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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman usaha bibit buah, dan 2) merumuskan prioritas strategi 

pengembangan usaha bibit buah. Penelitian ini dilakukan di empat desa yang ada 

di Kecamatan Narmada yakni desa Narmada, Keru, Nyur Lembang dan Selat. 

Penentuan lokasi penelitian ditetapkan secara “purposive sampling”. Data 

dikumpulkan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 20 

penangkar bibit buah. Alat analisis yang digunakan yaitu AHP dan SWOT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal usaha bibit buah di 

Kecamatan Narmada meliputi kekuatan utama yakni kemampuan SDM, 

keuntungan usaha, ketersediaan pohon induk, jenis bibit beragam. Untuk 

kelemahan utama yakni manajemen usaha yang masih lemah, masih menunggu 

pembeli yang dating, belum tergabung dalam kelompok, belum memiliki ijin 

usaha. Sedangkan untuk faktor eksternal yang menjadi peluang utama yakni 

permintaan banyak, dukungan teknologi, letak strategis, dukungan pemerinah. 

Untuk ancaman utama yaitu akses lembaga keuangan sulit, hama dan penyakit, 

cuaca yang tidak menentu, akses seritifikasi benih sulit. Prioritas strategi yang 

harus dilakukan yaitu perluasan pangsa pasar, penetrasi pasar, mengikuti pelatihan 

dari pihak – pihak terkait, mengoptimalisasi SDA dan SDM untuk meraih pasar 

dan mengusahakan jenis bibit buah yang berdaya tahan baik. 

 

 

Kata kunci: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman, Strategi, Bibit Buah, 

Narmada 
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ABSTRACT 

 

 

The purposes of this study are to: 1) identify the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of fruit seed business, and 2) Design a priority of fruit 

seed business development strategy. This study was conducted in four villages in 

Narmada sub-district, like Narmada village, keru, Nyur Lembang and Selat. The 

study location is determined by "purposive sampling". Data were collected by 

interview technique. Interviews were conducted on 20 seed breeders. The analysis 

of data used are AHP and SWOT. 

The results showed that the internal factors of fruit seed business in 

Narmada sub-district included the main strengths of human resources, business 

unity, availability of mother trees, variety of seeds. For the main weakness of the 

business management is still weak, still waiting for customers who come, not 

joined in the group, not have a business license. As for the external factors that 

become the main opportunities that demand so high, technology support, strategic 

location, the government support. For the main threat are difficult access of 

financial institutions, pests and diseases, unpredictable weather, difficult access to 

seed labeling. The priority of the strategy that must be done are to expansion of 

market share, market penetration, participate in training from related parties, 

optimizing of natural resources and human resources to get the market and 

cultivate the kind of fruit seeds that have good resistance. 

 

Key words: strengths, weaknesses, opportunities, threats strategy, fruit seed, 

Narmada subdistrict 
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PENDAHULUAN 

 

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor 

penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan sasaran strategis tersebut, 

maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama salah 

satunya yaitu pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit. Dalam rangka 

pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, dalam lima tahun mendatang 

akan dilakukan upaya-upaya, salah satunya yaitu mendorong berkembangnya 

industri benih di dalam negeri, maka importir pedagang benih diharuskan 

mengembangkan perbenihan di dalam negeri sehingga menjadi produsen benih. 

(Renestra Kementan, 2015-2019) 

Salah satu kelompok komoditas hortikultura yang mempunyai prospek bila 

dikembangkan secara intensif dan komersial adalah buah – buahan. Provinsi NTB 

menjadi salah satu provinsi potensial di Indonesia bagi produksi dan 

pengembangan hortikultura seperti buah – buahan. Kecamatan Narmada dikenal 

sebagai sentra produksi padi, juga dikenal sebagai sentra pembibitan komoditi 

buah - buahan. Sebagai penyedia bahan pangan dan mengatasi kebutuhan dalam 

negeri, maka importir benih diharuskan mengembangkan pembenihan dalam 

negeri untuk mengurangi ketergantungan buah – buah impor, sehingga perlu 

dilakukan pengembangan dan perluasan logistik bibit buah. Sedangkan usaha bibit 

buah di Kecamatan Narmada sendiri memiliki peluang usaha yang besar yaitu 

memiliki peluang pasar yang besar dan usaha bibit buah di kecamatan Narmada 

didukung oleh alamnya. Pengembangan bibit buah di kecamatan Narmada 

terkesan berjalan lamban dan sendiri – sendiri termasuk tidak semua penangkar 

menerima informasi yang sama tentang perbanyakan dan perluasan logistik bibit 

yang merupakan salah satu strategi utama Kementerian Pertanian.  

Berdasarkan uraian di atas maka telah dikaji permasalahan tentang:  (1) 

Bagaimana potensi-potensi yang dimiliki usaha bibit buah di Kecamatan Narmada 

serta kelemahan– kelemahan apasaja yang dimiliki dalam pengembangan usaha 

bibit buah? (2) Bagaimana peluang dan ancaman terhadap pengembangan usaha 

bibit buah di Kecamatan Narmada? (3) Bagaimana strategi pengembangan usaha 

bibit buah di Kecamatan Narmada? 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikaji diatas maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu (1) Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

usaha bibit buah. (2) Merumuskan prioritas strategi pengembangan usaha bibit 

buah di Kecamatan Narmada.. 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk 

mengembangkan usaha bibit buah di Kecamatan Narmada. (2) Bahan informasi 

bagi penangkar bibit buah dalam memperluas pasar bibit buah. (3) Bahan 

informasi bagi peneliti selanjutnya. 
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METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Narmada dan ditentukan secara purposive 

sampling dengan pertimbangan Kecamatan Narmada merupakan salah satu sentra 

produksi bibit buah. Unit analisis yang digunakan adalah petani penangkar bibit 

buah dan ahli dalam bibit buah. Pengambilan responden secara sensus. Jenis data 

yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder.  

 

Analisis data yang digunakan adalah : 

Analisis SWOT 

1) Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha 

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha bibit 

buah dilakukan dengan mengelompokkan dari hasil observasi yang dikumpulkan. 

Hasil identifikasi berdasarkan faktor lingkungan dalam pengembangan usaha bibit 

buah yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor tersebut kemudian 

dianalisis secara deskriptif. 

2) Pengembangan Usaha Bibit Buah 

Untuk menentukan berbagai rumusan pengembangan usaha bibit buah 

dilakukan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis mengenai kekuatan, 

kelemahan, ancaman, dan peluang yang menggabungkan komponen matrik 

evaluasi faktor internal. 

3) Strategi Pengembangan 

Strategi pengembangan usaha bibit buah, dianalisis dengan menggunakan 

model analisis SWOT yang akan diketahui startegi apa saja yang digunakan oleh 

penangkar bibit buah di kecamtan Narmada.  

4) Faktor Strategi Internal dan Eksternal 

Untuk mengetahui faktor internal dan eskternal usaha bibit buah digunakan 

metode IFAS, EFAS, dan Pairwise Comparison untuk menghitung skor 

pembobotan pada tiap-tiap faktor internal dan eksternal. 

Analisis pada tahap masukan yang merupakan tahap awal dari perumusan 

strategi pengembangan usaha yang akan digunakan sebagai masukan informasi 

pada tahap selanjutnya. Analisis internal perusahaan merupakan perumusan 

kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis eksternal merupakan perumusan 

peluang dan ancaman perusahaan (David, 2000). 

Analisis Hirarki Proses (AHP) 

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding 

dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut : 

1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, 

sampai pada subkriteria yang paling dalam. 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsekuensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambilan keputusan. 

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Hirarki Proses (AHP) Penentuan Prioritas Faktor-faktor Internal 

dan Eksternal Dalam Pengembangan Usaha Bibit Buah  

Pada dasarnya Analisis Hierarki Proses (AHP) dilakukan untuk dapat 

mendapat bobot prioritas dalam menetukan faktor yang penting dalam 

pengembangan usaha bibit buah berdasarkan struktur hierarki masalah yang 

dibuat, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan responden penangkar 

bibit buah. Dalam hal ini ada dua faktor yang digunakan untuk penentuan faktor 

yang terpenting dalam usaha bibit buah yang terbagi atas 16 kriteria seperti tabel 1 

berikut: 

Tabel 1. Rangkuman Faktor dan Kriteria Yang Digunakan Dalam AHP 

Pengembangan Usaha Bibit Buah di Kecamatan Narmada Tahun 2017 

Faktor Kriteria 

Internal 

(Kekuatan) 

1. Keuntungan usaha 

2. Jenis beragam 

3. Ketersediaan pohon induk 

4. Kemampuan SDM 

Internal 

(Kelemahan) 

1. Manajemen usaha  

2. Masih menunggu pembeli yang datang 

3. Belum memiliki Ijin Usaha 

4. Belum tergabung dalam kelompok 

Eksternal 

(Peluang) 

1. Letak strategis 

2. Permintaan banyak 

3. Adanya dukungan pemerintah 

4. Dukungan teknologi 

Eksternal 

(Ancaman) 

1. Cuaca yang tidak menentu 

2. Hama dan penyakit 

3. Akses sertifikasi benih sulit 

4. Akses lembaga keuangan sulit 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Setelah semua faktor internal dan kriteria sudah dibuat, maka selanjutnya 

akan dimasukkan kedalam program AHP untuk mencari bobot prioritas untuk 

menentukan faktor yang penting dalam pengembangan usaha bibit buah di 

Kecamatan Narmada dan akan muncul hasil sebagai berikut : 
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Tabel 2. Hasil Analisis AHP Faktor Intrnal Kekuatan 

Kategory Priority Rank 

1 Kemampuan SDM 70,4 % 1 

2 Keuntungan Usaha 19,2 % 2 

3 Jenis Bibit Beragam 5,2 % 3 

4 Ketersediaan Pohon Induk 5,2 % 3 

Consistency Ratio (CR) 8,8 % 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 4 kriteria dalam faktor internal 

kekuatan peringkat pertama atau prioritas yang penting terhadap pengembangan 

usaha bibit buah adalah kemampuan SDM yang cukup besar dengan prioritas 

sebesar 70,4 %, Nilai consistency ratio (CR) sebesar 8,8%, artinya hasil penelitian 

dapat diterima atau dipertanggung jawabkan karena nilai CR ≤ 10%. Jika nilai CR 

> 10%, maka pengambilan keputusan harus meninjau ulang masalah dan merevisi 

matrik perbandingan berpasangan. 

Tabel 3. Hasil Analisis AHP Faktor Internal Kelemahan 

Kategory Priority Rank 

1 Manajemen Usaha Masih Lemah 43,8 % 1 

2 Masih Menunggu Pembeli Yang Datang 36,6 % 2 

3 Belum Tergabung Dalam Kelompok 15,4 % 3 

4 Belum Memiliki Ijin Usaha 4,2 % 4 

Consistency Ratio (CR) 9,7 % 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa dari 4 kriteria dalam faktor internal 

kelemahan peringkat pertama atau perioritas perbaikan yang paling penting 

terhadap pengembangan usaha bibit buah adalah manajemen usaha masih lemah 

dengan proritas sebesar 43,8 %. Nilai consistency ratio (CR) sebesar 9,7%, artinya 

hasil penelitian dapat diterima atau dipertanggung jawabkan karena nilai CR ≤ 

10%. 

Tabel 4. Hasil Analisis AHP Faktor Eksternal Peluang 

Kategory Priority Rank 

1 Permintaan Banyak 51,7 % 1 

2 Dukungan Teknologi 36,6 % 2 

3 Letak Strategis 7,7 % 3 
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4 Dukungan Pemerintah 3,9 % 4 

Consistency Ratio (CR) 5,6 % 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa dari 4 kriteria dalam faktor 

eksternal peluang, peringkat pertama atau peluang yang besar terhadap 

pengembangan usaha bibit buah yaitu permintaan banyak dengan prioritas sebesar 

51,7%. Nilai consistency ratio (CR) sebesar 5,6%, artinya hasil penelitian dapat 

diterima atau dipertanggung jawabkan karena nilai CR ≤ 10%. 

Tabel 5. Hasil Analisis AHP Faktor Eksternal Ancaman 

Kategory Priority Rank 

1 Akses Lembaga Keuangan Sulit  61,6 % 1 

2 Hama dan Penyakit 20,5 % 2 

3 Cuaca yang tidak menentu 13,4 % 3 

4 Akses Sertifikasi Benih Sulit 4,5 % 4 

Consistency Ratio (CR) 6,7 % 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa dari 4 kriteria dalam faktor 

eksternal ancaman, peringkat pertama atau ancaman yang besar yang dapat 

menghambat pengembangan usaha bibit buah yaitu akses lembaga keuangan sulit 

dengan prioritas sebesar 61,6%. Nilai consistency ratio (CR) sebesar 6,7%, artinya 

hasil penelitian dapat diterima atau dipertanggung jawabkan karena nilai CR ≤ 

10%. 

Analisis Faktor Internal, Eksternal dan Strategi Pengembangan Usaha Bibit 

Buah 

1) Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan usaha bibit 

buah. Adapun faktor-faktor internal tersebut adalah : 

A. Kekuatan : 

a) Keuntungan Usaha  

Usaha bibit buah ini memberikan keuntungan yang cukup besar 

karena mengusahakan perbanyakan tanaman buah - buahan dan penjualan 

bibit buah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan usaha 

bibit buah di Kecamatan Narmada ini cukup besar berkisar antara Rp 

9.000.000 hingga Rp 677.500.00 pertahun tergantung kapasitas produksi 

sehingga secara otomatis usaha bibit buah di Kecamatan Narmada layak 

untuk diusahakan. 
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b) Jenis bibit beragam 

Jenis bibit buah yang beragam merupakan salah satu kekuatan yang 

dimiliki oleh usaha bibit buah di Kecamatan Narmada karena memiliki 

banyak jenis bibit yang diusahakan. Usaha bibit buah yang dijalankan ini 

adalah paket perbanyakan tanaman buah – buahan dan penjualan bibit 

buah sehingga pendapatan petani/penangkar bisa lebih tinggi dibandingkan 

jika hanya mengusahakan satu atau dua jenis usaha saja. Jenis bibit yang 

paling banyak diusahan yaitu Durian, Mangga, Manggis dan Rambutan. 

Kapasitas produksi bibit buah yang diusahakan dapat dilihat pada Tabel. 6. 

Tabel 6. Kapasitas Produksi Bibit Buah di Kecamatan Narmada Pertahun. 

No Jenis Bibit Jumlah Produksi (Pohon) 

1 Durian 23.000 

2 Mangga 7.250 

3 Manggis 29.950 

4 Rambutan 15.900 

Total 76.100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

c) Ketersediaan pohon induk 

Ketersediaan pohon induk adalah salah satu kekuatan yang dimiliki 

usaha bibit buah di Kecamatan Narmada hal ini dibuktikan karena di 

daerah Narmada banyak terdapat pohon induk yang dijadikan sebagai 

sumber batang atas baik tanaman kecil ataupun tanaman besar yang sudah 

produktif yang berasal dari biji atau hasil perbanyakan vegetative. 

Penangkar bibit buah di Kecamatan Narmada dapat dengan mudah 

memperoleh pohon induk tentunya dengan kualitas yang baik sehingga hal 

ini dapat mempermudah para penangkar dalam melakukan perbanyakan 

tanaman buah untuk dapat memenuhi permintaan pasar. 

d) Kemampuan sumberdaya manusia 

Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan aset yang 

menjadi faktor keberhasilan perusahaan dalam menjalankan roda usaha. 

Dalam penelitian ini faktor kekuatan kemampuan tenaga kerja dinilai dari 

aspek pendidikan, umur dan pengalaman usahatani. Berdasarkan hasil 

penelitian, pendidikan formal penangkar atau pelaku usaha bibit buah ini 

menunjukkan bahwa 35 % penangkar bibit buah berpendidikan tamat 

sekolah menengah atas. Dari segi umur, penangkar bibit buah di 

Kecamatan Narmada 100% berada dalam usia produktif, sedangkan dari 

aspek pengalaman usahatani 40 % penangkar telah berusahatani cukup 

lama yakni diatas 5 tahun, hal ini diasumsikan bahwa responden telah 

memiliki pengalaman yang cukup dalam berusahatani bibit buah. 

 

B. Kelemahan : 

a) Manajemen usaha 

Salah satu kelamahan dari usaha bibit buah di kecamatan Narmada 

yaitu manajemen usaha masih lemah dimana para penangkar bibit buah 

belum melakukan pembukuan dan hanya memproduksi dan menjual begitu 
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saja tanpa ada pencatatan sehingga para penangkar bibit buah ini tidak 

mengetahui berapa pengeluaran dan pemasukan yang pasti. Pembagian 

tugas juga belum dilaksanakan oleh para penangkar bibit buah. Dari 20 

orang responden terdapat satu orang responden yang sudah memiliki 

manajemen usaha yang baik karena usaha yang dijalankan sudah cukup 

lama yakni 12 tahun dan sudah melakukan pembagian tugas sehingga 

manajeman usaha dari 19 orang responden atau 95% masih lemah. 

b) Masih menunggu pembeli yang datang 

Salah satu kelemahan pada usaha bibit buah di Kecamatan Narmada 

yaitu masih menunggu pembeli yang datang. Penangkar tidak melakukan 

pemasaran terhadap jenis bibit yang diusahakan melainkan hanya 

menunggu pembeli yang datang. Sehingga konsumen hanya mengetahui 

lokasi penjualan bibit buah yang ada di pinggir jalan. Hal ini dapat 

mengurangi jumlah penjualan bibit buah. 

c) Belum memiliki Ijin Usaha 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% usaha bibit 

buah yang ada di Kecamatan Narmada belum memiliki Surat Ijin Usaha. 

Hal ini sangat menghambat untuk pengembangan usaha bibit buah. Mulai 

dari sulitnya mengakses lembaga keuangan serta akan menyulitkan 

penangkar dalam mensertifikasi bibit yang diusahakan. 

d) Belum tergabung dalam kelompok 

Para penangkar bibit buah yang ada di Kecamtan Narmada masih 

berdiri sendiri – sendiri atau belum terdapat wadah untuk berkumpulnya 

para penangkar bibit buah sehingga menyulitkan para penangkar untuk 

mengembangkan usahanya mulai dari informasi tidak tersebar rata. 

Berdasarkan hasil penelitian 90% penangkar tidak tergabung dalam 

kelompok dikarenakan belum ada inisiatif dalam membentuk kelompok  

dan belum ada kelompok usaha bibit buah. 

Tabel 7. Matriks IFAS Usaha Bibit Buah di Kecamatan Narmada 
FAKTOR-FAKTOR STRATEGI 

INTERNAL 
BOBOT RATING 

BOBOT X 

RATING 
KOMENTAR 

KEKUATAN:  

1. Kemampuan SDM 0,320 4 1,280 Dipertahankan 

2. Keuntungan usaha 0,144 3 0,288 Dipertahankan 

3. Ketersediaan pohon induk 0,052 2 0,104 
Dipertahankan dan 

dijaga 

4. Jenis bibit beragam 0,051 2 0,102 Dipertahankan 

Total 0,567  1,774   
KELEMAHAN: 

1. Manajemen usaha yang masih lemah 0,190 -1 -0,190 Dioptimalkan 

2. Masih menunggu pembeli yang 

datang 
0,178 -1 -0,178 Dioptimalkan 

3. Belum tergabung dalam kelompok 0,038 -2 -0,076 Dioptimalkan 

4. Belum memiliki Ijin Usaha  0,026 -3 -0,078 Dioptimalkan 

Total 0,432  -1,224  
TOTAL FAKTOR INTERNAL 1,00  0,550  

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
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 Dari hasil analisis Tabel 7 dapat dilihat bahwa total skor pembobotan 

faktor internal sebesar 0,550 yang diperoleh dari total skor faktor kekuatan 1,774 

dan total skor kelemahan sebesar -1,224. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha 

bibit buah berada pada posisi kuat, dimana kekuatan yang dimiliki sudah 

digunakan secara optimal untuk mengatasi kelemahan yang ada. 

2) Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang dapat menjadi peluang dan ancaman dalam pengembangan usaha bibit buah. 

Faktor-faktor eksternal strategis adalah : 

A. Peluang  

a) Letak Strategis 

Salah satu peluang yang dimiliki oleh usaha bibit buah di Kecamatan 

Narmada yaitu berada pada lokasi yang cukup strategis dimana Kecamtan 

Narmada dilalui oleh jalur lintas Kabupaten dan di daerah Narmada 

banyak terdapat lokasi wisata sehingga masyarakat dapat dengan mudah 

menemukan lokasi penjulan bibit buah. Berdasarkan hasil penelitian 100% 

penangkar sangat terbantu karena dapat meningkatkan volume penjualan 

bibit. 

b) Permintaan banyak 

Salah satu peluang usaha bibit buah ini yaitu banyaknya permintaan 

bibit buah oleh konsumen baik instansi dinas maupun rumah tangga. 

Permintaan bibit buah oleh instansi dinas maupun swasta biasanya 

berskala besar sehingga hal ini dapat menjadi peluang untuk penangkar 

bibit buah dalam mengembangkan usaha. 

c) Adanya dukungan pemerintah 

Pemerintah sangat mendukung pengembangan usaha bibit buah di 

Kecamatan Narmada. Dukungan pemerintah dalam mengembangkan 

usaha bibit buah adalah dengan dialokasikannya anggaran dalam bentuk 

program dan kegiatan pengembangan agribisnis. Bentuk kegiatan yang 

diberikan pemerintah yaitu penyuluhan, pelatihan dan adanya program 

penghijauan dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian 100% 

responden sangat terbantu dengan adanya program – program pemerintah 

seperti penghijauan. Dengan adanya program penghijauan secara otomatis 

permintaan oleh instansi pemerintahan akan bibit buah meningkat.  

d) Dukungan teknologi 

Berdasarkahn hasil penelitian, 100% penangkar bibit mengatakan 

bahwa perkembangan teknologi dapat mempengaruhi kegiatan produksi 

bibit buah yang dihasilkan oleh suatu usaha. Penggunaan teknologi yang 

tepat dapat mendukung efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan. 

Kemajuan teknologi pada usaha bibit buah adalah terus berkembangnya 

penelitian dan penemuan untuk memperbaiki kualitas bibit buah dan 

teknik budidaya yang lebih mudah dan murah sehingga semakin besar 

keuntungan yang akan diperoleh. Begitupula dengan teknologi informasi, 

penggunaan internet yang mampu mengakses berbagai informasi 

merupakan peluang bagi usaha bibit buah untuk pengembangan usahanya.  
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B. Ancaman 

a) Cuaca yang tidak menentu 

Ancaman yang ada pada usaha bibit buah di Kecamatan Narmada 

adalah cuaca yang tidak menentu karena perubahan cuaca yang tidak 

menentu dapat mempengaruhi produksi bibit buah. Berdasarkan hasil 

penelitian 100% penangkar bibit buah mengatakan cuaca seperti curah 

hujan yang tidak menentu dapat mengganggu pertumbuhan bibit buah. 

Jika curah hujan tinggi maka akan menyebabkan pembusukkan dan begitu 

pula sebaliknya sehingga perlu perlakuan lebih terhadap bibit buah yang 

diusahakan dan hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi. 

b) Hama dan penyakit 

Hama dan penyakit merupakan salah satu ancaman bagi usaha bibit 

buah di Kecamatan Narmada. Hama yang sering menyerang bibit buah 

yaitu kutu putih dan Thrips. Kutu putih merusak penampilan bibit buah – 

buahan. Kutu putih muda hidup dan menghisap cairan tunas atau daun 

muda sementara kutu putih dewasa mengeluarkan semacam tepung putih 

yang menyelimuti seluruh tubuhnya sedangkan serangan trips dapat 

menurunkan kualitas bibit karena adanya spot – spot putih yang tersebar. 

Penyakit yang menyerang bibit buah yaitu busuk akar merah dan akar 

coklat dan mati ujung. Akar yang terserang penyakit ini berwarna coklat 

atau kemerahan akibatnya akar tidak berfungsi sempurna dan dapat 

menyebabkan kematian pada bibit sedangkan penyakit mati ujung 

disebabkan oleh Diplodia sp. Hama dan penyakit tersebut menyebabkan 

produksi berkurang sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi usaha 

bibit buah. 

c) Akses sertifikasi benih sulit 

Salah satu yang menyebabkan para penangkar bibit buah tidak dapat 

menjual bibit buahnya sekala besar dikarenakan bibit yang diusahakan 

belum bersertifikat, 90% atau 18 orang penangkar belum melakukan 

sertifikasi benih karena dirasa memberatkan para penangkar usaha bibit 

buah di Kecamatan Narmada untuk melakukan sertifikasi. Untuk 

memberikan sertifikat pada bibit yang diusahakan harus melalui proses 

pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua 

persyaratan benih diedarkan. 

d) Akses lembaga keuangan sulit 

Ancaman yang dihadapi oleh penangkar dan penjual bibit buah ini 

adalah ketika ingin mengembangkan usahanya, akses permodalan dari 

perbankan sangat sulit. Tingkat risiko yang tinggi pada usaha agribisnis, 

umumnya menjadi pertimbangan utama dari pihak perbankan untuk tidak 

memberikan pinjaman modal usaha. Banyaknya persyaratan yang harus di 

siapkan oleh para penangkar bibit buah dirasa sangat memberatkan seperti 

surat ijin usaha serta bukti mampu untuk melakukan pengembalian dana. 

Secara ringkas faktor peluang dan ancaman disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 8. Matriks EFAS Usaha Bibit Buah di Kecamatan Narmada 
FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI EKSTERNAL 
BOBOT RATING 

BOBOT X 

RATING 
KOMENTAR 

KEKUATAN:  

1. Dukungan Teknologi 0,321 4 1,284 Dioptimalkan 

2. Dukungan Pemerintah 0,058 2 0,116 Dioptimalkan 

3. Permintaan Banyak 0,258 3 0,774 Dioptimalkan 

4. Letak Strategis 0,037 2 0,074 Dioptimalkan 

Total   2,248  

KELEMAHAN: 

1. Akses Lembaga Keungan Sulit 0,197 -1 -0,197 Membangun mitra 

2. Hama dan Penyakit 0,065 -3 -0,195 Pembasmian 

3. Cuaca yang tidak menentu 0,042 -3 -0,126 Disediakan alterlatif 

4. Akses Sertifikasi Benih Sulit 0,023 -4 -0,092 Membangun mitra 

Total   -0,610  
TOTAL FAKTOR EKSTERNAL   1,638  

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari hasil analisis tabel 4.10  di atas dapat dilihat bahwa total skor 

pembobotan faktor eksternal sebesar 1,638 yang diperoleh dari total skor faktor 

peluang 2,248 dan total skor ancaman sebesar -0,610. Hal ini mengindikasikan 

bahwa usaha bibit buah berada pada posisi ekternal yang kuat, dimana peluang 

yang dimiliki sudah digunakan secara optimal untuk mengatasi ancaman yang 

ada. 

 Setelah semua faktor internal dan eksternal diketahui, maka selanjutnya kita 

dapat mengetahui kondisi atau keadaan usaha bibit buah di Kecamatan Narmada 

saat ini dengan melihat gambar 4.7 tentang analisis SWOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Kuadran Analalisis SWOT Usaha Bibit Buah 

 Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa kondisi  perusahaan berada 

pada posisi yang menguntungkan (Kuadran I) karena usaha bibit buah di 

Kecamatan Narmada memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

PELUANG 

EKSTERNAL 

KELEMAHAN 

 INTERNAL 

KEKUATAN 

 INTERNAL 

ANCAMAN 

EKSTERNAL 

Memerlukan Investasi 

Untuk Memperkuat Posisi 

1,638 

0,550 



13 
 

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini 

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented 

strategy). Menurut Rangkuti (2013), bisnis pada posisi ini menghadapi 

pertumbuhan besar yang sangat cepat dan pangsa pasar yang sangat besar. Bisnis 

ini memerlukan investasi untuk memperkuat posisi dominannya di dalam pasar 

yang sedang tumbuh. Artinya, usaha bibit buah pada kondisi ini sangat 

memerlukan investasi untuk dapat mempertahankan pelanggannya dan memenuhi 

kebutuhan konsumen. Untuk menempuh strategi tersebut pengusaha harus lebih 

meningkatkan kegiatan promosi dan kualitas layanan konsumen. Hasil evaluasi 

faktor internal dan eksternal kemudian dianalisis dengan matriks SWOT untuk 

menentukan alternatif strategi pengembangan usaha bibit buah di Kecamatan 

Narmada. Hasil matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11. Matriks SWOT Usaha Bibit Buah di Kecamatan Narmada 
       Faktor-faktor Internal 

  

 

 

 

Faktor-faktor Eksternal 

Kekuatan (Strengths = S) 

1. Keuntungan usaha 

2. Jenis bibit buah yang 

beragam 

3. Ketersediaan pohon 

induk  

4. Kemampuan SDM 

Kelemahan (Weaknesses = W) 

1. Manajemen usaha 

2. Masih menunggu pembeli 

yang datang 

3. Belum memiliki Ijin Usaha 

4. Belum tergabung dalam 

kelompok 

Peluang (Opportunities= O) 

1. Letak strategis 

2. Permintaan banyak 

3. Adanya dukungan 

pemerintah 

4. Dukungan teknologi 

Strategi S-O 

1. Mengusahakan jenis 

bibit buah yang banyak 

diminati konsumen (S1, 

S2, S3, S4, O1, O2) 

2. Mengoptimalisasi SDA 

dan SDM untuk meraih 

pasar (S2, S3, S4, O1, 

O2, O3, O4) 

3. Penetrasi pasar baru 

(S1, S2, S3, S4, O2, 

O3, O4) 

4. Peluasan pangsa pasar 

(S1, S2, S3, S4, O1, 

O2, O3, O4) 

Strategi W-O 

1. Pelatihan terkait 

manajemen usaha (W1, 

W2, O3, O4) 

2. Membuat kawasan display 

bibit buah bersama 

(kelompok)  (W4, O1, O2, 

O3, O4) 

3. Membangun kerjasama 

dengan pemerintah terkait 

dengan kegiatan 

penghijauan (W2, O1, O3, 

O4) 

Ancaman (Threaths = T) 

1. Cuaca yang tidak menentu 

2. Hama dan penyakit 

3. Akses sertifikasi benih sulit 

4. Akses lembaga keuangan 

sulit 

Strategi S-T 

1. Mengusahakan jenis 

bibit yang berdaya 

tahan baik (S2, S3, S4, 

T1, T2) 

2. Membuat pencatatan 

kegiatan usaha (S1, S4, 

T3, T4) 

Strategi W-T 

 

1. Pelatihan dari pihak – pihak 

terkait (W1, W2, W3, W4, 

O2, O3, O4) 

2. Bergabung dalam kelompok 

(W1, W2, W4, T2, T3, T4) 

 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

Hasil analisis matriks SWOT mengenai strategi pengembangan usaha bibit 

buah untuk faktor internal dan eksternal yaitu: 
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1. Strategi S - O (Strengths - Opportunities) 

Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan internal dalam 

memanfaatkan peluang eksternal yang ada untuk memperoleh keuntungan dalam 

pengembangan usaha bibit buah. Alternatif strategi yang dihasilkan antara lain : 

a. Mengusahakan jenis bibit buah yang banyak diminati konsumen 
Letak kecamatan Narmada sangat strategis untuk melakukan usaha 

budidaya bubit buah karena di dukung oleh potensi alam yang masih subur 

dan Kecamatan Narmada juga dilalui oleh jalan lintas Kabupaten sehinggga 

untuk memasarkan bibit buah dapat dengan mudah dilakukan dan dikarenakan 

lokasi usaha sangat strategis sehingga permintaan akan bibit buah tergolong 

banyak sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi bibit buah. Akan tetapi 

peningkatan produksi bibit buah ini tentunya memperhatikan aspek jenis dan 

varietas harus sesuai dengan yang diminati oleh konsumen. Peningkatan 

produksi bibit buah didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, jenis 

bibit yang diusahakan beragam dan ketersediaan pohon induk sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan pasar. 
b. Mengoptimalkan SDA dan SDM untuk meraih pasar 

Mengoptimalkan sumberdaya alam yang teredia dan mendayagunakan 

SDM atau penangkar bibit buah dengan memanfaatkan peluang seperti 

permintaan banyak, berkembangnya teknologi budidaya serta adanya 

dukungan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produksi 

bibit buah. 

c. Penetrasi pasar 

Untuk mempertahankan permintaan yang banyak akan bibit buah tentunya 

dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas bibit buah yang 

diusahakan. Agar dapat mempertahankan permintaan yang banyak penangkar 

bibit buah harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk instansi 

pemerintahan maupun swasta bahkan sekolah – sekolah yang memiliki 

program penghijauan tentunya untuk menjalin kerjasama penangkar harus 

melakukan kegiatan promosi baik kualitas maupun jenis bibit yang diusahakan 

agar dapat lebih dikenal oleh berbagai kalangan serta penangkar perlu 

melakukan terobosan–terobosan untuk mempertahankan pelanggan seperti 

mengadakan bulan–bulan promosi.  

d. Perluasan pangsa pasar 

Usaha bibit buah di Kecamatan Narmada memiliki permintaan bibit buah 

yang banyak tentunya oleh rumah tangga, pedagang pengempul bahkan 

instansi pemerintahaan maupun swasta, akan tetapi permintaan bibit buah 

masih dalam kawasan Lombok Barat sehingga dirasa perlu untuk memperluas 

pangsa pasar hingga keluar daerah baik untuk rumah tangga maupun instansi 

pemerintahan ataupun swasta yang berada diluar daerah tentunya dengan 

memanfaatkan lokasi yang cukup strategis karena dilalui oleh jalan lintas 

kabupaten sehingga memudahkan akses pendistribusan bibit buah ke daerah di 

luar Lombok Barat. Dengan adanya dukungan pemerintah dan teknologi 

tentunya akan mempermudah pendistribusian bibit buah ke daerah lain. 

2. Strategi S - T (Strengths - Threats) 
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Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk 

menghindari atau meminimal dampak ancaman eksternal dalam pengembangan 

usaha bibit buah. Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan adalah : 

a. Mengusahakan jenis bibit yang memiliki daya tahan tinggi 

Cuaca yang tidak menentu seperti curah hujan yang berlebih maupun kecil 

serta gangguan hama dan penyakit dapat menggangu pertumbuhan bibit buah 

bahkan dapat menyebabkan kematian pada bibit buah. Hal ini dapat 

menggurangi produksi dan kualitas bibit buah yang dapat menyebabkan 

kerugian sehingga penangkar perlu memilih bibit buah yang memiliki daya 

tahan yang tinggi untuk diusahakan. Bibit buah yang memiliki daya tahan 

yang tinggi tentunya tidak mudah terkena penyakit. 

b. Membuat pencatatan usaha 

Salah satu yang menjadi pertimbangan lembaga keungan dalam 

memberikan pinjaman yaitu kemampuan dari usaha tersebut dalam 

mengembalikan pinjaman tentunya dibuktikan dengan pencatatan keungan 

usaha tersebut sehingga lembaga keuangan dapat mengetahui cach flow dari 

usaha tersebut. Sehingga penangkar bibit buah harus membuat pencatatan 

usaha agar dapat memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan. 

Tentunya Teknologi budidaya yang terus berkembang dapat dimanfaatkan 

dalam mengembangkan usaha bibit buah akan tetapi untuk dapat 

menggunakan teknologi – teknologi tersebut membutuhkan biaya yang cukup 

besar. 

3. Strategi W - O (Weaknesses - Opportunities) 

Strategi W-O merupakan strategi yang bertujuan mengatasi kelemahan 

internal dengan memanfaatkan peluang eksternal dalam pengembangan usaha 

bibit buah. Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan antara lain : 

a. Pelatihan manajemen usaha 

Manajemen usaha bibit buah di Kecamatan Narmada masih lemah karena 

usaha yang dijalankan belum memiliki pembukuan serta pembagian tugas 

sehingga perlu dilakukan pelatihan secara intensif tentang manajemen usaha 

melalui kerjasama dengan pemerintah kepada para penangkar bibit buah 

sehingga dalam menjalankan usaha bibit buah dapat berjalan dengan baik.  

b. Membuat kawasan display bibit buah bersama (kelompok) 

Sebagian besar penangkar bibit buah belum tergabung dalam kelompok 

dikarenakan tidak terdapat kempok usaha bibit buah di Kecamatan Narmada 

serta para penangkar bibit buah hanya menunggu pembeli yang datang 

sehingga hal ini menjadi kelemahan para penangkar bibit buah untuk 

mengembangkan usaha. Pembentukan kelompok bibit buah dapat mengatasi 

kelemahan tersebut karena dengan adanya kelompok usaha para penangkar 

bibit buah dapat membuat stand atau lokasi penjualan terpusat, informasi yang 

masuk dapat tersebar merata, pengurusan izin usaha. Adanya izin usaha para 

penangkar bibit buah mudah mengakses lembaga keuangan untuk 

mendapatkan pinjaman modal dalam rangka pengembangan usahanya. 

c. Membangun kerjasama dengan pemerintah terkait dengan kegiatan 

penghijauan  
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Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh usaha bibit buah di Kecamatan 

Narmada yaitu masih menunggu pembeli yang datang tanpa melakukan 

promosi dimana hal itu dapat menghambat berkembangnya usaha bibit buah 

ini sehingga dirasa perlu untuk membangun kerjasama dengan pemerintah 

atau mengikutsertakan penangkar sebagai penyedia bibit dalam proyek 

penghijauan sehingga penangkar dapat tetap menjual bibit buahnya tanpa 

harus menunggu pembeli yang datang. 

4. Strategi W - T (Weaknesses - Threats) 

Strategi W-T adalah strategi yang mengatasi kelemahan internal dan 

menghindari ancaman eksternal dalam pengembangan usaha bibit buah. Adapun 

alternatif strategi yang dihasilkan adalah: 

a. Pelatihan dari pihak – pihak terkait 

Mengikuti pelatihan – pelatihan dari pihak – pihak terkait dapat 

menguntungkan para penangkar dalam mengatasi kendala – kendala seperti 

hama dan penyakit yang sering menyerang bibit buah. Dengan mengikuti 

pelatihan seperti pengendalian hama penyakit pada bibit buah penangkar dapat 

mengetahui bagaimana cara mengatasi hama penyakit tersebut agar kualitas 

bibit terjaga dan tidak mengurangi jumlah produksi bibit buah yang 

diusahakan. 

b. Bergabung dengan kelompok 

Bergabung dengan kelompok dapat memperluas jaringan informasidengan 

berbagai pihak seperti pemerintah, sesama penangkar bibit buah, pedagang 

pengmpul bibit buah, penangkar dapat memperoleh informasi serta dapat 

menambah wawasan. Dengan banyaknya informasi dan wawasan yang didapat 

seperti sistem pembukuan, pemasaran, proses mendapatkan izin usaha, cara 

mensertifikasikan bibit dan informasi cara mendapatkan bantuan permodalan 

dapat diterapkan pada usahanya sehingga manajemen usaha bibit buah 

tersebut akan membaik. Dengan bergabung dengan kelompok juga dapat 

memperoleh bantuan dari pemerintah karena biasanya bantuan yang masuk 

dari pemerintah melalui kelompok. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor  internal usaha bibit buah di Kecamatan Narmada meliputi kekuatan 

utama yakni kemampuan SDM, keuntungan usaha, ketersediaan pohon induk, 

jenis bibit beragam. Untuk kelemahan utama yakni  manajemen usaha yang 

masih lemah, masih menunggu pembeli yang datang, belum tergabung dalam 

kelompok, belum memiliki ijin usaha. Sedangkan untuk  faktor eksternal yang 

menjadi peluang utama yakni permintaan banyak, dukungan teknologi, letak 

strategis, dukungan pemerintah. Untuk ancaman utama yaitu akses lembaga 

keungan sulit, hama dan penyakit, cuaca yang tidak menentu, akses sertifikasi 

benih sulit 

2. Prioritas strategi yang harus dilakukan yaitu perluasan pangsa pasar, penetrasi 

pasar, mengikuti pelatihan dari pihak-pihak terkait, mengoptimalisasi SDA 

dan SDM untuk meraih pasar dan mengusahakan jenis bibit yang berdaya 

tahan baik. 

 

Saran 

 Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pemerintah sebaiknya lebih intensif melakukan pembinaan maupun 

penyuluhan terkait dengan budidaya tanaman buah yang baik untuk 

mendukung pengembangan usaha bibit buah di Kecamatan Narmada 

termasuk pelatihan dalam hal manajemen usaha. 

2. Penangkar bibit buah diharpkan dapat mempertahankan posisi usaha yang ada 

dengan meningkatkan produksi dan kualitas bibit buah serta diharpkan untuk 

para penangkar bibit buah membentuk kelompok usaha bibit buah di 

Kecamatan agar dapat mempermudah untuk mengembangkan usaha. 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

DAFTAR PUSTAKA 

David dan Rangkuti.,F., 1997. Strategic Mangement sixth Edition. Upper Saddle 

River Printice Hall Inc. New Yersey. 

Kotler., P., 2003. Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, 

dan Kontrol. PT. Prendhalind. Jakarta. 

Nazir, M., 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. 

Novitasari,  AL., 2007. Studi Pemasaran Bibit buah ekslusif  di Kota Mataram. 

Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram. 

Rangkuti, F., 2000. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. 

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Rangkuti, F., 2000. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. Cetakan 

kesepuluh.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Rangkuti, F., 2000. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. Cetakan 

ketigabelas.PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Sugiyono, 2007, Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Keduabelas, Alfabeta, 

Bandung. 

Tunggal, A.W., 1994. Manajemen Strategik. Suatu Pengantar. Harvarindo. 

Jakarta. 

 


