahaan-perusahaan besar, pengepul dan tengkulak 
serta kurangnya informasi pasar yang dimiliki pengrajin. 
Disamping itu, keadaan perekonomian yang tidak stabil saat ini 
juga memberikan pengaruh pada tidak stabilnya harga produk 
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gula kelapa di pasaran, kesulitan menentukan harga yang 
bersaing di pasar serta kesulitan dalam menentukan nilai jual 
produk di kalangan pengrajin. Kondisi ini diperparah dengan 
tidak adanya peraturan dan perundang-undangan yang 
mendukung dan mengatur dengan jelas mengenai 
pengusahaan dan pengelolaan produk olahan industri kecil oleh 
pemerintah daerah. Selain itu pengaruh iklim yang berubah-
ubah akan berpengaruh pada kualitas gula kelapa yang 
dihasilkan sehingga mengakibatkan tidak stabilnya harga gula 
kelapa dipasaran.  
3. Hama Tanaman 

Salah satu faktor alam yang tidak bisa dihindarkan dari 
usaha di sektor agroindustri adalah adanya hama tanaman. 
Keberadaan hama tanaman sering kali mengakibatkan 
kerusakan pada perkebunan kelapa sebagai penghasil bahan 
baku gula kelapa. Perusakan oleh hama tersebut berdampak 
pada turunnya jumlah produksi nira kelapa dan terkadang 
mengakibatkan turunnya kualitas nira kelapa. Pengontrolan 
keberadaan dan jumlah hama tanaman perlu dilakukan untuk 
menjamin pasokan nira kelapa yang berkualitas agar dapat 
dihasilkan gula kelapa yang berkualitas juga. Jenis hama yang 
banyak dijumpai di perkebunan kelapa desa Gledug adalah 
kumbang besar yang merusak pucuk bunga kelapa dan juga 
adanya tupai yang merusak sadapan nira yang dihasilkan. Hal 
yang biasa dilakukan oleh pada penyadap nira Desa Gledug 
untuk mengurangi dan memberantas hama yang ada yaitu 
dengan memasang jebakan dan melakukan pengontrolan 
berkala saat pemanenan hasil sadapan nira. 
4. Hukum dan Perundang-undangan 

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu 
diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. 
Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur 
kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik 
dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan yang 
tak kalah penting adalah fungsinya atau peranannya dalam 
mengatur kegiatan ekonomi (Sugiharto, 2005). Keberadaan 
hukum dan perundang-undangan terkadang memberikan 
ancaman bagi IRT gula kelapa Desa Gledug karena 
penerapannya yang menyimpang dan menimbulkan kontradiksi 
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pada industri. Hingga saat ini pembahasan hukum maupun 
perundang-undangan bagi usaha industri kecil sangat lemah 
sehingga menimbulkan kerugian bagi industri kecil baik dalam 
penerapannya maupun penggunaanya. Tidak adanya 
pembahasan yang menyeluruh pada sistem perundang-
undangan yang ada dapat menimbulkan ketimpangan dalam 
pelaksanaan hukum yang ada sehingga dapat menghambat 
pengembangan IRT gula kelapa Desa Gledug. Dengan 
demikian, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah setempat 
dengan cara menciptakan dan menerapkan peraturan dan 
perundang-undangan yang mampu menjamin keberlangsungan 
serta pengembangan industri gula kelapa. 
 
4.3 Hasil Evaluasi Lingkungan Internal Industri 

 
     Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor internal yang 
berpengaruh pada pengembangan industri rumah tangga gula 
kelapa di Desa Gledug, maka selanjutnya dilakukan evaluasi 
terhadap faktor-faktor tersebut baik dari kekuatan dan 
kelemahan yang ada dengan menggunakan Matrix Internal 
Factor Evaluation (IFE). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, 
diperoleh hasil bobot, peringkat dan nilai pembobotan yang 
dapat dilihat pada Tabel 4.2. Hasil evaluasi lingkungan internal 
industri menunjukkan adanya tingkat kepentingan relatif suatu 
faktor dengan faktor lainnya yang dinyatakan oleh hasil bobot 
faktor tersebut. Dari hasil evaluasi itu juga diperoleh nilai skor 
total dari faktor internal industri yang dapat digunakan untuk 
menentukan jenis strategi yang tepat untuk mengembangkan 
industri rumah tangga gula kelapa Desa Gledug. 
     Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa terdapat empat 
faktor kunci kekuatan yang dimiliki IRT gula kelapa dalam 
mendukung pengembangan industri tersebut. Faktor kekuatan 
tersebut meliputi tersedianya tenaga kerja lokal, ketersediaan 
teknologi tepat guna, potensi investasi yang menguntungkan, 
dan sumberdaya lahan. Dari keempat faktor tersebut, 
tersedianya tenaga kerja lokal merupakan faktor kunci kekuatan 
yang memiliki nilai skor tertinggi sebesar 0,466 dengan rating 
bernilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga 
kerja lokal merupakan faktor kekuatan yang paling berpengaruh 



 

56 
 
 

dalam mendukung upaya pengembangan industri rumah tangga 
gula kelapa. Tambunan (2003) menyatakan bahwa keberadaan 
tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup berfungsi sebagai 
input penting yang berguna dalam menjalankan fungsi produksi 
pada industri dalam mengolah bahan baku yang ada menjadi 
produk yang berkualitas. Dengan demikian kelancaran serta 
keberlangsungan proses produksi akan terjamin sehingga dapat 
mendukung upaya pembangunan industri rumah tangga gula 
kelapa (Wahyuni, 2005). 
 
 
Tabel 4.2 Matrik Hasil Perhitungan Internal Factor Evaluation (IFE) 

Faktor Strategis Bobot Rating Skor 

Kekuatan 

 Tenaga kerja lokal cukup tersedia 0.117 4 0.466 

 Sumberdaya Lahan 0.118 3 0.354 

 Ketersediaan teknologi tepat guna  0.108 3 0.325 

 Potensi investasi yang 
menguntungkan 

0.108 3 0.325 

Kelemahan 

 Sumberdaya tenaga penyuluh 0.100 3 0.301 

 Kelembagaan penunjang 0.099 3 0.296 

 Informasi pasar 0.128 2 0.236 

 Ketrampilan pengrajin 0.105 2 0.210 

 Ketersediaan modal 0.136 1 0.126 

Total 1  2.641 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 
 
     Sementara faktor kekuatan lain yang mempunyai pengaruh 
penting dalam pengembangan IRT gula kelapa yaitu 
sumberdaya lahan dengan nilai skor 0,354 ketersediaan 
teknologi tepat guna dengan nilai skor 0,325; dan potensi 
investasi yang menguntungkan dengan nilai skor 0,325. 
Wahyuni (2005) menyatakan bahwa keberadaan sumberdaya 
lahan yang cukup dan berkualitas dapat berfungsi sebagai lahan 
perkebunan kelapa potensial yang berguna dalam 
menghasilkan nira yang berkualitas sebagai bahan baku gula 
kelapa. Disamping itu Kusbianto (2010) menyatakan, dengan 
tersedianya lahan yang cukup juga dapat berfungsi sebagai 
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areal pengembangan industri. Penggunaan teknologi yang tepat 
akan sangat berguna untuk mengoptimalkan kuantitas dan 
kualitas produk gula kelapa yang dihasilkan (Tjiptoherijanto, 
2008). Berkembangnya industri daerah akan membuka peluang 
bagi pertumbuhan iklim investasi. Besarnya investasi yang 
masuk pada suatu daerah akan mendukung pertumbuhan serta 
perkembangan bagi industri-industri kecil maupun industri 
rumah tangga yang ada (Munigar, 2009). 
     Terdapat lima elemen kunci faktor kelemahan yang 
mempengaruhi perkembangan IRT gula kelapa diantaranya 
adalah keterampilan pengrajin, sumberdaya tenaga penyuluh, 
informasi pasar, ketersediaan modal, dan kelembagaan 
penunjang. Ketersediaan modal merupakan kelemahan utama 
yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap 
pengembangan IRT gula kelapa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
skor yang diperoleh dari matriks IFE sebesar 0,126 dengan nilai 
rating 1. Sesuai dengan yang disampaikan Tambunan (2003) 
bahwa, lemahnya modal yang dimiliki para pengrajin gula 
kelapa berdampak buruk pada keberlanjutan serta 
pengembangan IRT gula kelapa. Keberadaan jumlah modal 
yang terbatas, akan sulit bagi suatu industri untuk mencukupi 
kebutuhan pembiayaan produksi mulai dari pembiayaan bahan 
baku, pembiayaan tenaga kerja, maupun pembiayaan produksi. 
Dengan demikian dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang 
dapat mendukung baik dari kelembagaan permodalan swasta  
maupun lembaga permodalan pemerintah seperti koperasi 
simpan pinjam, Bank Perkreditan Rakyat yang dapat menjamin 
keberlangsungan industri rumah tangga gula kelapa. Dalam 
pelaksanaannya, juga dibutuhkan dukungan pemerintah daerah 
yang mengatur perundang-undangan serta peraturan yang jelas 
mengenai peminjaman modal bagi industri kecil. 
     Disamping itu, faktor kelemahan lain yang dapat 
menghambat pengembangan IRT gula kelapa apabila tidak 
diatasi adalah informasi pasar dengan nilai skor sebesar 0,236 
dan ketrampilan pengrajin dengan nilai skor sebesar 0,210. Hali 
ini sesuai dengan yang disampaikan Effendi (2005) bahwa 
informasi pasar yang buruk akan menghambat proses 
pemasaran produk, rendahnya orientasi pasar dan lemahnya 
daya saing produk di tingkat global. Keterampilan pengrajin 
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merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari proses 
produksi yang terjadi, terbatasnya keterampilan pengrajin akan 
mempengaruhi hasil produk baik dari aspek kualitas maupun 
kuantitas (Masril, 2005). Lemahnya informasi pasar dan 
keterampilan pengrajin ini dapat diatasi apabila fungsi 
kelembagaan penunjang berjalan dengan baik. Apabila hal 
tersebut terjadi, maka proses alih informasi dan alih teknologi 
akan mudah terlaksana sehingga pengembangan sumberdaya 
manusia dapat dengan mudah tercapai. 
     Dua faktor kelemahan lain yang berpengaruh terhadap 
pengembangan IRT gula kelapa yaitu kelembagaan penunjang 
dengan nilai skor sebesar 0,296 dan sumberdaya tenaga 
penyuluh dengan nilai skor sebesar 0,301. Kelembagaan 
penunjang dinilai sebagai kelamahan kecil yang memiliki 
pengaruh besar terhadap pengembangan IRT gula kelapa 
karena kelembagaan yang dikelola dengan maksimal akan 
memberikan fungsi teroganisir bagi IRT gula kelapa sehingga 
mampu menaungi kebutuhan informasi para pengrajin 
mengenai akses pendanaan, tata niaga maupun studi kelayakan 
industri (Munigar, 2009). Sumberdaya tenaga penyuluh menjadi 
salah satu kelemahan karena memiliki peran sebagai penyalur 
informasi pada pengrajin gula kelapa mengenai keterbaruan 
informasi yang selaras dengan tujuan pemerintah dalam 
pengembangan wilayah (Kompas, 2006). Dengan demikian 
keberadaan tenaga penyuluh dapat mendukung keberhasilan 
pengrajin dalam menghasilkan produk dengan mengembangkan 
teknologi dan informasi yang diterima. 
     Memperhatikan kondisi lingkungan internal industri rumah 
tangga diatas, diperoleh total skor sebesar 2,641. Dengan 
demikian dapat diartikan bahwa kondisi internal dari industri 
rumah tangga gula kelapa mempunyai cukup kekuatan dalam 
meningkatkan kesejahteraan pengrajin gula kelapa dengan cara 
mengatasi kelemahan yang ada dengan menggunakan 
kekuatan yang dimiliki. 
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4.4 Hasil Evaluasi Lingkungan Eksternal Industri 
 
     Identifikasi yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal 
industri rumah tangga gula kelapa Desa Gledug, menunjukkan 
adanya beberapa faktor berpengaruh yang terdiri dari peluang 
dan ancaman. Faktor-faktor tersebut kemudian dievalusi 
menggunakan Matrix External Factor Evaluation (EFE). Dengan 
melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut, dapat 
ditentukan strategi yang tepat dalam melakukan pengembangan 
IRT gula kelapa di Desa Gledug. Hasil Perhitungan EFE dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 

otomatis akan meningkat. 
 
 
Tabel 4.3 Matrik Hasil Perhitungan External Factor Evaluation (EFE) 

Faktor Strategis Bobot Rating Skor 

Peluang 

 Potensi pasar 0.130 4 0.521 

 Ketersediaan tenaga kerja 0.127 4 0.508 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

0.116 3 0.347 

 Budaya penduduk setempat 0.104 3 0.312 

 Dukungan pemerintah daerah 0.111 2 0.221 

Ancaman 

 Penyempitan lahan karena 
pembangunan 

0.112 3 0.337 

 Hama tanaman 0.069 4 0.277 

 Hukum dan perundang-undangan 0.106 2 0.211 

 Fluktuasi harga produk 0.125 1 0.125 

Total 1  2.860 

Sumber: data primer diolah (2012) 

 
 
     Berdasarkan hasil identifikasi faktor eksternal, diketahui 
bahwa terdapat lima faktor strategis peluang yang 
mempengaruhi pengembangan IRT gula kelapa, yaitu potensi 
pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dukungan pemerintah daerah, ketersediaan tenaga kerja dan 
budaya penduduk setempat. Dari lima faktor strategis peluang 
tersebut, potensi pasar merupakan faktor eksternal yang 
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memiliki nilai skor paling tinggi sebesar 0,521 dengan rating 4. 
Hal ini menunjukkan bahwa potensi pasar merupakan faktor 
peluang yang sangat berpengaruh dan dapat dimanfaatkan 
dengan sangat baik oleh IRT gula kelapa. Dengan 
memanfaatkan adanya peluang potensi pasar yang baik, suatu 
industri akan mampu bertahan dalam persaingan global serta 
mendorong adanya pengembangan dari industri tersebut 
(Wrihatnolo, 2006). Besarnya potensi pasar yang dimiliki oleh 
suatu industri merupakan peluang bagi pelaku industri untuk 
dapat melakukan pengelolaan yang baik terhadap industri yang 
dimiliki. Dengan demikian berbagai upaya pengembangan dan 
peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi secara  
     Disamping itu ketersediaan tenaga kerja juga merupakan 
peluang yang harus dimanfaat dan direspon dengan sangat baik 
sesuai dengan nilai skor yang diperoleh sebesar 0,508 dengan 
rating 4. Ketersediaan tenaga kerja dapat memberikan 
dukungan dalam upaya pengembangan IRT gula kelapa. 
Ketersediaan tenaga kerja dengan kualitas dan klasifikasi kerja 
yang tinggi, dapat mendorong suatu industri dalam 
mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan 
(Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2010). 
Dengan demikian pengembangan industri akan semakin mudah 
terlaksana. 
     Faktor peluang lain yang harus direspon dan dimanfaatkan 
dengan baik adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dengan skor sebesar 0,347; budaya penduduk 
setempat dengan skor sebesar 0,312; dan dukungan 
pemerintah daerah dengan skor sebesar 0,221. Penggunaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dapat memberikan 
nilai tambah bagi industri serta dapat mendorong adanya 
pengembangan pada industri tersebut (Martoyo, 2005). 
Disamping itu dengan adanya budaya penduduk setempat yang 
secara umum bergerak dibidang agraris, secara tidak langsung 
akan memberikan dukungan dalam hal pengelolaan lahan 
perkebunan, penyediaan bahan baku maupun penyedia tenaga 
kerja produksi. Disamping itu, apabila pemanfaatan peluang-
peluang tersebut dilakukan dengan baik dan disertai dengan 
adanya dukungan pemerintah daerah dalam upaya 
pengembangan industri kecil menengah akan sangat 
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memberikan nilai positif bagi peningkatan potensi 
pengembangan industri rumah tangga gula kelapa (Issoesetiyo, 
2004; Martoyo, 2005).  
     Pada faktor strategis ancaman terdapat empat faktor 
ancaman yang dirasa akan menghambat proses 
pengembangan industri rumah tangga gula kelapa di Desa 
Gledug, antara lain penyempitan lahan karena pembangunan 
fluktuasi harga produk, hama tanaman, dan hukum dan 
perundang-undangan. Dari keempat faktor tersebut, fluktuasi 
harga produk merupakan faktor ancaman yang dirasa sangat 
berpengaruh pada pengembangan IRT gula kelapa. Hal ini 
sesuai dengan nilai skor pada matriks EFE sebesar 0,125 
dengan rating 1.  Fluktuasi harga produk yang terjadi akan 
berpengaruh pada stabilitas kinerja pengelolaan IRT gula kelapa 
baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan, 
sehingga pengembangan yang akan dilakukan juga akan 
terhambat. 
     Faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap 
pengembangan industri rumah tangga gula kelapa yaitu 
ancaman hukum dan perundang-undangan dengan skor 0,211 
dan nilai rating 2; penyempitan lahan dengan nilai skor 0,337 
dan rating 3; serta hama tanaman dengan nilai skor 0,277 dan 
rating 4. Tanpa adanya hukum dan perundang-undangan yang 
mengatur keberadaan maupun kegiatan industri kecil, 
pengembangan bahkan keberlangsungan dari industri rumah 
tangga gula kelapa akan terancam dan terhambat (Sugiharto, 
2005). Disamping itu, tanpa adanya kejelasan hukum dan 
perundang-undangan yang mengatur kegiatan industri kecil 
akan memicu munculnya ancaman lain seperti penyempitan 
lahan karena pembangunan. Penyempitan lahan yang terjadi 
secara tidak langsung akan mengakibatkan turunnya 
produktivitas industri gula kelapa akibat menurunnya jumlah 
produksi nira kelapa (Wijaya, 2012). Ancaman lain yang 
dihadapi oleh pengrajin gula kelapa adalah berkurangnya 
kualitas dan kuantitas nira kelapa akibat adanya hama tanaman 
kelapa. Turunnya kualitas dan kuantitas nira tersebut akan 
berdampak pada turunnya kualitas dan kuantitas dari gula 
kelapa yang dihasilkan (Wijaya, 2012). Oleh karena itu perlu 
adanya perhatian yang serius serta menghindari faktor-faktor 
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ancaman tersebut karena dapat menjadi penghambat 
pengembangan IRT gula kelapa di Desa Gledug. 
     Total skor sebesar 2,860 yang diperoleh dari hasil 
perhitungan EFE menunjukkan bahwa industri rumah tangga 
gula kelapa di Desa Gledug telah merespon dengan baik faktor 
eksternal yang ada. Pengoptimalan pemanfaatan peluang yang 
dimiliki dapat berfungsi dan berperan dalam menghindari 
ancaman yang dimiliki. Dengan demikian upaya pengembangan 
IRT gula kelapa di Desa Gledug akan dapat dilakukan dan 
berjalan dengan baik.  
 
4.5 Analisis Matriks Internal-Eksternal 
 
     Hasil penilaian terhadap Internal Factor Evaluation (IFE) 
diperoleh nilai total skor sebesar 2,641 dan perhitungan 
terhadap External Factor Evaluation (EFE) diperoleh nilai total 
skor sebesar 2,860. Kedua nilai yang diperoleh tersebut 
kemudian dimasukkan ke dalam matriks Internal-Eksternal 
(Internal-External Matrix) untuk memetakan  posisi industri 
rumah tangga gula kelapa Desa Gledug pada saat ini. 
Selanjutnya dengan melihat posisi tersebut, dapat ditentukan inti 
strategi yang tepat untuk diterapkan pada industri rumah tangga 
gula kelapa di Desa Gledug (Yuliawati, 2008). 
     Total skor bobot IFE dalam matriks IE, ditempatkan pada 
sumbu x dan total skor bobot EFE pada sumbu y. Pada sumbu x 
dari matriks IE, total skor bobot IFE sebesar 2,614 berada pada 
kondisi rata-rata dalam melakukan pemasaran. Untuk total skor 
bobot EFE sebesar 2,860 berada pada baris pertimbangan 
medium. Berdasarkan posisi tersebut dapat ditentukan bahwa 
posisi IRT gula kelapa Desa Gledug saat ini berada pada sel V 
(Gambar 4.1). Pada kondisi tersebut, strategi yang tepat untuk 
diterapkan IRT gula kelapa Desa Gledug adalah strategi 
pengembangan produk dan strategi penetrasi pasar (Nurmianto. 
2004).  
     Pengembangan produk merupakan upaya memperbaiki 
maupun memodifikasi produk gula kelapa yang dihasilkan untuk 
meningkatkan penjualan (David, 2006). Dalam hal ini diperlukan 
adanya peningkatan kualitas produk tidak hanya dalam hal 
spesifikasi produk melainkan melakukan inovasi kemasan 
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maupun bentuk dan ukuran produk yang dihasilkan. Strategi 
penetrasi pasar adalah strategi yang dilakukan untuk 
meningkatkan pangsa pasar (market share) suatu produk gula 
kelapa yang sudah ada di pasar melalui usaha pemasaraan 
yang lebih aktif (Tjiptono, 2002). Strategi ini dapat dilakukan 
melalui upaya pemasaran dengan memperluas jaringan 
distribusi, melakukan kegiatan promosi dan meningkatkan 
pelayanan. 
 
 

TOTAL RATA-RATA TERTIMBANG IFE 

TOTAL  
RATA-RATA 

TERTIMBANG 
EFE 

 
Kuat 
3,0-
4,0 

Rata-
rata 
2,0-
2,99 

Lemah 
1,0-1,99 

Tinggi 
3,0-4,0 

 
I II III 

Menengah 
2,0-2,99 

 
IV V VI 

Rendah 
1,0-1,99 

 
VII VIII IX 

 
Gambar 4.1 Matrik IE 

 
 

     Memperluas jaringan distribusi sangat penting dilakukan 
untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak. Saat ini IRT 
gula kelapa Desa Gledug hanya berperan sebagai produsen 
pemasok yang hanya memproduksi produk untuk konsumen 
tertentu saja. Oleh karena ini diperlukan adanya pengembangan 
dan peningkatan kapasitas produksi agar dapat mencapai pasar 
konsumen yang lebih luas (David, 2006). Melakukan kegiatan 
promosi sangat penting dilakukan untuk membuka pangsa 
pasar yang potensial. Dengan melakukan promosi, konsumen 
secara luas akan mengenal produk yang dihasilkan dan akan 
berdampak pada peningkatan permintaan produk yang 
dihasilkan (Kotler, 2005). Peningkatan pelayanan dapat 
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dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja industri dengan cara 
mempertahankan maupun meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen 
(Tjiptono, 2002). 
 
4.6 Alternatif Strategi Pengembangan Industri 
 
     Formulasi alternatif strategi pengembangan IRT gula kelapa 
diperoleh dengan cara melakukan analisis teradap faktor 
internal dan faktor eksternal yang sebelumnya telah 
diidentifikasi pada matriks IFE dan EFE. Setelah diperoleh 
faktor-faktor yang berpengaruh, dengan mengunakan analisis 
SWOT akan diperoleh empat alternatif strategi utama 
diantaranya strategi S-O (strengths-opportunities), strategi W-O 
(weakness-opportunities), strategi S-T (strengths-threats) dan 
strategi W-T (weakness-threats). Berdasarkan hasil analisis 
menggunakan analisis SWOT, diperoleh sembilan alternatif 
strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan industri 
rumah tangga gula kelapa di Desa Gledug, Kabupaten Blitar. 
Alternatif strategi tersebt dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Matrik SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 

 Kekuatan (Strengths/ S) 

 Tenaga kerja lokal cukup 
tersedia 

 Ketersediaan teknologi tepat 
guna 

 Potensi investasi yang 
menguntungkan 

 Sumberdaya Lahan 

Kelemahan (Weaknesess/ W) 

 Keterbatasan ketrampilan 
pengrajin 

 Sumberdaya tenaga penyuluh 

 Informasi pasar 

 Ketersediaan modal 

 Kelembagaan penunjang 

Peluang (Opportunities/ O) 

 Potensi pasar 

 Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

 Dukungan pemerintah daerah 

 Ketersediaan tenaga kerja 

 Budaya penduduk setempat 

Strategi S-O 

 Optimalisasi kinerja industri 
dengan pengembangan 
teknologi (SO1) 

 Pembentukan usaha kemitraan 
dengan pihak lain (SO2) 

 Pendirian pusat pelayanan 
informasi agroindustri (SO3) 

Strategi W-O 

 Mengembangkan dan 
mengoptimalkan fungsi 
pelayanan informasi bisnis (WO1) 

 Pengembangan lembaga 
pembiayaan industri (WO2) 

 Pengadaan sumberdaya 
penyuluh lapang (WO3) 

Ancaman (Threats/ T) 

 Penyempitan lahan karena 
pembangunan 

 Fluktuasi harga produk 

 Hama tanaman 

 Hukum dan perundang-
undangan 

Strategi S-T 

 Pengembangan industri hilir 
(ST1) 

 Ikatan kerjasama dengan 
lembaga pengembangan 
industri (ST2) 

Strategi W-T 

 Penyediaan pusat pemasaran 
terpadu untuk produk industri 
daerah 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

IFE 

EFE 
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4.6.1 Strategi S-O (strengths-opportunities) 
 
     Strategi S-O merupakan strategi dengan menggunakan 
kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa 
strategi yang dihasilkan dari kombinasi strategi S-O diantarany, 
yaitu: 
1) Optimalisasi kinerja industri dengan pengembangan 

teknologi 
     Optimalisasi kinerja industri dengan pengembangan 
teknologi merupakan strategi pengembangan yang berfungsi 
meningkatkan kinerja industri baik melalui peningkatan kualitas 
maupun kuantitas produk dengan memanfaatkan 
pengembangan teknologi yang ada. Strategi ini digunakan 
dengan tujuan melakukan pengembangan produk gula kelapa 
melalui penerapan pengembangan teknologi. Pengembangan 
teknologi yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah dan 
memperlancar proses produksi yang ada sehingga mendorong 
pengembangan produk gula kelapa. Pengembangan teknologi 
yang ada juga berperan memberikan nilai tambah bagi produk 
yang dihasilkan dengan memanfaatkan fungsi alat yang tepat 
pada proses produksi. Dalam  pelaksanaan strategi ini, 
dibutuhkan adanya sokongan modal yang kuat untuk mencapai 
pengembangan teknologi yang maksimal. Disamping itu 
dibutuhkan sumberdaya manusia yang terampil dan mudah 
beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada 
pengembangan teknologi yang digunakan. Dengan 
memaksimalkan pemanfaatan berkembangnya teknologi ini 
akan semakin meningkatkan peran sumberdaya manusia dalam 
proses produksi yang secara tidak langsung juga akan 
meningkatkan keterampilan bagi para pekerja. 
2) Pembentukan usaha kemitraan dengan pihak lain 
     Upaya pengembangan produk dan penetrasi pasar dapat 
dilakukan dengan jalan membentuk usaha kemitraan dengan 
pihak laian. Kemitraaan dalam pengembangan industri rumah 
tangga gula kelapa bertujuan untuk menciptakan suatu industri 
yang terkonsentrasi, terorganisir dan termanajemen dengan 
baik. Pemberlakuan sistem kemitraan ini bisa dilakukan dengan 
berbagai pihak seperti antar pengrajin gula kelapa, pihak 
pembeli maupun dengan pemerintah daerah setempat. 
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Pembentukan usaha kemitraan dapat memberikan dorongan 
dan pondasi sumberdaya input yang kuat bagi IRT gula kelapa, 
baik dari segi permodalan, informasi pemasaran, sumberdaya 
bahan baku maupun sumberdaya tenaga kerja sehingga dapat 
mempermudah dalam upaya pengembangan produk. Secara 
tidak langsung, penerapan usaha kemitraan juga dapat menjadi 
media untuk mempersiapkan masyarakat dalam membentuk 
usaha mandiri yang tangguh dalam mencapai potensi pasar 
yang ada. 
     Salah satu bentuk kemitraan yang dapat diterapkan adalah 
sistem kemitraan jangka panjang. Penerapan sistem usaha 
kemitraan jangka panjang ini, bersifat lebih efisien dan efektif 
dalam memonitoring dan pengawasan kualitas maupun 
kuantitas produk yang dihasilkan. Disamping itu, dengan 
penerapan sistem ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan 
pihak luat terhadap industri rumah tangga gula kelapa sehingga 
akan mempermudah dalam upaya perluasan pemasaran 
maupun koordinasi dengan instansi/aparat terkait, 
3) Pendirian pusat pelayanan informasi agroindustri 
     Strategi pendirian pusat pelayanan informasi agroindustri 
akan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang 
dukungan pemerintah daerah setempat. Keselarasan tujuan 
pengembangan industri rumah tangga gula kelapa dengan 
peningkatan dan pengembangan ekonomi wilayah memberikan 
peluang besar bagi berdirinya pusat pelayanan informasi 
agroindustri. Strategi pendirian pusat pelayanan informasi 
agroindustri merupakan bentuk upaya dalam memperluas 
jaringan informasi pasar, pemberharuan teknologi serta 
pengembangan produk gula kelapa. Dalam menjalankan 
strategi ini dibutuhkan adanya sumberdaya manusia ahli yang 
memiliki keterampilan dan pengetahuan dibidang agroindusti. 
Dengan demikian pendirian pusat pelayanan ini dapat 
memberikan dampak positif dengan menyediakan informasi 
yang tepat, akurat dan up-to-date mengenai perkembangan 
pasar industri maupun informasi bisnis sesuai dengan kondisi 
dan kebutuhan IRT gula kelapa di Desa Gledug. 
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4.6.2 Strategi S-T (strengths-threats) 
 

     Strategi S-T merupakan strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk menghindari ancaman yang ada dilingkungan 
industri. Dari kombinasi ini diperoleh dua strategi, diantaranya: 
1) Pengembangan industri hilir 
     Strategi pengembangan industri hilir ini merupakan bentuk 
penerapan penetrasi pasar yang dapat mendorong terbentuknya 
usaha pengembangan produk dari industri rumah tangga gula 
kelapa. Strategi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
faktor kekuatan yang dimiliki IRT gula kelapa, yaitu ketersediaan 
tenaga kerja lokal, sumberdaya lahan, ketersediaan teknologi 
tepat guna dan investasi yang menguntungkan. Dengan 
berkembangan industri hilir, secara otomatis akan meningkatkan 
jumlah permintaan gula kelapa yang secara tidak langsung akan 
memicu perkembangan IRT gula kelapa. Strategi ini akan 
memberikan stuimulus bagi para pengrajin gula kelapa untuk 
tetap mempertahan kan maupun meningkatkan kualitas maupun 
kuantitas produk yang dihasilkan. Dengan demikian, 
berkembangnya indiustri hilir akan meningkatkan nilai tambah 
dan nilai jual produk dari industri rumah tangga gula kelapa 
kedepan. 
2) Ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan industri 
     Pengembangan IRT gula kelapa dengan strategi menjalin 
kerjasama dengan lembaga pengembangan industri bertujuan 
untuk memperbaiki mutu dan kualitas produk gula kelapa yang 
dihasilkan serta melatih kemampuan adaptasi industri dalam 
menghadapi dinamika pasar. Dengan menggunakan strategi ini, 
para pengrajin gula kelapa akan memperoleh panduan dalam 
melakukan pengembangan industrinya melalui pemberharuan 
dan alih teknologi, pemberdayaan potensi pasar. Lembaga 
pengembangan industri juga dapat memberikan bantuan dalam 
banyak hal seperti pembaharuan pengelolaan sistem 
manajemen, penyediaan dana pembinaan maupun biaya 
operasional pengrajin dan informasi pasar. Informasi yang 
diberikan oleh lembaga pengembangan industi akan membantu 
para pengrajin dalam memilih proses produksi maupun 
teknologi yang tepat sehingga dapat melakukan pengembangan 
produk melalui peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. 
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Peningkatan kualitas dan mutu dari produk gula kelapa akan 
meningkatkan prospek produk di pasaran sehingga akan 
memacu perkembangan dari IRT gula kelapa. 
 
4.6.3 Strategi W-O (weakness-opportunities) 

 
     Strategi W-O digunakan untuk meminimalkan kelemahan 
yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, dari 
analisis SWOT dengan kombinasi ini diperoleh tiga alternatif 
strategi yang dapat dilakukan, diantaranya: 
1) Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi pelayanan 
     informasi bisnis Strategi pengembangan dan pengoptimalan 
fungsi pelayanan informasi bisnis ini membutuhkan peranan 
lebih dari pemerintah daerah dalam memberikan informasi 
secara intensif kepada pengrajin gula kelapa di Desa Gledug. 
Ketersedian dan ketepatan informasi yang diberikan akan 
mendukung industri rumah tangga gula kelapa dalam 
meminimalisir faktor kelemahan yang dimiliki. Disamping itu 
perlu diadakannya perbaikan sistem pelayanan informasi agar 
informasi yang diterima para pengrajin gula kelapa tepat, akuran 
dan up-to-date sesuai kebutuhan industri. Pengoptimalkan 
pelayanan informasi bisnis ini berfungsi memberikan berbagai 
informasi bisnis terkait peluang pasar, tingkat persaingan bisnis 
maupun dinamika pasar yang berhubungan dengan bisnis gula 
kelapa. Informasi yang diberikan secara tidak langsung akan 
dapat mempengaruhi kemampuan dan ketrampilan diri para 
pengrajin dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada. 
2) Pengembangan lembaga pembiayaan industri 
     Strategi pengembangan lembaga pembiayaan industri ini 
bertujuan untuk mengatasi kekurangan permodalan usaha 
industri. Kekuarangan permodalan merupakan salah satu faktor 
yang diduga menghambat pengembangan usaha gula kelapa. 
Masril (2005) berpendapat bahwa, industri rumah tangga sulit 
mendapatkan akses permodalan dari pihak perbankan karena 
keterbatasan agunan usaha. Hal ini mengakibatkan usaha 
perbankan kurang tertarik menyalurkan kredit pada sektor 
industri rumah tangga gula kelapa. 
     Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah seharusnya 
pemerintah daerah mengembangkan sistem kelembagaan 
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pembiayaan usaha kecil yang menyalurkan dana dengan 
prosedur yang lebih berpihak pada usaha kecil. Disamping itu 
pemerintah juga dapat melakukan pengelolaan dan 
pengontrolan terhadap lembaga pembiayaan usaha seperti 
koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat. Keberadaan modal bagi 
industri rumah tangga gula kelapa dapat mempermudah 
pengembangan produk  industri tersebut. Dengan demikian, 
keberlanjutan serta pengembangan industri rumah tangga gula 
kelapa dapat terealisasi. 
3) Pengadaan sumberdaya penyuluh lapang 
     Keberadaan sumberdaya penyuluh lapang akan sangat 
menguntungkan bagi para pengrajin gula kelapa. Sumberdaya 
penyuluh lapang berperan memberikan informasi secara 
langsung kepada para pengrajin sesuai dengan kondisi yang 
ada di lapang. Penerapan strategi ini dapat membeikan dampak 
pengembangan produk bagi industri rumah tangga gula kelapa 
melalui pemanfaatan informasi yang diterima dari penyuluh 
lapang. Berbagai informasi yang dapat diberikan oleh 
semberdaya penyuluh lapang diantaranya perbaikan sistem 
produksi gula kelapa, keterbaruan teknologi, informasi pasar 
maupun informasi harga produk. Dengan demikian keberadaan 
sumberdaya penyuluh lapang akan sangat membantu dalam 
kelancaran pengembangan IRT gula kelapa sebagai produk 
unggulan daerah. 
 
4.6.4 Strategi W-T (weakness-threats) 

 
     Strategi W-T merupakan strategi yang digunakan untuk 
meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang ada. 
Berdasarkan kombinasi ini diperoleh alternatif strategi berupa 
penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk industri 
daerah. Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk 
industri daerah ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan 
maupun pengorganisiran secara menyeluruh terkait dengan 
sistem manajemen industri daerah. Dengan penerapan strategi 
ini, diharapkan memberikan peran lebih bagi pemerintah daerah 
dalam upaya pengelolaan pendanaan, tata kelola peraturan dan 
perundang-undangan, proses alih teknologi maupun perbaikan 
sistem pengelolaan industri kecil yang lebih baik. Dengan 
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demikian adanya penerapan strategi ini, baik pihak pemerintah 
daerah maupun pengrajin gula kelapa akan memperoleh 
berbagai keuntungan diantaranya kemudahan dalam 
pengontrolan harga produk, peningkatan keterampilan pengrajin, 
tersedianya informasi pasar, kemudahan pencarian modal 
maupun pengurusan hukum dan perundang-undangan. Melalui 
strategi ini, upaya pengembangan produk serta penetrasi pasar 
gula kelapa dapat terjamin dengan adanya dukungan 
pemerintah daerah setempat. Secara tidak langsung, penerapan 
strategi ini akan mendorong pengembangan IRT gula kelapa 
sekaligus pengembangan potensi wilayah setempat. 
 
4.7 Prioritas Strategi Pengembangan Industri Rumah 

Tangga Gula Kelapa 
 

     Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan diperoleh 
empat kelompok alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan 
untuk digunakan sebagai strategi pengembangan industri rumah 
tangga gula kelapa di Desa Gledug Kabupaten Blitar. Alternatif 
strategi tersebut diantaranya adalah strategi strength-
opportunity (SO), strategi strength-threats (ST), strategi 
weakness-opportunity (WO) dan strategi weakness-threats (WT). 
Dari empat strategi tersebut kemudian diperoleh penjabaran 
sembilan sub-alternatif yang lebih terperinci diantaranya 
optimalisasi kinerja industri dengan pengembangan teknologi 
(SO1), pambentukan usaha kemitraan dengan pihak lain (SO2), 
pendirian pusat pelayanan informasi agroindustry (SO3), 
pengembangan industri hilir (ST1), ikatan kerjasama dengan 
lembaga pengembangan industri (ST2), mengembangkan dan 
mengoptimalkan fungsi pelayanan informasi bisnis (WO1), 
pengembangan lembaga pembiayaan industri (WO2), 
pengadaan sumberdaya penyuluh lapang (WO3), dan 
penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk industri 
daerah (WT1). 
     Alternatif yang ditawarkan memiliki keterkaitan yang dapat 
saling menguatkan antar strategi dalam mendukung 
pengembagan IRT gula kelapa. Keterkaitan yang terjadi ialah 
keterkaitan node sub-alternatif di dalam cluster alternatif (inner 
dependence) seperti optimalisasi kinerja industri dengan 
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pengembangan teknologi (SO1) dipengaruhi oleh pembentukan 
usaha kemitraan dengan pihak lain (SO2) dan pendirian pusat 
pelayanan informasi agroindustri (SO3). Selain itu juga terdapat 
keterkaitan antar alternatif (node comparison) yang 
menghubungkan antar cluster alternatif seperti 
mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi sistem pelayanan 
bisnis industri (WO1) yang dipengaruhi oleh pembentukan 
usaha kemitraan dengan pihak lain (SO2) dan pendirian pusat 
pelayanan informasi agroindustri (SO3). Terdapatnya hubungan 
antar cluster alternatif tersebut menyebabkan adanya outer 
dependence seperti Keterkaitan antara strategi strength-threat 
(ST) dengan strategi strength-opportunity (SO), strategi 
weakness-threat (WT) dan strategi weakness-opportunity (WO). 
Dengan mengetahui hubungan terbaik dari berbagai alternatif 
strategi yang ada, maka akan diperoleh prioritas strategi 
pengembangan industri rumah tangga gula kelapa yang optimal. 
     Tingkat kepentingan kriteria alternatif yang diperoleh dari 
hasil pembobotan berpasangan atau pembobotan keterkaitan 
antar node dan cluster dengan menggunakan metode ANP 
dapat dilihat pada Lampiran 8. Data tingkat kepentingan kriteria 
tersebut diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh 
responden ahli yaitu pemilik IRT gula kelapa. Selanjutnya hasil 
dari pembobotan keterkaitan antar cluster alternatif disusun 
pada cluster matrix. Perbandingan berpasangan pada alternatif 
yang ada dipergunakan untuk mendapatkan prioritas sub-
alternatif yang terdapat dalam satu cluster alternatif berdasarkan 
cluster induknya (Endri, 2009). Bobot prioritas yang diperoleh 
dari keterkaitan antar node yang disusun pada matrix yang 
sesuai dengan selnya. Bobot prioritas ini disebut sebagai 
unweight supermatrik yang dapat dilihat pada Lampiran 10. 
     Untuk mengetahui tingkat konsistensi responden dalam 
melakukan penilaian pada setiap kriteria alternatif, digunakan 
nilai rasio konsistensi yang diperoleh dari perhitungan 
menggunakan metode ANP. Responden dinilai konsisten 
apabila nilai rasio konsistensinya kurang dari 10 persen, jika 
tidak informasi yang diterima harus diperbaiki dengan cara 
memperbaiki pertanyaan perbandingan berpasangan (Saaty, 
2006). Berdasarkan hasil perhitungan rasio konsistensi pada 
Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai rasio konsistensi dari 
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setiap kriteria alternatif berada di bawah 0,1. Dengan demikian 
hasil dari observasi yang dilakukan dapat diterima dan tidak 
diperlukan adanya penyebaran kuesioner ulang. 
     Setelah diperoleh nilai dari unweighted supermatrix, 
kemudian dilakukan pembobotan untuk memperoleh weighted 
supermatrix. Hasil weighted super matrix dapat dilihat pada 
Lampiran 11. Weighted supermatrix merupakan matrik stokastik 
yang memiliki jumlah nilai sebesar satu pada setiap kolomnya 
(Ciptomulyo, 2008). Matrik pada weighted supermatrix harus 
dalam bentuk matrik stokastik agar dapat diperoleh prioritas 
batasan (limiting priorities). Weight supermatrix dikalikan 
dengan dirinya sendiri hingga bobot dinyatakan stabil untuk 
memperoleh limiting matrix. Nilai bobot dinyatakan stabil apabila 
dominasi antar elemen telah terdistribusi pada keseluruhan 
matrik sehingga terdapat nilai yang sama pada setiap baris 
(Perera, 2010). Hasil dari limiting matrix dapat di lihat pada 
Lampiran 12.  
     Prioritas strategi pengembangan IRT gula kelapa dapat 
ditentukan dengan melihat nilai prioritas alternatif yang ada 
pada normalisasi limiting matrix. Normalisasi limiting matrix 
digunakan untuk mengetahui kontribusi nilai kepentingan atau 
nilai bobot prioritas akhir seluruh node sub-alternatif pada 
masing-masing cluster alternatif. Sapto (2008) menyatakan 
bahwa total bobot prioritas pada tiap kolom normalisasi limiting 
matrix akan sama dengan satu. Normalisasi limiting matrix 
dapat diperoleh dengan cara membagi nilai limit matrix tiap sub-
alternatif dengan jumlah nilai sub-alternatif dalam satu cluster 
alternatif sehingga didapatkan total nilai normalisasi untuk satu 
cluster kompentensi sebesar satu. Hasil dari normalisasi limiting 
matrix dapat dilihat pada Lampiran 13.  
     Hasil bobot akhir dari setiap kriteria alternatif strategi 
pengembangan IRT gula kelapa dapat di lihat pada Tabel 4.6. 
Setiap alternatif strategi memiliki bobot prioritas yang berbeda-
beda. Dasar pemilihan strategi pengembangan IRT gula kelapa 
yaitu menggunakan nilai bobot yang telah disesuaikan. 
Berdasarkan hasil pembobotan yang ada pada Tabel 4.6, dapat 
diketahui urutan alternatif strategi mulai dari bobot yang tertinggi 
hingga terendah.  
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Tabel 4.5 Hasil Rasio Konsistensi 

Node Comparison 
Responden Rata-

rata 1 2 3 4 

Optimalisasi kinerja industri dengan pengembangan 
teknologi (SO1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Pembentukan usaha kemitraan dengan pihak lain (SO2) 0.037 0.037 0.071 0.082 0.052 
Pendirian pusat pelayanan informasi agroindustri (SO3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi pelayanan 
informasi bisnis (WO1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Pengembangan lembaga pembiayaan industri (WO2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Pengadaan sumberdaya penyuluh lapang (WO3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Pengembangan industri hilir (ST1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan 
industri (ST2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk 
industri daerah (WT1) 0.052 0.052 0.052 0.082 0.052 

Cluster Comparison 
Responden Rata-

rata 1 2 3 4 

Strategi strength-opportunity (SO) 0.052 0.052 0.052 0.052 0.000 
Strategi weakness-opportunity (WO) 0.052 0.052 0.052 0.052 0.000 
Strategi strength-threat (ST) 0.081 0.081 0.054 0.054 0.045 
Strategi weakness-threat (WT) 0.052 0.052 0.052 0.004 0.052 

Sumber: Data primer diolah (2012) 



 

75 
 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Bobot Alternatif Strategi 

No. Alternatif Strategi Bobot 

1. Ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan 
industri (ST2) 

0.227 

2. Pendirian pusat pelayanan informasi agroindustri (SO3) 0.191 
3. Pengadaan sumberdaya penyuluh lapang (WO3) 0.167 
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi 

pelayanan informasi bisnis (WO1) 
0.148 

5. Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk 
industri daerah (WT1) 

0.088 

6. Pembentukan usaha kemitraan dengan pihak lain 
(SO2) 

0.078 

7. Pengembangan lembaga pembiayaan industri (WO2) 0.062 
8. Optimalisasi kinerja industri dengan pengembangan 

teknologi (SO1) 
0.022 

9. Pengembangan industri hilir (ST1) 0.017 
 Total 1 

Sumber: Data primer diolah (2012) 
 
 

     Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa strategi pembentukan 
ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan industri 
merupakan strategi dengan nilai bobot tertinggi sebesar 0.227. 
Melakukan ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan 
industri akan memberikan dukungan yang kuat terhadap kinerja 
IRT gula kelapa melalui berbagai aspek. Menjalin kerjasama 
dengan lembaga pengembangan industri memberikan dampak 
yang baik dalam hal perbaikan mutu dan kualitas produk gula 
kelapa yang dihasilkan (Assauri, 2004). Dengan menggunakan 
strategi ini, para pengrajin gula kelapa akan memperoleh 
panduan dan dukungan dalam melakukan pengembangan 
industrinya baik dari aspek pendanaan, pengembangan 
teknologi maupun perbaikan sistem produksi. Peningkatan 
kualitas dan mutu dari produk gula kelapa akan meningkatkan 
prospek produk di pasaran sehingga akan mempermudah IRT 
gula kelapa dalam memperoleh faktor-faktor peluang yang 
dimiliki (Nurmianto, 2004). 
     Untuk menjalankan strategi tersebut diperlukan adanya 
gerakan secara terpadu antara masyarakat, pihak industri dan 
pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan. Kegiatan 
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yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan fungsi 
lembaga kewirausahaan pusat dan daerah untuk mendukung 
berbagai upaya penginventarisasian potensi sumberdaya lahan 
perkebunan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan industri 
daerah, maka akan mempermudah dalam upaya pembentukan 
kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan industri. 
Disamping itu pemerintah daerah setempat memiliki peran 
utama dalam menjamin berjalannya berbagai alternatif strategi 
yang ada untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang 
dimiliki oleh industri rumah tangga gula kelapa. Perumusan 
peraturan dan perundangan yang mencangkup keseluruhan 
aspek pengembangan industri kecil, pengelolaan kelembagaan 
penunjang dan permodalan usaha merupakan salah satu upaya 
besar yang dapat dilakukan dalam mempermudah serta 
memperlancar kegiatan pengembangan oleh industri rumah 
tangga gula kelapa. 
     Alternatif strategi lain yang yang dapat diterapkan dalam 
upaya pengembangan IRT gula kelapa Desa Gledug ialah 
dengan mendirikan pusat pelayanan informasi agroindustri dan 
penyediaan sumberdaya penyuluh lapang. Penyediaan pusat 
pelayanan informasi agroindustri dan penyediaan penyuluh 
lapang memiliki fungsi yang sama dalam memberikan berbagai 
informasi kepada industri gula kelapa. Kedua strategi tersebut 
akan menguntungkan bagi para pelaku industri gula kelapa 
karena dapat menjadi media dalam penyediaan informasi yang 
dibutuhkan oleh para pengrajin. Sumberdaya penyuluh lapang 
berperan memberikan informasi secara langsung kepada para 
pengrajin sesuai dengan kondisi yang ada di lapang. Dengan 
adanya pusat pelayanan informasi agroindustri diharapkan 
dapat memberikan informasi yang tepat, akurat dan up-to-date 
sesuai dengan kondisi IRT gula kelapa Desa Gledug. Berbagai 
informasi yang dapat diberikan melalui kedua media tersebut 
diantaranya perbaikan sistem produksi gula kelapa, keterbaruan 
teknologi, informasi pasar maupun informasi harga produk. 
Dengan demikian upaya pengembangan IRT gula kelapa yang 
dilakukan dapat terkonsep dan termanajemen dengan baik. 
     Optimalisasi kinerja industri dengan pengembangan 
teknologi merupakan alternatif strategi yang memiliki bobot 
penilaian paling rendah. Pengembangan teknologi bukan 
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merupakan strategi yang tepat untuk dilaksanakan pada kondisi 
industri yang mengalami kekurangan modal. Hal ini dikarenakan 
dalam upaya pengembangan teknologi dibutuhkan adanya 
pendanaan yang cukup pesar. Dilain sisi IRT gula kelapa sangat 
membutuhkan cukup pendanaan/modal keuangan dalam upaya 
memperbaiki kulitas maupun kuantitas produksinya. Dengan 
mengalihkan pendanaan/modal keuangan untuk pengembangan 
teknologi dirasa akan semakin memperlambat kinerja IRT gula 
kelapa dalam upaya pengembangan industri tersebut. Oleh 
karena itu sebaiknya penerapa strategi ini digunakan pada IRT 
gula kelapa yang memiliki kinerja yang baik dari aspek 
pendanaan/modal (Tambunan, 2003). Dengan demikian upaya 
pengembangan IRT gula kelapa dapat berjalan dengan optimal. 
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V PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 

 
Evaluasi yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan 

eksternal industri rumah tangga gula kelapa Desa Gledug 
menunjukkan bahwa industri ini memiliki kekuatan internal serta 
peluang eksternal yang dapat berguna untuk menghadapi dan 
mengatasi kelemahan internal serta ancaman eksternal yang 
ada. Mengacu pada kondisi tersebut, pengembangan strategi 
penetrasi pasar maupun strategi pengembangan produk 
merupakan alternatif strategi yang tepat untuk diterapkan dalam 
upaya pengembangan industri rumah tangga gula kelapa. 
Strategi ini digunakan untuk memperoleh berbagai upaya dalam 
meningkatkan posisi kompetitif IRT gula kelapa dengan produk 
yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, 
dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan ikatan 
kerjasama dengan lembaga pengembangan industri merupakan 
prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam upaya 
pengembangan IRT gula kelapa Desa Gledug Kabupaten Blitar. 
Dengan diterapkannya strategi ini diharapkan dapat mendorong 
dan memberikan dukungan kepada IRT gula kelapa baik dalam 
bentuk perbaikan sistem produksi, pendanaan usaha, 
pengembangan pangsa pasar serta pengembangan kualitas 
dan kuantitas produk dalam membantu proses pengembangan 
industri rumah tangga gula kelapa di Desa Gledug Kabupaten 
Blitar. 
 
5.2 Saran 

 
Pada pelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal dalam upaya pengembangan industri rumah tangga 
gula kelapa, skala dan sampel penelitian sebaiknya lebih 
diperbesar. Selain itu diperlukan adanya eksplorasi lebih 
mandalam mengenai faktor internal dan eksternal yang ada 
pada industri rumah tangga gula kelapa, sehingga dapat 
ditentukan keterkaitan dari tiap-tiap faktor yang ada. Dibutuhkan 
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adanya peran dan dukungan lebih dari Pemerintah Daerah 
dalam mengupayakan pengembangan industri kecil melalui 
berbagai aspek pendukung sebagai potensi unggulan untuk 
peningkatan ekonomi daerah. 
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Lampiran  1. Kuesioner Penilaian Bobot dan Rating Faktor 
Strategis Internal dan Eksternal Industri 

 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 
Malang, Desember 2012 

Yth. Pemilik  
Industri Rumah Tangga Gula Kelapa 
Ditempat 
 
Dengan hormat, 
 Dalam rangka menyusun tugas akhir guna memperoleh gelar 
sarjana, dengan biodata saya sebagai berikut: 
Nama   : Azmi Alvian Gabriel 
Jurusan : Teknologi Industri Pertanian 
Pada saat ini sedang menyelesaikan penulisan skripsi dengan 
judul Perencanaan Strategi Pengembangan Industri Rumah 
Tangga Gula Kelapa Dengan Menggunakan Analisis SWOT dan 
Metode Analytical Network Process (ANP) (Studi Kasus Industri 
Rumah Tangga Gula Kelapa, Desa Gledug Kecamatan 
Sanankulon, Kabupaten Blitar). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendapatkan penilaian mengenai faktor-faktor strategis 
internal maupun eksternal dalam industri rumah tangga gula 
kelapa dengan menggunakan analisis SWOT dan menentukan 
peringkat faktor strategis pada lingkungan industri gula kelapa. 
Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada 
para pengrajin dalam menentukan strategi pengembangan 
industri rumah tangga gula kelapa. 
 Saya berharap kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi 
kuesioner ini. Atas perhatian serta kesediaan dan waktu yang 
telah diberikan, saya sampaikan terima kasih. 
 

Hormat saya 
Azmi Alvian Gabriel 
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KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN INDUSTRI 
 
Petujuk Umum : 
1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh 

responden. 
2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari responden. 
3. Dalam pengisian kuesioner, responden diharapkan untuk 

melakukannya secara sekaligus (tidak menunda) untuk 
menghindari inkonsistensi jawaban. 

 
Petunjuk Khusus : 
1. Pembobotan dilakukan dengan metode pairwise comparison, 

yaitu penilaian bobot (weight) dengan membandingkan 
setiap faktor strategis internal dan eksternal industri. Dalam 
menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2, dan 
3 dengan keterangan sebagai berikut : 
1 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada 
indikator vertikal. 
2 = Jika indikator horizontal sama penting daripada indikator 
vertikal. 
3 = Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator 
vertikal. 

2. Penentuan bobot merupakan pandangan masing-masing 
responden terhadap setiap faktor-faktor strategis internal 
dan eksternal industri. 

 
Contoh Pengisian : 
a. “Ketersediaan modal” (H) pada baris/horizontal kurang 

penting dari “Sumberdaya lahan” (D) pada kolom/vertikal. 
Maka nilainya = 1 

b. “Potensi investasi yang menguntungkan” (C) pada 
baris/horizontal sama penting dengan “Ketersediaan 
Teknologi Tepat Guna” (B) pada kolom/vertikal. Maka 
nilainya = 2  



 

93 
 

 Tabel Bobot Faktor Strategis Internal  
Faktor Internal A B C D E F G H I TOTAL BOBOT 

Kekuatan 

A Tenaga kerja lokal cukup tersedia            

B Ketersediaan teknologi tepat guna             

C Potensi investasi yang menguntungkan            

D Sumberdaya Lahan            

Kelemahan 

E Ketrampilan pengrajin            

F Sumberdaya tenaga penyuluh            

G Informasi pasar            

H Ketersediaan modal            

I Kelembagaan penunjang            

TOTAL            
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 Tabel Bobot Faktor Strategis Eksternal 
Faktor Eksternal A B C D E F G H I TOTAL BOBOT 

Peluang 

A Potensi pasar            

B Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

           

C Dukungan pemerintah daerah            

D Ketersediaan tenaga kerja            

E Budaya penduduk setempat            

Ancaman 

F Penyempitan lahan karena pembangunan            

G Fluktuasi harga produk            

H Hama tanaman            

I Hukum dan perundang-undangan            

TOTAL            
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A. Pemberian Nilai Peringkat/Rating Terhadap Faktor-
Faktor Strategis Internal  

Peringkat nilai rating terhadap faktor kekuatan dan 
kelemahan industri  
Petunjuk Pengisian  
1. Pemberian nilai peringkat/rating menunjukkan tingkat faktor 

strategis kekuatan yang berpengaruh terhadap 
pengembangan industri rumah tangga (IRT) gula kelapa. 
Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan 
berikut:  
a. Nilai 4, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kekuatan utama yang dinilai berpengaruh besar.  
b. Nilai 3, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kekuatan utama yang dinilai berpengaruh kecil.  
c. Nilai 2, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kekuatan kecil yang dinilai berpengaruh besar. 
d. Nilai 1, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kekuatan kecil yang dinilai berpengaruh kecil. 
2. Pengisian kolom penilaian peringkat/rating faktor kekuatan 

menggunakan tanda check list (√).  
KEKUATAN 4 3 2 1 

 Tenaga kerja lokal cukup tersedia     

 Ketersediaan teknologi tepat guna     

 Potensi investasi yang menguntungkan     

 Sumberdaya Lahan     

 
3. Pemberian nilai peringkat/rating menunjukkan tingkat faktor 

strategis kelemahan yang berpengaruh terhadap 
pengembangan industri rumah tangga (IRT) gula kelapa. 
Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan 
berikut:  
a. Nilai 4, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahan kecil yang dinilai berpengaruh kecil. 
b. Nilai 3, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahan kecil yang dinilai berpengaruh besar. 
c. Nilai 2, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahan utama yang dinilai berpengaruh kecil. 
d. Nilai 1, Jika faktor strategis tersebut merupakan 

kelemahan utama yang dinilai berpengaruh besar. 
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4. Pengisian kolom penilaian peringkat/rating faktor kelemahan 
menggunakan tanda check list (√). 

KELEMAHAN 4 3 2 1 

 Keterampilan pengrajin     

 Sumberdaya tenaga penyuluh     

 Informasi Pasar     

 Ketersediaan modal     

 Kelembagaan penunjang     

 
B. Pemberian Nilai Peringkat/Rating Terhadap Faktor-

Faktor Strategis Eksternal  
Petunjuk Pengisian:  
1. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada kemampuan IRT 

gula kelapa dalam meraih peluang yang ada. Pemberian 
nilai peringkat didasarkan pada keterangan berikut :  
a. Nilai 4, Jika industri mempunyai kemampuan sangat 

baik dalam meraih peluang tersebut.  
b. Nilai 3, Jika industri mempunyai kemampuan baik dalam 

meraih peluang tersebut.  
c. Nilai 2, Jika industri mempunyai kemampuan cukup baik 

dalam meraih peluang tersebut.  
d. Nilai 1, Jika industri mempunyai kemampuan tidak baik 

dalam meraih peluang tersebut. 
2. Pengisian kolom penilaian peringkat/rating faktor peluang 

menggunakan tanda check list (√).  
PELUANG 4 3 2 1 

 Potensi Pasar     

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

    

 Dukungan pemerintah daerah     

 Ketersediaan tenaga kerja     

 Budaya penduduk setempat     

 
3. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada besarnya 

ancaman yang dapat mempengaruhi keberadaan IRT gula 
kelapa. Pemberian nilai peringkat didasarkan pada 
keterangan berikut :  
a. Nilai 4, Jika faktor ancaman memberikan pengaruh 

yang sangat lemah terhadap industri.  
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b. Nilai 3, Jika faktor ancaman memberikan pengaruh 
yang lemah terhadap industri.  

c. Nilai 2, Jika faktor ancaman memberikan pengaruh 
yang kuat terhadap industri.  

d. Nilai 1, Jika faktor ancaman pengaruh yang sangat 
kuat terhadap industri. 

4. Pengisian kolom penilaian peringkat/rating faktor ancaman 
menggunakan tanda check list (√).  

ANCAMAN 4 3 2 1 

 Penyempitan lahan perkebunan     

 Fluktuasi harga produk     

 Hama tanaman     

 Hukum dan perundang-undangan     
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Lampiran 2. Hasil Perhitungan Bobot Faktor Internal Perencanaan Strategi Pengembangan Industri 
Rumah Tangga Gula Kelapa Desa Gledug 

 

Faktor Internal 
Responden 

Jumlah Bobot 
1 2 3 4 

Kekuatan 

A Tenaga kerja lokal cukup tersedia 0.094 0.119 0.132 0.107 0.453 0.117 

B Ketersediaan teknologi tepat guna  0.126 0.107 0.082 0.107 0.421 0.108 

C Potensi investasi yang menguntungkan 0.119 0.113 0.082 0.107 0.421 0.108 

D Sumberdaya Lahan 0.113 0.119 0.113 0.113 0.459 0.118 

Kelemahan 

E Ketrampilan pengrajin 0.101 0.119 0.094 0.094 0.409 0.105 

F Sumberdaya tenaga penyuluh 0.119 0.082 0.088 0.101 0.390 0.100 

G Informasi pasar 0.107 0.132 0.113 0.107 0.459 0.118 

H Ketersediaan modal 0.113 0.126 0.132 0.119 0.491 0.126 

I Kelembagaan penunjang 0.107 0.082 0.088 0.107 0.384 0.099 

TOTAL 1 1 1 1 4 1 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Bobot Faktor Eksternal Perencanaan Strategi Pengembangan Industri 
Rumah Tangga Gula Kelapa Desa Gledug 

 

Faktor Eksternal 
Responden 

Jumlah Bobot 
1 2 3 4 

Peluang 

A Potensi pasar 0.128 0.141 0.134 0.128 0.530 0.130 

B Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

0.107 0.134 0.121 0.107 0.470 0.116 

C Dukungan pemerintah daerah 0.114 0.114 0.107 0.114 0.450 0.111 

D Ketersediaan tenaga kerja 0.128 0.121 0.141 0.128 0.517 0.127 

E Budaya penduduk setempat 0.101 0.107 0.114 0.101 0.423 0.104 

Ancaman 

F Penyempitan lahan karena 
pembangunan 

0.114 0.114 0.114 0.114 0.456 0.112 

G Fluktuasi harga produk 0.114 0.128 0.141 0.128 0.510 0.125 

H Hama tanaman 0.081 0.074 0.074 0.054 0.282 0.069 

I Hukum dan perundang-undangan 0.114 0.101 0.101 0.114 0.430 0.106 

TOTAL 1 1 1 1 4 1 
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Lampiran 4. Hasil Penilaian Peringkat/Rating Faktor Internal 
dan Faktor Eksternal Perencanaan Strategi 
Pengembangan Industri Rumah Tangga Gula 
Kelapa Desa Gledug 

 

Faktor Internal 
Responden 

Median 
1 2 3 4 

Kekuatan 

A Tenaga kerja lokal cukup tersedia 4 4 4 3 4 

B Ketersediaan teknologi tepat guna  3 4 3 3 3 

C Potensi investasi yang menguntungkan 3 4 3 3 3 

D Sumberdaya Lahan 3 3 3 3 3 

Kelemahan 

E Ketrampilan pengrajin 1 2 2 2 2 

F Sumberdaya tenaga penyuluh 1 3 3 2 3 

G Informasi pasar 2 3 2 1 2 

H Ketersediaan modal 2 1 1 1 1 

I Kelembagaan penunjang 3 2 3 3 3 

 

Faktor Eksternal 
Responden 

Median 
1 2 3 4 

Peluang 

A Potensi pasar 4 4 3 4 4 

B Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

3 4 3 3 3 

C Dukungan pemerintah daerah 2 3 2 1 2 

D Ketersediaan tenaga kerja 3 4 4 2 4 

E Budaya penduduk setempat 3 2 3 4 3 

Ancaman 

F Penyempitan lahan karena 
pembangunan 

3 3 3 3 3 

G Fluktuasi harga produk 1 2 1 1 1 

H Hama tanaman 4 4 4 3 4 

I Hukum dan perundang-undangan 2 2 3 2 2 
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Lampiran 5. Hasil Perhitungan Internal Factor Evaluation (IFE) 
dan External Factor Evaluation (IFE) 

 

Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan 

A Tenaga kerja lokal cukup tersedia 0.117 4 0.466 

B Ketersediaan teknologi tepat guna  0.108 3 0.325 

C Potensi investasi yang menguntungkan 0.108 3 0.325 

D Sumberdaya Lahan 0.118 3 0.354 

Kelemahan 

E Ketrampilan pengrajin 0.105 2 0.210 

F Sumberdaya tenaga penyuluh 0.100 3 0.301 

G Informasi pasar 0.118 2 0.236 

H Ketersediaan modal 0.126 1 0.126 

I Kelembagaan penunjang 0.099 3 0.296 

TOTAL 1  2,641 

 

Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Peluang 

A Potensi pasar 0.130 4 0.521 

B Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

0.116 3 0.347 

C Dukungan pemerintah daerah 0.111 2 0.221 

D Ketersediaan tenaga kerja 0.127 4 0.508 

E Budaya penduduk setempat 0.104 3 0.312 

Ancaman 

F Penyempitan lahan karena 
pembangunan 

0.112 3 
0.337 

G Fluktuasi harga produk 0.125 1 0.125 

H Hama tanaman 0.069 4 0.277 

I Hukum dan perundang-undangan 0.106 2 0.211 

TOTAL 1  2.860 
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Lampiran 6. Gambar Model Jaringan Strategi Pengembangan  
Industri Rumah Tangga Gula Kelapa 
menggunakan Software Super Decision 
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Lampiran 7. Gambar Model Jaringan Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga Gula Kelapa 
 

Strategi strengths-opportunity 

(SO)

Strategi weaknesses-

Opportunity (WO)

Strategi strengths-threats

(ST)

Strategi weaknesses-threats

(WT)

Optimalisasi kinerja industri 

dengan pengembangan 

teknologi (SO1)

Pembentukan usaha 

kemitraan dengan pihak lain 

(SO2)

Pendirian pusat pelayanan 

informasi agroindustri (SO3)

Mengembangkan dan 

mengoptimalkan fungsi sistem 

pelayanan bisnis industri 

(WO1)

Pengembangan lembaga 

pembiayaan industri (WO2)

Pengadaan sumberdaya 

penyuluh lapang (WO3)

Pengembangan industri hilir 

(ST1)

Ikatan kerjasama dengan 

lembaga pengembangan 

industri (ST2)

Penyediaan pusat pemasaran 

terpadu untuk produk industri 

daerah (WT1)

Strategi Pengembangan Home Industri Gula Kelapa

Desa Gledug Kabupaten Blitar

Keterangan:

B (A dipengaruhi B) A A (A dipengaruhi A) A

A (B mempengaruhi A) B B (A dan B  saling mempengaruhi) A
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Lampiran  8. Kuesioner Penilaian Pembobotan Analytical 
Network Process 

 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 
Malang, Desember 2012 

Yth. Pemilik  
Industri Rumah Tangga Gula Kelapa 
Ditempat 
 
Dengan hormat, 
 Dalam rangka menyusun tugas akhir guna memperoleh gelar 
sarjana, dengan biodata saya sebagai berikut: 
Nama  : Azmi Alvian Gabriel 
Jurusan : Teknologi Industri Pertanian 
Pada saat ini sedang menyelesaikan penulisan skripsi dengan 
judul Perencanaan Strategi Pengembangan Industri Rumah 
Tangga Gula Kelapa Dengan Menggunakan Analisis SWOT dan 
Metode Analytical Network Process (ANP) (Studi Kasus Industri 
Rumah Tangga Gula Kelapa, Desa Gledug Kecamatan 
Sanankulon, Kabupaten Blitar). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menentukan bobot strategi pengembangan industri rumah 
tangga gula kelapa dengan menggunakan metode ANP. 
Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada 
para pengrajin dalam menentukan strategi yang tepat untuk 
mengembangkan industri rumah tangga gula kelapa. 
 Saya berharap kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi 
kuesioner ini. Atas perhatian serta kesediaan dan waktu yang 
telah diberikan, saya sampaikan terima kasih. 
 

Hormat saya 
Azmi Alvian Gabriel 
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KUESIONER TINGKAT KEPENTINGAN TIAP KRITERIA 
 
Petunjuk Pengisian Skala Penilaian 
 Kriteria Pada kolom paling kiri dibandingkan dengan kriteria 
pada kolom paling kanan.Bobot 9 s/d 2 (pada bagian kiri 1) 
merupakan tempat kolom pengisian kiri lebih penting dari kanan, 
sedangkan bobot 2 s/d 9 (pada bagian kanan 1) merupakan 
tempat kolom pengisian kanan lebih penting dari kiri. Beri tanda 
silang (x) pada kolom bobot yang sesuai berdasarkan nilai 
ketergantungan yang telah dijelaskan pada tabel berikut. 
 

 Tabel Skala Penilaian 
Intensitas 

Kepentingan 
Definisi Keterangan 

1 Sama penting Kedua elemen mempunyai 
pengaruh yang sama 

3 Sedikit lebih 
penting 

Pengalaman dan penilaian sedikit 
memihak satu elemen 
dibandingkan pasangannya 

5 Lebih penting Pengalaman dan penilaian 
dengan kuat memihak satu 
elemen dibandingkan 
pasangannya 

7 Sangat lebih 
penting 

Satu elemen sangat disukai dan 
secara praktis dominasinya 
terlihat 
 

9 Mutlak penting Satu elemen terbukti mutlak lebih 
disukai dibandingkan dengan 
pasangannya 

2, 4, 6, 8 Untuk kompromi 
antara nilai di 
atas 

Ketika keperluan sebuah 
kompromi 
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 Tabel variabel dan kriteria penilaian 
No Variable Kriteria 

1 Strategi 
strengths-
opportunity  
(SO) 

 Optimalisasi kinerja industri dengan 
pengembangan teknologi (SO1) 

  Pembentukan usaha kemitraan dengan pihak 
lain (SO2) 

  Pendirian pusat pelayanan informasi 
agroindustri (SO3) 

2 Strategi 
weakness-
opportunity 
(WO) 

 Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi 
pelayanan informasi bisnis (WO1) 

  Pengembangan lembaga pembiayaan industri 
(WO2) 

  Pengadaan sumberdaya penyuluh lapang 
(WO3) 

3 Strategi 
strengths-
threats 
(ST) 

 Pengembangan industri hilir (ST1) 
  Ikatan kerjasama dengan lembaga 

pengembangan industri (ST2) 

4 Strategi 
weakness-
threats (WT) 

 Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk 
produk industri daerah (WT1) 

  

 
 

 Contoh Pengisian: 
Kriter

ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SO2     x             SO3 

Berarti pembentukan usaha kemitraan dengan pihak lain lebih 
penting dari pada pendirian pusat pelayanan informasi 
agroindustri. 
 
Kriter

ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WO1          x        WO3 

Berarti pengadaan sumberdaya penyuluh lapang lebih penting 
dari pada mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi sistem 
pelayanan bisnis industri. 
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I. Keterkaitan Pengaruh antar Kriteria (Node Comparisons) 
1. Keterkaitan antara optimalisasi kinerja industri dengan 

pengembangan teknologi (SO1) dengan pembentukan 
usaha kemitraan dengan pihak lain (SO2) dan pendirian 
pusat pelayanan informasi agroindustri (SO3). 
Kriteria mana yang lebih mempengaruhi optimalisasi kinerja 
industri dengan pengembangan teknologi (SO1)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SO2                  SO3 

 
2. Keterkaitan antara pembentukan usaha kemitraan dengan 

pihak lain (SO2) dengan mengembangkan dan 
mengoptimalkan fungsi sistem pelayanan bisnis industri 
(WO1), pengembangan lembaga pembiayaan industri 
(WO2) dan pengadaan sumberdaya penyuluh lapang (WO3). 
Kriteria mana yang lebih mempengaruhi pembentukan 
usaha kemitraan dengan pihak lain (SO2)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WO1                  WO2 

WO1                  WO3 

WO2                  WO3 

 
3. Keterkaitan antara pengembangan industri hilir (ST1) 

dengan pengembangan lembaga pembiayaan industri 
(WO2) dan pengadaan sumberdaya penyuluh lapang (WO3). 
Kriteria mana yang lebih mempengaruhi pengembangan 
industri hilir (ST1)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WO2                  WO3 
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4. Keterkaitan antara mengembangkan dan mengoptimalkan 
fungsi sistem pelayanan bisnis industri (WO1) dengan 
pembentukan usaha kemitraan dengan pihak lain (SO2) dan 
pendirian pusat pelayanan informasi agroindustri (SO3). 
Kriteria mana yang lebih mempengaruhi mengembangkan 
dan mengoptimalkan fungsi sistem pelayanan bisnis industri 
(WO1)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SO2                  SO3 

 
5. Keterkaitan antara pengembangan lembaga pembiayaan 

industri (WO2) dengan mengembangkan dan 
mengoptimalkan fungsi sistem pelayanan bisnis industri 
(WO1) dan pengadaan sumberdaya penyuluh lapang (WO3). 
Kriteria mana yang lebih mempengaruhi pengembangan 
lembaga pembiayaan industri (WO2)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WO1                  WO3 

 
6. Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk industri 

daerah (WT1) dengan mengembangkan dan 
mengoptimalkan fungsi sistem pelayanan bisnis industri 
(WO1), pengembangan lembaga pembiayaan industri 
(WO2) dan pengadaan sumberdaya penyuluh lapang (WO3). 
Kriteria mana yang lebih mempengaruhi penyediaan pusat 
pemasaran terpadu untuk produk industri daerah (WT1)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WO1                  WO2 

WO1                  WO3 

WO2                  WO3 

 
 
 



 

109 
 

II. Keterkaitan Pengaruh antar Cluster 
1. Keterkaitan antara strategi strength-opportunity (SO) dengan 

strategi strength-threats (ST) dan strategi weakness-
opportunity (WO). 
Variabel manakah yang lebih mempengaruhi strategi 
strength-opportunity (SO)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ST                  WO 

 
2. Keterkaitan antara strategi strength-threats (ST) dengan 

strategi strength-opportunity (SO), strategi weakness-threats 
(WT) dan strategi weakness-opportunity (WO). 
Variabel manakah yang lebih mempengaruhi strategi strategi 
strength-threats (ST)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SO                  WO 

SO                  WT 

WO                  WT 

 
3. Keterkaitan antara strategi weakness-opportunity (WO) 

dengan strategi strength-opportunity (SO) dan strategi 
strength-threats (ST). 
Variabel manakah yang lebih mempengaruhi strategi strategi 
weakness-opportunity (WO)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SO                  ST 

 
 
 
 
 



 

110 
 

4. Keterkaitan antara strategi weakness-threats (WT) dengan 
strategi strength-opportunity (SO), strategi strength-threats 
(ST) dan strategi weakness-opportunity (WO). 
Variabel manakah yang lebih mempengaruhi strategi strategi 
weakness-threats (WT)? 

Kriter
ia 

Skala Penilaian Kriter
ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SO                  ST 

SO                  WO 

ST                  WO 
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Lampiran 9. Cluster Matrix 
 
Cluster Node Labels S-O S-T W-O W-T 

S-O 0.333 0.343 0.333 0.413 

S-T 0.333 0.243 0.333 0.327 

W-O 0.333 0.172 0.333 0.260 

W-T 0.000 0.245 0.000 0.000 
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Lampiran 10. Unweighted Super Matrix 
 

Cluster Node Labels 

Strategi S-O Strategi S-T Strategi W-O Strategi W-T 

S-O 1 S-O 2 S-O 3 S-T 1 S-T 2 W-O 1 W-O 2 W-O 3 W-T 1 

Strategi S-O 

S-O 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 

S-O 2 0.667 0.000 0.000 1.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.500 

S-O 3 0.333 0.000 0.000 0.000 1.000 0.667 0.000 0.000 0.000 

Strategi S-T 
S-T 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 

S-T 2 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.500 

Strategi W-O 

W-O 1 0.000 0.196 0.000 0.000 1.000 0.000 0.833 0.000 0.196 

W-O 2 0.000 0.493 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.493 

W-O 3 0.000 0.310 1.000 0.500 0.000 0.000 0.167 0.000 0.310 

Strategi W-T W-T 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Lampiran 11. Weighted Super Matrix 
 

Cluster Node Labels 
Strategi S-O Strategi S-T Strategi W-O Strategi W-T 

S-O 1 S-O 2 S-O 3 S-T 1 S-T 2 W-O 1 W-O 2 W-O 3 W-T 1 

Strategi S-O 

S-O 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.206 

S-O 2 0.667 0.000 0.000 0.453 0.000 0.167 0.000 0.000 0.206 

S-O 3 0.333 0.000 0.000 0.000 0.453 0.333 0.000 0.000 0.000 

Strategi S-T 
S-T 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.164 

S-T 2 0.000 0.000 0.500 0.320 0.000 0.500 0.000 0.000 0.164 

Strategi W-O 

W-O 1 0.000 0.196 0.000 0.000 0.226 0.000 0.833 0.000 0.051 

W-O 2 0.000 0.493 0.000 0.113 0.000 0.000 0.000 0.000 0.128 

W-O 3 0.000 0.310 0.500 0.113 0.000 0.000 0.167 0.000 0.081 

Strategi W-T W-T 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Lampiran 12. Limit Matrix 
 

Cluster Node Labels 
Strategi S-O Strategi S-T Strategi W-O Strategi W-T 

S-O 1 S-O 2 S-O 3 S-T 1 S-T 2 W-O 1 W-O 2 W-O 3 W-T 1 

Strategi S-O 

S-O 1 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.000 0.022 

S-O 2 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.000 0.078 

S-O 3 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.000 0.191 

Strategi S-T 
S-T 1 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.000 0.017 

S-T 2 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.000 0.227 

Strategi W-O 

W-O 1 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.000 0.148 

W-O 2 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.000 0.062 

W-O 3 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.000 0.167 

Strategi W-T W-T 1 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.000 0.087 
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Lampiran 13. Normalisasi Limiting Matrix 
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Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian 
 
a) Nira Kelapa 

 
 

b) Cetakan Gula Kelapa 

 
 

c) Pencucian dan 
Perendaman Cetakan 
Gula Kelapa 

 
 
 
 

d) Tungku Pemasakan 

 
 

e) Pemasakan Gula 
Kelapa 

 
 

f) Pemasakan Gula 
Kelapa 
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g) Proses Pendinginan 
Adonan Dengan 
Pengadukan 

 
 

h) Pencetakan Gula 
Kelapa 

 
 

i) Pencetakan Gula 
Kelapa 

 

j) Pendinginan Gula 
Kelapa 

 
 

k) Gula Kelapa Ukuran 
Kecil 

 
 

l) Gula Kelapa Dalam 
kemasan 10 kg 

 


