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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

 

 

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup pengertian yang dipergunakan 

untuk mendapatkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

Akselerasi peningkatan produktivitas tebu adalah program percepatan peningkatan 

areal pertanaman dan produksi tebu dengan dukungan fasilitas baik pemerintah 

maupun publik 

 

Kelompok tani tebu adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat untuk 

membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu 

berupa asosiasi petani tebu rakyat (APTR) atau yang sejenis, dengan tujuan 

mengusahakan dan mengembangkan usaha berbasis tanaman tebu secara 

profesional. 

 

Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) dan kelembagaan koperasi lainnya yang 

mengelola tebu, yang selanjutnya diksebut koperasi, adalah koperasi yang 

dibentuk oleh dan berangotakan para petani tebu serta berbadan hukum. 
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Kelompok sasaran penerima penguatan modal usaha kelompok (PMUK) adalah 

kelopompok tani dan atau koperasi tani yang usahanya berbasis tanaman tebu di 

wilayah PG yang sudah berbadan hukum. 

 

Koperasi primer adalah sekumpulan petani tebu atau kelompok petani tebu yang 

mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha petani 

tebu, yang berkedudukan di wilayah kerja pabrik gula. 

 

Koperasi sekunder adalah sekumpulan koperasi primer yang mempunyai 

kepentingan dan tujuan yang sama dalam pengembangan agribisnis berbasis 

komoditas tebu yang berkedudukan di propinsi. 

 

Pemberdayaan kelompok sasaran adalah upaya fasilitas agar mampu 

menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu untuk 

mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya. Pemberdayaan disini 

mencakup upaya pada aspek produksi, bisnis, manajemen dan aspek peningkatan 

sumberdaya manusia. 

 

Usaha kelompok sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejateraan anggotanya. Jenis usaha tersebut pada 

dasarnya sangat luas mulai dari usaha agribisnis tebu sebagai inti usaha pokok 

hingga jenis usaha komersial lainnya yang berbasis tebu. Tetapi prioritas usaha 

diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui 

perbaikan mutu bibit, rehabilitasi tanaman serta sarana dan prasarana. 
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Penguatan Modal usaha Kelompok (PMUK) adalah dana APBN yang disalurkan 

dalam mendukung penguatan modal untuk usaha kelompok yang disalurkan 

langsung ke rekening koperasi yang selanjutnya dapat diusahakan sebagai 

penguatan modal dan dikelola secara terorganisasi dengan mekanisme, cara, 

bentuk ikatan dan pengambilan keputusan yang disepakati. 

 

Produksi tebu rakyat adalah jumlah tebu yang dihasilkan, diukur dalam ton per 

tahun per hektar (Ton/Th/Ha). 

 . 

Harga jual produk adalah harga jual gula petani tebu kemitraan mandiri, diukur 

dalam satuan rupiah per kg (Rp/Kg). 

 

Harga sarana produksi adalah harga dari setiap faktor produksi yang digunakan 

dalam perkebunan tebu, diukur dalam rupiah (Rp). 

 

Lahan adalah tempat yang digunakan oleh petani untuk mengusahakan tanaman 

tebu, diukur dalam satuan hektar (Ha). 

 

Jumlah bibit adalah banyaknya bibit tebu yang dipergunakan pada usahatani tebu, 

diukur dalam satuan batang (Btg). 

 

Jumlah pupuk adalah banyaknya pupuk yang digunakan dalam perkebunan tebu, 

diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Jumlah pestisida adalah banyaknya pestisida yang digunakan dalam perkebunan 

tebu, diukur dalam satuan kilogram per hektar (Lt/Ha). 
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Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan baik tenaga 

dalam keluarga maupun tenaga luar keluarga dalam perkebunan tebu, diukur 

dalam satuan Hari Orang Kerja(HOK), satu HOK sama dengan 8 jam kerja efektif 

pria. Untuk tenaga kerja wanita dapat dikonversikan ke dalam HOK berdasarkan 

tingkat upah yang berlaku, diukur dalam satuan rupiah per HOK (Rp/HOK). 

 

Penerimaan perkebunan adalah sejumlah uang yang diterima petani dari hasil 

penjualan tebu, dengan cara mengalikan produksi tebu per tahun dikalikan dengan 

harga output, yang diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/Th). 

 

Pendapatan perkebunan adalah balas jasa yang diterima oleh petani dari kerja dan 

pengelolaan perkebunan tebu dalam satu tahun, dengan cara mengurangkan 

penerimaan dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan, diukur dalam rupiah per 

tahun (Rp/Th). 

 

Harga privat adalah harga yang didasarkan atas harga aktual atau harga pasar, 

dihitung dalam satuan rupiah (Rp).  

 

Harga sosial untuk input/output tradeable adalah harga internasional untuk barang 

yang sejenis (comparable) atau harga impor untuk komoditas impor, dan harga 

ekspor untuk komoditas ekspor, diukur dalam satuan rupiah (Rp).  

 

Harga sosial untuk faktor domestik (lahan, tenaga kerja, dan modal) adalah 

estimasi dengan prinsip opportunity cost melalui pengamatan lapangan atas pasar 

faktor domestik di pedesaan, karena tidak diperdagangkan secara internasional, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp).  
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Keuntungan privat adalah selisih antara penerimaan privat dengan biaya privat, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp).  

 

Keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan sosial dengan biaya sosial, 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Efek divergensi adalah selisih antara harga aktual atau harga privat dengan harga 

sosial, dihitung dengan menggunakan identitas divergensi (divergences identity). 

Menurut Pearson et.al (2005), semua nilai yang ada di baris ketiga tabel PAM 

(matriks PAM) merupakan selisih antara baris pertama (usahatani yang diukur 

dengan harga aktual atau harga privat) dengan baris kedua (usahatani yang diukur 

dengan harga sosial). 

 

Analisis lingkungan eksternal perusahaan adalah suatu analisis untuk mencapai 

faktor-faktor strategis dari luar perusahaan yang mempengaruhi keberhasilan misi, 

tujuan, dan kebijakan perusahaan baik faktor yang menguntungkan 

(peluang/opportunities) maupun faktor yang merugikan (ancaman/threats) dalam 

suatu perusahaaan. 

 

Analisis lingkungan internal perusahaan adalah suatu analisa untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor strategis dari dalam perusahaan yang 

mempengaruhi keberhasilan misi, tujuan, dan kebijakan perusahaan baik faktor-

faktor yang menguntungkan (kekuatan/strength) maupun faktor yang merugikan 

(kelemahan/weaknesses) 
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Strategi pengembangan perusahaan adalah serangkaian kegiatan dalam 

pengambilan keputusan dengan menganalisis faktor-faktor strategi dalam 

perusahaan baik faktor-faktor dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, 

Propinsi Lampung.  Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja, dengan 

pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang menerima dana 

PMUK untuk akselerasi peningkatan produktivitas tebu.  Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan  Mei – Juni 2012. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder.  Data primer diperoleh dengan wawancara yang berpedoman pada 

kuesioner petani responden, sedangkan data sekunder didapat melalui lembaga-

lembaga yang terkait dengan perkebunan tebu seperti : kantor desa, kecamatan, 

Dinas Perkebunan, Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Propinsi. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel petani tebu rakyat yang 

menerima dana PMUK untuk akselerasi peningkatan produktivitas tebu dan petani 

tebu rakyat yang tidak menerima dana PMUK.  Metode pengambilan responden 

dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (Simple Random 

Sampling).  Penentuan jumlah sampel mengacu pada jumlah Quota Sampling. 
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Petani tebu responden adalah petani tebu yang menerima dana PMUK untuk 

akselerasi peningkatan produktivitas tebu dan petani tebu yang tidak menerima 

dana PMUK di Provinsi Lampung masing-masing sebanyak 30 petani tebu.  

Sehingga total petani tebu yang menjadi responden adalah 60 petani tebu. Adapun 

responden untuk menyelesaikan metode SWOT terdiri dari : 

a. Petani yang mengikuti PMUK 2 orang  

b. Petani yang tidak mengikuti PMUK 2 orang 

c. Pemerintah : 

(Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung 1 orang, Kehutanan  Kota Bandar 

Lampung 1 orang, Dinas Perkebunan Lampung Utara 1 orang  dan Dinas 

Kehutanan Lampung Utara 1orang, Tenaga Pendamping Dinas 

Perkebunan Lampung Utara 2 orang  

 

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

Analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian adalah secara deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif dengan metode tabulasi berdasarkan spesifikasi variabel.  

Pendekatan metode analisis yang digunakan adalah pendekatan partial 

equilibrium yang terbatas pada komoditas tebu yang diusahakan petani.  Secara 

spesifik metode analisis yang digunakan adalah ; 
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1. Analisis PAM  

 

Analisis daya saing dilakukan dengan menggunakan tabel analisis PAM (Policy 

Analysis Matrix) dan indikator yang digunakan terbatas hanya pada PCR dan 

DRC. Perhitungan model PAM dilakukan melalui matrik PAM seperti Tabel 8. 

 

Tabel 8. Policy Analysis Matrix (PAM) 

No Keterangan Penerimaan Keuntungan

Output Input Tredeable Input Nontredeable

1 Harga privat A B C D

2 Harga sosial E F G H

3 Dampak kebijakan I J K L

Biaya

 

Sumber : Monke dan Pearson , 1995 

dimana:  

Keuntungan Finansial    (D) = A-(B+C)  

Keuntungan Ekonomi    (H) = E-(F+G)  

Transfer Output    (OT) (I) = A-E  

Transfer Input Tradeable    (IT) (J) = B-F  

Transfer Input Nontradeable    (FT) (K) = C-G  

Transfer Bersih     (NT) (L) = I-(K+J)  

Rasio Biaya Privat     (PCR) = C/(A-B)  

Rasio BSD      (DRC) = G/(E-F)  

Koefisien Proteksi Output Nominal   (NCPO) = A/E  

Koefisien Proteksi Input Nominal   (NPCI) = B/F 

Koefisien Proteksi Efektif    (EPC) = (A-B)/(E-F)  

Koefisisen Keuntungan    (PC) = D/H  

Rasio Subsidi bagi Produsen    (SRP) = L/E  

 

Analisis lebih lanjut yang dapat dilakukan dari model PAM dalam penelitian ini 

adalah (dibatasi hanya):  

a. Analisis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif, terdiri dari:  

(1) Privat Cost Ratio: PCR = C/(A-B)  

PCR adalah indikator profitabilitas privat yang menunjukkan kemampuan sistem 

komoditi untuk membayar biaya sumberdaya domestik dan tetap kompetitif. Jika 

nilai PCR < 1, berarti sistem komoditi yang diteliti memiliki keunggulan 
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kompetitif dan sebaliknya jika nilai PCR > 1, berarti sistem komoditi tidak 

memiliki keunggulan kompetitif.  

(2) Domestic Resource Cost Ratio: DRCR = G/(E-F)  

DRCR yaitu indikator keunggulan komparatif yang menunjukkan jumlah 

sumberdaya domestik yang dapat dihemat untuk menghasilkan satu unit devisa. 

Sistem mempunyai keunggulan komparatif jika DRCR < 1, dan sebaliknya jika 

DRCR > 1 tidak mempunyai keunggulan komparatif. 

 

2. Analisis Pengembangan Usahatani Tebu 

  

 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah matrik SWOT.  Matrik SWOT 

dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal 

yang dihadapi usahatani dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan 

internal yang dimilikinya.  Analisis Matrik SWOT berfungsi untuk memperoleh 

berbagai alternatif strategi yang dapat dipilih oleh usahatani dalam 

mengembangkan usahanya.  

 

Faktor-faktor SWOT akan menganalisis tentang bagaimana memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan serta ancaman, dan 

merencanakan strategi yang sepatutnya diambil pada masa mendatang (Rangkuti, 

2004).   

Data internal dapat diperoleh di dalam  usahatani manggis itu sendiri. Model yang 

dipakai pada tahap pengumpulan data yaitu matrik faktor strategi eksternal. Hasil 

analisis faktor eksternal dan internal ini selanjutnya dibuat sebagai suatu matrik, 

yaitu matrik faktor strategi eksternal (EFAS = Eksternal Factor Analysis 
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Strategic) dan matrik faktor strategi internal (IFAS = Internal Factor Analysis 

Strategic).  

a).  Matriks Faktor Internal 

 Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui    kekuatan dan  

kendala/kelemahan yang dimiliki dalam usahatani manggis.   

1) Analisis internal  

Analisis internal dilakukan untuk memperoleh faktor kekuatan yang 

dapat dimanfaatkan dan faktor kelemahan yang harus diatasi. Faktor 

tersebut dievaluasi dengan langkah sebagai berikut (David, 2002) : 

a. Menentukan faktor kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weakness) 

dengan responden terbatas. 

b. Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor internal (bobot). 

Penentuan bobot faktor internal dilakukan dengan memberikan 

penilaian atau pembobotan angka pada masing-masing faktor. 

Penilaian faktor-faktor internal diberikan dalam skala 100 (paling 

penting) sampai dengan 0, berdasarkan pengaruh komponen factor 

tersebut terhadap posisi strategi perusahaan ( semua bobot tersebut 

harus berjumlah 100 persen yang akan menjadi bobot bagi masing-

masing faktor). 

c. Menghitung skala rating (dalam  kolom 4 ) untuk setiap faktor dengan  

memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1, berdasarkan 

pengaruh factor tersebut terhadap kondisi usahatani yang 

bersangkutan. Variabel yang positif (semua variabel yang masuk 

kategori kekuatan) diberi nilai mulai +1 sampai +4 sangat baik. 
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Pemberian nilai rating kelemahan adalah sebaliknya. Misalnya, jika 

kelemahan mudah dipecahkan nilai ratingnya 4. Sebaliknya, jika 

kelemahan sulit untuk dipecahkan nilai ratingnya 1.  

d. Mengalikan bobot pada kolom 3 dengan rating pada kolom 4, untuk 

memperoleh total skor dalam kolom 5.  

e. Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor tertimbang. 

f. Menjumlahkan skor pembobotan, untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi usahatani yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana usahatani tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis eksternalnya. Total skornya dapat digunakan untuk 

membandingkan usahatani ini dengan usahatani lainnya.  semua skor 

untuk mendapatkan skor total. 

Besarnya persentase dalam komponen tergantung pada besarnya 

pengaruh tidak langsung komponen tersebut pada usahatani tebu, dan 

jumlah komponen harus 100 persen. Bobot 10 persen berarti 

komponen ini mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap usahatani 

tebu, tetapi perubahan pada komponen ini menyebabkan kemajuan 

atau kemunduran bagi usahatani tebu dan dengan adanya komponen 

ini usahatani tidak mengalami kemunduran yang berarti. Bobot 15 

persen dan 25 persen berarti komponen ini mempunyai pengaruh 

langsung terhadap usahatani tebu, perubahan pada komponen ini dapat 

berakibat kemajuan atau kemunduran usaha yang sangat besar, dan 

tanpa komponen  ini usahatani akan mengalami kemunduran.    
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 Kerangka matriks faktor strategi internal untuk kekuatan (strength) 

disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Kerangka matriks faktor strategi internal untuk kekuatan 

(strength). 

  
Komponen (%) Kekuatan Bobot Rating Total 

Skor 

Rangking 

Lahan (25) Potensi lahan untuk budidaya 

tebu masih cukup luas  

        

Lahan usahatani dekat 

dengan pabrik gula 

        

Saprodi (25) Sarana produksi untuk 

usahatani tebu tersedia  

        

Modal (10) Modal bantuan untuk 

usahatani tebu tersedia 

        

Produksi (25) Produksi tebu tinggi karena 

termasuk produksi terbesar 

kedua di Indonesia 

        

Produk 

sampingan tebu 

(10) 

Adanya produk sampingan 

tebu yang dapat 

meningkatkan pendapatan 

petani 

        

SDM (5) Adanya sistem kemitraan 

dengan pabrik gula 

    

 

Keterangan pemberian rating : 

        4 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

        3 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

2 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

1 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

 

Tabel 9, menunjukkan komponen yang mempengaruhi strategi 

internal untuk kekuatan (strenghts) meliputi potensi lahan untuk 

dikembangkan tebu  masih cukup luas, lahan usahatani dekat dengan 

pabrik gula, lahan usahatani dekat dengan pabrik gula, modal untuk 

usahatani tebu tersedia, produksi tebu tinggi karena termasuk produksi 

terbesar kedua di Indonesia, adanya produk sampingan tebu yang 

dapat meningkatkan pendapatan petani, dan adanya sistem kemitraan 

dengan pabrik gula. 
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Tabel 10. Kerangka matriks faktor strategi internal untuk kelemahan  

(Weakness). 

 
Komponen (%) Kelemahan Bobot Rating Total 

Skor 

Rangking 

Lahan (25) Tidak adanya sistem irigasi 

pada lahan usatani tebu  

        

Saprodi (25) Banyaknya saprodi yang 

dibutuhkan untuk usahatani 

tebu 

        

Modal (10) Tingginya biaya produksi  

yang dibutuhkankan untuk 

usahatani tebu 

        

Produksi (25) 

  

Masih rendahnya produksi 

tebu dibanding dengan 

negara asing 

        

Masih rendahnya persentase 

rendemen 

        

Produk 

sampingan tebu 

(10) 

Proses pengolahan produk 

sampingan belum optimal 

        

SDM (5) 
Rendahnya SDM petani 

dalam usahatani tebu 

        

 Sistem transparansi 

kemitraan yang tertutup 

    

 

Keterangan pemberian rating : 

 

        4 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

        3 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

2 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

1 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

 

Tabel 10, menunjukkan  komponen yang mempengaruhi strategi 

internal untuk kelemahan (weakness) meliputi sistem irigasi pada 

lahan usatani tebu masih terbatas, banyaknya saprodi yang dibutuhkan 

untuk usahatani tebu, tingginya modal yang dibutuhkankan untuk 

usahatani tebu, masih rendahnya produksi tebu dibanding dengan 

negara asing, masih rendahnya persentase rendemen, proses 
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pengolahan produk sampingan belum optimal, rendahnya SDM petani 

dalam usahatani tebu dan sistem transparansi kemitraan yang tertutup. 

 

Analisis faktor eksternal 

 

Analisis eksternal untuk mengetahui peluang dan tantangan yang 

dihadapi usahatani tebu. Analisis eksternal digunakan untuk 

mengetahui pengaruh faktor yang menyangkut persoalan politik, 

hukum, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Hasil analisis 

eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang ada 

serta seberapa baik strategi yang telah dilakukan selama ini (Hunger 

dan Wheelen, 2003).  Analisis eksternal ini menggunakan matrik 

EFAS (External Factor Analysis Strategic) dengan langkah-langkah, 

sebagai berikut (David, 2002): 

a)  Membuat faktor utama yang berpengaruh penting pada kesuksesan 

dan kegagalan usaha yang mencakup peluang (opportunities) dan 

ancaman (threats) dengan melibatkan beberapa responden. 

b). Memberikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala 

mulai dari 100 (paling penting) sampai 0 (tidak penting), 

berdasarkan pengaruh komponen – komponen factor tersebut 

terhadap posisi strategi usahatani (semua bobot tersebut harus 

berjumlah 100 persen yang akan menjadi bobot bagi masing-

masing faktor)   

c). Menghitung rating (dalam kolom 4) untuk masing-masing faktor 

dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1, 
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berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi usahatani 

yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel 

yang masuk kategori peluang) diberi nilai mulai +1 sampai +4 

sangat baik. Pemberian nilai rating ancaman adalah sebaliknya. 

Misalnya, jika ancaman mudah untuk dipecahkan nilai ratingnya 1.   

d). Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor 

tertimbang. Menjumlahkan skor pembobotan, untuk memperoleh 

total skor pembobotan bagi usahatani yang bersangkutan. Nilai 

total ini menunjukkan bagaimana usahatani tertentu bereaksi 

terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skornya dapat 

digunakan untuk membandingkan usahatani ini dengan usahatani 

lainnya.  semua skor untuk mendapatkan skor total.  

 

Besarnya komponen tergantung pada besarnya pengaruh komponen 

tersebut pada usaha ini, dan jumlah persentase dari komponen harus 

100 persen. Bobot 10 persen berarti komponen ini kurang berpengaruh 

terhadap jalannya usahatani tebu. Bobot 15 persen berarti komponen 

berpengaruh tetapi kurang diperhatikan padahal perubahan komponen 

ini dapat menyebabkan kemajuan atau kemunduran usahatani. Bobot 

20 persen berarti komponen ini akan berpengaruh cukup besar dalam 

usahatani terhadap kemajuan dan kemundurannya. Bobot 25 persen 

berarti komponen ini dominan dalam usaha, tanpa komponen ini 

usahatani tidak akan berkembang dan usaha tidak akan berjalan 

lancer. 
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Kerangka matriks faktor strategi eksternal untuk peluang 

 ( opportunities) disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11 menunjukkan bahwa faktor strategi eksternal untuk peluang 

adalah agroklimat untuk usahatani tebu sesuai, masih tingginya 

permintaan gula dalam  negeri,  program pemerintah terus 

mendukung, adanya program swasembada gula, kapasitas giling 

masih dapat ditingkatkan, dan  produksi gula dapat ditingkatkan. 

Tabel 11. Kerangka matriks faktor strategi eksternal untuk peluang  

 ( opportunities) 

 
Komponen (%) Peluang Bobot Rating Total 

Skor 

Rangking 

Agroklimat (25) 

Tebu tanaman yg cocok 

dikembangkan di daerah 

tropis 

        

Harga dan 

Pemasaran (25) 

Masih tingginya permintaan 

gula dalam negeri 

        

 

Adanya jaminan pemasaran 

produk 

    

Program 

Pemerintah (25) 

Program pemerintah terus 

mendukung 

        

Adanya program 

swasembada gula 

        

Produksi (25) 

Produksi gula dapat 

ditingkatkan 

        

Keterangan pemberian rating : 

 

        4 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

        3 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

2 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

1 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

 

 

Pada Tabel 12, menunjukkan bahwa komponen yang mempengaruhi 

faktor strategi eksternal untuk ancaman (threats) meliputi tingginya 

harga gula lokal, rendahnya harga gula impor, adanya kebijakan impor 
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gula yang masuk pasar lokal, produksi gula negara pesaing lebih 

tinggi, Opportunity cost tanaman lain lebih tinggi. 

 

Tabel 12. Kerangka matriks faktor strategi eksternal untuk   ancaman  

(threats) 

 
Komponen (%) Ancaman Bobot Rating Total 

Skor 

Rangking 

Agroklimat (25) Iklim yang tidak menentu         

Harga dan 

Pemasaran (25) 

Belum efisien harga gula 

lokal 

        

Rendahnya harga gula impor         

Program 

Pemerintah (25) 

Adanya kebijakan impor 

gula industri yang masuk 

pasar lokal 

        

Produksi (25) 

Produksi gula negara 

pesaing lebih tinggi         

Opportunity cost tanaman 

lain lebih tinggi         

 

Keterangan pemberian rating : 

 

        4 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

        3 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

2 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

1 = Kekuatan yang dimiliki usahatani sangat kuat 

 

2. Tahap analisis 

 

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan usahatani, tahap selanjutnya adalah 

memanfaatkan semua informasi tersebut dalam  model-model 

kuantitatif perumusan strategi. Model yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah matriks SWOT atau matriks TOWS. 
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a. Analisis SWOT 

 

Analisis SWOT merupakan alat untuk memaksimalkan peranan 

faktor yang bersifat positif, meminimalisasi kelemahan yang 

terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman 

yang timbul. Hasil analisis SWOT adalah berupa sebuah matriks 

yang terdiri atas empat kuadran. Masing-masing kuadran 

merupakan perpaduan strategi antara faktor internal (kekuatan 

dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). 

Menurut David (2002), langkah-langkah dalam  menyusun 

matriks SWOT adalah sebagai berikut : 

1. Mendaftar peluang eksternal. 

2. Mendaftar ancaman eksternal. 

3. Mendaftar kekuatan internal. 

4. Mendaftar kelemahan internal. 

5. Memadukan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan 

mencatat hasilnya dalam sel S-O. 

6. Memadukan kelemahan internal dengan peluang eksternal 

dan mencatat hasilnya ke dalam sel W-O. 

7. Memadukan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan 

mencatat hasilnya dalam sel S-T. 

8. Memadukan kelemahan internal dengan ancaman eksternal 

dan mencatat hasilnya dalam sel W-T. 
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Penentuan matrik SWOT dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Strengths (S) 

Tentukan faktor-

faktor yang 

menjadi kekuatan 

Weaknesses (W) 

Tentukan faktor-

faktor yang 

menjadi kelemahan 

Opportunities (O) 

Tentukan faktor-

faktor yang menjadi 

peluang 

Strategi (SO) 

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Strategi (WO) 

Ciptakan strategi 

yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Threats (T) 

Tentukan faktor-

faktor yang menjadi 

ancaman 

Strategi (ST) 

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi (WT) 

Ciptakan strategi 

yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

menghindari 

ancaman 

 

      Gambar 3. Matriks SWOT 


