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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor agroindustri semakin diminati masyarakat dalam 
membuka peluang usaha. Salah satu subsektor agroindustri 
yang menjadi pusat perhatian saat ini yaitu tanaman holtikultura. 
Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika, di 
Indonesia produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dari 
tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. 
Produksi sayuran tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 
10.842.410 ton meskipun pada tahun 2012 mengalami sedikit 
penurunan sebesar 560.901 ton (BPS, 2014). Tanaman 
holtikultura dapat dibudidayakan secara konvensional dan 
organik. Pertanian organik termasuk dalam sistem produksi 
dalam hal bercocok tanam yang tidak menggunakan bahan 
kimia dalam proses penanamannya melainkan menggunakan 
bahan organik. Pada prinsipnya pertanian organik ini 
mengurangi atau meniadakan dampak pencemaran lingkungan 
akibat penggunaan bahan kimia (Supriyati dan Surip, 2010). 

Saat ini, produk holtikultura secara organik sedang diminati 
masyarakat terutama sayuran organik. Usaha sayuran organik 
terus mengalami perkembangan baik dari segi kualitas, 
kuantitas dan jenisnya. Hal ini dikarenakan kesadaran 
masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat semakin 
tinggi. Peningkatan konsumsi sayuran organik berdampak pada 
semakin tingginya permintaan sayuran organik tersebut. 
Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kota Malang 
(2015), terdapat 149 kelompok tani yang beberapa diantaranya 
membudidayakan sayuran organik. Kelompok tani organik yang 
ada saat ini diharapkan dapat memenuhi permintaan konsumen 
terhadap sayur organik. 

Salah satu produsen sayur organik adalah Vigur Organik 
yang terletak di Jalan Bandara Juanda II/BB.30B Malang, Jawa 
timur. Terdapat beberapa jenis sayuran organik yang diproduksi 
oleh Vigur Organik antara lain tomat, sawi, bayam, kangkung 
dan lain sebagainya. Pemasaran produk sayuran organik ini 
hanya dipasarkan pada supermarket-supermarket atau rumah 
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makan yang ada di Kota Malang atau bisa langsung kepada 
konsumen akhir. Pada proses pemasarannya produk sayuran 
bermerek “ViO” ini memiliki permasalahan yaitu sayuran organik 
yang diproduksi hanya bisa memenuhi permintaan dan kegiatan 
pemasaran di Kota Malang saja. Kapasitas produksi sayur 
organik yang dihasilkan berkisar antara 3-80 kg dalam sekali 
panen. Kontinuitas dalam produksi sayur organik yang belum 
stabil mempengaruhi persediaan akan sayur organik “ViO” 
dalam memenuhi permintaan konsumen. Volume penjualan 
pada tahun 2015 cenderung rendah akibat iklim yang tak 
menentu, sehingga target penjualan tidak terpenuhi. Permintaan 
sayur organik juga berasal dari luar Kota Malang seperti Kota 
Pasuruan dan Batu, namun pihak Vigur Organik belum bisa 
sepenuhnya memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, 
perlu adanya suatu perencanaan strategi pemasaran yang 
efektif dan efisien untuk memberikan solusi terhadap 
permasalahan pemasaran yang dihadapi. 

Kondisi persaingan produk sayur organik semakin ketat 
khususnya di daerah Malang. Persaingan terjadi di tengah 
banyaknya merk dan harga jual yang kompetitif. Hal ini 
menuntut Vigur Organik untuk dapat bersaing dengan para 
produsen lain dalam hal memenuhi permintaan produk dengan 
proses pemasaran yang tepat ke konsumen. Vigur Organik 
harus mengetahui faktor internal yang menjadi kekuatan dan 
kelemahan juga faktor eksternal yang menjadi peluang dan 
ancaman usahanya, sehingga dapat diidentifikasi dan 
ditentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. 
Identifikasi strategi pemasaran dapat dilakukan dengan analisis 
SWOT dan pemilihan strategi terbaik dengan metode Analityc 
Network Process (ANP). 

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi penentuan alternatif strategi 
pemasaran meliputi faktor internal yaitu kekuatan dan 
kelemahan perusahaan serta faktor ekternal meliputi peluang 
dan ancaman perusahaan (Dirgantoro, 2007). Matriks SWOT 
dipilih karena merupakan alat yang efektif dan efisien dalam 
menentukan  kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan 
dengan pengembangan dan pengambilan keputusan dalam 
suatu organisasi. Pada analisis SWOT, akan didapatkan 
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beberapa alternatif strategi yang saling berkaitan. Alternatif yang 
didapat kemudian ditentukan prioritasnya untuk dipilih (Assauri, 
2013).  

Metode ANP merupakan suatu metode yang mampu 
mempresentasikan tingkat kepentingan berbagai pihak dengan 
mempertimbangan saling keterkaitan antara strategi objektif 
yang satu dengan yang lain. Pada metode ANP, terdapat dua 
jenis keterkaitan yaitu keterkaitan dalam perspektif yang sama 
dan keterkaitan dalam perspektif berbeda. Metode ini 
merupakan pengembangan dari metode Analytic Hierarchy 
Process (AHP) (Hidayati, 2012). ANP merupakan teori 
pengukuran multi kriteria yang digunakan untuk mengurutkan 
skala prioritas relatif dari angka mutlak berdasarkan penilaian 
individu atau dari pengukuran aktual dinormalisasi ke bentuk 
relatif. Pernyataan ini mewakili pengaruh relatif dari salah satu 
kriteria maupun sub kriteria dalam perbandingan berpasangan 
sehubungan dengan kriteria kontrol yang mendasari (Saaty, 
2013). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana alternatif strategi yang tepat dalam 
perencanaan pemasaran pada Vigur Organik dengan 
menggunakan analisis SWOT? 

b. Bagaimana prioritas alternatif strategi pemasaran yang 
dimiliki Vigur Organik menggunakan metode Analytical 
Network Process (ANP)? 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Merumuskan alternatif strategi pemasaran yang tepat 

pada Vigur Organik menggunakan analisis SWOT. 
b. Menentukan prioritas alternatif strategi pemasaran yang 

tepat yang dapat diterapkan pada Vigur Organik 
menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). 
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1.4   Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini bagi pihak Vigur Organik adalah 
diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 
perencanaan strategi pemasaran dan sebagai bahan dalam 
mengambil keputusan yang berkaitan dengan penetapan 
strategi pemasaran produk sayur organik “ViO” sehingga dapat 
meningkatkan penjualan dan daya saing. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pertanian Organik 

Organik merupakan istilah pelabelan yang menjelaskan 
produk yang di produksi sesuai dengan standar produksi 
organik, yang telah mendapat sertifikasi dari lembaga resmi. 
Produk pertanian disebut organik apabila produk tersebut 
diperoleh dari pengolahan sistem pertanian organik. Pertanian 
organik adalah suatu sistem pertanian yang dilakukan dan 
dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dampak 
negatif bagi lingkungan. Prinsip pertanian organik yaitu tidak 
menggunakan atau membatasi penggunaan pupuk anorganik 
yang biasa digunakan dalam pertanian konvensional. Tujuan 
pertanian organik adalah memperbaiki dan menjaga 
keseimbangan kondisi tanah serta ekosistem (Sriyanto, 2010). 
Menurut (Afifi, 2007), pertanian organik dapat didefinisikan 
sebagai suatu sistem produksi pertanian yang menghindarkan 
atau meminimalkan penggunaan senyawa sintetik baik untuk 
pupuk, maupun pestisida. Penanaman secara organik berbeda 
dengan penanaman secara konvensional yang memberi unsur 
hara secara cepat dan langsung dalam membentuk larutan 
sehingga segera diserap dengan takaran dan waktu pemberian 
yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman . 

Pedoman mengenai pertanian organik di Indonesia 
diatur dalam SNI No. 01-6729-2002 tentang sistem pangan 
organik yang menjelaskan proses produksi, pelabelan, dan 
pemasaran. Pangan organik merupakan modifikasi dari standar 
Codex Allimentarius Commision  yang telah disetujui oleh FAO 
dan WHO menjadi Standart Nasional Indonesia (Kardinan dan 
Ruhnayat, 2008). Prinsip pertanian organik terdiri dari Prinsip 
Kesehatan, Prinsip Ekologi, Prinsip Keadilan, dan Prinsip 
Perlindungan. Prinsip kesehatan dimaksudkan bahwa pertanian 
organik berperan dalam melestarikan dan meningkatkan 
kesehatan ekosistem dan organisme dari yang berada dalam 
tanah hingga manusia yang mengkonsumsi hasil pangan 
organik bermutu tinggi dan bergizi. Prinsip ekologi menjelaskan 
bahwa pertanian organik harus berdasarkan pada sistem dan 
siklus ekologi kehidupan. Prinsip keadilan yakni pertanian 
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organik harus dapat membangun hubungan yang menjamin 
keadilan dengan lingkungan. Prinsip perlindungan yakni 
pertanian organik dilakukan dengan bertanggung jawab untuk 
melindungi kesehatan dan kesejahteraan lingkungan hidup 
sekarang dan di masa yang akan datang (Nurhidayati, dkk, 
2008). 

 
 2.1.1  Keuntungan dan Kelemahan Pertanian Organik 

Penanaman secara organik memberi beberapa keuntungan 
baik bagi petani, konsumen, dan lingkungan. Keuntungan dari 
pertanian organik antara lain: (1) bebas dari pestisida kimia, 
pupuk anorganik, dan MGO (transgenik) sehingga lebih aman di 
konsumsi, (2) ikut berperan dalam melestarikan lingkungan 
dengan mempertahankan keanekaragaman hayati dan menjaga 
keseimbangan ekosistem, (3) hasil organik relatif lebih kaya 
kandungan gizi dan nutrisi, (4) meningkatkan pendapatan petani 
dengan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dan 
menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, (5) meningkatkan 
kesehatan masyarakat sekaligus daya saing produk agrobisnis 
(Glio, 2015). 

Menurut (Rosita, 2008), Adapun kelemahan dalam 
pertanian yang dilakukan secara organik yaitu: (1) pengelolaan 
yang cukup rumit saat proses penanaman produk organik, (2) 
dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil, 
(3) pada tahap awal sistem pertanian organik biasanya 
dibutuhkan biaya yang cukup besar, (4) kerusakan hasil pada 
awal penerapan sistem ini sulit dihindari sehingga diperlukan 
pengawasan yang maksimal. 

2.1.2  Sayuran Organik 

Sayuran merupakan bahan makanan pokok yang 
mengandung sumber gizi maupun sumber tenaga untuk 
membantu melakukan aktivitas sehari-hari.  Ada berbagai jenis 
sayuran dengan teknik penanaman yang berbeda-beda antara 
lain yaitu sayuran organik, sayuran non organik dan sayuran 
hidroponik (Maryani, 2009).  Sayuran organik merupakan bahan 
pangan berupa sayur yang dihasilkan dari sistem pertanian 
organik yang proses penanaman dan pengolahannya tanpa 
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menggunakan bahan kimia atau zat-zat berbahaya. Saat ini 
para konsumen banyak beralih mengkonsumsi sayuran organik 
seperti selada, kubis, bayam dan tomat. Hal ini disebabkan 
sayuran ini mengandung mineral, kalsium, magnesium serta 
fosfor yang jauh lebih tinggi dari pada sayuran non organik 
(Parlyna dan Munawaroh, 2011). 

Menurut (Subroto,2010), sayuran organik memiliki 
kandungan gizi yang tinggi dan terbebas dari residu bahan kimia 
di dalamnya. Kandungan zat-zat dalam sayuran ini memberikan 
manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh serta dapat mencegah 
berbagai penyakit. Kandungan nutrisi dalam sayuran organik 
memiliki perbedaan dengan non organik (konvensional). Berikut 
adalah perbedaan kandungan nutrisi sayur organik dan non 
organik meliputi kandungan Vitamin C, Zat besi, Magnesium, 
dan Fosfor dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada tabel tersebut 
terlihat bahwa hasil dari penelitian menunjukkan sayur organik 
memiliki kandungan nutrisi yang lebih besar daripada sayuran 
non organik. Salah satu contoh kandungan vitamin C pada 
sayur organik sebesar 89,2 mg sedangkan pada sayur non 
organik kandungan vitamin C sebesar 67,9 mg. 

 
 

Tabel 2.1  Perbedaan Kandungan Gizi Sayur Organik dan Non 
Organik 

Sayuran Vitamin C 

(mg) 

Besi  

(mg) 

Magnesium 

(mg) 

Fosfor  

(mg) 

Organik 89,2 3,7 80,0 124,0 

Konvensional 67,9 3,0 68,6 111,8 

Sumber : Worthington (2001). 

 

2.2  Perencanaan Strategi 

Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan 
keputusan manajemen tingkat atas (Top Management) dan 
sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi 
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mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka 
panjang, dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki 
konsekuensi yang perlu mempertimbangkan faktor-faktor 
eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan (David, 2006). 
Manajemen strategi adalah sistem manajemen yang 
menghasilkan langkah-langkah strategis dalam membangun 
masa depan perusahaan yakni tercapainya tujuan perusahaan 
(Rudianto, 2006). Menurut (Rohman, 2011), dikutip dalam buku 
Pearch dan Robinson (1997) mengatakan bahwa manajemen 
strategi merupakan sekumpulan tindakan yang menghasilkan 
perumusan, pelaksanaan, dan rencana-rencana yang dirancang 
untuk mencapai sasaran organisasi. 

Perencanaan strategi merupakan salah satu aspek dari 
manajemen strategi yang diperlukan oleh setiap organisasi. 
Setiap perubahan lingkungan yang terjadi memerlukan respon 
strategi baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
Perencanaan strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang 
mengarah pada perkembangan suatu strategi yang efektif untuk 
membantu mencapai sasaran perusahaan. Tujuan dalam 
perencanaan strategi dalam suatu perusahaan ialah dapat 
berupa kesinambungan usaha atau keuntungan, efisiensi, 
kepuasan konsumen, mutu produk dan pelayanan yang baik 
serta dapat memimpin pasar (Arif dan Wibowo, 2004). 
Perencanaan strategi dilakukan secara menyeluruh, 
komprehensif dan terintegrasi antara berbagai fungsi organisasi 
sehingga dapat menjadi pedoman bagi unit usaha. Hal yang 
perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi agar sukses 
mencapai sasaran yang diinginkan antara lain membangun 
langkah strategi sesuai sasaran yang jelas, berdasarkan fakta-
fakta dan informasi yang sebenarnya, memperhatikan langkah 
strategi yang ekonomis, sesuai dengan kemampuan usaha dan 
ketersediaan sumber daya yang ada (Kertajaya, 2006). 

 
2.2.1  Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan suatu manajemen yang 
disusun untuk mempercepat pemecahan persolalan pemasaran 
dan membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis. 
Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada 
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saat penyusunan strategi pada level yang berbeda. Strategi 
pemasaran membantu dalam menjual barang atau jasa yang 
sesuai dengan kondisi perusahaan, dan pasar target atau selera 
konsumen yang dituju. Tahapan proses strategi pemasaran 
terdiri dari analisis situasi strategis, perancangan strategi 
pemasaran, pengembangan program pemasaran serta 
implementasi dan pengelolaan strategi pemasaran. Strategi  
yang biasa dilakukan dalam Strategi pemasaran yaitu 
menembus pasar, pengembangan produk, pengembangan 
pasar dan diversifikasi (Suharyadi dan Purwanto, 2007). Strategi 
pemasaran adalah kelanjutan dari pengenalan pasar yang 
menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan 
barang ataupun jasa agar diterima oleh pasar. Strategi 
pemasaran dapat dijalankan dengan mengetahui bauran 
pemasarannya (Nur, 2014). 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang 
digunakan untuk menjalankan strategi yang telah dipilih untuk 
mencapai tujuan pemasarannya (Rangkuti, 2009). Bauran 
pemasaran diartikan sebagai komponen pemasaran yang 
dimanfaatkan oleh manajemen dalam kegiatan penjualan. Dasar 
bauran pemasaran klasik adalah 4P yaitu product, price, place, 
dan promotion dimana elemen didalamnya saling berpengaruh 
satu sama lain (Suharyadi dan Purwanto, 2007). Berikut 
dijelaskan komponen 4P dalam bauran pemasaran : 

 
a. Produk (Product) 

Produk merupakan barang atau jasa yang dapat ditawarkan 
pada pasar untuk memperoleh perhatian, konsumsi, dan 
permintaan sehingga dapat memenuhi keinginan dan 
kebutuhan. Produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan 
yang diinginkan konsumen dan selera pasar agar pemasaran 
suatu produk dapat berhasil (Fuad dkk., 2006).  
b. Harga (Price) 

Harga memiliki hubungan yang signifikan antara nilai untuk 
konsumen dan citra produk. Harga berkaitan dengan 
pendapatan dan mempengaruhi penawaran serta saluran 
pemasaran (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006). 
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 c.   Tempat/Saluran Distribusi (Place) 
Tempat berkaitan dengan keputusan dalam membawa 

atau meletakkan produk pada wilayah yang benar dan tepat 
dalam target pasar. Suatu produk dikatakan berguna bagi 
seorang pelanggan jika tersedia pada saat dan tempat yang 
tepat. Produk dapat mencapai konsumen melalui saluran 
distribusi. Saluran distribusi adalah sekumpulan perusahaan 
atau individu yang berpartisipasi dalam aliran produk dari 
produsen hingga sampai pada pengguna akhir (Cannon dkk., 
2008). 
c. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan konsumen. Promosi ditujukan untuk 
memberi informasi pada konsumen mengenai suatu produk. 
Tujuan dari promosi adalah memberitahu, mengajak, dan 
membujuk konsumen agar menyukai dan membeli produk 
(barang atau jasa) yang ditawarkan (Lupiyoadi dan Hamdani, 
2006). 

 
2.3 Analisis Strenght, Weakness, Opportunity, Threats 

(SWOT) 
Pada dasarnya analisis SWOT dapat dijadikan alat yang 

ampuh dalam melakukan pemilihan strategi. Keampuhan 
tersebut terletak pada kemampuan para pengambil keputusan 
perusahaan untuk memaksimalkan faktor kekuatan dan 
pemanfaatan peluang. Kemampuan tersebut sekaligus untuk 
meminimalisasi kelemahan yang terdapat pada perusahaan dan 
menekan dampak ancaman yang timbul dari luar (Jogiyanto, 
2005). Menurut Rangkuti (2006), alat yang digunakan untuk 
menyusun faktor strategis perusahaan disebut matriks SWOT. 
Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan 
alternatif strategi yang dijelaskan pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Matriks SWOT 

 Strenght (S) daftar 
faktor-faktor 

kekuatan internal 

Weakness (W) daftar 
faktor-faktor 

kelemahan internal 

Opportunity (O) 
daftar faktor-faktor 
peluang eksternal 

Strategi SO 
Menggunakan 
kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang yang ada 

Strategi WO 
Mengatasi kelemahan 
dengan 
memanfaatkan 
peluang 

Threats (T) daftar 
faktor-faktor 

Eksternal 

Strategi ST 
Menggunakan 
kekuatan 
untuk menghindari 
ancaman 

Strategi WT 
Meminimalkan 
kelemahan dan 
hindari 
ancaman 

Sumber : David (2006) 

 
Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal 

kekuatan dan kelemahan serta faktor ekternal peluang dan 
ancaman perusahaan yang dapat menghasilkan alternatif 
strategi. Membuat keputusan untuk memilih alternatif strategi 
sebaiknya dilakukan setelah mengetahui dimana posisi 
perusahaan untuk kondisi sekarang pada kuadran SWOT.  
Kuadran SWOT dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
 
 

Berbagi Peluang

Kekuatan InternalKelemahan Internal

Berbagai Ancaman

3. Mendukung strategi turn-

around

1. Mendukung Strategi 

agresif

4. Mendukung strategi 

defensif

2. Mendukung strategi 

diversifikasi

 

Gambar 2.1 Diagram Analisis SWOT (Rangkuti, 2006) 
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Kuadran 1:   Situasi yang menguntungkan bagi perusahaan. 
Perusahaan tersebut memiliki peluang dan 
kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 
yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam 
kondisi ini adalah mendukung kebijakan 
peryumbuhan yang agresif.  

Kuadran 2:  Pada situasi ini perusahaan masih memilliki 
kekuatan internal meskipun menghadapi berbagai 
ancaman. Strategi yang diterapkan adalah 
menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 
peluang dengan cara diversifikasi baik produk atau 
jasa. 

Kuadran 3:  Pada kondisi ini perusahaan menghadapi peluang 
pasar yang sangat besar dan kendala internal. 
Fokus strategi perusahaan yaitu meminimalkan 
masalah-masalah internal perusahaan sehingga 
dapat merebut peluang pasar lebih baik. 

Kuadran 4: Posisi ini sangat tidak menguntungkan bagi 
perusahaan dimana perusahaan menghadapi 
berbagai ancaman dan kelemahan. Fokus strategi 
yaitu melakukan tindakan penyelamatan agar 
terlepas dari kerugian yang lebih besar (defensive). 

 

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal harus mengidentifikasi 
kelemahan dan kekuatan yang menjadi landasan bagi strategi 
perusahaan. Pada analisis lingkungan internal perusahaan 
mencakup beberapa kajian antara lain (Kotler, 2005): 
a. Sumberdaya dan Karyawan 

Sumberdaya dan  karyawan dapat memberikan keunggulan 
bersaing bagi perusahaan meliputi citra perusahaan, 
struktur organisasi dan suasana yang efektif, sejarah 
perusahaan dalam mencapai tujuan, pengaruh terhadap 
pemerintah, kebijakan  hubungan  kerja yang efisien dan 
efektif. Lingkungan internal berupa sumberdaya dapat 
meliputi sumberdaya insani, sumberdaya perusahaan, dan 
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sumberdaya fisik. Sumberdaya fisik meliputi pabrik, mesin 
dan peralatan, lokasi, dan teknologi (Nur, 2014). 

b. Produksi dan Operasi 
Produksi dan operasi meliputi biaya operasi total, kapasitas 
untuk memenuhi pasar, fasilitas yang efisien dan efektif, 
ketersediaan bahan baku yang mencukupi, dan lokasi 
perusahaan  yang strategis. Menurut Suyanto (2007), 
keunggulan operasi juga meliputi kemampuan berproduksi 
tepat waktu, persediaan, penelitian dan pengembangan 
serta pengendalian operasi yang baik. 

c. Pemasaran  
Pemasaran memerlukan riset pasar, pengembangan 
produk, analisis reaksi konsumen, penentuan keperluan 
distribusi dan pelayanan, dan memutuskan cara 
pengiklanan dan promosi. Kajian pemasaran pada analisis 
lingkungan internal adalah menelaah kekuatan dan 
kelemahan aktivitas pemasaran yang utama dan 
mengidentifikasi pasar, segmen-segmen utama di pasar 
dan posisi kompetitif (Bateman dan Snell, 2008). 

d. Manajemen dan Keuangan  
Pada fungsi manajemen suatu usaha yang telah berjalan 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, memotivasi, 
penyusunan staff dan pengawasan. Pada segi keuangan  
meliputi total sumberdaya keuangan dan kekuatannya 

  Pengkajian ini untuk menentukan dimana perusahaan 
mempunyai kemampuan yang penting, sehingga perusahaan 
dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif 
dan menangani ancaman dari lingkungan (Pearce and 
Robinson, 2007). Menurut Muchtar (2010), kondisi internal 
perusahaan sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan 
lingkungan bisnis yang bergerak sangat cepat. Strategi bisnis 
yang efektif perlu dilakukan dengan analisis terhadap kondisi 
internal perusahaan sehingga dapat dipetakan performansi dan 
potensi sumberdaya perusahaan yang optimal. 
 
2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

Kotler (2007), menyatakan bahwa mengidentifikasi 
lingkungan eksternal sebagai suatu proses yang dilakukan 
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dalam perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan 
dan menentukan peluang dan ancaman perusahaan. 
Lingkungan mikro adalah lingkungan eksternal yang 
berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha (Fuad, 2006). 
Lingkungan mikro terdiri dari : 
a. Persaingan diantara perusahaan yang sudah ada 

Perusahaan lain yang menawarkan suatu produk atau kelas 
produk yang merupakan substitusi yang dekat satu sama 
lain. Persaingan tersebut terjadi karena terdapat satu atau 
lebih pesaing melihat peluang untuk memperbaiki posisi. 
Pembuatan keputusan strategis perlu menganalisis 
lingkungan kompetitif agar perusahaan dapat beradaptasi 
atau mempengaruhi sifat persaingan yang dihadapi 
(Suharyadi, 2007). 

b. Pemasok 
Pemasok adalah individu ataupun perusahaan bisnis yang 
menyediakan serta memproduksi barang dan jasa. 
Perusahaan yang baik adalah yang mampu mengambil 
keuntungan dari persaingan antar pemasok untuk 
memperoleh harga yang lebih rendah atau barang yang 
lebih bermutu (Kotler, 2007). 

c. Ancaman pendatang baru 
Perusahaan baru yang masuk ke dalam industri dapat 
membawa kapasitas baru dan merebut bagian pasar dari 
perusahaan yang lebih dulu ada. Hal ini membawa 
ancaman bagi perusahaan yang telah ada, untuk itu 
perusahaan harus dapat mempertahankan dan bersaing 
merebut pangsa pasar. 

d. Substitution Product 
Substitution Product ini berupa produk pengganti yang 
memiliki harga lebih murah, biaya peralihan ke produk 
pengganti rendah dan kecondongan konsumen untuk 
mencoba produk pengganti (David, 2006). 
 

2.4  Analytical Network Process (ANP) 

ANP  adalah metode penilaian multi kriteria untuk 
strukturisasi keputusan dan analisis yang memiliki kemampuan 
untuk mengukur konsistensi dari penilaian dan fleksibilitas pada 
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pilihan dalam level subkriteria. ANP memiliki tiga konsep dasar, 
yaitu dekomposisi, penilaian komparasi, dan sintesis dari 
prioritas. Dekomposisi adalah tahapan dimana masalah 
dimodelkan ke dalam kerangka ANP. Dekomposisi menjelaskan 
bahwa penerapan ANP ditujukan untuk menstrukturkan masalah 
yang kompleks menjadi lebih jelas dalam bentuk jaringan 
cluster, subcluster, sub subcluster, dan seterusnya (Yuksel and 
Dagdevilen, 2007).  Prinsip dasar metode ANP  yaitu struktur 
masalah berbentuk jaringan dengan siklus hubungan dari 
klaster-klasternya. Penentuan bobot elemen terhadap 
komponen acuan dengan matriks perbandingan berpasangan 
(Mustafa, 2002). 

ANP digunakan untuk merepresentasikan tingkat 
kepentingan berbagai alternatif solusi berdasarkan 
pertimbangan keterkaitan antar kriteria dan subkriteria yang 
ada. Pada jaringan ANP, level disebut sebagai cluster yang 
dapat memiliki kriteria dan alternatif didalamnya. Pada suatu 
cluster, terdapat node yang dapat berhubungan dengan node 
lainnya (Saaty dan Vargas, 2006). Menurut Tanjung dan Devi 
(2013), kelebihan yang dimiliki ANP adalah kemampuannya 
dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor 
dalam hirarki atau jaringan. ANP memiliki struktur umpan balik 
yang lebih terlihat seperti network daripada hirarki. Struktur 
jaringan ANP dapat dilihat pada Gambar 2.2. Metode ANP 
memiliki konsep yang mudah diaplikasikan dan sederhana 
seperti dalam studi pengambilan keputusan, peramalan, 
evaluasi, alokasi sumber daya dan sebagainya. 

 
  

Gambar  2.2  Struktur Jaringan ANP (Saaty, 2013) 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Gabriel (2012)  dengan judul 
“Perencanaan Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga 
Gula Kelapa (Studi Kasus Industri Rumah Tangga Gula Kelapa 
Desa Gledug Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar). 
Tujuan dari penelitian ini mengetahui alternatif perencanaan 
strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha produksi gula 
kelapa pada IRT gula kelapa Desa Gledug dengan 
menggunakan analisis SWOT dan metode Analytical Network 
Process (ANP). Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan 
dengan menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan 
melalui wawancara, lalu memberi bobot faktor-faktor tersebut 
dengan kuesioner untuk selanjutnya dianalisa menggunakan 
matriks SWOT. Setelah dilakukan analisa dengan SWOT maka 
strategi yang terbentuk di prioritaskan menggunakan metode 
ANP. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 9 alternatif 
strategi pengembangan yang dapat diterapkan dari analisis 
SWOT. Dari hasil pembobotan metode Analytical Network 
Process (ANP), didapatkan bahwa strategi pembentukan ikatan 
kerjasama dengan lembaga pengembangan industri merupakan 
strategi pengembangan yang terbaik untuk diterapkan di IRT 
gula kelapa Desa Gledug. 

Sebuah penelitian oleh Yuksel dan Dagdeviren (2007) 
dengan judul “Using the analytic network process (ANP) in a 
SWOT analysis – A case study for a textile firm”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui alternatif strategi yang memiliki 
prioritas tertinggi untuk dipilih sebagai strategi pemasaran 
produk busana siap pakai dan kain rajut pada peusahaan tekstil 
di Istanbul, Turki. Pada penelitian ini, analisis SWOT saja tidak 
mampu secara kuantitatif menentukan bobot dan efek dari 
faktor-faktor strategis pada alternatif, sehingga pada studi kasus 
ini teknik ANP digunakan untuk mengukur ketergantungan antar 
faktor. Metode AHP juga digunakan dengan analisis SWOT 
untuk membandingkan efek dari ketergantungan antara faktor-
faktor SWOT pada memprioritaskan strategi alternatif dan pada 
SWOT sub-faktor bobot. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pada  
model ANP terbentuk empat tingkatan yang terdiri dari tujuan 
(memilih strategi terbaik), Faktor SWOT, SWOT sub-faktor dan 
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empat alternatif strategi. Bobot dari faktor analisis SWOT 
berbeda sesuai dengan metode yang digunakan dalam analisis 
(AHP atau ANP). ketergantungan atau independensi faktor 
SWOT mempengaruhi faktor bobot dari analisis SWOT. Pada 
studi ini, diamati bahwa ketergantungan antara faktor-faktor 
SWOT mempengaruhi kedua pemilihan strategi dan urutan 
prioritas strategi. Strategi SO (bekerja dengan pemasok yang 
kuat) dipilih menjadi alternatif terbaik, dengan nilai bobot 
keseluruhan sebesar 0,366. 

Penelitian oleh Sari (2012) dengan judul “Pengambilan 
Keputusan Strategi Pemasaran Menggunakan Metode ANP Dan 
Fuzzy Topsis”. Tujuan dari penelitian ini adalah mampu 
memberikan manfaat bagi PT. X Mojokerto dalam upaya 
memperbaiki strategi pemasarannya sehingga kedepannya 
pangsa pasar perusahaan terus meningkat. Penerapan strategi 
pemasaran perusahaan selama ini hanya berdasarkan metode 
ilmiah dari pengalaman pemasaran yang dilakukan perusahaan, 
namun masih belum menggunaan metode ilmiah dengan 
menggunakan perhitungan matematik. Oleh karena itu, perlu 
adanya suatu pemilihan strategi pemasaran PT X dengan 
melihat kriteria-kriteria yang mempengaruhi dalam proses 
pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan metode 
Analytical Network Process (ANP) dan FUZZY TOPSIS. 
Alternatif strategi pemasaran pada penelitian ini berdasarkan 
pada analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 
strategi terpilih bagi PT X Mojokerto adalah membangun brand 
image perusahaan dengan melakukan kegiatan promosi produk 
secara onlinIe dan jejaring sosial, promosi produk pada 
pelanggan dua bulan sebelum musim kenaikan kelas serta 
mendukung program pemerintah dan penyediaan pusat 
pelayanan pelanggan melalui nomor bebas pulsa. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Maret 2016. 
Pengambilan data penelitian dilakukan di “Vigur Organik” yang 
terletak di Jl. Bandara Juanda II, Kecamatan Cemorokandang, 
Malang. Pemilihan objek penelitian dilakukan sengaja 
(purposive) dengan mempertimbangkan bahwa Vigur Organik 
merupakan usaha produk sayur organik yang memiliki banyak 
pesaing. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium 
Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

 
3.2  Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan manajemen strategi 
pemasaran. Analisis strategi kualitatif digunakan untuk 
menggambarkan kondisi kegiatan usaha agar diketahui apa 
yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman 
yang dihadapi perusahaan agar dapat ditentukan alternatif 
strategi. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor internal dan eksternal pada matriks IFE, matriks 
EFE, dan mantiks IE yang akan diolah menggunakan program 
Microsoft Excel, serta penentuan prioritas strategi perusahaan. 

 
3.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1) Strategi pemasaran sayur organik “ViO” dibatasi pada 

daerah Malang Raya dan Kota Pasuruan serta produk 
sayur organik“ViO” yang diteliti adalah bayam, sawi, 
kangkung, kailan, kubis, sioma, caisim dan pakcoi. 

2) Faktor internal yang diteliti terdiri dari kualitas produk baik 
dan terjamin, tenaga kerja telatih dan berpengalaman, 
memiliki sertifikat organik, image produk sudak dikenal 
konsumen, volume produksi rendah, sarana transportasi 
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kurang, kontinuitas produk rendah, pembukuan dan 
pengarsipan belum tersusun. 

3) Faktor Eksternal yang diteliti terdiri dari pangsa pasar sayur 
organik meningkat, Perkembangan teknologi, dukungan 
pemerintah, peningkatan pendapatan dan daya beli 
masyarakat, ketersediaan bahan baku, adanya pesaing, 
adanya produk substitusi, perubahan iklim tak menentu, 
dan ketersediaan lahan berkurang untuk pertanian. 
 

3.4 Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang terdiri 
dari tahap-tahap yang saling terkait satu sama lainnya. 
Gambaran umum mengenai tahapan penelitian dilakukan 
berdasarkan diagram rencana penelitian yang dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 

  

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.4.1  Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan di Vigur Organik. Survei 
ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari keadaan obyek 
penelitian secara langsung sehingga dapat menentukan 
permasalahan apa yang ada pada obyek penelitian tersebut. 
Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan didapat 
permasalahan yang ada pada perusahaan mengenai 
pemasaran produk yang hanya sebatas area Kota Malang saja 
dan promosi yang kurang sehingga pemasaran  berjalan kurang 
maksimal. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi 
yang cukup sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Literatur 
yang digunakan dapat berupa buku, jurnal dan penelitian 
terdahulu. 
 
3.4.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi dan perumusan masalah digunakan peneliti 
untuk memudahkan dalam menentukan arah penyelesaian 
masalah pada Vigur Organik. Identifikasi masalah terdapat pada 
perencanaan strategi pemasaran Vigur Organik. Perumusan 
masalah pada penelitian ini dilakukan dengan menyusun 
alternatif perencanaan strategi pemasaran yang dapat 
mengembangkan usaha tersebut. Perumusan masalah harus 
jelas agar dapat digunakan sebagai dasar dalam 
mengumpulkan data-data yang relevan dan diharapkan dapat 
mengatasi permasalahan yang ada dengan menganalisis 
strategi pemasaran menggunakan metode ANP. 

3.4.3 Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel dalam penelitian ini didapat dari hasil 
penelitian pendahuluan yang terdiri dari beberapa indikator di 
setiap variabel yaitu lingkungan internal dan eksternal. 
Lingkungan internal Vigur Organik terdiri dari kekuatan dan 
kelemahan perusahaan. 
a. Kekuatan dari Vigur Organik adalah : 
− Kualitas produk sayur organik baik dan terjamin 
− Tenaga kerja (petani) merupakan tenaga kerja terlatih dan 

berpengalaman 
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− Ramah lingkungan dan telah memiliki sertifikasi organik 
− Image produk sudah dikenal oleh konsumen. 
b. Kelemahan dari Vigur Organik adalah : 
− Volume produksi masih rendah untuk beberapa sayur 
− Sarana transportasi kurang untuk memasarkan produk 
− Kontinuitas produksi masih rendah 
− Pembukuan usaha tani dan pengarsipan data masih belum 

tersusun rapi dan lengkap 
Lingkungan eksternal vigur organik terdiri dari kekuatan dan 
kelemahan perusahaan. 
c. Peluang dari Vigur Organik adalah : 
− Pangsa pasar sayur organik akan terus meningkat 
− Perkembangan teknologi baik dalam transportasi, 

telekomunikasi dan informasi 
− Dukungan pemerintah yang besar terhadap pertanian 

organik yang berkelanjutan 
− Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat 
− Tersedianya pasokan bahan baku 
d. Ancaman dari Vigur Organik adalah : 
− Adanya pesaing yaitu kelompok tani sayur organik lain 
− Tingginya permintaan sayur non-organik 
− Perubahan iklim yang tidak menentu 
− Ketersediaan lahan yang semakin berkurang untuk lahan 

pertanian 
 

3.4.4 Metode Penentuan dan Pengumpulan Data 

Penentuan data yang diperoleh pada penelitian ini dibagi 
menjadi dua, yaitu : 
1) Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 
a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber 

pertama atau belum mengalami proses pengumpulan 
dari pihak lain. Data primer dikumpulkan secara 
langsung dari lapang dengan cara wawancara langsung 
dan memberikan kuesioner pada responden. 

b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari 
data yang dibuat dan disimpan oleh organisasi lain. 
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Data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi 
meliputi data penjualan, data keuangan dan lain-lain. 

2) Metode Pengumpulan data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui 
beberapa cara yaitu : 
a. Penyebaran kuesioner, merupakan cara untuk 

mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan 
kepada responden sehingga dapat diperoleh respon 
terhadap pertanyaan yang diajukan. Kuesioner 
diberikan kepada pihak-pihak yang kompeten di dalam 
usaha sebagai pakar. 

b. Wawancara, dilakukan dengan pihak terkait yaitu 
pemilik Vigur Organik. Wawancara dilakukan untuk 
mengetahui kondisi internal dan eksternal usaha sayur 
organik, sehingga diperoleh informasi dari usaha 
tersebut. 

c. Dokumentasi, yaitu cara yang dilakukan untuk 
mendapatkan data sekunder maupun tambahan 
informasi yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. 

 
3.4.5 Penentuan Responden 

Responden merupakan pihak yang memberikan analisis 
lingkungan internal dan eksternal serta penilaian terhadap 
strategi terbaik yang disusun dalam perencanaan strategi 
pemasaran Vigur Organik.  Metode yang digunakan dalam 
penentuan responden adalah purposive  sampling. Menurut 
(Suharyadi dan Purwanto, 2009), purposive sampling adalah 
penarikan sampel dengan pertimbangan yang didasarkan pada 
kepentingan atau tujuan penelitian. Metode ini biasanya 
digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Penilaian ahli 
(Expert judgement) digunakan untuk mengetahui bagaimana 
probabilitas dari akibat yang akan muncul dengan adanya suatu 
kejadian. Metode ini memberikan kepercayaan kepada ahli 
untuk mengetahui akibat yang akan terjadi.  Responden yang 
terdapat dalam penelitian ini adalah pihak yang berkompeten 
serta mengetahui secara keseluruhan kondisi Vigur Organik. 
Pihak yang akan mengisi kuesioner berjumlah 5 orang yaitu 1 
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orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang ketua ICS, 1 orang 
sekertaris, dan 1 orang bendahara Vigur Organik. 
 

3.4.6  Penyusunan Kuesioner 

Sarana yang digunakan pada penelitian ini berupa 
kuesioner untuk mendapatkan data yang diperoleh langsung 
dari responden perusahaan. Pada penelitian ini terdapat dua 
kuesioner yang digunakan. Kuesioner pertama merupakan 
kuesioner penilaian bobot dan rating faktor strategis internal dan 
eksternal usaha menggunakan analisis SWOT. Kuesioner ini 
dapat dilihat pada Lampiran 1. Kuesioner kedua yaitu kuesioner 
hubungan antar subkriteria dan kuesioner penilaian pembobotan 
strategi menggunakan metode ANP. Metode ANP ini digunakan 
untuk menggambarkan hubungan antar satu kriteria dengan 
kriteria lain sehingga di dapat peringkat dari kriteria-kriteria 
tersebut. Kuesioner 2 dapat dilihat pada Lampiran 2a dan 
Lampiran 2b. 

3.4.7 Validasi Kuesioner 

Validasi dilakukan untuk membatasi masukan data hasil 
kuesioner dengan syarat tertentu agar tidak ada data yang tidak 
sesuai. Validasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode 
face validity dan content validity. Face validity yaitu penilaian 
bahwa item-item terlihat relevan dimana bukti validitas membuat 
hubungan secara empiris (Hamdi dan Bahruddin, 2014). 
Menurut Nisfiannoor (2009), validitas ini dianggap telah 
terpenuhi apabila penampilan alat ukur meyakinkan dan 
memberi kesan mampu mengungkapkan hal yang diukur. 
Content validity adalah penilaian seberapa baik instrumen 
mewakili komponen variabel. Validasi  pada penelitian ini 
dilakukan oleh responden ahli yaitu pemilik Vigur Organik. 
 
3.4.8 Analisis Data dengan Metode SWOT dan ANP 
3.4.8.1 Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 

External Factor Evaluation (EFE) 
 

Pada analisis SWOT dilakukan identifikasi kekuatan dan 
kelemahan internal perusahaan yang mencakup sumberdaya, 
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tenaga kerja, pemasaran, produk, dan manajemen. Identifikasi 
peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan luar 
perusahaan mencakup faktor ekonomi, pemerintah, teknologi, 
faktor alam, dan pesaing. Identifikasi faktor internal dan 
eksternal tersebut diringkas menggunakan matriks IFE dan 
EFE. Matriks IFE berfungsi untuk meringkas dan mengevaluasi 
kekuatan dan kelemahan utama yang terdapat pada suatu 
perusahaan. Matriks EFE berfungsi untuk meringkas dan 
mengevaluasi peluang dan ancaman yang menjadi faktor 
eksternal perusahaan (Mulyadi, 2007). Perencanaan strategi 
pemasaran diperoleh dari data hasil pengisian kuesioner. 
Berdasarkan data tersebut diketahui faktor internal dan 
eksternal yang  mempengaruhi strategi pemasaran. 
Selanjutnya, dilakukan pengolahan data menggunakan matriks 
internal-eksternal dengan tahapan sebagai berikut : 

 
a. Analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan 

Pada tahap ini dilakukan pemasukan data dengan 
pembobotan. Pembobotan didasarkan pada faktor utama 
yang memiliki dampak penting bagi perusahaan. Data yang 
ada berisi peluang dan kekuatan yang di daftar terlebih 
dahulu kemudian dat berisi kelemahan dan ancaman. 
Selanjutnya, dilakukan pemberian bobot untuk menentukan 
nilai relatif tingkat kepentingan faktor. Pembobotan 
didasarkan pada tingkat kepentingan masing-masing faktor 
yang ditentukan oleh pakar berdasarkan metode Key 
Succes Factor (KSF). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan untuk menentukan bobot dari faktor internal dan 
eksternal adalah pairwise comparison. Teknik ini digunakan 
untuk membandingkan setiap variabel pada kolom 
horizontal dengan variabel kolom vertikal. Penentuan bobot 
pada setiap variabel dibandingkan menggunakan skala 1, 2, 
dan 3. Setiap skala menunjukkan: 
1 = jika faktor eksternal atau internal pada 

baris/horizontal kurang penting   daripada faktor 
strategis eksternal dan internal pada kolom/vertikal. 

2 = jika faktor eksternal atau internal pada 
baris/horizontal sama penting dengan faktor strategis 
eksternal dan internal pada kolom/vertikal. 
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3 = jika faktor eksternal atau internal pada 
baris/horizontal lebih penting dengan faktor strategis 
eksternal dan internal pada kolom/vertikal. 

Tabel pembobotan faktor internal dan eksternal perusahaan 
dapat dilihat pada Tabel 3.1 
 

Tabel 3.1 Penilaian Bobot Faktor Strategi Internal dan Eksternal 
Perusahaan 

Faktor 
strategi 

Internal dan 
Eksternal 

A B C D E F G H Total Bobot 

A         Xi αi 

B           
C           
D           
E           
F           
G                  
H           
N           
          Total         ∑𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 1 

Sumber : Pasaribu (2008) 

Keterangan : 
A-H  = faktor internal/eksternal 
Xi  = jumlah bobot faktor internal/eksternal ke-i 
αi = bobot faktor internal/eksternal ke-i 
∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1   = jumlah keseluruhan rata-rata bobot internal/eksternal 

i  = 1,2,3.....n 
n = jumlah variabel 

Penentuan bobot setiap faktor internal maupun eksternal 
diperoleh dengan menggunakan nilai setiap faktor terhadap 
jumlah nilai keseluruhan faktor internal maupun ekternal. Total 
keseluruhan bobot adalah 1, pembobotan tiap faktor didapatkan 
dengan rumus : 

αi = 
Xi

∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1

 

b. Pemberian nilai rating pada matriks IFE dan EFE 
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Pemberian nilai peringkat atau rating mangacu pada 
kondisi perusahaan. Dalam mendapat nilai skor critical sucess 
factor dilakukan perkalian bobot dengan peringkat pada tiap 
faktor. Selanjutnya dilakukan penjumlahan pada skor secara 
vertikal untuk mendapat nilai skor total pembobotan. Tabel 
pemberian nilai rating dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 
3.3.  
 

Tabel 3.2 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3.2 Matriks External Factor Evaluation (EFE) 

 

 

 

 

 

 
Pemberian nilai rating pada matriks IFE dalam rentang 

nilai 1-4 pada faktor kekuatan perusahaan yang menunjukkan 
pengaruh kekuatan perusahaan pada perencanaan strategi 
pemasaran sebagai berikut: 
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1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
kecil yang memiliki pengaruh kecil (sangat lemah) 

2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
kecil yang memiliki pengaruh besar (lemah) 

3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
utama yang memiliki pengaruh kecil (kuat) 

4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
utama yang memiliki pengaruh besar (sangat kuat) 

Pemberian nilai pada faktor kelemahan perusahaan yang 
berpengaruh pada perencanaan strategi pemasaran sebagai 
berikut: 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

utama yang memiliki pengaruh besar (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

utama yang memiliki pengaruh kecil (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

kecil yang memiliki pengaruh besar (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

kecil yang memiliki pengaruh kecil (sangat kuat) 
Pada matriks EFE terdapat faktor eksternal yaitu peluang 

dan ancaman perusahaan. Pemberian nilai pada faktor peluang 
perusahaan yang berpengaruh pada perencanaan strategi 
pemasaran sebagai berikut: 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut memiliki kemampuan 

tidak baik dalam meraih peluang (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut memiliki kemampuan 

cukup baik dalam meraih peluang (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut memiliki kemampuan 

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

sangat baik dalam meraih peluang (sangat kuat) 
Pemberian nilai rating pada faktor ancaman perusahaan 

yang berpengaruh pada perencanaan strategi pemasaran 
sebagai berikut: 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan ancaman 

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

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

4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan ancaman 
yang memiliki pengaruh sangat lemah (sangat kuat) 
Total penilaian atau skor pembobotan (X) pada matriks IFE 

dan EFE akan berada pada kisaran nilai terendah yaitu 1,0 
sampai dengan nilai tertinggi sebesar 4,0 dan nilai rata-rata 
sebesar 2,5. Jika semakin tinggi total penilaian pada matriks IFE 
dan EFE maka perusahaan memiliki respon pada faktor internal 
dan eksternal yang sangat kuat. Sebaliknya, semakin rendah 
total penilaian pada matriks IFE dan EFE maka perusahaan 
memiliki respon pada faktor internal dan eksternal yang sangat 
lemah. 
 
3.4.8.2  Analisis Matriks Internal dan Eksternal (IE) 

Matriks IE digunakan untuk menentukan posisi organisasi 
atau perusahaan saat ini. Kemudian berdasarkan posisi 
tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat 
untuk diterapkan yang mencerminkan harapan tentang masa 
depan suatu perusahaan. Matriks IE disusun berdasarkan nilai 
total skor matriks IFE dan EFE. Pada sumbu horizontal 
merupakan total skor IFE dan pada sumbu vertikal merupakan 
total skor EFE. Titik perpotongan antara kedua sumbu tersebut 
akan menunjukkan strategi yang dianggap tepat untuk 
diterapkan oleh perusahaan dalam tampilan sembilan sel. 
Matriks IE dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

                             Total Rata-rata Tertimbang (IFE) 

Rata-rata 
tertimbang 

(EFE) 

 Kuat 

3,0-4,0 

Rata-rata 

2,0-2,9 

Lemah 

1,0 – 1,99 

Kuat 

3,0-4,0 

I 

(growth and 

build) 

II 

(growth and 

build) 

III 

(hold and 

maintain) 

Rata-

rata 

2,0-2,9 

IV 

(growth and 

build) 

V 

(hold and 

maintain) 

VI 

(harvest or 

divest) 

Lemah 

1,0 – 

1,99 

VII 

(hold and 

maintain) 

VIII 

(harvest or 

divest) 

IX 

(harvest or 

divest) 

Gambar 3.2  Matriks IE (David, 2007) 
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Pada gambar matriks IE diatas menjelaskan sembilan sel 
yang mengidentifikasi strategi perusahaan ke dalam 3 kelompok 
strategi utama antara lain : 

1. Pertama growth and build (tumbuh dan berkembang), yang 
termasuk di dalamnya yaitu sel I,II,IV. Strategi yang sesuai 
adalah strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan 
produk, dan pengembangan pasar) dan strategi integratif 
(intergrasi ke belakang, intergrasi ke depan). 

2. Kedua hold and maintain (jaga dan pertahankan), yang 
termasuk di dalamnya yaitu sel III, V, VII. Strategi yang 
sesuai adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

3. Ketiga  harvest or divest (mengambil hasil atau 
melepaskan), yang termasuk di dalamnya yaitu sel 
VI,VIII,IX. Strategi yang sesuai biasanya adalah strategi 
divestasi, diversifikasi dan likuidasi. 
 

3.4.8.2 Analisis Matriks Strenght-Weakness-Opportunity-
Threath (SWOT) 

 
Matriks SWOT adalah ringkasan yang menganalisis 

kekuatan dan kelemahan internal dalam hubungannya dengan 
peluang dan ancaman eksternal organisasi. Matriks ini 
digunakan untuk membantu manajer mengembangkan empat 
tipe strategi yang merupakan alternatif strategi pemasaran yang 
dapat diimplementasikan oleh perusahaan berdasarkan hasil 
kombinasi antara faktor eksternal dan internal yang dimiliki oleh 
perusahaan. Keempat tipe strategi tersebut adalah: 
1. S-O (Strength-Oportunities), yaitu strategi yang digunakan 

perusahaan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki 
untuk memanfaatkan peluang. 

2. W-O (Weakness-Opportunities), yaitu strategi yang 
digunakan perusahaan untuk meminimalisir kelemahan 
seoptimal mungkin untuk memanfaatkan peluang. 

3. S-T (Strength- Threaths),  yaitu strategi yang digunakan 
perusahaan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan 
kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman yang ada. 
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4. W-T (Weakness-Threaths), yaitu strategi yang digunakan 
perusahaan dalam mengurangi kelemahan untuk 
menghindari atau meminimalisir ancaman. 
Tahapan dalam membuat matriks SWOT terdiri dari 8 

tahap, empat tahapan untuk membuat daftar faktor-faktor 
eksternal dan internal perusahaan telah dijelaskan sebelumnya 
pada tahap analisis lingkungan internal dan eksternal 
perusahaan. Empat tahap selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal 

untuk mendapatkan strategi S-O yang tepat 
2. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang 

eksternal untuk mendapatkan strategi W-O yang tepat 
3. Mencocokkan  kekuatan internal dengan ancaman 

eksternal untuk mendapatkan strategi S-T yang tepat 
4. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman 

eksternal untuk mendapatkan strategi W-T yang tepat 
 

3.4.8.4 Analisis ANP (Analytical Network Process) 

Penentuan strategi prioritas dalam perencanaan 
pemasaran di Vigur Organik dari alternatif strategi yang telah 
didapat diolah menggunakan metode ANP dengan bantuan 
software Super Decision 2.4.0. Variabel pada super decision 
disebut cluster, sedangkan parameter disebut sebagai node. 
Pada penelitian ini cluster dan node yang digunakan adalah 
hasil alternatif strategi yang didapat dari analisis SWOT. 
Pengolahan data menggunakan ANP terdiri dari beberapa 
tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
1. Tahap Pemodelan 

Pada tahap pemodelan akan menjadi dasar pembuatan 
kuesioner untuk menentukan bobot prioritas pada seluruh 
keterkaitan yang ada. Tahap ini memiliki beberapa langkah, 
yaitu menentukan cluster dan node yang dapat dilihat pada 
Lampiran 3 kemudian menentukan keterkaitan yang terjadi 
antar cluster dan node yang telah teridentifikasi dan terakhir 
yaitu menggambar model jaringan. Jaringan dalam model 
tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang terjadi antara  
cluster dan node. Keterkaitan antar cluster terjadi karena 
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adanya 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. Berikutnya keterkaitan antar 
cluster dan antar node yang telah teridentifikasi digambar 
dalam bentuk jaringan. Gambar jaringan diperlukan untuk 
evaluasi alternatif yang memiliki hubungan timbal balik. 
Struktur jaringan dalam pemodelan ANP dapat dilihat pada 
Lampiran 4. 

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 AHP. Hasil pembobotan ini dapat dikatakan 
konsisten apabila nilai inconsistency dibawah 0,10 dengan 
nilai konsisten yang diharapkan yaitu 90% -100%. 
Perhitungan rata-rata perbandingan dilakukan untuk 
mendapatkan suatu nilai tertentu dari semua responden 
yang secara sistematis dapat dituliskan dalam persamaan 
berikut: 
 

 
 
Simbol Aij adalah 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 
= 1,2,3....n; dan n adalah jumlah responden. 

 

 

Aij = (Z1, Z2,.....Zn) 1/n  
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Pemodelan 

Pembobotan dengan ANP

Bobot Prioritas Keterkaitan 

Antar Node

Bobot Prioritas Keterkaitan 

Antar Cluster

Unweighted Supermatrix Matrix Cluster

Weighted 

Limiting Matrix

Normalisasi Limiting Matrix

Bobot Kriteria Akhir

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembobotan ANP 

3. Tahap Bobot Prioritas Keterkaitan antar Cluster dan Node 
Hasil yang diolah terlebih dahulu pada bobot prioritas 
adalah hasil pembobotan keterkaitan antar cluster. Bobot 
prioritas yang diperoleh akan disusun pada matrix cluster. 
Dilakukan pencarian nilai Consistency Ratio (CR) untuk 
mengukur konsistensi hasil perbandingan berpasangan, 
yaitu : 
 

Consistency Ratio (CR) =  
CI

RI
 

 

Consistency index (CI)  =    
⋋max−n

n−1
 

 
⋋max = ∑(∑ kolom x TPV) 
 
Dimana, RI adalah random indeks (dapat dilihat pada Tabel 

3.4) ; ⋋max adalah nilai rata-rata dari keseluruhan  kriteria; 
n merupakan jumlah matrix perbandingan suatu kriteria; 
dan Total Priority Value (TPV). Matriks perbandingan dapat 
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diterima apabila nilai CR ≤ 0,1. Namun jika nilai CR > 0,1 
pertimbangan yang dibuat perlu diperbaiki. 
  
Tabel 3.4 Ketentuan Random Index (RI) 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sari (2013) 
 

4. Tahap cluster matrix dan unweight supermatrix 
Bobot prioritas yang diperoleh akan disusun pada cluster 
matrix, kemudian pembobotan dilanjutkan pada keterkaitan 
antar node yang disusun pada matrix yang sesuai dengan 
selnya. Supermatrix yang diperoleh masih belum terbobot 
atau disebut unweighted supermatrix, oleh karena itu perlu 
dilakukan pembobotan agar diperoleh supermatrix yang 
terbobot (weighted supermatrix). 

5. Tahap weighted supermatrix 
Nilai cluster matrix digunakan untuk memberi bobot 
unweighted supermatrix.  Weighted supermatrix didapatkan 
dengan mengalikan nilai dari sel cluster matrix dengan nilai 
setiap sel pada unweighted supermatrix. Weighted 
supermatrix yang terbentuk merupakan matrix stokastik, 
dimana jumlah pada setiap kolom sebesar 1. 

6. Tahap Limiting matrix 
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 jika dominasi antar elemen telah terdistribusi pada 
keseluruhan matrix. 

7. Tahap Normalisasi Limiting matrix 
Tahap terakhir adalah dengan menormalisasi limiting 
matrix. Normalisasi dilakukan untuk mengetahui kontribusi 
nilai bobot prioritas akhir seluruh node pada clusternya 
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masing-masing. Penetapan nilai unweighted matrix, 
weighted matrix, limiting matrix dan normalisasi limiting 
matrix dilakukan dengan menggunakan software Super 
Decision. 

8. Bobot kriteria Akhir 
Prioritas strategi pemasaran dapat ditentukan dengan 
melihat nilai prioritas alternatif yang ada pada normalisasi 
limiting matrix. Total bobot prioritas pada tiap kolom 
normalisasi limiting matrix sama dengan 1. Berdasarkan 
hasil bobot kriteria akhir dari setiap alternatif strategi 
pemasaran dapat diketahui urutan alternatif dari bobot 
tertinggi hingga terendah. 

 

3.4.9 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan adalah bagian akhir dari suatu laporan atau 
penelitian yang berisi hasil-hasil utama dan pada dasarnya 
menjawab permasalahan atau tujuan penelitian yang diajukan. 
Saran merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya atau 
masukan untuk perusahaan yang menyajikan hal yang relevan 
terkait hasil penelitian yang dilakukan. 
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VI    HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Usaha Tani Vigur Organik 

Usaha kelompok tani Vigur Organik merupakan sebuah 
bentuk usaha yang bergerak dibidang pertanian organik 
terutama dalam memproduksi sayuran organik. Kelompok tani 
ini berdiri sejak April 2010 sampai sekarang yang didirikan oleh 
Ibu Tititk Hidayati. Vigur Organik memiliki lahan seluas 5500 m² 
yang merupakan lahan milik pribadi dari para anggota. 
Pertanian yang dikelola kelompok tani Vigur Organik sudah 
sepenuhnya organik, mulai dari benih hingga pupuk. 
Penanaman secara organik ini menghasilkan produk sayuran 
yang berkualitas dibandingkan dengan sayuran yang ditanam 
secara non-organik. Berbagai jenis sayuran ditanam pada 
kelompok tani ini. terdapat sekitar 20 macam jenis sayuran 
diantaranya bayam, sawi, pakcoi, tomat, cabai, andewi, 
kangkung, gubis, dan lain sebagainya. Bahan baku dalam 
proses penanaman sayur organik “ViO” ini didapatkan dengan 
mudah dan dihasilkan sendiri oleh kelompok tani. Salah satu 
contohnya untuk bibit dan pupuk, vigur organik membuat sendiri 
pupuk yang digunakan untuk pemupukan tanaman yang 
diperoleh dari hasil fermentasi rumen sapi. Pupuk yang 
digunakan berupa pupuk organik cair (POC). Bibit yang ditanam 
diperoleh dari tanaman sayuran itu sendiri dengan mengambil 
biji atau benihnya. 

Tenaga kerja pada kelompok tani ini beranggotakan 20 
orang yang bertugas dalam membudidayakan,memproduksi dan 
memasarkan produk sayur organik “ViO” dan 1 orang ICS 
(Internal Control System) yang bertanggung jawab untuk 
mengawasi keseluruhan kegiatan di Vigur Organik. Anggota 
kelompok tani ini merupakan warga di sekitar kompleks 
perumahan dimana lokasi usaha Vigur Organik berada. Struktur 
organisasi dapat dilihat pada Lampiran 5. Sistem pengupahan 
dibayarkan setiap bulan saat pertemuan rutin anggota. Harga 
yang ditetapkan untuk upah anggota tergantung jumlah sayur 
organik yang dihasilkan oleh tiap anggota petani yaitu untuk 1 
kg sayur sebesar Rp 10.500. 
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Jumlah kapasitas produksi yang dihasilkan oleh usaha tani 
ini tergantung pada jumlah permintaan sayur organik “ViO” oleh 
konsumen dan distributor. Rata-rata dalam sekali panen 
kapasitas produksi untuk sayur dalam bentuk daun berkisar 3-
50 kg dan kapasitas produksi per bulan berkisar antara 5-295 
kg. Sayur organik yang dihasilkan oleh Vigur Organik 
merupakan produk sayur organik yang berkualitas tinggi dan 
100% organik. Kualitas sayur dapat dilihat dari sayur yang 
berwarna hijau segar, tekstur sayur baik tidak ada cacat, dan 
kesegaran produk terjamin (tidak cepat menguning) jika 
disimpan ditempat terbuka. Harga jual untuk produk sayur 
organik “ViO” rata-rata sebesar Rp 6500 per kemasan. Detail 
harga sayur organik dan berat isi dalam 1 kemasan dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. Harga untuk sayur organik berdaun pada Tabel 
4.1 memiliki harga yang sama dengan berat yang sama 
meskipun jenisnya berbeda. hal ini merupakan keputusan pihak 
Vigur Organik dan juga permintaan dari distributor. Pada 
awalnya harga sayur biasa seperti bayam, kangkung, sawi dan 
kubis berbeda dengan sayur exclusive seperti kailan, pakcoi dan 
sioma yaitu seharga Rp 5.500. Namun karena jumlah 
permintaan sayur exclusive ini masih sedikit dari pada sayur 
lainnya, maka untuk tetap menjaga kestabilan permintaan dan 
keuntungan yang didapat harga sayur biasa sama dengan sayur 
exclusive. 
 
Tabel 4.1 Berat dan Harga Sayur Organik Kelompok Tani Vigur 

Organik 

No. Nama Sayur 
Berat/ kemasan 

(gram) 
Harga/ 

kemasan (Rp) 

1. Bayam 250 6.500 
2. Kangkung 250 6.500 
3. Sawi 250 6.500 
4. Pakcoi 250 6.500 
5. Kailan 250 6.500 
6. Kubis 250 6.500 
7. Sioma 250 6.500 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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Pemasaran sayur organik “ViO” dilakukan secara langsung  
maupun secara tidak langsung. Pemasaran langsung dilakukan 
dengan penjualan langsung ke konsumen yang sudah menjadi 
pelanggan tetap maupun yang datang langsung ke tempat 
produksi. Pemasaran tidak langsung dilakukan melalui swalayan 
dan restoran yang ada di Kota Malang seperti Lai-Lai, 
Freshgreen, Istana Sayur dan Batavia Resto. Promosi dilakukan 
oleh pihak Vigur Organik melalui promosi online dan offline. 
Promosi online dilakukan dengan menggunakan media sosial 
dalam mempromosikan produk sayur organik sedangkan 
promosi dengan offline yaitu mendatangi langsung konsumen 
yang dituju dengan membawa sampel sayur yang ditawarkan 
dan melalui pameran atau kerjasama dengan event tertentu. 
Vigur organik juga memberi layanan berupa delivery order sayur 
organik pada konsumen secara gratis sekitar area Kota Malang, 
namun karena keterbatasan dalam hal tenaga kerja dan stok 
sayur maka proses pengantaran pemesanan sayur organik 
“ViO” ditentukan waktunya oleh pihak Vigur Organik. Konsumen 
harus menunggu dan memesan beberapa hari sebelum 
dibutuhkan. Pembayaran dilakukan dengan cara yang berbeda-
beda pada setiap distributor. Pada restoran jika hari ini sayur 
dikirim pembayarannya dilakukan pada pengiriman selanjutnya 
jadi tidak langsung dibayar. Pada supermarket Lai-lai 
pembayaran dilakukan selang 2 minggu setelah pengiriman, 
dan ada pula distributor yang membayarnya sebulan sekali. 
Konsumen yang datang membeli ditempat Vigur Organik 
membayar secara langsung pada saat membeli. 

Pada proses produksi sayur organik terdapat beberapa 
tahapan yang harus dilakukan mulai dari persiapan lahan 
hingga pengemasan produk sayur organik. Langkah-langkah 
produksi sayur organik dapat dilihat pada Gambar 4.1 
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Persiapan Media Tanam

Penanaman

Pemupukan

Pemeliharaan

Pemanenan dan Pasca panen

 Pengemasan

Pupuk 

Organik

Campuran tanah

Pupuk kandang

Sekam dan 

kompos (2:1:1:1)

Sayur Organik

Penyiraman
Air

Bibit semai/ 

tidak disemai

 

Gambar 4.1 Diagram Alir Produksi Sayur Organik 

1. Persiapan Media Tanam 
Penanaman sayuran organik dapat dilakukan di ladang, 

sawah, bedengan dan kebun. Pada Vigur Organik proses 
penanaman dirancang dengan membuat bedengan untuk 
menghemat tempat dan biaya. Media tanam yang 
digunakan adalah campuran tanah, pupuk kandang, sekam 
dan kompos dengan perbandingan 2:1:1:1. Lubang pada 
bedengan yang digunakan berdiameter 20-30 cm dengan 
tinggi ±30 cm. Polibag yang digunakan untuk media tanam 
dilubangi sebanyak 4-5 lubang. Menurut Edi dan Bebihoe 
(2010), lahan yang akan digunakan untuk tanaman organik 
dicangkul dengan kedalaman 20-30 cm agar gembur. 
Setelah itu, dibuat bedengan dengan tinggi 30 cm. 

2. Penanaman` 
Penanaman sayuran organik dilakukan dengan 2 cara 

yaitu untuk tanaman yang disemai dan tanaman tanpa 
disemai. Tanaman yang tanpa disemai seperti bayam dan 
kangkung dapat langsung ditanam dalam satu lubang, yang 
berisi ±20 lubang tanam yang masing-masing berisi 1 biji. 
Setelah biji ditanam, lubang tanam ditutup tipis dengan 
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tanah atau kompos. Tanaman yang harus disemai terlebih 
dahulu adalah sawi, pakcoi, kailan, kubis dan sioma. 

3. Pemupukan 
Pada proses pemupukan pupuk yang digunakan adalah 

pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan atau rumen 
sapi. Pupuk organik ini dibuat sendiri oleh Vigur Organik 
dengan melakukan fermentasi rumen sapi sehingga 
menjadi pupuk cair. Banyaknya pupuk cair organik yang 
diberikan sekitar 3 liter. Menurut Riyanto (2015), dalam 
pemberian pupuk cair takaran yang biasa dipakai adalah 3 
liter/ha atau 0,3 ml/m2 pada umur 10-2- hari setelah 
penanaman. 

4. Penyiraman 
Penyiraman dilakukan secara rutin setiap pagi dan sore 

hari. Dilakukan penyiraman dengan air secukupnya untuk 
mencegah agar tanah tidak kering (Riyanto, 2015). Air yang 
dipakai untuk penyiraman sayur organik berasal dari air 
sumber yang disediakan oleh developer perumahan di 
lokasi usaha Vigur Organik ini. air tersebut telah melalui uji 
laboratorium terlebih dahulu untuk menjamin tingkat sanitasi 
dan keamanan kandungan air. 

5. Pemeliharaan 
Pemeliharaan dilakukan dengan perawatan rutin setiap 

hari meliputi pengawasan terhadap hama dan penyakit. 
Sayuran yang terdapat hama seperti ulat atau kutu dapat 
dimatikan dengan dipijit. Tanaman sayur yang terserang 
penyakit layu dapat segera dicabut dan dibuang untuk 
memutus siklus penyakit. 

6. Pemanenan dan Pasca Panen 
Umur panen sayuran berbeda-beda tergantung dari jenis 

komoditas. Salah satu contoh kangkung dapat dipanen 
dalam waktu rata-rata 18 hari. Selain umur panen bobot 
panen juga berbeda, untuk sayuran daun bobot panen rata-
rata 100-150 gr per lubang. Setelah proses panen, 
dilakukan proses pasca panen seperti pencucian, sortasi 
dan grading. Terdapat 3 mutu sayur organik yang dihasilkan 
di Vigur Organik yaitu KW1, KW2, dan KW3. Mutu KW2 dan 
KW3 tidak dijual ke pasaran karena tidak diminati 
konsumen. 
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7.  Pengemasan  
Sayur organik “ViO” yang telah di grading kemudian 

dikemas menggunakan kemasan plastik yang telah 
dilengkapi dengan label produk. Pengemasan dilakukan 
dengan bantuan sealer manual untuk merekatkan kemasan 
agar tertutup sempurna. Dalam satu kemasan berat sayur 
organik “ViO” berupa daun disamakan yaitu berat isi dalam 
1 kemasan adalah 250 gram. 

 
4.2 Karakteristik Responden 

Uji validitas kuesioner dilakukan oleh pemilik atau ketua 
Vigur organik. Data karakteristik responden Vigur Organik dapat 
dilihat pada Tabel 4.2. Karakteristik responden yang diteliti 
berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan masa 
kerja responden. Karakteristik responden dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai 
identitas responden dalam penelitian ini. 
 
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Kelompok Tani Vigur 

Organik 

No. Karakteristik Kelompok Orang % 

1 Jenis kelamin a. Pria  
b. Wanita 

2 
3 

40 
60 

2 Usia a. 21-30 tahun 
b. 41-50 tahun 
c. > 50 tahun 

1 
1 
3 

20 
20 
60 

3 Pendidikan terakhir a. SMA 
b. S1 

1 
4 

20 
80 

4 Masa kerja a.  4 bulan 1 20 
  b. ≥ 2 tahun 4 80 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui kerakteristik responden 
mayoritas berjenis kelamin perempuan sebesar 60%. 
Banyaknya responden dengan jenis kelamin perempuan 
dikarenakan pada usaha tani Vigur Organik ini mayoritas 
anggotanya adalah perempuan, yang melakukan proses 
penanaman sayur organik hingga pengemasan sayur organik 
tersebut. Wanita menjadi bagian terpenting di sektor pertanian 
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sebagai tenaga kerja, baik pada penyediaan sarana pertanian, 
budidaya tanaman, pengolahan dan pasca panen hingga 
pemasaran hasil pertanian (Yuwono, 2013). 

Anggota Vigur Organik yang menjadi responden 20% 
berusia 21-30 tahun, 20% berusia 41-50 tahun dan 60% berusia 
>50 tahun. Usia diatas 50 tahun memiliki persentase terbesar 
hal ini menunjukkan bahwa di Vigur Organik yang mayoritas 
tenaga kerjanya adalah wanita pada usia tersebut masih aktif 
dalam bekerja. Pada usia tersebut masih merupakan usia yang 
produktif untuk menempati posisi strategis pada perusahaan 
yang dapat menentukan keputusan dari permasalahan yang ada 
pada Vigur organik serta dapat membantu dalam penyelesaian 
masalah yang ada. Tenaga kerja wanita yang bekerja pada 
sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 
berdasarkan golongan umur masih didominasi oleh golongan 
umur 60 tahun ke atas. Golongan umur tenaga kerja sektor 
pertanian sekitar 15,1% tenaga kerja di pertanian yang 
golongan umurnya berada di bawah 24 tahun, 56,4 % antara 
usia 25 – 50 dan 28,5 % di atas 50 tahun. Hal ini menunjukkan 
bahwa lebih dari 70% tenaga kerja pada sektor pertanian masih 
tergolong produktif (Bappenas, 2006). 

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap responden anggota 
Vigur Organik memiliki tingkat pendidikan terakhir untuk SMA 
sebesar 20% dan untuk S1 sebesar 80%. Mayoritas responden 
memiliki tingkat pendidikan akhir S1 dan minimal adalah SMA, 
sehingga responden dianggap telah dapat memahami teknik 
dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada pada Vigur 
Organik. Tingkat pendidikan seseorang amatlah penting, sebab 
tingkat pendidikan adalah modal seseorang dalam usaha untuk 
memenuhi penciptaan lapangan kerja yang produktif. 
Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan 
sanggup bekerja lebih baik dan memiliki kemampuan dalam 
menyelesaikan permasalahan (Adi, 2004). Masa kerja yang 
dimiliki oleh anggota Vigur Organik yang menjadi responden 
sebesar 80% telah bekerja ≥ 2 tahun dan 20% selama 4 bulan. 
Lamanya masa kerja anggota Vigur Organik dianggap telah 
mengetahui keadaan usaha tersebut baik dari dalam lingkungan 
usaha maupun dari luar lingkungan usaha. Semakin lama 
seorang pedagang menekuni usahanya maka akan meningkat 
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pula pengetahuannya dan akan berpengaruh pada tingkat 
pendapatannya (Sunyoto et al.,2015). 
 
4.3  Identifikasi Faktor-faktor Lingkungan Internal dan  

Eksternal 
 4.3.1 Faktor Lingkungan Internal 

a. Kekuatan (Strenght) 

1. Kualitas Produk Sayur Organik Baik dan Terjamin 
Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari 

produsen adalah kualitas produk yang tinggi. Vigur Organik 
sangat memperhatikan kepuasan konsumen, sehingga untuk 
meningkatkan pelayanan dalam menumbuhkan kepercayaan 
konsumen terhadap produk sayur organiknya, maka usaha tani 
ini menjamin produk yang dihasilkan telah memenuhi standar 
mutu agar kualitas produk terjamin Pada proses produksi sayur 
organik tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, sehingga 
menghasilkan sayur organik dengan kandungan gizi yang tetap 
terjaga. Penggunaan bahan baku berupa benih, pupuk dan air 
yang alami (organik), menyebabkan hasil produk sayur organik 
“ViO” memiliki kualitas yang baik. Pada proses produksi, Vigur 
organik menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam 
menghasilkan produk sayur organik. Standar pangan organik 
menurut SNI dibandingkan dengan kondisi yang telah 
diterapkan di Vigur Organik dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Berdasarkan perbandingan tersebut sayur organik di Vigur 
Organik sudah memenuhi beberapa syarat SNI sayur organik 
yaitu terdapat 10 kriteria yang telah memenuhi standar. Salah 
satu contoh yaitu pemakaian benih dan pupuk untuk sayuran 
berdasarkan SNI, benih dan pupuk yang dipakai harus organik 
dan dibuat secara organik. Hal ini telah sesuai dengan kondisi 
yang ada di Vigur Organik yang menggunakan bibit serta pupuk 
organik untuk produksi, sehingga dapat dipastikan kualitas 
produk sayur “Vio” baik dan terjamin. Menurut Kotler (2009), 
kualitas produk  merupakan senjata strategis untuk 
mengalahkan pesaing. Perusahaan yang memiliki kualitas 
produk paling baik akan tumbuh dengan pesat. 
2. Tenaga Kerja (petani) Merupakan Tenaga Kerja Terlatih 

dan Berpengalaman 
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Tenaga kerja (petani) pada Vigur organik berasal dari 
warga sekitar lokasi kelompok tani Vigur organik. Para pekerja 
sudah terlatih dan berpengalaman dalam pembudidayaan 
tanaman organik karena sudah terbiasa melakukan proses 
bertani sayur organik, sehingga dapat menghasilkan produk 
yang berkualitas dari cara proses tanam hingga pasca panen 
yang baik. Pekerja tersebut memiliki tugas dalam proses 
penanaman sayur hingga pengemasan sayur organik. Menurut 
Suparmoko (2007), pekerja terlatih adalah tenaga kerja yang 
memiliki kemampuan di bidang tertentu, sedangkan tenaga 
kerja berpengalaman adalah tenaga kerja yang terampil dan 
mempuni sehingga dapat mendukung keberhasilan usaha 
(Nurhidayat dan Rahmad, 2011). Pihak Vigur Organik juga 
sering memberikan pengarahan kepada para pekerja sebelum 
turun langsung ke lapang. Pekerja yang ada di  Vigur Organik 
umumnya adalah perempuan yang sebagian besar berprofesi 
sebagai ibu rumah tangga, sehingga waktu luang yang dimiliki 
oleh pekerja ini dapat dimanfaatkan untuk bekerja pada usaha 
tani ini. Hal ini juga membantu warga sekitar yang menjadi 
pekerja di Vigur Organik mendapatkan pendapatan sampingan.  
3. Ramah Lingkungan dan Telah Memiliki Sertifikasi Organik 

Pertanian sayur organik yang diterapkan oleh kelompok tani 
ini memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dalam 
memproduksi sayur organik tersebut usaha ini membantu 
menjaga lingkungan terhindar dari pencemaran yang dapat 
diakibatkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat 
merusak struktur tanah dan menguras unsur hara di dalam 
tanah. Proses yang ramah lingkungan memberi nilai tambah 
dan meningkatkan citra produk sayur organik dimata konsumen. 
Produk sayur organik “ViO” yang telah memiliki label atau logo 
organik menandakan bahwa produk tersebut telah disertifikasi 
organik dan sudah memenuhi standar organik. Kelompok tani 
Vigur Organik juga telah memiliki sertifikasi organik nasional 
pada tahun 2010 dari PAMOR (Penjamin Mutu Organis) dengan 
nomor 04-04-VGO dan sertifikasi telah memenuhi SNI organik 
dari LeSOS (Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman) pada 
tahun 2011 dengan nomor 027-LSPO-005-IDN-11-14. Hal ini 
menjadi kekuatan bagi pihak Vigur Organik untuk lebih mudah 
diterima oleh konsumen karena produk sayur organik “ViO” 
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memiliki kualitas yang telah distandarisasi oleh pihak yang 
berkompeten, sehingga lebih dipercaya dibandingkan dengan 
produk sayur lainnya. Sertifikasi produk pangan organik memiliki 
manfaat yaitu memberikan jaminan pada konsumen bahwa 
produk yang dijual telah diproses sesuai standar nasional 
terhadap produk organik (Sriyanto,2010). 
4. Image Produk Sudah Dikenal Oleh Konsumen 

Sayur organik yang diproduksi oleh Vigur Organik telah 
memiliki pelanggan tetap dan produk sayurnya sudah dikenal 
oleh konsumen terutama kalangan menengah keatas. Hal ini 
dapat dilihat dari kelebihan yang dimiliki oleh Vigur Organik 
diantaranya memiliki kualitas sayur organik yang baik dan 
terjamin serta telah tersertifikasi, pelayanan yang baik terhadap 
konsumen, dan manfaat sayur organik yang bebas bahan kimia 
yang baik untuk kesehatan sehingga produk sayur Vigur 
Organik memiliki citra baik di mata konsumen. Harga sayur 
organik yang lebih mahal dibandingkan sayur konvensional tidak 
mempengaruhi minat pelanggan dalam membeli. Hal tersebut 
dikarenakan kelebihan yang dimiliki  dan usaha ini merupakan 
old suplier sehingga telah dipercaya oleh konsumen. Image 
produk yang telah dikenal konsumen menjadi salah satu 
kekuatan usaha ini dalam memasarkan produknya, dikarenakan 
produk akan lebih mudah diterima pasar. Image produk 
merupakan persepsi konsumen terhadap suatu produk. 
Semakin unik suatu produk semakin mudah pula konsumen 
mengenali produk tersebut, sehingga semakin besar peluang 
menanamkan image produk. Produk yang lebih unggul 
dibandingkan produk lain dan telah memiliki image produk yang 
baik dimata konsumen akan dipilih meski harganya lebih mahal 
(Badri dkk.,2011). 

 
b. Kelemahan (Weakness) 

1. Volume Produksi Masih Rendah Untuk Beberapa Sayur 
Dalam menjalankan usahanya kelompok tani Vigur Organik 

mengalami fluktuasi volume produksi sayuran, dimana volume 
produksi untuk beberapa sayuran tidak stabil dan cenderung 
rendah. Keadaan ini menjadi kelemahan bagi usaha tani ini. 
Volume produksi yang masih rendah seperti wortel, cabe, 
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brokoli, dan pare menyebabkan usaha tani ini tidak dapat 
memenuhi permintaan dari konsumen secara maksimal. 
Akibatnya, penjualan sayur tersebut menurun. Volume produksi 
yang masih rendah untuk beberapa sayur dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. Rendahnya volume produksi disebabkan oleh luas 
lahan yang dimiliki Vigur organik hanya sekitar 5500 m2 dan 
keadaan iklim yang tidak menentu sehingga menghambat 
proses produksi. Persediaan produk dalam suatu perusahaan 
berkaitan dengan volume produksi dan besarnya permintaan 
pasar. Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk 
menentukan volume produksi dengan disesuaikan besarnya 
permintaan pasar. Volume produksi yang rendah akan 
berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
permintaan konsumen yang tinggi, sehingga menyebabkan 
opportunity cost tinggi (Subagyo, 2007). 
 

Tabel 4.3 Volume Produksi Sayur Organik “ViO” Pada Vigur 
Organik 

No. Produksi Sayur Organik Tahun 2015 

 Jenis Sayur Jumlah (Kg) 

   1 Bayam hijau 449,10 
2 Bayam merah 51,00 
3 Bayam sembur 84,00 
4 Sawi asin 171,75 
5 Sawi aust 87,30 
6 Kangkung 627,60 
7 Kailan  115,05 
8 Kubis 78,75 
9 Sioma 184,50 
10 Caisim 420,00 
11 Pakcoi 416,40 
12 Wortel 3,75 
13 Cabe 50,39 
14 Brokoli 11,04 
15 Pare 3,00 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

2. Sarana Transportasi Kurang Untuk Memasarkan Produk 
Permintaan akan sayur organik “ViO” semakin meningkat 

dari dalam maupun dari luar Kota Malang namun, Vigur Organik 
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belum mampu memenuhi semua permintaan yang ada. Hal ini 
disebabkan oleh kurangnya sarana transportasi dalam 
memasarkan produk sayur organik “ViO” yang selama ini hanya 
memakai satu sepeda motor untuk pendistribusian sayur. 
Keterbatasan transportasi ini diakibatkan karena kurangnya 
modal yang dimiliki dan belum menemukan alternatif pengiriman 
yang tepat agar sayuran yang dikirim tetap dalam keadaan baik 
dan segar. Pentingnya sarana transportasi dalam kegiatan 
pemasaran sangat berpengaruh pada kelancaran usaha dalam 
memenuhi permintaan konsumen. Adanya transportasi 
menyebabkan terciptanya kesanggupan suatu usaha dalam 
menyediakan barang. Sarana transportasi tersebut membantu 
dalam memindahkan barang atau menyampaikan barang ke 
konsumen (Kadir, 2006). 
3. Kontinuitas Produksi Masih Rendah 

Pada proses produksi Vigur Organik masih memiliki kesulitan 
dalam hal kontinuitas produksi. Produk sayur organik “ViO” yang 
dihasilkan masih rendah akibat kontinuitas produksi yang 
rendah. Akibatnya, usaha ini terkadang tidak dapat memenuhi 
pesanan sayur organik. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi 
alam yang tidak menentu seperti kemarau yang panjang pada 
tahun 2015 yaitu pada bulan April hingga September, sehingga 
kekurangan bahan baku air. Akibat dari musim kemarau 
tersebut Vigur Organik mengalami gagal panen sehingga 
produksi sayur menjadi menurun. Musim penghujan yang 
berkepanjangan juga tidak bagus untuk pertanian organik 
karena sayur akan terkena hama dan penyakit. Sempitnya lahan 
akibat pembangunan jalan dan perumahan di Vigur Organik 
yang berdampak pada berkurangnya lahan pekarangan anggota 
yang hanya 5500 m2 juga menjadi kelemahan usaha ini untuk 
memproduksi sayur dengan tingkat produksi yang tinggi. Suatu 
usaha yang telah memiliki pasar dan konsumen tetap harus 
mempertahankan kemampuan produksi dengan sebaik-baiknya. 
Kontinuitas produksi yang tidak baik akan menyebabkan 
kerugian pada usaha agrobisnis. Kontinuitas produksi harus 
stabil baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga pelanggan 
atau konsumen merasa puas (Tjahjadi, 2010).  
4. Pembukuan Usaha Tani dan Pengarsipan Data Masih 

Belum Tersusun Rapi dan Lengkap 
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Pembukuan yang dilakukan pada Vigur Organik masih belum 
tersusun rapi, selain itu juga masih dilakukan pencatatan data 
secara manual belum memanfaatkan komputer. Pembukuan 
yang ada antara lain pembukuan untuk produksi, buku daftar 
dan pengaduan konsumen, buku anggota, buku kas laba rugi, 
buku pembelian, buku pertemuan dan rapat anggota serta 
agenda surat masuk dan keluar. Penggunaan media seperti 
komputer pada Vigur Organik hanya digunakan untuk 
melakukan pengiriman email pada distributor atau pihak lain 
yang memiliki kepentingan dengan pihak Vigur Organik, untuk 
membuat surat kegiatan dan sebagai media promosi online di 
sosial media, belum secara maksimal digunakan untuk 
pembukuan. Pembukuan yang belum tersusun ini menjadi salah 
satu kelemahan dalam kelompok tani Vigur Organik dalam 
mengevaluasi kinerja yang sudah berjalan. Penyusunan 
pembukuan dan pengarsipan data terkait proses produksi 
maupun keuangan sangat diperlukan dalam suatu usaha 
sebagai acuan dalam mengevaluasi jalannya usaha tersebut 
(Rosita, 2008). 

 
4.3.2 Faktor Lingkungan Eksternal 

a. Peluang (Opportunity) 
1. Pangsa Pasar Sayur Organik Akan Terus Meningkat 

Pangsa pasar produk sayuran organik selama beberapa 
tahun ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dilihat dari 
semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi 
pangan organik untuk kesehatan menyebabkan minat terhadap 
sayur organik tidak hanya oleh kalangan menengah keatas saja 
namun juga menengah ke bawah mulai tertarik mengkonsumsi 
sayur organik. Hal ini merupakan peluang bagi Vigur Organik 
dalam mengembangkan usahanya dan memperluas pangsa 
pasarnya dengan menawarkan produk sayur organik ke 
kalangan menengah ke bawah. Dalam upaya meningkatkan 
pangsa pasar, usaha tani ini dituntut untuk melakukan 
pengembangan baik dari skala produksi maupun kapasitas 
produksi sayur organik serta memanfaatkan dukungan yang 
diberikan oleh pemerintah Kota Malang. Berbagai upaya 
dilakukan pemerintah Kota Malang dalam memperluas pangsa 
pasar sayur organik. Salah satunya dengan membentuk pasar 
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tani khusus organik di daerah Belimbing dan kerja sama dengan 
pasar modern di Kota Malang. Berdirinya usaha lain seperti 
restoran dan swalayan yang berada di Kota Malang 
memberikan peluang besar bagi terbukanya potensi pasar sayur 
organik (Dinas Pertanian Malang, 2015). Menurut IFOAM (2005) 
bahwa pertumbuhan pangsa pasar produk organik mencapai 20 
– 30% setiap tahun. Bisnis produk pangan segar organik 
khususnya sayuran masih sangat luas dan mengalami 
perkembangan yang cukup pesat. 
2. Perkembangan Teknologi Baik Dalam Transportasi, 

Telekomunikasi dan Informasi 
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang 

dapat dimanfaatkan dalam menciptakan teknologi tepat guna 
yang sesuai dengan kebutuhan usaha tani Vigur Organik, 
seperti dalam hal produksi maupun pemasaran dan promosi. 
Pada proses produksi teknologi yang dapat dikembangkan yaitu 
untuk pengemasan produk sayur organik menggunakan mesin 
press otomatis, alat bantu pemanenan sayur dan alat 
penyiraman tanaman otomatis. Pengembangan teknologi pada 
transportasi dapat berupa alat angkut sayur seperti motor VIAR 
roda tiga atau pick up untuk pemasaran sayur organik yang 
dapat menjaga keamanan produk. Semakin berkembangnya 
teknologi juga berdampak pada kemudahaan memperoleh 
informasi. Promosi produk sayuran organik pada konsumen 
dapat dilakukan melalui sosial media ataupun website, sehingga 
konsumen mendapat informasi mengenai sayur organik yang 
akan dibeli. Menurut Subagyo (2007), perkembangan teknologi 
berdampak pada perkembangan organisasi dan kegiatan bisnis. 
Perubahan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan 
berubahnya selera konsumen. Penggunaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang semakin pesat dapat membantu 
perkembangan suatu usaha. 
3. Dukungan Pemerintah yang Besar Terhadap Pertanian 

Organik yang Berkelanjutan 
Pemerintah Kota Malang tengah gencar melakukan 

peningkatan terhadap pengembangan pertanian organik. 
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain melakukan 
pembinaan kepada kelompok tani, pemberian bantuan peralatan 
pertanian dan pengembangan usaha agribisnis. Pemerintah 



51 
 

Kota Malang juga sering mengadakan pameran produk organik 
dan yang terbaru telah meresmikan pasar tani di Lapangan 
Rampal Kota Malang pada 1 Maret 2015 (Dinas Pertanian 
Malang, 2015). Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan 
dorongan dan motivasi bagi Vigur Organik untuk berpartisipasi 
dan melakukan peningkatan produksi dan kualitas sayur organik 
agar dapat menjadi produk unggulan Kota Malang. Dukungan 
pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pertanian organik 
tidak hanya dilakukan oleh pemerintah di daerah saja tetapi juga 
pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian 
mencanangkan program Go Organic 2010. Program ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
kelestarian lingkungan alam Indonesia dengan mendorong 
berkembangnya pertanian organik yang berdaya saing dan 
berkelanjutan (Mayrowani, 2012).  
4. Peningkatan Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat 

Upah minimum yang ditetapkan dalam suatu 
Kabupaten/Kota (UMK) mempengaruhi tingkat pendapatan 
seseorang. Semakin tinggi UMK maka semakin tinggi pula 
pendapatan seseorang di daerah tersebut. Pada Kota Malang 
terjadi peningkatan pendapatan setiap tahunnya, dilihat dari 
UMK yang terus naik dari tahun ke tahun. pada tahun 2011-
2015 terjadi peningkatan UMK dari Rp 1.079.887 menjadi Rp 
1.882.250 (BPS, 2015).  Pada sayur organik harga yang 
ditawarkan lebih mahal dibandingkan dengan sayur 
konvensional sehingga, apabila pendapatan masyarakat 
meningkat maka dapat pula meningkatkan daya beli masyarakat 
akan sayur organik. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang 
pasar sayur organik. Suatu usaha atau industri berkontribusi 
dalam meningkatkan pendapatan daerah dimana industri 
tersebut berdiri. Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin 
tinggi akan berpengaruh pada daya beli terhadap suatu barang 
atau jasa. Peningkatan pendapatan akan menambah 
kemampuan daya beli, sehingga menambah keleluasaan 
masyarakat untuk memilih produk yang beragam untuk 
memenuhi kebutuhan (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). 
Menurut Asshidiqie (2010), daya beli akan mendorong makin 
berkembangnya aktivitas ekonomi yang luas, menghidupkan 
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pasar dalam negeri, produksi lokal juga meningkat dan 
mengurangi ketergantungan keluar negara.  
5. Tersedianya Pasokan Bahan Baku 

Tersedianya bahan baku sangat berpengaruh terhadap 
kelancaran produksi suatu usaha. Pada Vigur Organik bahan 
baku untuk memproduksi sayur organik mudah didapatkan 
seperti bibit, pupuk organik, dan air diproduksi sendiri oleh 
kelompok tani ini sehingga, dapat memenuhi proses produksi 
sesuai yang dibutuhkan. Bibit diperoleh dari tanaman sayur 
berupa biji, pupuk organik diperoleh dengan membuat sendiri 
menggunakan bahan organik dan rumen sapi sedangkan air 
didapatkan langsung dari PDAM. Bahan baku merupakan faktor 
utama bagi perusahaan untuk menunjang kelancaran proses 
produksi baik dalam perusahaan yang berskala besar ataupun 
kecil (Emawati, 2010).Tersedianya bahan baku juga diharapkan 
dapat memperlancar kegiatan pelayanan pada konsmuen 
dengan terpenuhinya permintaan. pada proses produksi yang 
paling penting adalah tersedianya bahan baku. Bahan baku 
yang tersedia dengan harga murah sangat membantu dalam 
penekanan biaya produksi. Murahnya bahan baku dapat 
menekan biaya produksi dengan maksimal (Ramdan, 2008). 

 
b. Ancaman (Threat) 
1. Adanya Pesaing Yaitu Kelompok Tani Sayur Organik Lain 

Ancaman dalam melakukan usaha salah satunya yaitu 
adanya pesaing dari produk sejenis. Pada Vigur Organik 
pesaing utamanya yaitu produk sejenis dengan merk berbeda. 
Para pesaing sayur organik biasanya memasarkan produknya 
secara langsung ataupun melalui pameran. Beberapa pesaing 
yang ada dipasaran sayur organik adalah Kurnia Kitri Firm, 
Green World Farm, dan Kaliandra yang berada di Kota 
Malang. Pesatnya pembangunan pada dunia industri 
meningkatkan persaingan yang terjadi antar perusahaan 
dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dengan harga 
yang cukup bersaing(Gilarso, 2008). Strategi dibutuhkan agar 
produknya dapat bersaing dengan produk lainnya sehingga 
dapat menghasilkan keuntungan sesuai yang direncanakan 
(Pambudi, 2011). 
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2. Tingginya Permintaan Sayur Non-Organik 
Salah satu yang menjadi ancaman suatu produk dalam 

pemasarannya adalah adanya produk substitusi. Pada studi ini 
substitusi sayur organik berupa sayur non-organik. Sebagian 
masyarakat beranggapan bahwa mengkonsumsi sayur non-
organik masih baik bagi kesehatan dan lebih mudah 
mendapatkannya. Harga sayur organik yang memang relatif 
mahal dibandingkan sayur non-organik dan persediaan produk 
yang terbatas karena proses produksi melalui sistem organik 
cukup lama menjadikan sayuran non-organik sebagai pilihan. 
Adanya sayur yang mengaku organik tetapi tidak organik di 
pasaran membuat konsumen khawatir dan berpikir ulang 
sebelum membeli karena takut dirugikan. Vigur Organik harus 
mampu mengatasi kendala yang ada dalam hal persediaan 
produk dan meningkatkan kualitas agar dapat tetap bersaing 
dengan produk substitusi. Menurut Rosita (2008), saat ini 
adanya isu mengenai sayuran organik yang beredar tidak 100 
persen organik menyebabkan konsumen ragu dalam membeli 
sayur organik, dan beralih pada sayur non-organik.   

3. Perubahan Iklim yang Tidak Menentu 
Pada usaha ini bahan baku dan proses produksinya 

bergantung pada sumber daya dan kondisi alam. Kondisi alam 
saat ini tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan kendala 
dalam proses produksi sayur organik. Produksi pada tahun 
2015 sayur organik “ViO” mengalami penurunan karena musim 
kemarau yang panjang yaitu antara bulan April hingga 
September, sehingga tanaman sayur organik banyak yang 
gagal panen akibat kekurangan air.  Ancaman perubahan iklim 
yang tidak menentu dapat mengurangi kuantitas dan kualitas 
produk yang dihasilkan usaha tani ini kegiatan usaha 
khususnya di sektor pertanian, khususnya usaha tani harus 
menghadapi resiko ketidakpastian atas kerusakan tanaman 
akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan dan serangan 
hama. Kerusakan akibat kekeringan dapat berupa penyakit 
tanaman yang stress akibat kekurangan air, selain itu tanaman 
bisa mati kekeringan dan tidak bisa dipanen. Kerusakan 
tanaman ini berujung pada kerugian, sehingga perlu dilakukan 
upaya dalam mengatasi hal tersebut (Pasaribu, et al., 2013). 
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4. Ketersediaan Lahan yang Semakin Berkurang untuk Lahan 
Pertanian 
Semakin sempitnya lahan karena pembangunan, akan 

berakibat pada turunnya jumlah lahan pertanian organik 
sebagai penghasil sayur organik. Hal ini berpengaruh pada 
jumlah produk sayur organik yang dihasilkan oleh Vigur 
Organik, sehingga menurunkan produktivitas petani sayur 
organik akibat terbatasnya lahan. Pada Vigur Organik terjadi 
penyempitan lahan sebesar 4000 m2 dari luas awal sebesar 
9500 m2 sekarang lahan yang tersedia sekitar 5500m2. 
Penyempitan ini akibat adanya pembangunan perumahan di 
sekitar usaha tani ini yang mengambil lahan pekarangan 
anggota sebagai tempat penanaman sayur. Terjadinya 
penyempitan lahan juga disebabkan oleh tidak menyeluruhnya 
penerapan sistem peraturan pemerintah yang berdampak 
pada ketidakteraturan pembangunan seperti yang saat ini 
terjadi yaitu proyek jalan tol, sehingga berdampak pula pada 
pertumbuhan kelompok tani sayur organik. Menurut Bappeda 
(2011), Lahan pertanian produktif di Kota Malang dari tahun ke 
tahun terus menyusut karena terpakai oleh pembangunan 
kawasan industri dan perumahan. Rata-rata penyusutan  lahan 
pertanian sekitar 70-80 Ha per tahun yang tersisa saat ini 
hanya sekitar 1400 Ha. 

 

4.4 Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal dan Eksternal 

Penilaian bobot faktor strategis internal Vigur Organik dapat 
dilihat di Lampiran 7 untuk masing-masing pakar. Semua hasil 
bobot dari tiap responden di rata-rata untuk melihat hasil bobot 
gabungan dari semua penilaian responden, yang dapat dilihat 
pada Tabel 4.4. Dilihat dari hasil faktor strategis internal 
kelompok tani Vigur Organik di peroleh hasil bobot tiap faktor 
untuk kekuatan yaitu kualitas produk sayur organik baik dan 
terjamin dengan bobot 0,152, tenaga kerja (petani) merupakan 
tenaga kerja terlatih dan berpengalaman dengan bobot 0,145, 
kemudian ramah lingkungan dan telah memiliki sertifikasi 
organik dengan bobot 0,140 dan image produk sudah dikenal 
konsumen dengan bobot 0,131. Diperoleh bobot paling besar 
adalah kualitas produk sayur organik baik dan terjamin dengan 
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nilai 0,152 dan bobot terendah yaitu image produk sudah 
dikenal konsumen dengan bobot 0,131. 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Bobot Faktor Internal Vigur Organik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 
Kualitas suatu produk memegang peranan penting untuk 

mempertahankan posisi suatu usaha dalam bersaing. Menurut 
Irawan (2007), konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa produk yang digunakan berkualitas. 
Beberapa dimensi produk adalah performance, reliability, 
feature, durability, dan conformance. Vigur organik 
menggunakan bahan baku berupa benih, pupuk dan air yang 
alami (organik), sehingga menyebabkan hasil produk sayur 
organik memiliki kualitas yang baik. Pada proses produksi, Vigur 
organik menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam 
menghasilkan produk sayur organik “ViO” sehingga mutunya 
telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil bobot untuk 
faktor kelemahan diperoleh bobot terbesar yaitu sarana 

Faktor Internal Responden Jumlah Bobot 

1 2 3 4 5   

  Kekuatan               

A Kualitas produk sayur 
organik baik dan terjamin 

0,125 0,143 0,152 0,164 0,179 0,762 0,152 

B Tenaga kerja (petani) 
merupakan tenaga kerja 
terlatih dan 
berpengalaman 

0,143 0,125 0,161 0,155 0,143 0,726 0,145 

C Ramah lingkungan dan 
telah memiliki sertifikasi 
organik 

0,179 0,080 0,170 0,127 0,143 0,699 0,140 

D Image produk sudah 
dikenal oleh konsumen 

0,179 0,125 0,161 0,109 0,080 0,654 0,131 

  Kelemahan        

E Volume produksi masih 
rendah untuk beberapa 
sayur 

0,071 0,143 0,063 0,118 0,098 0,493 0,099 

F Sarana transportasi 
kurang untuk 
memasarkan produk 

0,098 0,152 0,080 0,136 0,125 0,592 0,118 

G Kontinuitas produksi 
masih rendah 

0,089 0,098 0,098 0,091 0,125 0,502 0,100 

H Pembukuan usaha tani 
dan pengarsipan data 
masih belum tersusun 
rapi dan lengkap 

0,116 0,134 0,116 0,100 0,107 0,573 0,115 

           Total  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 
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transportasi kurang untuk memasarkan produk dengan bobot 
0,118, diikuti oleh pembukuan usaha tani dan pengarsipan yang 
belum tersusun rapi dan lengkap dengan bobot 0,115, 
kontinuitas produksi masih rendah dengan bobot 0,100 dan 
volume produksi masih rendah untuk beberapa sayur dengan 
bobot 0,099. 

Penilaian bobot faktor strategis Vigur Organik juga 
dilakukan pada faktor eksternal usaha ini yang dapat dilihat 
pada Lampiran 8 untuk masing-masing responden. Hasil bobot 
gabungan seluruh responden dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Berdasarkan hasil pembobotan diperoleh untuk faktor ekternal 
peluang pangsa pasar sayur organik yang terus meningkat 
dengan bobot sebesar 0,131, untuk peningkatan pendapatan 
dan daya beli masyarakat dengan bobot 0,128, untuk 
perkembangan teknologi baik dalam transportasi, 
telekomunikasi dan informasi dengan bobot 0,123, untuk 
dukungan pemerintah yang besar terhadap pertanian organik 
yang berkelanjutan dengan bobot 0,120 dan tersedianya 
pasokan bahan baku dengan bobot 0,117. Berdasarkan hasil 
pembobotan diperoleh bobot terbesar adalah pangsa pasar 
sayur organik yang terus meningkat dengan nilai sebesar 0,131. 
Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan baiknya 
mengkonsumsi sayur organik menyebabkan peningkatan 
permintaan produk sayuran organik dipasaran. Keadaan 
tersebut berimplikasi pada tingkat persaingan yang semakin 
ketat untuk memperebutkan pangsa pasar yang ada. 
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Bobot Faktor Eksternal Vigur 
Organik 

 
Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

Menurut Prawoto (2014), Permintaan konsumen terhadap 
produk organik terus meningkat. Pangsa pasar dunia produk 
organik dalam 10 tahun mendatang akan mencapai sekitar US 
$ 100 milyar. Indonesia sebagai negara agraris, memiliki 
potensi sangat besar bagi sistem pertanian organik. Pertanian 
dan pangan organik dapat menjadi potensi besar bagi 
pemulihan ekonomi Indonesia. Hasil pembobotan untuk faktor 
ekternal ancaman diperoleh bobot tertinggi sampai terendah 
yaitu ketersediaan lahan yang semakin berkurang untuk lahan 
pertanian dengan bobot 0,109, adanya pesaing yaitu kelompok 
tani sayur organik lain dengan bobot 0,096, perubahan iklim 
yang tidak menentu dengan bobot 0,096 dan tingginya 
permintaan sayur non-organik dengan bobot 0,081. 

 

Faktor Eksternal Responden Jumlah Bobot 

1 2 3 4 5 

  Peluang               

A Pangsa pasar sayur 
organik akan terus 
meningkat 

0,139 0,104 0,125 0,139 0,148 0,655 0,131 

B Perkembangan teknologi 
baik dalam transportasi, 
telekomunikasi dan 
informasi 

0,146 0,104 0,125 0,132 0,106 0,613 0,123 

C Dukungan pemerintah 
yang besar terhadap 
pertanian organik yang 
berkelanjutan 

0,139 0,125 0,132 0,111 0,092 0,598 0,120 

D Peningkatan pendapatan 
dan daya beli masyarakat 

0,139 0,118 0,167 0,111 0,106 0,640 0,128 

E Tersedianya pasokan 
bahan baku 

0,132 0,097 0,132 0,125 0,099 0,585 0,117 

  Ancaman        

F Adanya pesaing yaitu 
kelompok tani sayur 
organik lain 

0,069 0,132 0,056 0,097 0,127 0,481 0,096 

G Tingginya permintaan 
sayur non-organik 

0,056 0,083 0,069 0,076 0,120 0,404 0,081 

H Perubahan iklim yang 
tidak menentu 

0,097 0,069 0,097 0,118 0,099 0,481 0,096 

I Ketersediaan lahan yang 
semakin berkurang untuk 
lahan pertanian 

0,083 0,167 0,097 0,090 0,106 0,543 0,109 

  Total  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 
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4.4.1 Hasil Perhitungan Rating Faktor Strategis Internal-
Eksternal 

Penentuan rating faktor internal-ekternal yang bertujuan 
mengidentifikasi seberapa besar pengaruh masing-masing 
faktor terhadap Vigur Organik. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh pada Lampiran 9, didapatkan bahwa kekuatan 
utama yang berpengaruh besar adalah ramah lingkungan dan 
telah memiliki sertifikasi organik, dengan nilai rating sebesar 4. 
Kelemahan utama yang dinilai berpengaruh besar adalah 
volume produksi masih rendah untuk beberapa sayur, dengan 
nilai rating sebesar 3,2. Volume produksi yang rendah pada 
usaha tani ini berpengaruh pada sulitnya pemenuhan 
permintaan sayur organik, apabila produksi kurang maka Vigur 
Organik tidak dapat memenuhi besarnya permintaan sayur 
konsumen sehinnga dapat mengurangi pendapatan. 

Berdasarkan hasil penentuan rating faktor eksternal pada 
Lampiran 9, didapatkan bahwa faktor yang memiliki 
kemampuan sangat baik dalam meraih peluang ialah pangsa 
pasar sayur organik akan terus meningkat. Rerata nilai rating 
yang didapat sebesar 3,8.  Faktor yang memberi ancaman 
sangat kuat terhadap Vigur Organik ialah adanya pesaing yaitu 
kelompok tani sayur organik lain, dengan rating sebesar 2,4. 
Pesaing merupakan usaha tani yang menawarkan produk 
sejenis. Menurut Silalahi (2007), bebasnya setiap pelaku 
usaha masuk ke suatu pasar tertentu berakibat semakin 
banyak pelaku usaha yang bergerak pada sektor sejenis. 
Masuknya beberapa pelaku usaha sejenis mengakibatkan 
persaingan efektif. Persaingan yang efektif menjadikan 
peningkatan kualitas dan pelayanan. Semakin tingginya tingkat 
persaingan ini menyebabkan konsumen menghadapi lebih 
banyak alternatif produk, harga dan kuantitas yang bervariasi 
sehingga konsumen akan mancari nilai yang dianggap paling 
tinggi.  Adanya pesaing merupakan ancaman bagi usaha ini 
yang dapat mengurangi pelanggan mereka sehingga akan 
mengurangi pendapatan. Melihat kondisi tersebut diperlukan 
inovasi baru pada produk sesuai kondisi pasar. 
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4.4.2 Matriks IFE 
Evaluasi terhadap faktor-faktor internal baik dari kekuatan 

dan kelemahan yang ada dilakukan dengan menggunakan 
Matriks Internal Factor Evaluation (IFE). Berdasarkan evaluasi 
yang dilakukan, diperoleh hasil bobot peringkat dan skor 
pembobotan yang dapat dilihat pada Tabel 4.6. Hasil evaluasi 
faktor internal menunjukkan adanya tingkat kepentingan relatif 
suatu faktor dengan faktor lainnya yang dinyatakan oleh hasil 
bobot tersebut. Dari hasil tersebut juga diperoleh skor total dari 
faktor internal usaha tani yang dapat digunakan untuk 
merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk Vigur 
Organik. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa terdapat 
empat faktor kekuatan yang dimiliki Vigur Organik, dari keempat 
faktor kekuatan tersebut ramah lingkungan dan memiliki 
sertifikasi organik merupakan faktor kekuatan dengan nilai skor 
tertinggi. Nilai skor sebesar 0,559 dengan rating bernilai 4. Hal 
ini menunjukkan bahwa kualitas dan keragaman produk yang 
baik merupakan faktor kekuatan yang paling berpengaruh dalam 
menyusun strategi pemasaran sayur organik. Sementara faktor 
kekuatan terendah yaitu image produk sudah dikenal oleh 
konsumen dengan skor 0,445 dan rating bernilai 3,4. 

Terdapat empat faktor kelemahan yang mempengaruhi 
usaha tani Vigur organik, dimana yang memiliki skor 
pembobotan tertinggi adalah pembukuan dan pengarsipan data 
pada usaha tani yang belum rapi dan lengkap dengan nilai skor 
yaitu 0,321 dan rating 2,8. Hal ini menandakan faktor 
kelemahan tersebut merupakan kelemahan utama yang 
mempunyai pengaruh besar  terhadap perencanaan strategi 
pemasaran. Faktor kelemahan yang memiliki nilai skor terendah 
yaitu sarana transportasi yang kurang untuk memasarkan 
produk dengan skor 0,189 dan rating bernilai 1,6. Total skor 
pembobotan yang didapat dari matriks IFE sebesar 3,103. Nilai 
ini berada diatas rata-rata nilai skor matriks yaitu 2,5 yang 
mengindikasikan bahwa Vigur Organik telah dapat 
menggunakan kekuatan dalam mengatasi kelemahan yang ada 
dengan menggunakan kekuatan tersebut. 
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Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Internal Factor Evaluation (IFE) 

Faktor Internal Bobot Rating Skor 

  Kekuatan       
A Kualitas produk sayur organik baik dan 

terjamin 
0,152 3,6 0,549 

B Tenaga kerja (petani) merupakan 
tenaga kerja terlatih dan 
berpengalaman 

0,145 3,2 0,465 

C Ramah lingkungan dan telah memiliki 
sertifikasi organik 

0,140 4 0,559 

D Image produk sudah dikenal oleh 
konsumen 

0,131 3,4 0,445 

  Kelemahan     
E Volume produksi masih rendah untuk 

beberapa sayur 
0,099 3,2 0,316 

F Sarana transportasi kurang untuk 
memasarkan produk 

0,118 1,6 0,189 

G Kontinuitas produksi masih rendah 0,100 2,6 0,261 
H Pembukuan usaha tani dan 

pengarsipan data masih belum 
tersusun rapi dan lengkap 

0,115 2,8 0,321 

  Total  1,000  3,103 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 
4.4.3 Matriks EFE 

Evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal baik dari peluang 
dan ancaman yang ada dilakukan dengan menggunakan 
Matriks External Factor Evaluation (EFE). Berdasarkan evaluasi 
yang dilakukan, diperoleh hasil bobot, peringkat dan skor 
pembobotan yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan 
hasil pada Tabel 4.7 diketahui bahwa terdapat lima faktor 
peluang yang dimiliki Vigur Organik, dari kelima faktor peluang 
tersebut pangsa pasar sayur organik akan terus meningkat 
merupakan faktor kunci peluang dengan nilai skor tertinggi. Nilai 
skor sebesar 0,498 dengan rating bernilai 3,8. Hal ini 
menunjukkan bahwa pangsa pasar sayur organik yang akan 
terus meningkat merupakan faktor peluang yang paling 
berpengaruh dan dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh 
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Vigur Organik. Pemanfaatan pangsa pasar yang baik, suatu 
industri akan mampu bertahan dalam persaingan global serta 
mendorong adanya pengembangan dari industri tersebut 
(Wrihatnolo, 2006). Sementara faktor peluang terendah yaitu 
tersedianya pasokan bahan baku dengan skor sebesar 0,398 
dan rating bernilai 3,4.  

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan External Factor Evaluation (EFE) 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 Pada faktor strategis ancaman terdapat empat faktor 
ancaman yang dirasa akan mengambat proses pemasaran 
Vigur Organik yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pada keempat 
strategi tersebut, ketersediaan lahan yang semakin berkurang 
untuk lahan pertanian merupakan faktor ancaman yang dirasa 
sangat berpengaruh pada pemasaran sayur organik dengan 
skor 0,239 dan rating 2,2. Hal ini dikarenakan dengan 

Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

  Peluang       
A Pangsa pasar sayur organik akan terus 

meningkat 
0,131 3,8 0,498 

B Perkembangan teknologi baik dalam 
transportasi, telekomunikasi dan 
informasi 

0,123 3,6 0,441 

C Dukungan pemerintah yang besar 
terhadap pertanian organik yang 
berkelanjutan 

0,120 3,4 0,407 

D Peningkatan pendapatan dan daya beli 
masyarakat 

0,128 3,6 0,461 

E Tersedianya pasokan bahan baku 0,117 3,4 0,398 
  Ancaman      
F Adanya pesaing yaitu kelompok tani 

sayur organik lain 
0,096 2,4 0,231 

G Tingginya permintaan sayur non-
organik 

0,081 2,2 0,178 

H Perubahan iklim yang tidak menentu 0,096 1,6 0,154 
I Ketersediaan lahan yang semakin 

berkurang untuk lahan pertanian 
0,109 2,2 0,239 

  Total  1,000  3,006 
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berkurangnya lahan yang tersedia maka akan mempengaruhi 
proses produksi sayur organik seperti, rendahnya volume 
produksi dan kapasitas produksi yang dihasilkan, Vigur Organik 
tidak dapat memenuhi permintaan dan pendapatan berkurang. 
Penyempitan lahan yang terjadi secara tidak langsung akan 
mengakibatkan turunnya produktivitas industri, akibat 
menurunnya jumlah produksi produk (Wijaya, 2012). 

Total skor pembobotan yang didapat untuk faktor strategis 
eksternal pada matriks EFE diperoleh sebesar 3,006. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa Vigur Organik telah merespon 
dengan baik faktor eksternal yang ada. Pengoptimalan peluang 
yang dimiliki dapat berfungsi dan berperan dalam menghindari 
ancaman, sehingga upaya pemasaran sayur organik akan dapat 
berjalan dengan baik. 
 
4.5 Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap faktor 
internal dan eksternal yang diringkas pada matriks IFE dan EFE, 
maka dapat disusun matriks IE yang dapat dilihat pada Gambar 
4.2. Skor total matriks IFE dan EFE digunakan sebagai penentu 
nilai sumbu matriks IE, yang menunjukkan posisi kekuatan dan 
keberhasilan strategi bisnis yang telah dijalankan Vigur Organik. 
Total skor IFE (horizontal) adalah 3,103 dan total skor EFE 
(sumbu vertikal) adalah 3,006. Hasil matriks IE menunjukkan 
posisi Vigur Organik berada di kuadran I. Posisi ini menunjukkan 
Vigur Organik berada pada tahap Growth and Build. Growth 
strategy yaitu melakukan upaya pertumbuhan usaha Vigur 
Organik baik dalam penjualan sayur organik, peluang pasar, 
keuntungan, maupun kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat 
dicapai dengan cara mengembangkan produk baru, menambah 
kualitas produk atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih 

luas. Build strategy adalah menentukan cara terbaik untuk 

mencapai keunggulan kompetitif dengan melakukan perbaikan 
terhadap kelemahan yang dimiliki. 

Pada matriks IE sumbu horizontal dan vertikal berada pada 
posisi kuat-kuat. Hal ini menandakan Vigur Organik memiliki 
faktor internal dan eksternal yang kuat dalam membangun 
usahanya. Tahap formulasi strategi berkaitan dengan analisis 
situasi, yaitu proses untuk menemukan strategi yang sesuai 
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antara peluang eksternal dan kekuatan internal saat berada di 
sekitar ancaman eksternal dan kelemahan internal perusahaan 
serta strategi perusahaan yang berfokus pada pilihan arah untuk 
perusahaan secara keseluruhan dan portofolio manajemen 
bisnis yang memetakan posisi perusahaan ke salah satu dari 9 
kuadran yang ada (David, 2011). Posisi perusahaan yang 
berada pada kuadran I berarti strategi yang dapat digunakan 
adalah strategi integratif dan strategi intensif.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 4.2 Matriks IE Vigur Organik 

 
Formulasi yang sebaiknya diterapkan oleh Vigur Organik 

adalah strategi intensif dan strategi integrasi. Strategi intensif 
adalah strategi yang memerlukan usaha-usaha yang intensif 
untuk meningkatkan posisi persaingan dapat berupa penetrasi 
pasar dan pengembangan produk. Strategi integrasi adalah 
strategi perusahaan dalam melakukan pengawasan lebih pada 
distributor, pemasok atau pesaing berupa kerjasama/kemitraan 
dengan distributor, dan mengendalikan pesaing. Strategi 
penetrasi pasar digunakan untuk mempercepat penjualan 
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produk pada segmen pasar yang telah dituju dengan cara 
antara lain meningkatkan kegiatan promosi dan meningkatkan 
penjualan produk (Pandjadharma, 2015). Disamping melakukan 
penetrasi pasar, Vigur organik juga dapat menjalankan 
pengembangan terhadap produk sayur organik. Pengembangan 
produk merupakan upaya memperbaiki maupun memodifikasi 
produk sayur organik yang dihasilkan untuk meningkatkan 
penjualan (David, 2006). Saat ini untuk strategi penetrasi pasar 
Vigur Organik masih belum melakukan tindakan yang intensif 
seperti promosi dan menambah tenaga penjual untuk 
memperluas pasar. Pada strategi integratif Vigur Organik sudah 
melakukan pengembangan produk dengan cara menciptakan 
produk olahan dengan bahan baku sayur organik seperti keripik 
bayam tetapi usaha pengembangan produk ini belum berjalan 
maksimal. 

 
4.6 Matriks SWOT 

Berdasarkan posisi Vigur Organik yang diperoleh dari 
matriks IE, maka dilakukan formulasi strategi untuk 
diimplementasikan dengan Matriks SWOT dan diperoleh 
alternatif strategi dalam perencanaan strategi pemasaran sayur 
organik “ViO”. Hasil perumusan alternatif strategi diperoleh 
empat strategi utama diantaranya strategi S-O (strenght-
opportunity), strategi   W-O (weakness-opportunity), strategi S-
T (strenght-threat) dan strategi W-T (weakness-opportunity) 
yang dapat dilihat pada Tabel 4.8.  

Pada matriks SWOT tersebut strategi yang termasuk dalam 
strategi intensif yaitu meningkatkan dan memperluas pangsa 
pasar (SO1), Mengembangkan produk sayur organik dengan 
menciptakan produk olahan sayur organik (SO2), 
Mengoptimalkan dan meningkatkan volume produksi (WO1), 
dan Memperluas lahan pembudidayaan sayur organik (WT1). 
Strategi yang termasuk dalam strategi integratif yaitu Menjalin 
kerjasama dengan kelompok tani binaan (ST1), 
Mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan 
distributor maupun organisasi untuk melakukan pengembangan 
(ST2), Mengoptimalkan teknologi untuk fungsi pelayanan dalam 
transportasi maupun informasi (WO2) dan Penyediaan pusat 
pemasaran terpadu untuk produk sayur organik (WT2). 
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Beberapa strategi ini dapat saling melengkapi seperti strategi 
ST1 dapat membantu dalam terwujudnya strategi WO1, strategi 
ST2 dan strategi WT2 dapat membantu dalam melaksanakan 
strategi SO1. 

 
Tabel 4.8 Matriks SWOT Vigur Organik 

  
Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

Strenght (S) 
1. Kualitas produk 

sayur organik baik 
dan terjamin (S1) 

2. Tenaga kerja 
(petani) merupakan 
tenaga kerja terlatih 
dan berpengalaman 
(S2) 

3. Ramah lingkungan 
dan telah memiliki 
sertifikasi organik 
(S3) 

4. Image produk 
sudah dikenal oleh 
konsumen (S4) 

Weakness (W) 
1. Volume produksi 

masih rendah 
untuk beberapa 
sayur (W1) 

2. Sarana 
transportasi 
kurang untuk 
pemasaran (W2) 

3. Kontinuitas 
produksi masih 
rendah (W3) 

4. Pembukuan 
usaha tani dan 
pengarsipan data 
masih belum 
tersusun rapi dan 
lengkap (W4) 

Opportunity (O) 
1. Pangsa pasar 

sayur organik 
akan terus 
meningkat (O1) 

2. Perkembangan 
teknologi baik 
dalam 
transportasi, 
telekomunikasi 
dan informasi 
(O2) 

Strategi S-O 
1. Meningkatkan dan 

memperluas pangsa 
pasar (S1, S3, S4, 
O1, O2, O3, O4) 

2. Mengembangkan 
produk sayur 
organik dengan 
menciptakan produk 
olahan sayur 
organik 
(S1, S2, S4, O2, 
O4, O5) 

Strategi W-O 
1. Mengoptimalkan 

dan 
meningkatkan 
volume produksi 
(W1, W3, O1, O2, 
O3, O4, O5) 

2. Mengoptimalkan 
teknologi untuk 
fungsi pelayanan 
dalam 
transportasi 
maupun informasi 
(W2, W4, O1, O2, 
O3, O4) 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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Tabel 4.8 Matriks SWOT Vigur Organik (Lanjutan) 

Opportunity (O) 
3. Dukungan 

pemerintah yang 
besar terhadap 
pertanian organik 
yang 
berkelanjutan 
(O3) 

4. Peningkatan 
pendapatan dan 
daya beli 
masyarakat (O4) 

5. Tersedianya 
pasokan bahan 
baku (O5) 

  

Threat (T) 
1. Adanya pesaing 

yaitu kelompok 
tani sayur organik 
lain (T1) 

2. Tingginya 
permintaan sayur 
non-organik (T2) 

3. Perubahan iklim 
yang tidak 
menentu (T3) 

4. Ketersediaan 
lahan yang 
semakin 
berkurang untuk 
lahan pertanian 
(T4) 

Strategi S-T 
1. Menjalin 

kerjasama dengan 
kelompok tani 
binaan (S1, S2, 
S4, T1, T3, T4) 

2. Mempertahankan 
dan meningkatkan 
kerjasama dengan 
distributor maupun 
organisasi untuk 
melakukan 
pengembangan 
(S1, S3, S4, T1, 
T2, T4) 

Strategi W-T 
1. Memperluas 

lahan 
pembudidayaan 
sayur organik 
(W1, W3, T3, T4) 

2. Penyediaan pusat 
pemasaran 
terpadu untuk 
produk sayur 
organik (W2, T1, 
T2) 

 

Memiliki kualitas produk yang baik dan image produk yang 
telah dikenal konsumen akan mempermudah dalam 
meningkatkan dan memperluas pangsa pasar. Strategi ini juga 
dilakukan atas pertimbangan peluang yang ada pada usaha tani 
Vigur Organik yaitu pangsa pasar sayuran organik akan terus 
meningkat, tersedianya pasokan bahan baku, dukungan 
pemerintah dan perkembangan teknologi. Peningkatan 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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pendapatan dan daya beli masyarakat juga merupakan peluang 
bagi perusahaan dalam memperluas pangsa pasarnya. 
2. Mengembangkan produk sayur organik dengan 

menciptakan produk olahan sayur organik 
Strategi yang dapat diterapkan yaitu mengembangkan 

produk dengan melakukan inovasi terhadap produk tersebut 
agar memiliki nilai tambah. Vigur Organik dapat melakukan 
pengembangan produk sayur organik “ViO” dengan melakukan 
inovasi yaitu membuat produk olahan berbahan baku sayur 
organik seperti bumbu masak, saos, dan keripik sayur, sehingga 
sayur organik dapat dimanfaatkan secara maksimal. Strategi ini 
dapat mengembangkan usaha tani ini melalui pemanfaatan 
peluang seperti peningkatan daya beli masyarakat dan 
tersedianya pasokan bahan baku. Berdasarkan kekuatan yang 
ada pada usaha tani ini seperti kualitas produk yang bagus dan 
keragaman produk sayur yang terjamin akan menciptakan 
produk olahan sayur yang bermutu baik dan bervariasi. Inovasi 
produk yang potensial dapat menimbulkan pemikiran dan 
imajinasi orang yang pada akhirnya menciptakan pelanggan 
(Suendiro, 2012). 

 
4.6.2  Strategi W-O (Weakness-Opportunity) 

Strategi W-O digunakan untuk meminimalkan kelemahan 
yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada. 
Diperoleh 2 alternatif strategi dari matriks SWOT yaitu : 
1. Mengoptimalkan dan meningkatkan volume produksi 

Volume produksi sayur organik yang masih rendah 
menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan konsumen dalam 
jumlah besar. Peningkatan volume produksi harus dilakukan 
dengan cara memanfaatkan lahan yang belum ditanam untuk 
meningkatkan hasil produksi, penyediaan sarana produksi yang 
lebih baik, dan menambah keanekaragaman hasil produksi 
seperti pangan olahan dari sayur. Strategi mengoptimalkan 
volume produksi yaitu dengan melakukan perencanaan produksi 
yang tepat terutama untuk sayur yang permintaan pasarnya 
tinggi, meningkatkan kualitas kerja petani dengan memberi 
pelatihan rutin, serta meningkatkan metode kerja seperti cara 
penanaman dan pemanenan yang baik. Strategi meningkatkan 
volume produksi dilakukan untuk meminimalkan kelemahan 
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usaha ini dengan melihat adanya peluang yaitu peningkatan 
pendapatan dan daya beli masyarakat, perkembangan teknologi 
dan tersedianya bahan baku. Peningkatan volume produksi 
dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan sayur organik. 
2. Mengoptimalkan teknologi untuk fungsi pelayanan dalam 

transportasi maupun informasi 
Strategi mengoptimalkan teknologi untuk fungsi pelayanan 

dalam transportasi yakni memanfaatkan peluang dan mengatasi 
masalah yang ada pada Vigur Organik. Strategi ini melihat 
adanya peluang dukungan pemerintah pada usaha tani organik 
dan perkembangan teknologi semakin meningkat diharapkan 
dapat mengatasi kelemahan yang ada pada usaha ini seperti 
sarana transportasi kurang memadai untuk pemasaran dan 
pembukuan serta pengarsipan data belum tersusun rapi. Usaha 
yang dilakukan Vigur Organik dalam mengoptimalkan teknologi 
yang ada yaitu memanfaatkan bantuan pemerintah berupa 
bantuan modal yang diberikan pada usaha tani ini yang dapat 
dipergunakan untuk membeli alat angkut baru seperti pick up 
agar proses pemasaran dapat optimal. Bantuan lainnya dapat 
berupa pelayananan informasi bisnis yang diberikan pada para 
usaha tani ini berupa informasi bisnis terkait peluang pasar, 
tingkat persaingan bisnis dan dinamika pasar di Malang. 
Penggunaan teknologi yang ada juga dapat dimanfaatkan untuk 
memperbaiki pembukuan dan pengarsipan data yang belum 
tersusun rapi dengan penggunaan alat bantu seperti komputer 
untuk menyimpan data-data penjualan, produksi, arus kas pada 
Vigur Organik. Adanya strategi ini kelemahan yang ada dapat 
diatasi. Pengoptimalan teknologi dalam hal informasi dapat 
dengan cara memanfaatkan internet dan media sosial dalam 
mempromosikan produk sayur organik ke konsumen secara 
lebih cepat. 

 
4.6.3 Strategi S-T (Strenght-Threat) 

Strategi S–T merupakan strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk menghindari ancaman yang ada di lingkungan. 
Kombinasi yang diperoleh dari matriks SWOT diantaranya: 

1. Menjalin kerjasama dengan kelompok tani binaan 
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Strategi menjalin kerjasama dengan kelompok tani binaan 
ini dapat membantu Vigur Organik dalam memasarkan 
produknya ke konsumen. Kerjasama yang dilakukan berupa 
pelatihan dan pembinaan kepada petani binaan tentang cara 
budidaya sayur organik yang benar dan bagi hasil. Bahan baku 
seperti benih untuk awal proses kerjasama disediakan oleh 
pihak Vigur Organik sampai kelompok tani binaan bisa secara 
mandiri mendapatkan bahan baku. Kerjasama juga dilakukan 
dalam hal pemenuhan stok produk dimana dilakukan 
kesepakatan dengan petani binaan yang telah diberi pelatihan 
agar menjual hasil panennya kepada Vigur Organik dan 
mendapat upah sedangkan pihak Vigur Organik dapat 
memenuhi persediaan sayur organik yang akan dijual ke 
konsumen sehingga dapat saling menguntungkan. Selama ini 
Vigur Organik telah merencanakan kerjasama tersebut namun 
belum berjalan maksimal. Kekuatan yang ada seperti kualitas 
produk baik dan terjamin, tenaga kerja terlatih dan 
berpengalaman, ramah lingkungan serta image produk yang 
telah dikenal konsumen dapat dimanfaatkan untuk membangun 
kerjasama tersebut. Terciptanya kerjasama dengan kelompok 
tani binaan dapat meningkatkan kapasitas produksi sayur 
organik di Vigur Organik, sehingga dapat memenuhi permintaan 
produk  pada konsumen. Adanya tenaga kerja terlatih dan 
berpengalaman juga membantu dalam mengajarkan petani-
petani binaan dalam menanam sayur organik yang benar, 
sehingga sangat membantu dalam melaksanakan strategi ini. 
2. Meningkatkan dan mempertahankan kerjasama dengan 

distributor maupun organisasi untuk pengembangan 
Strategi ini berfungsi untuk memanfaatkan kekuatan yang 

ada untuk menghindari ancaman. Meningkatkan dan 
mempertahankan kerjasama dengan distributor maupun 
organisasi dapat menjadi salah satu strategi yang dapat 
diterapkan. Meningkatkan kerjasama dengan distributor dengan 
cara meningkatkan pelayanan pada distributor seperti 
pengiriman sayur tepat waktu dan meningkatkan kualitas sayur 
organik “ViO”. Mempertahankan kerjasama dapat dengan cara 
penyediaan sayur organik “ViO” yang dipesan selalu tersedia 
dan menjaga komunikasi yang baik dengan para distributor. 
Distributor dapat melakukan pengenalan dan promosi sayur 
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organik “ViO” untuk meyakinkan konsumen akan kualitas 
produk, oleh karena itu perlunya menjaga hubungan kerjasama 
dengan seluruh distributor. Konsumen akan lebih mudah 
membeli di toko yang nyaman dikunjungi daripada harus 
membeli langsung ke tempat produksi. Disinilah peran 
distributor sangat penting untuk memasarkan produk sayur 
organik. Meningkatkan dan mempertahankan kerjasama dengan 
organisasi seperti Lembaga Sertifikasi (LeSoS, PAMOR), Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian, dan Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) dengan cara melakukan evaluasi usaha bersama 
organisasi tersebut dan bertukar informasi terkait masalah 
pertanian organik yang tengah terjadi. Semakin banyak reseller 
dan distributor, akan memperluas jaringan pemasaran dan 
menaikkan omset. Kerjasama yang terjaga dengan para 
distributor dapat menciptakan sikap terbuka, mempererat 
hubungan kerja dan akan saling membutuhkan (Efendi, 2015). 

4.6.4  Strategi W-T (Weakness-Threat) 
Strategi W-T merupakan strategi yang digunakan untuk 

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang ada. 
Diperoleh kombinasi strategi dari matriks SWOT antara lain: 
1. Memperluas lahan pembudidayaan sayur organik 

Perluasan lahan untuk penanaman sayur organik bertujuan 
untuk meningkatkan volume produksi yang dihasilkan untuk 
memenuhi permintaan. Perluasan lahan dapat diterapkan oleh 
usaha tani ini untuk mengatasi kelemahan yang ada seperti 
volume produksi yang rendah dan kontinuitas produksi. Saat ini 
hanya sekitar 5500 m2 lahan yang tersedia di Vigur Organik. 
Perluasan dan pemanfaatan lahan ini akan menjamin pasokan 
bahan baku maupun pasokan produk pada Vigur Organik. Cara 
yang dapat dilakukan yaitu dengan menyewa lahan di tempat 
lain untuk penanaman sayur organik dan memaksimalkan 
kembali penggunaan pekarangan rumah anggota untuk 
budidaya sayur organik dengan sistem polibag. Menurut 
Hutasoit (2008), pengoptimalan lahan dapat meningkatkan 
peran serta masyarakat dalam pemanfaatan lahan sebagai 
upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam 
melaksanakan pembangunan daerah. Perluasan lahan 
pembudidayaan sayur organik dapat dilakukan dengan 
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melakukan sistem tanam vertikultur organik yaitu budidaya 
tanaman secara vertikal dengan menggunakan sarana media 
tanam, pupuk, dan pestisida yang berasal dari bahan organik. 
Tanaman organik yang dapat dibudidayakan dan sesuai dengan 
sistem vertikultur adalah jenis tanaman sayur-sayuran dan 
tanaman obat-obatan (Soeleman dan Rahayu, 2013).  
2. Penyediaan pusat pemasaran terpadu produk sayur organik 

Penyediaan pusat pemasaran terpadu produk sayur organik 
ini bertujuan untuk mempermudah pengorganisasian terkait 
manajemen pemasaran usaha tani sayur organik. Penerapan 
strategi ini diharapkan memberi peran lebih pemerintah dalam 
pengelolaan industri kecil yang lebih baik. Salah satu bentuk 
pusat pemasaran terpadu ini yaitu pasar tani produk organik 
maupun pameran. Pasar tani produk organik sudah mulai 
dibuka pada 1 Maret 2015 di pasar Pasar Tani Rampal dan 
Belimbing Kota Malang yang diresmikan oleh Wali Kota Malang 
dan diadakannya pameran organik yang dilakukan tiap 
tahunnya yang berlokasi di Lapangan Rampal Malang. Upaya 
ini akan meminimalkan kelemahan usaha ini dalam hal 
memasarkan produknya ke konsumen karena terbatasnya 
transportasi dan menghindari ancaman berupa adanya pesaing 
dan tingginya permintaan sayur non-organik. Bagi pihak 
pemerintah maupun Vigur Organik akan mendapat keuntungan 
diantaranya kemudahan dalam pengontrolan harga produk, 
peningkatan keterampilan petani, dan tersedianya informasi 
pasar. Secara tidak langsung strategi ini akan mendorong 
strategi pemasaran sayur organik yang lebih baik. 

4.7 Prioritas Strategi Pemasaran Sayur Organik di Vigur 
Organik 
Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan 

didapatkan 4 alternatif strategi yaitu S-O (Strenght-Opportunity), 
W-O (Weakness- Opportunity), S-T (Strenght-Threat) dan W-T 
(Weakness- Threat). Strategi ini dalam pemodelan ANP 
merupakan cluster. Di dalam cluster strategi tersebut terdapat 8 
sub-alternatif strategi yang merupakan node pada model ANP. 
Delapan sub-alternatif ini yaitu Meningkatkan dan memperluas 
pangsa pasar (SO1), Mengembangkan produk sayur organik 
dengan menciptakan produk olahan sayur organik (SO2), 
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Mengoptimalkan dan meningkatkan volume produksi (WO1), 
Mengoptimalkan teknologi untuk fungsi pelayanan dalam 
transportasi maupun informasi (WO2), Menjalin kerjasama 
dengan kelompok tani binaan (ST1), Mempertahankan dan 
meningkatkan kerjasama dengan distributor maupun organisasi 
untuk melakukan pengembangan (ST2), Memperluas lahan 
pembudidayaan sayur organik (WT1), dan Penyediaan pusat 
pemasaran terpadu untuk produk sayur organik (WT2). 

Alternatif yang ada memiliki keterkaitan yang dapat saling 
menguatkan antar strategi dalam mendukung pemasaran sayur 
organik. Diperlukan identifikasi untuk mengetahui hubungan 
antar node sub-alternatif dalam cluster alternatif (inner 
dependence) dan keterkaitan antar sub-alternatif dengan sub-
alternatif lain dalam cluster yang berbeda (outer dependence). 
Hubungan keterkaitan ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan 
Lampiran 10 yang merupakan hasil perhitungan dari kuesioner 
2a hubungan antar sub kriteria. Berdasarkan hasil tersebut 
terdapat beberapa keterkaitan antar sub kriteria alternatif yaitu : 

 
 
Tabel 4.9 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Hubungan Saling 

Ketergantungan antar Sub Krieria 

  

SO WO ST WT 

SO1 SO2 WO1 WO2 ST1 ST2 WT1 WT2 

SO 
SO1   5 5 3 5 5  0  1 

SO2  3   4 3 5 5  0  0 

WO 
WO1  5  5    4  4  0  5  4 

WO2  3  3  4    1  0  0  5 

ST 
ST1  5  5  4  2    0  5  0 

ST2  5  5  0  0  1    3  5 

WT 
WT1  0  0  5  4  5  2    0 

WT2  3  0  5  5  2  0  0   

Keterangan :  
Kotak berwarna kuning menandakan ada pengaruh (keterkaitan)  
Sumber: Data Primer Diolah (2016) 



73 
 

1. Hubungan Inner Dependence 
Hubungan inner dependence adalah hubungan saling 

ketergantungan antar sub kriteria dalam kriteria yang sama. 
Apabila dalam satu sel sub kriteria pada kriteria yang sama 
memiliki nilai lebih atau sama dengan 2,5 (≥2,5) maka 
menunjukkan terdapat hubungan inner dependence. Apabila 
dalam satu sel sub kriteria pada kriteria yang sama memiliki nilai 
dibawah 2,5 (<2,5) maka menunjukkan tidak terdapat hubungan 
inner dependence. Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Tabel 
4.9 terdapat sub kriteria yang memiliki hubungan inner 
dependence yaitu berjumlah 2 hubungan. Sebagai contoh pada 
kriteria SO sub kriteria SO1 (meningkatkan dan memperluas 
pangsa pasar) mempengaruhi sub kriteria SO2 
(mengembangkan produk sayur organik dengan menciptakan 
produk olahan sayur organik) sebesar 5. Hal ini disebabkan nilai 
yang dihasilkan ≥ 2,5 yang berarti seluruh responden 
berpendapat bahwa terdapat hubungan inner dependence. Sub 
kriteria yang tidak terdapat inner dependence berjumlah 2. 
Sebagai contoh pada kriteria WT sub kriteria WT1 (memperluas 
lahan sayur organik) dengan sub kriteria WT2 (Penyediaan 
pusat pemasaran terpadu untuk produk sayur organik) sebesar 
0. Hal ini menandakan tidak ada hubungan inner dependence 
diantara sub kriteria tersebut karena nilainya < 2,5 yang berarti 
kelima responden berpendapat tidak ada keterkaitan antara 
keduanya. 

2. Hubungan Outer Dependence 
Hubungan outer dependence adalah hubungan saling 

ketergantungan antar sub kriteria pada kriteria yang berbeda. 
Apabila dalam satu sel sub kriteria pada kelompok yang 
berbeda memiliki nilai lebih atau sama dengan 2,5 ( ≥ 2,5) maka 
menunjukkan terdapat hubungan outer dependence. Apabila 
dalam satu sel sub kriteria pada kelompok yang berbeda 
memiliki nilai dibawah 2,5 (< 2,5) maka menunjukkan tidak 
terdapat hubungan outer dependence. Berdasarkan hasil Tabel 
4.8 terdapat beberapa hubungan outer dependence sebanyak 
30 hubungan. Sebagai contoh pada kriteria WO sub kriteria 
WO1 (Mengoptimalkan dan meningkatkan volume produksi) 
mempengaruhi ST1 (Menjalin kerjasama dengan kelompok tani 
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binaan) yang termasuk kriteria ST sebesar 4. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan outer dependence 
yang berarti > 2,5 dari responden berpendapat adanya 
hubungan keterkaitan diantaranya. Sub kriteria yang tidak 
terdapat keterkaitan terdapat 22 hubungan. Sebagai contoh 
pada kriteria ST sub kriteria ST1 (Menjalin kerjasama dengan 
kelompok tani binaan) dengan sub kriteria WO2 
(Mengoptimalkan teknologi untuk fungsi pelayanan dalam 
transportasi maupun informasi) yang termasuk kriteria WO 
sebesar 2. Hai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 
outer dependence karena nilainya < 2,5. 

Pada hubungan keterkaitan diantara tiap alternatif yang 
telah diperoleh, kemudian dilakukan pembobotan untuk 
menentukan nilai prioritas dari setiap alternatif strategi. Bobot 
yang diperoleh dari hasil perbandingan berpasangan dapat 
dilihat pada Lampiran 11. Nilai pembobotan keterkaitan antar 
node dan cluster ini merupakan nilai rata-rata geometrik 
pendapat gabungan responden. Hasil dari pembobotan 
keterkaitan antar cluster alternatif disusun pada cluster matrix 
yang dapat dilihat pada Lampiran 12, sedangkan hasil 
pembobotan keterkaitan antar sub-alternatif (node comparison) 
disusun pada unweighted supermatrix. Cluster matrix berfungsi 
untuk mengetahui keterkaitan antar cluster yang ada. Dalam 
cluster matrix setidaknya terdapat satu node dalam cluster 
terkait dengan cluster lainnya maka dapat dikatakan antar 
cluster tersebut memiliki keterkaitan (Figueira et al., 2005).  

Berdasarkan hasil unweighted supermatrix (Lampiran 12), 
sub-alternatif yang memiliki pengaruh atau keterkaitan antar 
sub-alternatif yaitu pada WO1 dengan SO1 memiliki keterkaitan 
sebesar 0,6667 sedangkan pada sub alternatif WT1 dengan 
SO1 tidak memiliki keterkaitan karena nilai unweighted 
supermatrix sebesar 0,000. Unweighted supermatrix merupakan 
supermatriks asli dari bobot kepentingan relatif yang  diperoleh 
dari matriks perbandingan pasangan elemen-elemen. Elemen 
yang tidak memberikan pengaruh pada elemen lain akan 
memberikan nilai nol (Ibrahim dkk., 2013). Pada unweighted 
supermatrix terdapat dua hal yang dapat dilihat, yaitu ada atau 
tidaknya interaksi pengaruh antar subkriteria, dan seberapa 
besar pengaruh tersebut (Britania, 2011). 
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Penilaian yang dilakukan perlu diketahui tingkat konsistensi 
pada setiap kriteria alternatif untuk melihat konsisten atau 
tidaknya suatu evaluasi. Nilai yang digunakan untuk mengetahui 
tingkat konsistensi dalam melakukan penilaian ini disebut rasio 
konsistensi. Responden dikatakan konsisten apabila nilai rasio 
konsistensinya ≤ 10 persen. Hasil perhitungan rasio konsistensi 
dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11. Berdasarkan 
hasil perhitungan rasio konsistensi tersebut dapat diketahui 
bahwa pada node comparison dan cluster comparison memiliki 
nilai konsistensi <0,1. Hal ini menunjukkan hasil observasi yang 
dilakukan berdasarkan pendapat responden konsisten dan 
dapat diterima. 

Menurut Saaty (2006), nilai rasio konsistensi harus sama 

dengan 10 persen atau kurang, jika tidak informasi yang 

diterima harus diperbaiki dengan memperbaiki pertanyaan pada 

perbandingan berpasangan. Berdasarkan perhitungan bobot 

hasil perbandingan berpasangan juga akan terbentuk weighted 

supermatrix dan hasil limiting matrix yang dapat dilihat pada 

Lampiran 13. Limiting matrix yang terbentuk diketahui bahwa 

nilai bobot pada alternatif strategi telah stabil. Apabila dominasi 

antar elemen telah terdistribusi pada keseluruhan matrix yaitu 

terdapat nilai yang sama pada setiap baris maka nilai bobot 

dikatakan stabil (Perera, 2010). Penentuan nilai prioritas strategi 

pemasaran sayur organik dilihat berdasarkan hasil normalisasi 

limiting matrix.  Hasil normalisasi limiting matrix dapat dilihat 

pada Lampiran 14. Berdasarkan hasil tersebut total bobot 

prioritas pada tiap kolom sama dengan satu. Hasil bobot akhir 

dari setiap kriteria dan subkriteria alternatif strategi pemasaran 

sayur organik dapat dilihat pada Tabel 4.12. Setiap alternatif 

memiliki bobot yang berbeda, sehingga akan diketahui urutan 

alternatif strategi mulai dari bobot terendah hingga tertinggi. 

Normalisasi limiting matrix bertujuan untuk mengetahui 

kontribusi nilai bobot prioritas akhir seluruh node pada masing-

masing cluster (Ibrahim,dkk.,2013). 
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Tabel 4.10  Hasil Rasio Konsistensi Node Comparison 
Node Comparison Responden Rata-

rata 

 1 2 3 4 5  
Meningkatkan dan 
memperluas pangsa 
pasar (SO1) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Mengembangkan 
produk sayur organik 
dengan menciptakan 
produk olahan sayur 
organik (SO2) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Mengoptimalkan dan 
meningkatkan volume 
produksi (WO1) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Mengoptimalkan 
teknologi untuk fungsi 
pelayanan dalam 
transportasi maupun 
informasi (WO2) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Menjalin kerjasama 
dengan kelompok tani 
binaan (ST1) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Mempertahankan dan 
meningkatkan 
kerjasama dengan 
distributor maupun 
organisasi untuk 
melakukan 
pengembangan (ST2) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Memperluas lahan 
pembudidayaan sayur 
organik (WT1) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Penyediaan pusat 
pemasaran terpadu 
untuk produk sayur 
organik (WT2) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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Tabel 4.11  Hasil Rasio Konsistensi Cluster Comparison 
Cluster 

Comparison 
Responden 

Rata-
rata 

 1 2 3 4 5  

Strategi Strenght-
Opportunity (SO) 0,0515 0,0515 0,0515 0,0515 0,0370 0,0088 

Strategi  
Strenght-Threat 
(ST) 

0,0584 0,0584 0,0300 0,0860 0,0860 0,0775 

Strategi 
Weakness-
Opportunity (WO) 

0,0872 0,0454 0,0227 0,0396 0,0741 0,0304 

Strategi 
Weakness- 
Threat (WT) 

0,037 0,037 0,037 0,0515 0,0515 0,0175 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 Pada Tabel 4.12 dapat dilihat urutan alternatif strategi 
dari tertinggi ke yang terendah adalah ST1 (Menjalin kerjasama 
dengan kelompok tani binaan) memiliki nilai bobot sebesar 
0,1960, WO1 (Mengoptimalkan dan meningkatkan volume 
produksi) dengan bobot sebesar 0,1733, SO1 (Meningkatkan 
dan memperluas pangsa pasar) dengan bobot 0,1430, strategi 
SO2 (Mengembangkan produk sayur organik dengan 
menciptakan produk olahan sayur organik) dengan bobot 
sebesar 0,1172, ST2 (Mempertahankan dan meningkatkan 
kerjasama dengan distributor maupun organisasi untuk 
melakukan pengembangan) dengan bobot 0,1088, WT1 
(Memperluas lahan pembudidayaan sayur organik) dengan 
bobot 0,1076, WT2 (Penyediaan pusat pemasaran terpadu 
untuk produk sayur organik) dengan bobot 0,0832 dan WO2 
(Mengoptimalkan teknologi untuk fungsi pelayanan dalam 
transportasi maupun informasi) dengan bobot 0,0706. 

Strategi ST1 merupakan alternatif strategi tertinggi dengan 
nilai bobot sebesar 0,1960. Melakukan kerjasama dengan 
kelompok tani binaan akan memberi dukungan yang kuat 
terhadap kinerja dan pemenuhan produk sayur di Vigur Organik. 
Salah satu alternatif usaha untuk mengatasi kendala dalam 
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usahatani dapat dilakukan melalui sistem kerjasama atau 
kemitraan.  
 

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Bobot Alternatif Strategi 

Sumber: Data Primer Diolah (2016)  

No. Cluster Bobot Node Bobot 

1. Strategi 
Strenght-
Opportunity 
(SO) 
 

0,2602  Meningkatkan dan 
memperluas pangsa 
pasar (SO1) 

 Mengembangkan 
produk sayur organik 
dengan menciptakan 
produk olahan sayur 
organik (SO2) 

0,1430 
 
 
 

0,1172 
 

2. Strategi 
Strenght-
Threat (ST) 

0,3048  Menjalin kerjasama 
dengan kelompok tani 
binaan (ST1) 

 Mempertahankan dan 
meningkatkan 
kerjasama dengan 
distributor maupun 
organisasi untuk 
melakukan 
pengembangan (ST2) 

 
0,1960 

 
 

0,1088 

3. Strategi 
Weakness-
Opportunity 
(WO) 

0,2439  Mengoptimalkan dan 
meningkatkan volume 
produksi (WO1) 

 Mengoptimalkan 
teknologi untuk fungsi 
pelayanan dalam 
transportasi maupun 
informasi (WO2) 

 
0,1733 

 
 
0,0706 

4. Strategi 
Weakness- 
Threat (WT) 

0,1908  Memperluas lahan 
pembudidayaan sayur 
organik (WT1) 

 Penyediaan pusat 
pemasaran terpadu 
untuk produk sayur 
organik (WT2) 

0,1076 
 
 

0,0832 
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Permasalahan yang dihadapi seperti manajemen dan 
pemasaran hasil dengan kemitraan diharapkan dapat 
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani disamping 
itu juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan mitra 
(Widaningrum, 2007). Kerjasama ini diharapkan dapat 
membantu dalam peningkatan volume produksi yang saat ini 
masih rendah, dengan adanya kerjasama ini maka petani 
binaan akan dapat menghasilkan sayur organik tambahan 
sehingga dapat menambah volume produksi sayur organik. 
Strategi ini dapat diterapkan dalam mendukung pemasaran 
sayur organik di Vigur Organik, selain mudah dalam 
penerapannya juga tidak membutuhkan modal yang cukup 
besar. Tenaga kerja yang telah terlatih dan berpengalaman di 
Vigur Organik dapat digunakan untuk membangun kerjasama 
dengan kelompok petani binaan tersebut. Adanya kerjasama 
kelompok tani binaan juga dapat membantu dalam hal 
memasarkan produk sayur organik “ViO” di luar Kota Malang. 

Strategi WO2 merupakan strategi dengan bobot terendah 
yaitu 0,0706. Optimalisasi terhadap teknologi untuk fungsi 
pelayanan masih belum dapat diterapkan sebagai alternatif 
strategi yang tepat untuk pemasaran sayur organik. Hal ini 
karena dibutuhkan pendanaan yang cukup besar dalam upaya 
pengoptimalan teknologi sehingga, pihak Vigur Organik lebih 
menekankan pada kualitas dan kuantitas produksinya dengan 
melakukan kerjasama dengan kelompok tani binaan serta 
meningkatkan volume produksi agar pemasaran sayur organik 
“ViO” dapat berjalan dengan optimal. 
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V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Matriks SWOT terdapat 8 alternatif strategi 
pemasaran sayur organik yang dihasilkan yaitu meningkatkan 
dan memperluas pangsa pasar (SO1), mengembangkan produk 
sayur organik dengan menciptakan produk olahan sayur organik 
(SO2), mengoptimalkan dan meningkatkan volume produksi 
(WO1) ,mengoptimalkan teknologi untuk fungsi pelayanan 
dalam transportasi maupun informasi (WO2), menjalin kerja 
sama dengan kelompok tani binaan (ST1), mempertahankan 
dan meningkatkan kerjasama dengan distributor maupun 
organisasi untuk melakukan pengembangan (ST2), memperluas 
lahan pembudidayaan sayur organik (WT1), dan penyediaan 
pusat pemasaran terpadu untuk produk sayur organik (WT2).  

Prioritas strategi pemasaran terbaik berdasarkan metode 
ANP dari bobot tertinggi yaitu strategi menjalin kerja sama 
dengan kelompok tani binaan (ST1), Mengoptimalkan dan 
meningkatkan volume produksi (WO1), Meningkatkan dan 
memperluas pangsa pasar (SO1), Mengembangkan produk 
sayur organik dengan menciptakan produk olahan sayur organik 
(SO2), Mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan 
distributor maupun organisasi untuk melakukan pengembangan 
(ST2), Memperluas lahan pembudidayaan sayur organik (WT1) 
Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk sayur 
organik (WT2), dan mengoptimalkan teknologi untuk fungsi 
pelayanan dalam transportasi maupun informasi (WO2). 
 

5.2 Saran 

Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar 
mempertimbangkan dan memasukkan kriteria sumber daya 
pemasaran dan untuk sub kriteria dapat berupa kondisi 
keuangan, sumber daya manusia dan tingkat pelayanan yang 
termasuk bagian dari sumber daya pemasaran pada pemilihan 
alternatif strategi.  
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1  Kuesioner Analisis SWOT 

 
 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

  

Malang, Januari 2016 

Yth. Pemilik 
Kelompok Tani Vigur Organik 
Ditempat 
 
Dengan hormat, 

Dalam rangka menyusun tugas akhir guna memperoleh 
gelar sarjana, dengan : 
Nama  : Alifa Fitryana 
Jurusan : Teknologi Industri Pertanian 
Pada saat ini sedang menyelesaikan penulisan skripsi dengan 
judul “Perencanaan Strategi Pemasaran Sayur Organik “ViO” 
dengan Metode SWOT dan ANP  (Studi Kasus di Kelompok 
Tani Vigur Organik, Malang)”. Tujuan penelitian ini adalah 
menentukan bobot strategi perencanaan pemasaran dengan 
menggunakan ANP. Manfaat penelitian ini adalah memberikan 
masukan terhadap perencanaan strategi pemasaran dan 
sebagai bahan dalam mengambil keputusan yang berkaitan 
dengan penetapan strategi pemasaran produk sayur organik 
sehingga dapat meningkatkan penjualan dan daya saing. 

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, 
 

Alifa Fitryana 
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KUESIONER PENELITIAN PENENTUAN STRATEGI 

PEMASARAN SAYUR ORGANIK PADA KELOMPOK TANI 

VIGUR ORGANIK 

 
Petunjuk pengisisan : 

1. Anda diharapkan dengan teliti membaca setiap 
pertanyaan yang diajukan 

2. Berilah tanda silang (X) atau (O) pada jawaban yang 
anda anggap paling benar pada tempat yang disediakan 

3. Jika jawaban anda tidak ada pada pilihan yang tersedia, 
anda diperkenankan untuk menjawab pilihan jawaban 
lainnya dengan mengisi  titik-titik (...) yang telah tersedia. 
 

IDENTITAS RESPONDEN : 
1. Nama : 
2. Alamat  : 
3. Jenis kelamin: P/L 
4. Umur  

a. 17-20 Tahun  b. 21-30 tahun  c.31-
40Tahun 

d. 41-50 Tahun  e. >50 tahun 
5. Pendidikan terakhir : 

a. SD   b. SMP   c.SMA 
d. Sarjana  e. Lainnya(...) 

6. Jabatan : 
a. Pemilik/ketua Perusahaan 
b. Wakil ketua 
c. Ketua ICS 
d. Sekertaris Perusahaan 
e. Bendahara Perusahaan 

7. Masa Kerja:( ....)tahun (....)bulan 
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PENILAIAN BOBOT TERHADAP FAKTOR STRATEGI 
INTERNAL DAN EKSTERNAL 

 
Tujuan : 

Mendapatkan penilaian para responden mengenai faktor-
faktor internal dan eksternal dengan cara pemberian bobot 
terhadap seberapa besar faktor tersebut dapat mempengaruhi 
atau membentuk keberhasilan perencanaan strategi pemasaran 
produk sayur organik pada Kelompok Tani Vigur Organik. 

 
Petunjuk Umum : 
1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh 

responden 
2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing 

responden 
3. Pengisian kuesioner diisi secara langsung oleh responden 

untuk menghindari jawaban yang tidak konsisten. 
Petunjuk Khusus : 
1. Bobot diberikan berdasarkan metode pairwase comparison, 

yaitu penilaian bobot (weight) dengan membandingkan 
setiap faktor strategis internal dan eksternal. Penentuan 
bobot setiap variabel menggunakan skala 1,2, dan 3 
dengan keterangan sebagai berikut : 
1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada 
indikator vertikal 
2 = jika indikator horizontal sama penting dengan 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 usaha. 
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PENILAIAN BOBOT TERHADAP FAKTOR STRATEGI 
INTERNAL DAN EKSTERNAL 

 
Tujuan : 

Mendapatkan penilaian para responden mengenai faktor-
faktor internal dan eksternal dengan cara pemberian bobot 
terhadap seberapa besar faktor tersebut dapat mempengaruhi 
atau membentuk keberhasilan perencanaan strategi pemasaran 
produk sayur organik pada Kelompok Tani Vigur Organik. 

 
Petunjuk Umum : 
4. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh 

responden 
5. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing 

responden 
6. Pengisian kuesioner diisi secara langsung oleh responden 

untuk menghindari jawaban yang tidak konsisten. 
Petunjuk Khusus : 
3. Bobot diberikan berdasarkan metode pairwase comparison, 

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

4. Penentuan bobot merupakan pandangan masing-masing 
responden terhadap setiap faktor-faktor strategis internal 
dan eksternal usaha. 
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Penentuan  Bobot Faktor Strategi Internal 

Faktor Internal A B C D E F G H Total  Bobot  

 Kekuatan           

A Kualitas produk sayur organik baik dan 
terjamin 

          

B Tenaga kerja (petani) merupakan tenaga 
kerja terlatih dan berpengalaman 

          

C Ramah lingkungan dan telah memiliki 
sertifikasi organik 

          

D Image produk sudah dikenal oleh 
konsumen 

          

 Kelemahan           

E Volume produksi masih rendah untuk 
beberapa sayur 

          

F Sarana transportasi kurang untuk 
memasarkan produk 

          

G Kontinuitas produksi masih rendah           

H Pembukuan usaha tani dan pengarsipan 
data masih belum tersusun rapi dan 
lengkap 

          

 Total            

  

9
5
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Penentuan  Bobot Faktor Strategi Eksternal 

Faktor Eksternal a b c d e f g h i Total  Bobot  

 Peluang             

a Pangsa pasar sayur organik akan terus 
meningkat 

           

b Perkembangan teknologi baik dalam 
transportasi, telekomunikasi dan informasi 

           

c Dukungan pemerintah yang besar terhadap 
pertanian organik yang berkelanjutan 

           

d Peningkatan pendapatan dan daya beli 
masyarakat 

           

e Tersedianya pasokan bahan baku            

 Ancaman             

f Adanya pesaing yaitu kelompok tani sayur 
organik lain 

           

g Tingginya permintaan sayur non-organik            

h Perubahan iklim yang tidak menentu            

i Ketersediaan lahan yang semakin 
berkurang untuk lahan pertanian 

           

 Total             

 

 

9
6
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PENENTUAN PERINGKAT (RATING) 

Tujuan: 

Mendapatkan penilaian para responden mengenai faktor-
faktor internal dan eksternal dengan pemberian rating terhadap 
seberapa besar faktor tersebut dapat mempengaruhi atau 
membentuk keberhasilan perencanaan strategi pemasaran 
produk sayur organik pada Kelompok Tani Vigur Organik. 
Penilaian rating dilakukan untuk melihat seberapa besar respon 
perusahaan terhadap faktor strategis eksternal perusahaan. 
Petunjuk Umum: 
1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh 

responden 
2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing 

responden 
3. Pengisian kuesioner diisi secara langsung oleh responden 

untuk menghindari jawaban yang tidak konsisten. 
4. Responden berhak menambahkan atau mengurangi hal-hal 

yang tercantum dalam kuesioner ini memiliki pandangan 
berbeda dengan responden lainnya atau dengan peneliti hal 
ini dibenarkan jika dilengkapi dengan alasan yang kuat. 

5. Tuliskan nilai rating masing-masing faktor sesuai kriteria, 
pada kolom rating yang telah tersedia 
 

a) Penentuan Rating faktor Internal 
Pertanyaan : 

Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, bagaimana faktor-faktor 
kekuatan dan kelemahan internal dibawah ini mempengaruhi 
produk sayur vigur organik? 
Alternatif pemberian bobot terhadap faktor-faktor internal berupa 
kekuatan dan kelemahan yang tersedia adalah : 
Kriteria Kekuatan : 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 

kecil yang memiliki pengaruh kecil (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 

kecil yang memiliki pengaruh besar (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 

utama yang memiliki pengaruh kecil (kuat) 
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4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kekuatan 
utama yang memiliki pengaruh besar (sangat kuat) 
 

Kriteria Kelemahan : 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

utama yang memiliki pengaruh besar (sangat lemah) 
2) Nilai 2, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

utama yang memiliki pengaruh kecil (lemah) 
3) Nilai 3, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

kecil yang memiliki pengaruh besar (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan kelemahan 

kecil yang memiliki pengaruh kecil (sangat kuat) 

 

b) Penentuan Rating Faktor Eksternal 
Pertanyaan : 

Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, bagaimana faktor-faktor 
peluang dan ancaman eksternal dibawah ini mempengaruhi 
produk sayur vigur organik? 
Alternatif pemberian bobot terhadap faktor-faktor eksternal 
berupa peluang dan ancaman yang tersedia adalah : 
 

Faktor Strategis Internal 
1 2 3 4 5 

 Responden 

Kekuatan       

A. Kualitas produk sayur organik baik dan 
terjamin 

     

B. Tenaga kerja (petani) merupakan tenaga kerja 
terlatih dan berpengalaman 

     

C. Ramah lingkungan dan telah memiliki 
sertifikasi organik 

     

D. Image produk sudah dikenal oleh konsumen      

Kelemahan       

E. Volume produksi masih rendah untuk 
beberapa sayur 

     

F. Sarana transportasi kurang untuk pemasaran      

G. Kontinuitas produksi masih rendah      

H. Pembukuan usaha tani dan pengarsipan data 
masih belum tersusun rapi dan lengkap 
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Kriteria Peluang : 

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

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

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

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

 
Kriteria Ancaman : 
1) Nilai 1, jika faktor strategis tersebut merupakan ancaman 

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

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

yang memiliki pengaruh lemah (kuat) 
4) Nilai 4, jika faktor strategis tersebut merupakan ancaman 

yang memiliki pengaruh sangat lemah (sangat kuat) 

Faktor Strategis Eksternal 
1 2 3 4 5 

 Responden 

Peluang      

a. Pangsa pasar sayur organik akan terus 
meningkat 

     

b. Perkembangan teknologi baik dalam 
transportasi, telekomunikasi dan informasi 

     

c. Dukungan pemerintah yang besar terhadap 
pertanian organik yang berkelanjutan 

     

d. Peningkatan pendapatan dan daya beli 
masyarakat 

     

e. Tersedianya pasokan bahan baku      

Ancaman      

f. Adanya pesaing yaitu kelompok tani sayur 
organik lain 

     

g. Tingginya permintaan sayur non-organik      

h. Perubahan iklim yang tidak menentu      

i. Ketersediaan lahan yang semakin berkurang 
untuk lahan pertanian 
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Lampiran 2a. Kuesioner Penilaian Pembobotan ANP 

 

 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

  

Malang, Januari 2016 

Yth. Ketua 
Kelompok Tani Vigur Organik 
Ditempat 
 
Dengan hormat, 

Dalam rangka menyusun tugas akhir guna memperoleh 
gelar sarjana, dengan : 
Nama  : Alifa Fitryana 
Jurusan : Teknologi Industri Pertanian 
Pada saat ini sedang menyelesaikan penulisan skripsi dengan 
judul “Perencanaan Strategi Pemasaran Sayur Organik “ViO” 
dengan Metode SWOT dan ANP  (Studi Kasus di Kelompok 
Tani Vigur Organik, Malang)”. Tujuan penelitian ini adalah 
menentukan bobot strategi perencanaan pemasaran dengan 
menggunakan ANP. Manfaat penelitian ini adalah memberikan 
masukan terhadap perencanaan strategi pemasaran dan 
sebagai bahan dalam mengambil keputusan yang berkaitan 
dengan penetapan strategi pemasaran produk sayur organik 
sehingga dapat meningkatkan penjualan dan daya saing. 

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, 
 

Alifa Fitryana 
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KUESIONER TINGKAT KEPENTINGAN ANTAR CLUSTER 

 

Petunjuk Pengisian Skala Penilaian 

Kriteria yang ada pada kolom paling kiri dibandingkan 
dengan kriteria yang ada pada kolom paling kanan. Bobot 9 s/d 
2 pada bagian kiri merupakan tempat kolom pengisian kiri lebih 
penting dari kanan. Sedangkan, bobot 2 s/d 9 pada bagian 
kanan merupakan tempat kolom pengisian kanan lebih penting 
dari kiri. Beri tanda (X) pada kolom bobot yang sesuai 
berdasarkan nilai yang telah dijelaskan pada tabel berikut. 

 

 Tabel Skala Penilaian 

 

  

Intensitas 
Kepentingan 

Definisi Keterangan 

1 Sama penting kedua elemen memiliki 
pengaruh yang sama 

3 Sedikit lebih 
penting 

Pengalaman dan 
penilaian sedikit memihak 
satu elemen 

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

7 Sangat lebih 
penting 

Satu elemen sangat 
disukai dan terlihat 
dominasinya 

9 Mutlak penting Satu elemen mutlak lebih 
disukai dibandingkan 
pasangannya 

2,4,6,8 Nilai antara  Apabila diperlukan sebuah 
kompromi 
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A. Keterkaitan Pengaruh Antar Kriteria (Cluster 
Comparisons) 

Mohon dalam pengisian kuesioner, Bapak/Ibu 
memperhatikan konsistensi jawaban karena akan menentukan 
validitas data jawaban. 

Contoh pengisian: 

1. Keterkaitan antara strategi memperluas pangsa pasar 
dengan melakukan pengembangan produk sayur organik 
(SO) dengan menjalin kerjasama dengan kelompok tani 
binaan, distributor dan organisasi (ST) dan meningkatkan 
volume produksi dan mengoptimalkan teknologi untuk 
fungsi pelayanan (WO) Kriteria mana yang lebih 
mempengaruhi strategi kekuatan-peluang (SO) ? 

Kriteria 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria 

ST     X             WO 

Pilihan diatas menjelaskan bahwa strategi ST lebih penting 
dalam mempengaruhi SO daripada  WO. 

Kriteria 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria 

ST             X     WO 

Pilihan diatas menjelaskan bahwa strategi WO lebih penting 
dalam mempengaruhi SO daripada  ST. 

B. Keterkaitan Pengaruh Antar Sub Kriteria (Node 
Comparisons) 

Mohon dalam pengisian kuesioner, Bapak/Ibu 
memperhatikan konsistensi jawaban karena akan menentukan 
validitas data jawaban. 

Contoh pengisian: 

2. Keterkaitan antara strategi meningkatkan dan memperluas 
pangsa pasar sayur organik (SO1) dengan menjalin kerja 
sama dengan kelompok tani binaan (ST1) dan 
mengoptimalkan dan meningkatkan volume produksi 
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sayuran organik (WO1) Kriteria mana yang lebih 
mempengaruhi strategi meningkatkan dan memperluas 
pangsa pasar sayur organik (SO1) ? 

Kriteria 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria 

ST1       X           WO1 

Pilihan diatas menjelaskan bahwa strategi ST1 sedikit lebih 
penting dalam mempengaruhi SO1 daripada  WO1. 

Kriteria 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria 

ST1           X       WO1 

Pilihan diatas menjelaskan bahwa strategi WO1 sedikit lebih 
penting dalam mempengaruhi SO1 daripada  ST1. 
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Lampiran 2b. Kuesioner Hubungan Ketergantungan Antar 
Sub Kriteria 

Kuesioner Hubungan Ketergantungan Antar Sub Kriteria 

I. Identitas Responden 
 Mohon Bapak/Ibu bersedia mengisi daftar isian berikut 
dengan cara menjawab atau menyilang salah satu pilihan yang 
tersedia sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
 
1. Nama :........................................................... 
2. Alamat  : ...........................................................   

:........................................................... 
3. Umur  :........................................................... 
4. Jenis Kelamin          : Laki-laki   Perempuan  
5. Pendidikan Terakhir : SMA 

 : SMK 
: Perguruan Tinggi 

6. Pekerjaan :............................................................ 

II. Petunjuk Pengisian : 

 Pada kuesioner ini, Bapak/Ibu dimohon untuk 
menentukan ada tidaknya pengaruh dari suatu sub kriteria pada 
sub kriteria yang lain pada tabel yang telah disediakan. Apabila 
ada suatu sub kriteria berpengaruh terhadap sub kriteria yang 
lain, Bapak/Ibu dapat menuliskan tanda silang (x) pada sel yang 
menghubungkan kedua kriteria tersebut. Sub Kriteria yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
 
SO1 : Meningkatkan dan memperluas pangsa pasar sayur 
organik 
SO2: Mengembangkan produk sayur organik dengan 

menciptakan produk olahan sayur organik 
WO1: Mengoptimalkan dan meningkatkan volume produksi  
WO2: Mengoptimalkan teknologi untuk fungsi pelayanan dalam 

transportasi maupun informasi 
ST1: Menjalin kerja sama dengan kelompok tani binaan 
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ST2: Mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan 
distributor maupun organisasi untuk melakukan 
pengembangan 

WT1: memperluas lahan pembudidayaan sayur organik  
WT2: Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk sayur 
organik  
 
Contoh :  
- Apabila Bapak/Ibu menganggap anggaran kegiatan 

pemasaran mempengaruhi keefektifan karyawan 

manajemen pemasaran, maka Bapak/Ibu dapat 

memberikan tanda silang (X) pada sel pertemuan dari 

kedua kriteria tersebut. 

- Apabila Bapak/Ibu menganggap anggaran kegiatan 

pemasaran tidak mempengaruhi kenyamanan pelayanan, 

maka Bapak dapat memberikan tanda (-) pada sel 

pertemuan dari kedua kriteria tersebut. 

- Apabila Bapak/Ibu menganggap keefektifan karyawan 

manajemen pemasarantidak mempengaruhi anggaran 

kegiatan pemasaran, maka Bapak/Ibu dapat memberikan 

tanda (-) pada sel pertemuan dari kedua kriteria tersebut. 

Kriteria 

Dipengaruhi 

SO1 SO2 WO1 WO2 ST1 ST2 WT1 WT2 

M
e
m

p
e
n

g
a

ru
h

i 

SO1   X -     

SO2 -   X     

WO1 X        

WO2 X  X      

ST1         

ST2         

WT1         

 WT2         
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Instruksi : 

Silahkan Bapak/Ibu menentukan ada tidaknya pengaruh 
antar sub kriteria dengan menuliskan tanda silang (X) pada 
tabel berikut. 

 
Tabel Hubungan Saling Ketergantungan Antar Sub 

Kriteria 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 

Dipengaruhi 

SO1 SO2 WO1 WO2 ST1 ST2 WT1 WT2 

M
e
m

p
e
n

g
a

ru
h

i 

SO1         

SO2         

WO1         

WO2         

ST1         

ST2         

WT1         

 
WT2         



108 
 

Lampiran 3. Identifikasi Kriteria dan Sub kriteria Pada Model 

ANP 

No. Kriteria Keterangan  Sub kriteria 

1. Strategi 
Strenght-
Opportunity 
(SO) 
 

Strategi 
memperluas 
pangsa pasar 
dengan 
melakukan 
pengembangan 
produk sayur 
organik  

 

 Meningkatkan dan 
memperluas pangsa 
pasar (SO1) 

 Mengembangkan produk 
sayur organik dengan 
menciptakan produk 
olahan sayur organik 
(SO2) 

2. Strategi 
Weakness-
Opportunity 
(WO) 

Strategi 
meningkatkan 
volume produksi 
dan 
mengoptimalkan 
teknologi untuk 
fungsi pelayanan 

 Mengoptimalkan dan 
meningkatkan volume 
produksi (WO1) 

 Mengoptimalkan 
teknologi untuk fungsi 
pelayanan dalam 
transportasi maupun 
informasi (WO2) 

3. Strategi 
Strenght-
Threat (ST) 

Strategi menjalin 
kerjasama 
dengan kelompok 
tani binaan, 
distributor dan 
organisasi 
 

 Menjalin kerjasama 
dengan kelompok tani 
binaan (ST1) 

 Mempertahankan dan 
meningkatkan 
kerjasama dengan 
distributor maupun 
organisasi untuk 
melakukan 
pengembangan (ST2) 

4. Strategi 
Weakness- 
Threat (WT) 

Strategi 
memperluas 
lahan dan 
penyediaan pusat 
pemasaran 
terpadu produk 
sayur organik  

 Memperluas lahan 
pembudidayaan sayur 
organik (WT1) 

 Penyediaan pusat 
pemasaran terpadu 
untuk produk sayur 
organik (WT2) 
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Lampiran 4.  Struktur Jaringan ANP 

 

Keterangan : 

A/B   = Cluster / Node 

A B (A dipengaruhi B) 

A B (B dipengaruhi A) 

A B  (A dan B saling mempengaruhi) 

A   B ( terdapat pengaruh antar node dalam satu cluster) 

  

A B 

A B 
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Lampiran 5. Struktur Organisasi Vigur Organik 

 

Ketua

Ny. Hj. Titik Widayati

Wakil Ketua

Ny. Ir. Hj. Sukowinarti

ICS

Sugiantoro 

Sekertaris 

- Ny. Enni Rusdiana

- Ny.Diyah Rahmawati W,. S.P

Bendahara 

- Ny. Muji Rahayu N.S

- Ny. Rahayu Nina, S.E

Anggota

-Ny. Siti Khotimah

-Ny. Nurul Qomariyah

-Ny. Umaiyah

-Ny. Lina dwi susilowati

-Ny. Hj. Marlik Siswati A.

-Ny. Nur Kholifah

-Ny. Sri Rahayu

-Ny. Siti Barihyatul M.

-Ny. Lilik Rahayu

-Ny. Siti Kholifatul

-Ny. Nyimas Rahma N.

-Ny. Khuriyani

-Ny. Juwariyah

-Ny. Niswati
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Lampiran 6. Standar Nasional Indonesia Produk Organik 

No. Standarisasi SNI Kondisi di Vigur Organik 

1. Benih yang dipakai adalah benih 
dan bibit yang berasal dari 
tumbuhan yang ditumbuhkan 
dengan cara-cara organik 

Sudah memakai benih 
organik 

2. Memakai pupuk organik dan tidak 
diperbolehkan memakai pupuk 
sintetis. 

Sudah memakai pupuk 
organik  

3. Pupuk organik yang digunakan 
berasal dari pupuk hijau (sisa 
tanaman/tanaman hijau), kotoran 
hewan dan bahan mineral alami. 

Pupuk yang digunakan 
memakai rumen dari 
kotoran sapi, kambing dan 
kelinci yang berupa pupuk 
cair 

4. Dilarang menggunakan pestisida, 
herbisida dan hormon kimia 
sintesis 

Tidak ada pemakaian 
pestisida atau hormon 
apapun 

5. Pengendalian gulma secara 
mekanis atau manual 

Pengendalian gulma 
dengan cara manual 

6. Petani harus melakukan proses 
pencegahan erosi dan 
kontaminasi di lahan 
pertaniannya 

Lahan di pekarangan 
pribadi dan bebas limbah 
kimia 

7. Dilarang menggunakan seluruh 
produk hasil rekayasa genetika 
dalam proses budidaya dan 
pengolahan 

Tidak ada pemakaian GMO 
(Genetic Modified 
Organism) 

8. Karung dan wadah yang dipakai 
untuk tempat hasil pemanenan 
harus bersih 

Kebersihan proses produksi 
selalu dijaga 

9. Tidak diperkenankan membakar 
bahan dan sisa tanaman organik 

Tidak ada pembakaran sisa 
dan limbah dari budidaya 

10. Ternak harus diperlakukan 
secara ramah etika dan diberi 
pakan serta pengobatan alami 

Ternak diperlakukan 
dengan baik dan diberi 
pakan serta obat organik 

11. Pelabelan merujuk nama 
dan/atau nomor kode dari 
lembaga inspeksi atau sertifikasi 
yang diakui pemerintah 

Telah memiliki persyaratan 
label organik dan sertifikasi 
dari PAMOR dan LeSoS. 
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Lampiran 7. Pembobotan Faktor Internal Vigur Organik 

Responden 1 

 

Responden 2 

 
Responden 3 
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Responden 4 

 

Responden 5 
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Lampiran 8. Pembobotan Faktor Eksternal Vigur Organik  

Responden 1 

 

Responden 2 
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Responden 3 

 
 

Responden 4 
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Lampiran 9. Penentuan Rating Faktor Strategis Internal-

Eksternal Vigur Organik 
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Lampiran 10. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Saling Keterkaitan Antar Sub Kriteria 
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Lampiran 11. Perhitungan Rata-rata Geometri Hasil 
Kuesioner Pembobotan Alternatif Strategi 
(Cluster Comparison) 

1) Keterkaitan antara strategi (SO) dengan (ST) dan strategi 
(WO). Kriteria mana yang lebih mempengaruhi strategi 
(SO)? 

 

kriteria SO ST WO BOBOT CR 

SO 1 0,3 0,5 0,16342 

0,00885 ST 3 1 2 0,53961 

WO 2 0,5 1 0,29696 

 
2) Keterkaitan antara strategi (ST) dengan strategi (SO) dan 

strategi (WO) serta strategi (WT). Kriteria mana yang lebih 
mempengaruhi strategi (ST)? 

ST R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

SO dengan ST 5 5 5 3 3 4,076 

SO dengan WO 5 5 1 0,33 0,33 1,222 

SO dengan WT 2 2 5 0,33 0,33 1,168 

ST dengan WO 2 2 0,5 0,33 0,33 0,737 

ST dengan WT 0,2 0,2 1 0,33 0,33 0,337 

WO dengan WT 0,33 0,33 3 2 2 1,055 

 

SO R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

SO dengan 
ST 0,2 0,2 0,33 0,5 0,33 0,294 

SO dengan 
WO 0,2 0,2 0,33 0,33 3 0,420 

ST dengan 
WO 2 2 2 0,33 5 1,675 

Kriteria SO ST WO WT BOBOT CR 

SO 1 4 1 1 0,33118 

0,07759 
ST 0,25 1 1 0,3 0,13111 

WO 1 1 1 1 0,23769 

WT 1 3 1 1 0,30002 
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3) Keterkaitan antara strategi (WO) dengan strategi (SO) dan 
(ST) serta strategi (WT). Kriteria mana yang lebih 
mempengaruhi strategi (WO)? 

 

 

4) Keterkaitan antara strategi (WT) dengan strategi (ST) dan 
strategi (WO) serta strategi (SO). Kriteria mana yang lebih 
(WT)? 

WT R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

SO dengan ST 0,2 0,2 0,33 0,2 2 0,350 

SO dengan WO 0,3 0,3 3 2 0,33 0,708 

ST dengan WO 3 3 5 5 0,33 2,367 
 

kriteria SO ST WO BOBOT CR 

SO 1 0,3 1 0,20984 

0,01759 ST 3 1 2 0,54995 

WO 1 0,5 1 0,24021 

 

  

WO R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

SO dengan ST 0,2 5 0,2 0,33 0,33 0,465 

SO dengan WO 0,5 5 2 0,5 0,33 0,962 

SO dengan WT 0,2 0,5 0,2 3 3 0,710 

ST dengan WO 2 2 5 3 3 2,825 

ST dengan WT 0,2 0,2 1 5 5 1,000 

WO dengan WT 0,2 0,2 0,2 3 3 0,591 

kriteria SO ST WO WT BOBOT CR 

SO 1 2 1 1 0,29709 

0,0304 
ST 0,5 1 3 1 0,27306 

WO 1 0,3 1 0,5 0,15932 

WT 1 1 2 1 0,27054 
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Lampiran 11. Perhitungan Rata-rata Geometri Hasil 
Kuesioner Pembobotan Alternatif Strategi 
(Node Comparison) 

1. Keterkaitan antara (SO1) dengan (ST1) dan (ST2). Sub 
kriteria mana yang lebih mempengaruhi (SO1)? 

 

 

 

2. Keterkaitan antara (SO1) dengan (WO1) dan (WO2). Sub 
kriteria mana yang lebih mempengaruhi (SO1)? 

 

 

 

 
3. Keterkaitan antara (ST1) dengan (SO1) dan (SO2). Sub 

kriteria mana yang lebih mempengaruhi (ST1)? 

 

  

Kriteria R1 R2 R3 R4 R5 Rata-
rata 

ST1  dengan 
ST2 5 0,2 0,33 0,33 0,33 0,514 

Kriteria ST1 ST2 Bobot CR 

ST1 1 0,5 0,33333 0 

ST2 2 1 0,66667 

Kriteria  R1 R2 R3 R4 R5 Rata-rata 

WO1  
dengan WO2 7 0,2 0,2 5 7 1,579 

Kriteria  ST1 ST2 Bobot CR 

ST1 1 2 0,66667 0 

ST2 0,5 1 0,33333 

Kriteria R1 R2 R3 R4 R5 Rata-
rata 

SO1  dengan 
SO2 0,2 6 0,2 0,33 0,33 0,482 

Kriteria SO1 SO2 Bobot CR 

SO1 1 0,5 0,33333 0 

SO2 2 1 0,66667 
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4. Keterkaitan antara (ST2) dengan (SO1) dan (SO2). Sub 
kriteria mana yang lebih mempengaruhi (ST2)? 

ST2 R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

SO1 dengan 
SO2 0,2 5 5 3 3 2,141 

 

Kriteria  SO1 SO2 Bobot CR 

SO1 1 2 0,6667 0 

SO2 0,5 1 0,3333 

 
5. Keterkaitan antara (WO1) dengan (SO1) dan (SO2). Sub 

kriteria mana yang lebih mempengaruhi (WO1)? 

WO1 R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

SO1 dengan 
SO2 0,2 0,2 5 0,2 0,14 0,355 

 

Kriteria  SO1 SO2 Bobot CR 

SO1 1 0,3 0,2500 0 

SO2 3   1 0,7500 

 
6. Keterkaitan antara (WO2) dengan (SO1) dan (SO2). Sub 

kriteria mana yang lebih mempengaruhi (WO2)? 

WO2 R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

SO1 dengan 
SO2 0,2 4 5 5 7 2,687 

 

Kriteria  SO1 SO2 Bobot CR 

SO1 1 3 0,7500 0 

SO2 0,3 1 0,2500 
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7. Keterkaitan antara (WT1) dengan (WO1) dan (WO2). Sub 
kriteria mana yang lebih mempengaruhi (WT1)? 

WT1 R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

WO1 dengan 
WO2 5 0,2 5 5 5 2,627 

 

Kriteria  WO1 WO2 Bobot CR 

WO1 1 3 0,7500 0 

WO2 0,3 1 0,2500 

 
8. Keterkaitan antara (WT2) dengan (WO1) dan (WO2). 

Sub kriteria mana yang lebih mempengaruhi (WT2)? 

WT2 R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

WO1 dengan 
WO2 5 5 0,2 0,2 0,2 0,725 

 

Kriteria  WO1 WO2 Bobot CR 

WO1 1 1 0,5000 0 

WO2 1 1 0,5000 

 
9. Keterkaitan antara (SO2) dengan (ST1) dan (ST2). Sub 

kriteria mana yang lebih mempengaruhi (SO2)? 

SO2 R1 R2 R3 R4 R5 
RATA-
RATA 

ST1 dengan 
ST2 0,2 5 5 0,33 0,33 0,886 

 

Kriteria  ST1 ST2 Bobot CR 

ST1 1 1 0,5000 0 

ST2 1 1 0,5000 
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Lampiran 12. Cluster Matrix dan Unweighted Supermatrix 
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Lampiran 13. Weighted Supermatrix dan Limiting Matrix 
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Lampiran 14. Normalisasi Limiting Matrix 

 

 


