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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk menginformasikan strategi yang tepat dalam 

pengembangan agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. 

 

Hasil Penelitian Menunjukkan : (1) Faktor-faktor yang menjadi kekuatan 

dalam agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari adalah ketersediaan bahan 

baku, ketersediaan tenaga kerja, pengalaman usaha dan keuntungan yang tinggi. 

Sementara kelemahan dalam agroindustri ini adalah informasi terbatas, kualitas SDM 

rendah, Proses produksi masih sederhana dan modal terbatas. (2) Faktor-faktor yang 

menjadi peluang dalam agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari adalah 

dukungan pemerintah, permintaan meningkat, kerjasama dengan pihak lain, 

perkembangan iptek . Sementara ancaman dalam agroindustri ini adalah keadaan 

iklim, meningkatnya persaingan, belum ada pengendalian pasar, kurangnya minat 

masyarakat terhadap produk.  (3) Alternatif strategi yang dihasilkan dari Matriks 

SWOT dapat dikelompokkan berdasarkan 3 kelompok stakeholder yaitu 

Agroindustri Gula Aren, Pemerintah dan Lembaga Keuangan. Prioritas strategi oleh 

agroindustri gula aren adalah modernisasi peralatan produksi. Prioritas strategi oleh 

pemerintah adalah melakukan legalisasi usaha. Prioritas strategi oleh lembaga 

keuangan adalah memfasilitasi akses permodalan. 

Kata kunci: aren, strategi, faktor internal, faktor eksternal, SWOT 

 

ABSTRACT 

 
This study aimed to inform  the right  strategy for the sugar palm sugar agro-

industrial development in Gunungsari sub-district West Lombok District. The 

research method is descriptive method  and  data collection techniques are carried 

out with survey techniques. 

 The result shows: (1) The factors that become a strength in the palm sugar 

agroindustry in Gunungsari District are the availability of raw materials, 

availability of labor, business experience and high profits. While the weaknesses in 
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this agro-industry are limited information, the quality of human resources is low, the 

production process is still simple and capital is limited. (2) Factors that become 

opportunities in the palm sugar agroindustry in Gunungsari District are government 

support, increased demand, cooperation with other parties, the development of 

science and technology. While the threats in this agro-industry are climate 

conditions, increased competition, lack of market control, lack of public interest in 

products. (3) Alternative strategies generated from the SWOT Matrix can be grouped 

based on 3 stakeholder groups, namely Palm Sugar Agroindustry, Government and 

Financial Institutions. The strategic priority by the palm sugar agroindustry is the 

modernization of production equipment. The priority of the strategy by the 

government is to legalize the business. The priority of the strategy by financial 

institutions is to facilitate access to capital 

Keyword: aren (Palm), strategy,internal faktor, external factor 

 

PENDAHULUAN 

 

  Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan suatu upaya pemanfaatan 

potensi sumber daya alam yang tersedia secara berkelanjutan dengan didukung oleh 

tersedianya manusia, modal serta ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Dalam kerangka pembangunan pertanian, agroindustri merupakan salah satu 

penggerak pembangunan sektor pertanian. Agroindustri merupakan salah satu 

subsistem agribisnis yang strategis, dimana dari pengembangannya diharapkan 

terjadi peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pemanfaatan, 

pengembangan, dan penguasaan teknologi pengolahan. Agroindustri dapat dijadikan 

langkah awal untuk meningkatkan pendapatan dan peningkatan kapasitas produksi 

berbagai olahan hasil pertanian. 

Salah satu agroindustri yang mempunyai prospek yang cerah adalah 

agroindustri gula aren. Gula aren merupakan hasil dari komoditas perkebunan yang 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan prospek baik untuk dikembangkan 

serta memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan perekonomian suatu 

wilayah. Produk-produk yang berasal dari tanaman aren tersebut sangat dibutuhkan 

oleh pasar internasional dan bernilai ekonomis yang tinggi sehingga mampu 

meningkatkan nilai ekspor yang berdampak pada peningkatan perekonomian 

nasional. 

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki 

potensi yang cukup tinggi dalam mengembangkan agroindustri gula aren. Data dari 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat menunjukkan sentra 

industri gula aren terdapat di empat kecamatan yaitu Kecamatan Gunungsari, 

Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Batulayar. Kecamatan 

Gunungsari merupakan kecamatan dengan  jumlah unit usaha  gula aren terbanyak 

yaitu sebanyak 496 unit usaha. Agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari saat 

ini pengembangannya terkesan berjalan lamban serta nilai ekonomis yang diperoleh 
masyarakat belum optimal hal ini dikarenakan pemanfaatan sumber daya belum 
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maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi untuk pengembangan 

agroindustri gula aren. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut 

berikut: (1) Bagaimana kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh agroindustri 

gula aren di Kecamatan Gunungsari ?; (2) Bagaimana peluang dan ancaman yang 

dimiliki oleh agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari ?; (3) Bagaimana 

strategi yang tepat dalam pengembangan agroindustri gula aren di Kecamatan 

Gunungsari ? 

 

Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Identifikasi kekuatan serta kelemahan yang 

dimiliki oleh agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari. (2) Identifikasi 

peluang dan ancaman yang dimiliki oleh agroindustri gula aren di Kecamatan 

Gunungsari. (3) Menginformasikan strategi yang tepat dalam pengembangan 

agroindustri gula aren. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode dasar penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah agroindustri gula aren di 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik survei. 

Teknik Penentuan Sampel 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok 

Barat. Ditetapkan dua desa sebagai lokasi penelitian dengan cara Purposive Sampling 

yaitu Desa Kekait dan Desa Taman Sari atas pertimbangan bahwa kedua desa 

tersebut merupakan daerah dengan jumlah unit usaha terbanyak. 

 

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agroindustri yang 

mengolah gula aren. Dalam penelitian ini jumlah responden ditentukan secara Quota 

Sampling yaitu sebanyak 10% dari populasi sebanyak 345 unit usaha. Sehingga 

diperoleh 34 unit usaha. Dan selanjutnya akan diambil pada 2 desa, dimana tiap-tiap 

desa diambil secara proportional random sampling dengan rincian 24 responden di 

Desa kekait dan 10 responden di Desa Taman Sari. 

 

Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan agroindustri gula aren merupakan nilai produk total dari produksi 

gula aren yang diterima oleh produsen, penerimaan dihitung dengan 

mengalikan jumlah produk yang dihasilkan dengan harga jual yang dinyatakan 

dalam rupiah. 

2. Faktor internal agroindustri gula aren yang dimaksud dalam penelitian ini 

meliputi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan merupakan suatu keunggulan 

sumber daya agroindustri gula aren, baik keterampilan atau kemampuan pelaku 
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usaha dalam agroindustri gula aren. Kelemahan adalah keterbatasan atau 

kekurangan yang dimiliki oleh agroindustri gula aren. 

3. Faktor eksternal agroindustri gula aren yang dimaksud dalam penelitian ini 

meliputi peluang dan ancaman. Peluang merupakan situasi usaha yang 

menguntungkan bagi agroindustri gula aren. Ancaman merupakan situasi yang 

merugikan bagi agroindustri gula aren. 

 

Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis SWOT dan 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

AHP (Analytical Hierarchy Process) merupakan salah satu metode untuk 

membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan 

beberapa kriteria (multi criteria). Dalam pengambilan keputusan dengan metode 

AHP, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mendefinisikan suatu kegiatan yang memerlukan pemilihan dalam 

pengambilan keputusannya. 

b. Menentukan kriteria dan alternatif-alternatif. 

c. Membuat matriks pairwise comparison berdasarkan kriteria fokus.  

 

Analisis SWOT 

Data dari pendalaman terhadap faktor internal dan eksternal agroindustri 

gula aren yang dihasilkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan SWOT 

Menurut Rangkuti (2014), langkah-langkah dalam menyusun analisis 

SWOT adalah sebagai berikut: 

a. Membuat 4 sampai 10 kekuatan-kekuatan internal yang dimiliki oleh 

perusahan dalam penelitian ini agroindustri gula aren. 

b. Membuat 4 sampai 10 kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki oleh 

perusahan dalam penelitian ini agroindustri gula aren. 

c. Membuat 4 sampai 10 peluang-peluang eksternal yang dimiliki oleh perusahan 

dalam penelitian ini agroindustri gula aren. 

d. Membuat 4 sampai 10 ancaman-ancaman eksternal yang dimiliki oleh 

perusahan dalam penelitian ini agroindustri gula aren. 

e. Membuat Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE). 

f. Membuat Matriks Eksternal Faktor Evaluation (EFE). 

g. Membuat Diagram SWOT 
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  Peluang Lingkungan   

     

 Kuadran 3 : Kuadran 1 :  

 Pendukung Pendukung  

 Strategi Turn around Strategi Agresif  

Kelemahan 

Internal 

  Keunggulan 

Internal    

Kuadran 4: Kuadran 2  

 Pendukung Pendukung  

 Strategi defensive Strategi Diversifikasi  

   

  Ancaman lingkungan   

Gambar 1. Diagram SWOT 

h. Matriks SWOT 

Dari data faktor internal dan faktor eksternal agroindustri gula aren yang 

dihasilkan, kemudian dianalisis menggunakan  matriks SWOT. Matriks ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif straregis. 

Tabel 1. Matriks SWOT 
   Faktor Internal  

(IFAS) 
Keunggulan (Strengths) 

 

Tentukan 5- 10  kekuatan yang 

dimiliki  

Kelemahan  (weakness) 

 

Tentukan 5 – 10  

kelemahan yang dimiliki 

 

Faktor 

Eksternal (EFAS) 

Peluang (opportunity) 

Tentukan 5-10 peluang 

yang dapat  diidentifikasi 

Strategi SO 

Strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Strategi  yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Ancaman (threat) 

Tentukan 5-10 ancaman 

yang dapat diidentifikasi 

Strategi ST 

Strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi 

ancaman  

Strategi WT  

Strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman  

Sumber: Freddy Rangkuti 2017 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

Umur Responden 

Umur berkaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja. Semakin lanjut usia 

seseorang maka produktivitas tenaga kerjanya akan berkurang. 
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Tabel 3.1. Kisaran Umur Responden pada Agroindustri Gula Aren di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 

Kisaran Umur Responden Jumlah Persentase (%) 

27-32 1 2,94 

33-38 3 8,82 

39-44 8 23,53 

45-50 15 44,12 

51-56 5 14,71 

56-62 2 5,88 

Jumlah 34 100,00 
Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Tingkat pendidikan 

 Tingkat pendidikan merupakan tingkatan pendidikan formal yang ditempuh 

responden pada bangku sekolah. Tingkat pendidikan formal menggambarkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki responden. Untuk lebih jelasnya tingkat 

pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan Responden Agroindustri Gula Aren di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 

Pendidikan Jumlah 
Persentase  

(%) 

SD 13 38,23 

SMP 8 23,52 

SMA 13 38,23 

Jumlah 34 100,00 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

 Jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh terhadap agroindustri gula 

aren. Semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin banyak biaya yang 

ditanggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ilyas (1987) mengklasifikasikan 

jumlah anggota keluarga responden dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keluarga kecil 

dengan jumlah anggota keluarga 1-2, keluarga sedang dengan jumlah tanggungan 

keluarga 3-4, dan keluarga besar dengan jumlah tanggungan keluarga ≥5. Untuk lebih 

jelasnya jumlah tanggungan keluarga responden dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Agroindustri Gula Aren di  

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 

Jumlah Tanggungan Keluarga Jumlah 

Persentase 

(%) 

1-2 4 11,76 

3-4 17 50.00 

≥5 13 38.24 

Jumlah 34 100.00 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Pada Tabel 3.3. dapat dilihat tanggungan keluarga responden terbanyak pada 

interval 3-4 orang dengan jumlah 17 orang atau 50% dari jumlah responden, hal ini 

berarti sebagian besar responden termasuk dalam kategori keluarga menengah. 
 

Pengalaman Usaha 

 Usaha gula aren sebagian besar merupakan usaha yang turun-menurun 

dilakukan para responden di wilayah ini. Menjadi pengusaha gula aren merupakan 

mata pencaharian utama bagi mereka dan sulit dibarengi dengan pekerjaan lain. 

Untuk lebih jelasnya pengalaman usagha responden dapat dilihat pada Tabel 3.4 di 

bawah ini: 

Tabel 3.4. Kisaran Pengalaman Usaha Agroindustri Gula Aren di Kecamatan 

Gunungsari  Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 

Pengalaman Usaha Jumlah 

Persentase 

(%) 

1-10 10 29,41 

11-20 15 44,12 

21-30 8 23,53 

31-40 1 2,94 

Jumlah 34 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3.4. diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengalaman usaha pada agroindustri gula aren yaitu 21-30 tahun sebanyak 15 orang 

atau 44,12%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengusaha memiliki keterampilan 

yang relatif baik. 

 Pengolahan gula aren  

 Agroindustri gula aren merupakan kegiatan pengolahan berbahan baku nira 

aren, yang ditambahkan input lain kemudian diproduksi menjadi gula aren. 

Pengolahan gula aren memiliki tahapan produksi yang meliputi persiapan bahan 

baku, persiapan bahan penolong, pemasakan, pengadukan, pencetakan, pendinginan 

sampai pemasakan. Rata-rata bahan baku yang digunakan dalam sekali proses 

produksi adalah 28,71 liter/proses produksi. Lama proses produksi gula aren yaitu 

sekitar 4-5 jam.  
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Analisis Hierarki Proses (AHP) Penentuan Prioritas Faktor Internal dan 

Eksternal Dalam Pengembangan Agroindustri Gula Aren 

Pada dasarnya Analisis Hierarki Proses (AHP) dilakukan untuk  mendapatkan 

bobot prioritas dalam menentukan faktor yang penting dalam pengembangan usaha 

gula aren berdasarkan struktur hierarki masalah yang dibuat, serta data yang 

diperoleh dari wawancara dengan pengusaha gula aren. Dalam hal ini ada dua fakor 

yang digunakan untuk menentukan prioritas yaitu  faktor internal dan faktor eksternal 

yang terbagi atas 16 kriteria seperti tabel berikut ini: 

Tabel 3.5. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Agroindustri Gula Aren  

 

 

Faktor  Internal 

Kekuatan ( Strengths) Kelemahan 

(Weakness) 
Ketersediaan bahan baku Informasi pasar terbatas 

Ketersediaan tenaga kerja Kualitas SDM masih 

rendah 

Pengalaman usaha Proses produksi masih 

sederhana 

Keuntungan yang tinggi Modal terbatas 

 

 

Fakto Eksternal 

Peluang (Oppurtunities) Ancaman (Threats) 
Dukungan pemerintah Keadaan iklim 

Permintaan meningkat Meningkatnya persaingan 

Kerjasama dengan pihak lain Belum ada pengendalian 

pasar 

Perkembangan IPTEK Kurangnya minat 

masyarakat terhadap 

produk 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Hasil analisis AHP untuk faktor internal dan faktor eksternal  dapat dilihat 

pada Tabel 3.6. dan 3.7. 

Tabel 3.6.  Hasil Analisis AHP Faktor Internal 

Faktor Penentu Internal Priroritas 

Kekuatan  

Ketersediaan bahan baku (A) 0,259 

Ketersediaan tenaga kerja (B) 0,125 

Pengalaman usaha ( C ) 0,104 

Keuntungan yang tinggi (D) 0,098 

Kelemahan  

Informasi pasar terbatas  ( E ) 0,097 

Kualitas SDM masih rendah (F) 0,068 

Proses produksi masih sederhana (G) 0,109 

Modal terbatas (H) 0,140 

Jumlah 1,000 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.6. dapat dilihat bahwa pada faktor internal kekuatan 

peringkat utama atau prioritas utama adalah ketersediaan bahan baku dengan nilai 

0,259. Semetara untuk faktor internal kelemahan peringkat utama atau prioritas 

utama adalah modal terbatas  dengan nilai 0,140. 
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Tabel 3.7. Hasil Analisis AHP Faktor Eksternal 

 

Faktor Penentu Eksternal 

 

Prioritas 

Peluang  

Dukungan pemerintah (A) 0,102 

Permintaan meningkat  0,191 

Kerjasama dengan pihak lain  0,158 

Perkembangan IPTEK  0,142 

Ancaman  

Keadaan iklim 0,168 

Meningkatnya persaingan  0,058 

Belum ada pengendalian pasar  0,096 

Kurangnya minat masyarakat terhadap produk  0,085 

Jumlah 1,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pada faktor eksternal peluang 

peringkat utama atau prioritas utama adalah permintaan meningkat dengan nilai 

0,191 semetara untuk faktor eksternal ancaman peringkat utama atau prioritas utama 

adalah keadaan iklim dengan nilai 0,168. 

Analisis Matriks IFE (Internal Faktor Evaluation) 
Perhitungan matriks IFE dimulai dengan memasukkan faktor-faktor internal 

utama berupa kekuatan dan kelemahan, kemudian dilakukan pemberian rating  dan 

pembobotan pada masing-masing fakor internal tersebut, kemudian rating dan bobot 

tersebut dikalikan untuk mendapatkan skor. Berikut perhitungan matriks IFE 

agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dapat 

dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Perhitungan matriks IFE Agroindustri Gula Aren di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

Faktor Penentu Internal Rating Bobot  Skor 

Kekuatan       

Ketersediaan bahan baku  4 0,259 1,036 

Ketersediaan tenaga kerja  3 0,125 0,375 

Pengalaman usaha  4 0,104 0,415 

Keuntungan yang tinggi 3 0,098 0,294 

Jumlah (A)   2,120 

Kelemahan       

Informasi pasar terbatas   2 0,097 0,194 

Kualitas SDM masih rendah  1 0,068 0,068 

Proses produksi masih sederhana  1 0,109 0,109 

Modal terbatas  1 0,140 0,140 

Jumlah (B)   0,511 

Total (A-B)   1,607 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel 3.8. Skor Pembobotan faktor internal sebesar 1,607 yang 

diperoleh dari selisih antara total skor faktor internal kekuatan sebesar 2,120 dan 

total skor faktor internal kelemahan sebesar 0,511. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa agroindustry gula aren di Kecamatan Gunungsari berada pada 

posisi kuat, dimana kekuatan yang dimiliki dapat menutupi kelemahan yang 

dihadapi. 

 

Analisis Matriks EFE (External Faktor Evaluation) 

Perhitungan matriks EFE dimulai dengan memasukkan faktor-faktor 

eksternal utama berupa peluang dan ancaman, kemudian dilakukan pemberian rating  

dan pembobotan pada masing-masing fakor eksternal tersebut, kemudian rating dan 

bobot tersebut dikalikan untuk mendapatkan skor. Perhitungan matriks EFE 

agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dapat 

dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Perhitungan matriks EFE Agroindustri Gula Aren di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 

Faktor Penentu Eksternal Rating Bobot Skor 

Peluang       

Dukungan pemerintah  3 0,102 0,306 

Permintaan meningkat  3 0,191 0,573 

Kerjasama dengan pihak lain  2 0,158 0,316 

Perkembangan IPTEK  2 0,142 0,284 

Jumlah (A)    1,479 

Ancaman       

Keadaan iklim 1 0,168 0,168 

Meningkatnya persaingan  2 0,058 0,116 

Belum ada pengendalian pasar  2 0,096 0,192 

Kurangnya minat masyarakat terhadap 

produk  

1 

0,085 

0,085 

Jumlah (B)   0,561 

Total (A-B)   0,918 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Skor Pembobotan faktor eksternal sebesar 0,918 yang diperoleh dari selisih 

antara total skor faktor eksternal peluang sebesar 1,479 dan total skor faktor eksternal 

ancaman sebesar 0,561. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa agroindustri 

gula aren di Kecamatan Gunungsari berada pada posisi kuat, dimana peluang yang 

dimiliki sudah dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi ancaman yang ada. 
 

Diagram SWOT 

Dari hasil analisis faktor internal dan eksternal agroindustri gula aren di 

Kecamatan Gunungsari dapat dibuat diagram SWOT yang dapat dilihat pada Gambar 

di bawah ini: . 
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            . 

 

 

Gambar 2. Diagram SWOT Agroindustri Gula Aren 

Matriks SWOT 

   Matrik ini digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. 

Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan sengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set 

kemungkinan alternatif straregis yaitu strategi Kekuatan-peluang (S-O), strategi 

Kelemahan-Peluang (W-O), strategi Kekuatan-Ancaman (S-T), dan strategi 

Kelemahan-Ancaman (W-T), seperti yang digambarkan pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Matriks SWOT Agroindustri Gula Aren di Kecamatan Gunungsari 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018. 
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 Kekuatan (S) 

1. Ketersediaan bahan  

baku  

2. Ketersediaan tenaga  

kerja  

3. Pengalaman usaha  

4. Keuntungan yang  

tinggi  
 

Kelemahan (W) 

1. Informasi pasar 

terbatas   

2. Kualitas SDM masih  

Rendah 

3. Proses produksi 

masih 

 sederhana  

4. Modal terbatas  
 

Peluang (O) 

1. Dukungan pemerintah  

2. Permintaan meningkat  

3. Kerjasama dengan  

pihak lain  

4. Perkembangan IPTEK  
 

Strategi S-O 

  

1. Modernisasi peralatan 

produksi (S1, S2, S3, S4, O1, 

O2, O3, O4) 

2. Memperluas jaringan 

pemasaran (S1, O1,  O2, O3, 

O4) 

3. Melakukan legalisasi usaha 

(S1, S2, S3, O1, O3) 

Strategi W-O 

1. Menyediakan akses 

informasi kekinian 

bagi Pelaku usaha  

(W1, W2, W3, O1, 

O3, O4) 

2. Memfasilitasi akses 

permodalan 

(W1, W4, O1, O3, 

O4) 

3. Meningkatkan 

kualitas SDM dengan 

mengadakan 

pelatihan dan 

pendampingan (hulu-

hilir) (W2, W3, O1, 

O3, O4) 

Ancaman (T) 

1. Keadaan iklim  

2. Meningkatnya 

persaingan  

3. Belum ada pengendalian 

 pasar  

4. Kurangnya minat  

Masyarakat terhadap  

produk  
 

Strategi S-T 

 

1. Meningkatkan Kualitas 

Produk (S1, S2, S3, T2, T4) 

2. Meningkatkan keuntungan 

dengan diversifikasi (S1, S3, 

S4, T2, T4) 

 

Strategi W-T 

 

1. Pemerintah 

memfasilitasi 

pendirian IKM 

(W1,W2,W3, W4, 

T3) 

2. Penetapan harga 

pokok oleh 

pemerintah (W1, T2, 

T3) 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Prioritas Strategi 

 Alternatif strategi yang dihasilkan dari Matriks SWOT dapat dikelompokkan 

berdasarkan 3 kelompok stakeholder yaitu Agroindustri Gula Aren, Pemerintah dan 

Lembaga Keuangan. Urutan prioritas strategi yang dilakukan pada masing-masing 

kelompok stakeholder, dapat dilihat pada Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11. Urutan Prioritas Strategi Pengembangan Agroindustri Gula Aren di 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 

Prioritas Strategi Skor 

Strategi oleh Agroindustri Gula Aren 
 

Modernisasi peralatan produksi 3.600 

Memperluas jaringan pemasaran  2.515 

Meningkatkan Kualitas Produk  2.028 

Meningkatkan keuntungan dengan diversifikasi  1.946 

Strategi oleh Pemerintah 
 

Melakukan legalisasi usaha  2.449 

Menyediakan akses informasi kekinian bagi Pelaku usaha  1.535 

Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan 

dan pendampingan (hulu-hilir) 
1.372 

Pemerintah memfasilitasi pendirian IKM  0.704 

Penetapan harga pokok oleh pemerintah 0.503 

Strategi oleh Lembaga Keuanga 
 

Memfasilitasi akses permodalan  1.241 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.15. Dapat diketahui bahwa alternatif strategi yang 

menjadi prioritas oleh agroindustri gula aren adalah modernisasi peralatan produksi 

skor 3,600. 

Strategi oleh pemerintah yang menjadi prioritas adalah melakukan legalisasi 

usaha dengan skor 2,449. Strategi oleh lembaga keuangan adalah memfasilitasi akses 

permodalan dengan skor 1,241. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada agroindusti gula aren 

di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: (1) Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam agroindustri gula 

aren di Kecamatan Gunungsari adalah ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga 

kerja, pengalaman usaha dan keuntungan yang tinggi. Sementara kelemahan dalam 

agroindustri ini adalah informasi terbatas, kualitas SDM rendah, Proses produksi 

masih sederhana dan modal terbatas. (2) Faktor-faktor yang menjadi peluang dalam 

agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari adalah dukungan pemerintah, 

permintaan meningkat, kerjasama dengan pihak lain, perkembangan iptek . 

Sementara ancaman dalam agroindustri ini adalah keadaan iklim, meningkatnya 

persaingan, belum ada pengendalian pasar, kurangnya minat masyarakat terhadap 

produk.  (3) Alternatif strategi yang dihasilkan dari Matriks SWOT dapat 

dikelompokkan berdasarkan 3 kelompok stakeholder yaitu Agroindustri Gula Aren, 
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Pemerintah dan Lembaga Keuangan. Prioritas strategi oleh agroindustri gula aren 

adalah modernisasi peralatan produksi. Prioritas strategi oleh pemerintah adalah 

melakukan legalisasi usaha. Prioritas strategi oleh lembaga keuangan adalah 

memfasilitasi akses permodalan. 

 

Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : (1) Diharapkan 

kepada pengusaha gula aren untuk segera mungkin memodernisasikan peralatan 

produksi sehingga dapat meningkatkan mutu produk. (2) Pemerintah diharapkan 

lebih agresif dalam membantu pekembangan agroindustri gula aren dengan cara 

menerbitkan surat perizinan usaha kepada pengusaha gula aren yang dapat 

mempermudah pengusaha gula aren dalam pemberian bantuan modal usaha, 

pelatihan dan bimbingan. (3) Pembentukan asosiasi pengusaha gula aren untuk 

memudahkan  pengusaha terhubung dengan pemerintah ataupun lembaga lain yang 

dapat mendukung perkembangan agroindustri gula aren. 
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