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ABSTRAK 
 
 
 Mangga gedong gincu merupakan salah satu komoditas unggulan Jawa Barat, 
khususnya di Kabupaten Cirebon. Produksi mangga gedong gincu pada tahun 2014 
mencapai 21% dari total produksi mangga di Kabupaten Cirebon sebanyak 532,14 ton. 
Produksi mangga gedong gincu yang cukup tinggi ini di Kabupaten Cirebon mempunyai 
peluang untuk pengembangan industri mangga gedong menjadi produk-produknya.  
 Penelitian ini bertujuan mendorong meningkatnya pemanfaatan potensi unggulan 
perekonomian khas kewilayahan yang memiliki potensi daya ungkit untuk peningkatan 
daya beli masyarakat secara luas, menjalin sinergitas pengembangan potensi perekonomian 
antar kab/kota dan atau antar sektor secara terpadu, efektif dan efisien, menumbuhkan 
kerjasama pembangunan antar daerah sehingga lebih fokus dalam penanganan suatu 
program/kegiatan, mengangkat dan mengembangkan produk khas kewilayahan menjadi 
icon bagi kab/kota di dalam mengembangkan perekonomian Jawa Barat, memanfaatkan 
buah mangga gedong gincu secara maksimal yang diolah menjadi produk olahannya dan 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada teknologi pengolahan mangga 
gedong gincu. 
 Metode penelitian yang digunakan untuk pengembangan UKM mangga gedong 
gincu di WKPP III wilayah Cirebon adalah survey deskriptif, kuesioner, wawancara. 
Lokasi penelitian adalah UKM puree di Losari Lor  dan UKM manisan kering mangga 
gedong gincu di Desa Kedung Dawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Analisis 
data menggunakan analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, and threats) dan 
analisis pengambilan keputusan untuk menetapkan prioritas strategi pengembangan UKM 
dengan metode AHP.   
 Hasil analisis SWOT posisi UKM puree dan UKM manisan kering mangga gedong 
gincu di Kabupaten Cirebon berada pada sel I yang berarti strategi utama untuk 
pengembangan UKM adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan 
produk. Perhitungan matriks IFE untuk UKM puree diperoleh total skor internal sebesar 
3,5432 dan matriks EFE dengan total skor sebesar 3,8420, sedangkan untuk UKM manisan 
kering mangga, total skor IFE sebesar 3,9265 dan total skor EFE sebesar 3,8182. 
Berdasarkan matriks internal-eksternal (IE) kedua UKM berada pada sel I. Terdapat 12 
gabungan alternatif strategi pengembangan untuk UKM puree dan 11 gabungan alternatif 
strategi  untuk UKM manisan kering mangga hasil analisis SWOT. Hasil analisis hierarki 
proses, prioritas strategi pertama untuk pengembangan UKM puree adalah meningkatkan 
kualitas produk, sedangkan untuk UKM manisan kering prioritas pertama adalah menjaga 
kualitas dan ciri khas produk agar dapat bersaing di pasaran.  
 

Kata kunci : Pengembangan UKM, Mangga Gedong Gincu, Analisis SWOT dan AHP 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  

 Pengembangan potensi industri di wilayah Jawa Barat menjadi satu issue 

strategis yang dikembangkan oleh pemerintahan provinsi untuk periode 2013-2018. 

Di dalam pelaksanaannya kegiatan tematik di wilayah Jawa Barat ini 

dikelompokkan ke dalam 4 wilayah tematik, yaitu : (a) WKPP I yaitu wilayah 

Bogor, (b) WKPP II yaitu wilayah Purwakarta, (c) WKPP III yaitu wilayah 

Cirebon, dan (d) WKPP IV adalah wilayah Priangan (Sumber : Bappeda Provinsi 

Jabar, 2012).  

 Keempat WKPP di atas yang menjadi objek di dalam program penelitian 

hibah bersaing yang dikembangkan oleh adalah di WKPP III wilayah Cirebon, yaitu 

di dalam rangka  Pengembangan Industri Mangga Gedong Gincu di Kabupaten 

Cirebon dan sekitarnya.  

 Mangga gedong gincu menjadi trade mark Kabupaten Cirebon, Indramayu 

dan Majalengka dan sebagian masuk ke Kabupaten Sumedang. Mangga gedong 

gincu sempat menjadi pesaing bagi penghasil mangga di seluruh dunia. Mangga 

gedong gincu  yang memiliki pola spasial kekhasan, buah mangga ini mempunyai 

ukuran, bentuk, warna, rasa dan bau yang spesifik atau khas dan sangat menarik 

(Data : Dinas Pertanian-Jabar, 20012).  

 Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sentra produksi buah mangga di 

Indonesia, salah satu produk unggulan kabupaten Cirebon adalah mangga gedong 

gincu yang merupakan unggulan nasional karena memiliki daya saing komparatif 

maupun kompetitif. Pemerintah Kabupaten Cirebon provinsi Jawa Barat terus 

memacu produktivitas mangga gedong gincu guna mendongkrak pasar ekspor. 

Pada 2014 lalu produktivitas mangga di Kabupaten Cirebon rata-rata mencapai 

65,34 kg/pohon dari total produksi mangga sebanyak 532,14 ton atau naik  sekitar 

52% jika dibanding produktivitas mangga 2013 yang hanya mencapai 31,36 

kg/pohon. Produksi gedong gincu pada tahun 2014 mencapai 21% dari total 

produksi mangga di Kabupaten Cirebon sebanyak 532,14 ton.  
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 Produksi mangga gedong gincu pada panen raya yang tinggi akan 

memberikan dampak terhadap penurunan harga ditingkat petani, maka diperlukan 

pengembangan mangga gedong gincu tidak hanya menitikberatkan pada budidaya 

tanaman, pengaturan musim panen serta sosialisasi ditingkat eksportir tetapi perlu 

usaha menumbuhkan  industri olahan mangga gedong gincu yang mampu 

menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas yang dapat bersaing di pasar 

lokal, nasional maupun internasional. Sehingga pada panen raya panen raya 

mangga gedong gincu yang tidak dapat dipasarkan atau yang memiliki grade 

rendah dapat diserap oleh kegiatan pengolahan buah-buahan menjadi produk 

olahannya yang berkualitas dan berdaya saing di pasaran, baik yang dilakukan oleh 

usaha kecil menengah (UKM) maupun industri besar.  

 Mangga gedong gincu merupakan komoditas unggulan wilayah Kabupaten 

Cirebon memiliki arti strategis, yang mempunyai keunggulan komparatif, 

kompetitif dan dapat diusahakan secara efisien. Di Kabupaten Cirebon, mangga 

gedong gincu telah diolah menjadi puree yang dilakukan oleh usaha kecil dan 

menegah (UKM) yang berlokasi  di Losari Lor dan manisan kering mangga gedong 

gincu kering yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (UKM) berlokasi di 

Desa Kedung Dawa, Kecamatan Kedawung yang menjadi lokasi penelitian.  

 Keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) pengolah mangga gedong 

gincu di Kabupaten Cirebon mempunyai peranan yang sangat penting terhadap 

perekonomian daerah, khususnya dapat membantu pemerintah dalam menciptakan 

dan menyediakan lapangan perkerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang 

jumlahnya terus meningkat yang ada di sekitar UKM. Selain itu, UKM juga 

berperan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang terlibat, serta memberikan 

nilai tambah bagi produk yang diolah. Perkembangan UKM ini merupakan 

fenomena yang menarik karena setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah usaha 

kecil menengah (UKM) di Indonesia.  

 Pengertian dari industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) 

adalah kegiatan memproses atau mengolah bahan dengan menggunakan sarana dan 

peralatan, misal mesin. Pengertian tersebut, bahwa industri adalah suatu proses 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah suatu bahan baku menjadi 
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sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Adapun pengertian 

mengenai pengembangan industri yaitu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang baik itu berbentuk perseorangan maupun organisasi dengan 

melakukan pemberian bantuan baik yang berupa materil maupun non materil 

dengan tujuan untuk menjadikannya lebih baik dari sebelumnya dengan mengolah 

sesuatu bahan baku yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

 Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) perlu diarahkan kepada 

pemanfaatan potensi sumber daya lokal, peningkatan produktivitas tenaga kerja 

pedesaan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan ketahanan pangan harus 

didasarkan pada penggalangan ”kekuatan” sumber daya lokal dan sekecil mungkin 

tergantung impor dalam membangun daerah.   

 Berkaitan dengan pengembangan industri mangga gedong gincu di 

Kabupaten Cirebon, usaha kecil dan menengah (UKM) produsen puree dan usaha 

kecil menengah (UKM) produsen manisan kering, kendala yang dihadapi oleh 

pelaku usaha adalah penyediaan bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam produksi, kualitas mangga gedong gincu yang tidak seragam dan 

produksi buah mangga yang tidak terus menerus karena produk bersifat musiman. 

Selain itu manajemen penyediaan mangga gedong gincu yang belum optimal 

dilakukan oleh pelaku usaha. Faktor ini dapat menjadi kendala untuk 

pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh sebab itu, UKM harus 

berupaya keras untuk meningkatkan daya saingnya, kalau tidak mau kehilangan 

pasar bagi produknya, para pelaku UKM bersaing dengan pelaku usaha yang 

berasal dari luar negeri dengan harga jual produknya yang cenderung lebih murah 

dibandingkan harga jual produk lokal.  

 Daya saing dalam pengembangan UKM produsen puree dan UKM produsen 

manisan ditentukan oleh kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

kedua UKM untuk memproduksi produk yang berkualitas, bahan baku yang 

kontinyu, harga jual, dan faktor internal dan eksternal UKM.  

 Di Kabupaten Cirebon terdapat 3 industri pengolah buah mangga gedong 

gincu, yaitu satu industri pengolahan puree dengan kapasitas 180.000 kg per tahun 
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dan dua industri pembuatan manisan dengan kapasitas sebanyak 12.000 kg per 

tahun. Banyaknya kebutuhan mangga gedong gincu yang diperlukan oleh UKM 

untuk produksi menuntut penyediaan mangga baku yang kontinyu dengan kualitas 

yang memenuhi standar. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku ini diperlukan 

kemitraan dalam persediaan bahan baku utama yaitu mangga gedong gincu.  

I.2.  Tujuan 

 Tujuan yang diharapkan tercapai dalam Program Penelitian Hibah Bersaing  

ini adalah : 

1. Mendorong meningkatnya pemanfaatan potensi unggulan perekonomian 

khas wilayah atau daerah yang memiliki potensi daya ungkit untuk 

peningkatan daya beli masyarakat secara luas. 

2. Menjalin sinergitas pengembangan potensi perekonomian antar kabupaten/ 

kota dan atau antar sektor secara terpadu, efektif dan efisien. 

3. Menumbuhkan kerja sama pembangunan antar daerah sehingga lebih fokus 

dalam penanganan suatu program atau kegiatan. 

4. Mengangkat dan mengembangkan produk khas wilayah/daerah yang menjadi 

icon bagi kabupaten/kota di dalam mengembangkan perekonomian Jawa 

Barat.  

5. Memanfaatkan buah mangga gedong gincu secara maksimal yang diolah 

menjadi produk olahannya.  

6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada teknologi pengolahan 

mangga gedong gincu.   

1.3.  Urgensi Penelitian 

• Semakin berkembangnya dinamika perekonomian di Jawa Barat, 

menuntut untuk memahami potensi khas wilayah di masing-masing 

kabupaten/kota yang dapat diunggulkan untuk  mendorong peningkatan  

perekonomian yang memiliki potensi daya ungkit bagi peningkatan daya 

beli masyarakat secara luas. 
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• Sesuai dengan kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota yang telah 

dimatangkan dalam beberapa forum rapat teknis selama tahun 2009-2010, 

maka sebagaimana yang telah dijalankan pada Tahun Anggaran 2014, 

maka untuk RKPD Tahun 2015 ini salah satunya adalah kegiatan Tematik 

Kewilayahan Pengembangan Industri Mangga Gedung Gincu di WKPP 

III. 

• Sebagai gambaran umum dari konteks tersebut adalah terciptanya 

Kegiatan Prioritas Tematik Kewilayahan (2013 – 2018) di Provinsi Jawa 

Barat yang dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah WKPP, yaitu WKPP I 

Bogor, WKPP II Purwakarta, WKPP III Cirebon dan WKPP IV Priangan.  
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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

 

2.1.  Gambaran Umum Kabupaten Cirebon  

2.1.1. Kondisi Geografis  

 Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah 

Provinsi Jawa Barat dengan luas 990,36 km2 (2,15% dari wilayah Jawa Barat) dan 

terletak pada 100°40’ - 100°48’ Bujur Timur dan 6°30’ - 7°00’ Lintang Selatan. 

Secara administrasi kabupaten Cirebon berbatasan dengan kabupaten Indramayu di 

bagian utara, di bagian selatan dengan kabupaten kuningan, di bagian barat laut 

dengan kabupaten Majalengka dan di Bagian timur dengan kota dari kabupaten 

Brebes (Jawa Tengah). 

 Wilayah kabupaten Cirebon secara administrasi pada tahun 2006 dibagi 

menjadi 37 kecamatan hasil pemekaran 31 kecamatan, 412 desa dan kelurahan. 

Luas areal kecamatan bervariasi dari 8,95 km2 hingga 83,18 km2. Kabupaten 

Cirebon berada pada ketinggian 0 – 300 meter di atas permukaan laut dan wilayah 

dataran rendah terletak sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Wilayah dengan tinggi 

2 – 100 meter di atas permukaan laut berada di bagian tengah dan selatan, wilayah 

perbukitan yaitu 100 – 300 meter di atas permukaan laut terletak di bagian selatan, 

sedangkan wilayah dengan ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut 

terdapat di sebagian wilayah Lemahabang, Sedong, Beber dan Palimanan.  

2.1.2. Kondisi Agroklimat 

 Secara umum wilayah kabupaten Cirebon memiliki dua musim, yaitu musim 

hujan dan musim kemarau. Suhu relatif tinggi berkisar antara 28°C - 33°C, 

sedangkan suhu terendah pada dini hari berkisar 24°C. Berdasarkan perbandingan 

jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah dari curah hujan 

tahunan, keadaan iklim kabupaten Cirebon termasuk tipe B/C (Q=56,06%) di mana 

terdapat rata-rata bulan kering 3,7 dan rata-rata bulan basah 6,6 (menurut 
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perhitungan Schmidt dan Ferguson) namun cenderung memiliki tipe iklim C 

sehingga tergolong daerah beriklim sedang berhujan.  

 Kabupaten Cirebon ditinjau dari kondisi geografis maupun agroklimat, secara 

umum wilayah kabupaten Cirebon sesuai dengan syarat tumbuh tanaman buah 

mangga sehingga dapat menunjang ketersediaan bahan baku dan lebih terjamin 

kontinuitasnya dengan risiko kegagalan yang relatif kecil.  

2.1.3. Sarana dan Prasarana Perhubungan  

 Sarana dan prasarana transportasi merupakan faktor yang sangat penting yang 

akan merupakan kunci keberhasilan suatu pembangunan, karena keberhasilan 

pembangunan dibidang pertanian dan industri serta lainnya akan sangat bergantung 

pada tinggi rendahnya mobilitas dan aksesibilitas suatu wilayah.  

 Wilayah kabupaten Cirebon memiliki tingkat aksesibilitas yang relatif tinggi, 

karena didukung keragaman serta kelengkapan prasarana perhubungan darat, laut 

dan udara sehingga sangat menunjang pengembangan investasi bisnis. Prasarana 

jalan di Kabupaten Cirebon relatif menjangkau semua desa, baik berupa hot mix, 

pengerasan aspal dan jalan tanah berbatu. Desa-desa yang berada di dataran rendah 

pada ketinggian di bawah 100 m di atas permukaan laut yang merupakan daerah 

dengan katagori layak untuk pengembangan tanaman buah-buahan khususnya 

tanaman buah mangga pada umumnya sudah dijangkau jalan raya.   

2.2. Pengertian Roadmap  

 Peta jalan atau roadmap adalah suatu arahan langsung (direction) bagi usaha 

pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. 

Esensi sebuah peta jalan adalah adanya jalur-jalur (paths) pengembangan yang bila 

diikuti akan membawa pelakunya mencapai tujuan pengembangan tersebut. Jalur-

jalur ini disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang 

melekat pada konteks, situasi, dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat 

mengantarkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang 

tinggi. 

 Efektivitas dan efisiensi dicapai melalui proses pengembangan yang terukur 

dan sistematis. Ada tiga prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun langkah 
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dan tahapan pengembangan, yaitu :  

1)  Perencanaan yang realistis. 

2)  Implementasi yang terukur. 

3)  Kontinuitas antar kegiatan yang terjaga  

 Perencanaan yang realistis berarti sasaran pengembangan dan langkah-

langkah yang akan dilaksanakan harus bisa dicapai dari kondisi saat ini. Roadmap 

industri Tematik Buah Gedong Gincu dilakukan secara interaktif melalui beberapa 

tahapan, dan tiap tahapan dijalankan berdasarkan kondisi saat itu (existing 

condition). Tiap tahapan memiliki target-target tertentu, dan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan berusaha membawa dari kondisi baseline ke pencapaian target-

target tersebut. Prinsip berpegang pada realitas menjamin tiap langkah didasarkan 

pada kondisi yang sebenarnya, sehingga tiap kegiatan yang dilakukan relevan (tidak 

mengada-ada). Implementasi prinsip ini mensyaratkan kemampuan untuk 

“memotret” kondisi pada satu periode waktu tertentu, menyusun target-target yang 

achievable, dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang efektif dalam mencapai 

target-target tersebut.  

 Pengembangan yang bersifat interaktif juga mensyaratkan dengan tahap yang 

optimum, dalam arti tahap-tahap yang ditetapkan mampu menghadirkan efek atau 

dampak peningkatan utilisasi ‘Program Tematik Kewilayahan’ yang optimum. 

Artinya, meskipun pengembangan ‘Program Tematik Kewilayahan’ masih 

berlangsung, hasil-hasil yang diperoleh saat itu telah bisa dimanfaatkan secara 

maksimal. 

 Prinsip kedua, implementasi yang terukur, digunakan untuk keperluan 

pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pengembangan, 

kemajuan yang diperoleh harus dapat diukur dan dibandingkan. Kepentingan ini 

terkait juga dengan prinsip pertama di atas, karena untuk bisa menjalankan tahapan 

berikutnya, harus diketahui dahulu kemajuan yang dicapai dalam tahapan 

sebelumnya. Kuberukuran dicapai melalui identifikasi sasaran-sasaran dan 

indikator pencapaiannya.  

 Indikator-indikator ini bersifat kuantitatif dan digunakan sebagai acuan 

(referensi) dalam pengukuran pencapaian sasaran, dengan membandingkan antara 



	 9	

	

kondisi baseline, kondisi yang harus dicapai atau sasaran yang ditetapkan, dan 

capaian yang sebenarnya, dapat diketahui seberapa jauh tingkat kemajuan 

pengembangan.  

 Pengetahuan tentang kemajuan ini sangat berguna untuk menentukan 

langkah-langkah selanjutnya. Jika misalnya ada penyimpangan dari rencana yang 

telah ditetapkan, hasil pemantauan (monitoring) dapat menjadi dasar bagi usaha-

usaha perbaikan dan akselerasi.  

 Prinsip ketiga, kontinuitas antar kegiatan, berfungsi menjalin satu kegiatan 

dengan kegiatan lain dalam membangun satu rangkaian program yang utuh. 

Kontinuitas kegiatan dimulai sejak tahap perencanaan. Penyusunan kegiatan 

dilakukan dengan memperhatikan urutan dan persyaratan (prerequisite) dari tiap 

kegiatan. Ada kegiatan yang baru dapat dimulai setelah kegiatan prerequisite atau 

kegiatan persyaratan diselesaikan. 

 Selanjutnya kontinuitas antar kegiatan harus dijaga pada saat implementasi 

kegiatan-kegiatan pengembangan, terutama dari aspek ketersediaan sumber daya 

yang berupa sumber daya manusia dan anggaran. Di dalam kerangka pendekatan 

sistem  untuk pengembangan pola tematik kewilayahan ini, kendala yang sering 

muncul adalah komitmen untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya 

dalam rencana anggaran tahunan. Roadmap tanaman pangan, yaitu mangga gedong 

gincu akan menyajikan rumusan strategi dan kebijakan memperkuat agribisnis 

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 Di dalam menyusun roadmap untuk pengembangan komoditas tanaman 

pangan di kabupaten/kota pascapanen di tingkat provinsi memerlukan data 

sekunder maupun primer dari berbagai sumber di daerah. Instrumentasi 

perencanaan dalam bentuk roadmap komoditas unggulan ini diharapkan dapat 

berperan sebagai acuan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam 

menyusun perencanaan pembangunan serta pedoman dan arah bagi masyarakat 

petani dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang ada atau merancang 

investasi baru dalam pengembangan komoditas. Salah satu bentuk anatomi dari 
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sebuah Peta Jalan (roadmap) dapat dilihat dalam Gambar 1 dan Gambar 2 di bawah 

ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh Bentuk Struktur Roadmap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Roadmap Industri Mangga Gedong Gincu  
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2.3. Format Roadmap Industri Mangga  Gedong Gincu  

 Format roadmap pengembangan industri mangga gedong gincu ditulis 

berdasarkan alur pikir dan pengembangan dari beberapa masukan para ahli dan 

pelaku usaha langsung di lapangan serta OPD terkait, baik di daerah maupun di 

tingkat provinsi, kemudian bahan olahan akan menyesuaikan kepada batasan 

kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh kantor BAPEDA Provinsi Jawa Barat. 

Gambaran roadmap yang dikembangkan, dapat dilihat pada Gambar 1.  

Tabel 1. Format Roadmap Industri Mangga Gedong Gincu 
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2.4. Analisis SWOT  

 Di dalam kajian ini, digunakan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman  di dalam rangka memetakan potensi industri 

buah Gedong Gincu di WKPP Wilayah III. Analisis ini diarahkan pada identifikasi 

faktor-faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh dalam 

pengembangan strategi kebijakan industri tematik buah mangga Gedong Gincu.  

 Hasil identifikasi faktor internal dan faktor eksternal dinilai bobot (B) dan 

Derajat prioritasnya (Dp). Pembobotan faktor internal dan eksternal dilakukan pada 

komponen-komponen pembentuknya atas dasar kondisi eksisting yang dapat dinilai 

pada skala 1,00 (sangat baik) hingga 0,00 (tidak baik). Sedangkan derajat prioritas 

dinilai pada skala 1 (tidak penting) hingga 5 (sangat penting).  Hasil perkalian 

antara bobot (B) dan derajat prioritas (Dp) akan menghasilkan skor (S) pada 

masing-masing komponen. Penjumlahan pada masing-masing komponen 

menghasilkan skor pada faktor, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2.  Lembar Kerja Justifikasi Faktor dan Komponen Pembentuk SWOT 

 
 Hasil perhitungan pada total kekuatan dan kelemahan menunjukkan posisi 

pada sumbu X, sedangkan pada total peluang dan ancaman akan menunjukkan 

Faktor/Komponen Bobot 
(B) 

Derajat Perioritas 
(Dp) 

Skor 
(S) = B x Dp 

Faktor Internal  
Kekuatan :  
1. ......................................	
2. ......................................	
3. ......................................	

 
 
............................. 
............................. 
............................. 

 
 
................................ 
................................ 
................................ 

 
 
............................. 
............................. 
............................. 

Kelemahan :  
1. ......................................	
2. ......................................	
3. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............	

 
............................. 
............................. 
............................. 

 
................................ 
................................ 
................................ 

 
............................. 
............................. 
............................. 

Total (Kekuatan – kelemahan) ............................. ................................ ............................. 
Faktor Eksternal  
Peluang :  
1. .......................................	
2. .......................................	
3. .......................................	

 
 
............................. 
............................. 
............................. 

 
 
................................ 
................................ 
................................ 

 
 
............................. 
............................. 
............................. 

Ancaman :  
1. .......................................	
2. .......................................	
3. .......................................	

 
............................. 
............................. 
............................. 

 
............................... 
............................... 
............................... 

 
............................. 
............................. 
............................. 

Total (Peluang – Ancaman)  ............................. ............................... ............................. 
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posisi pada sumbu Y.  Berdasarkan tabel SWOT di atas ‘posisi tematik kewilayahan 

industri buah mangga Gedong Gincu’  dapat dipetakan ke dalam empat posisi, yaitu 

apakah berada pada Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, atau Kuadran IV. 

Gambaran strategi umum bagi posisi pada masing-masing kuadran dapat dilihat 

pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Matriks Posisi SWOT  
 
1) Kuadran I  

 Posisi pada kuadran I menunjukkan bahwa ‘kondisi tematik kewilayahan 

pengembangan buah mangga gedong gincu’  sangat menguntungkan karena 

memiliki kekuatan dan peluang untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pada 

situasi ini, strategi umum yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif.  

2) Kuadran II  

 Posisi pada kuadran II menunjukkan bahwa ‘kondisi tematik kewilayahan 

pengembangan buah mangga gedong gincu’ menghadapi berbagai ancaman, namun 

masih memiliki kekuatan internal. Pada situasi ini, strategi umum yang harus 

diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka 

panjang dengan strategi diversifikasi.  

 

 

Kekuatan

Kelemahan

PeluangAncaman

Kuadran	IKuadran	II

Kuadran	IIIKuadran	IV
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3) Kuadran III  

 Pada kuadran III, menunjukkan bahwa ‘kondisi tematik kewilayahan 

pengembangan buah mangga gedong gincu’ memiliki peluang besar, tetapi di lain 

pihak juga memiliki kelemahan internal. Pada situasi ini, strategi umum yang harus 

diterapkan adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga mampu 

merebut peluang pasar yang lebih baik.  

4) Kuadran IV 

 Posisi pada kuadran IV menunjukkan bahwa ‘kondisi tematik kewilayahan 

pengembangan buah mangga gedong gincu’  tidak menguntungkan dimana selain 

menghadapi masalah kelemahan internal juga menghadapi berbagai ancaman. Pada 

situasi ini, strategi umum yang harus diterapkan adalah bertahan atau defensif. 

 Selanjutnya, posisi yang diperoleh dianalisis mengacu pada hasil identifikasi 

‘kondisi tematik kewilayahan pengembangan buah mangga gedong gincu’. 

Meskipun secara kuantitatif telah menunjukkan strategi yang perlu diterapkan, 

namun faktor-faktor lain dipertimbangkan sebagai dasar penetapan strategi dan 

metrik strategi SWOT dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Matriks Strategi SWOT 
                Faktor Internal 
 
Faktor Eksternal 

Kekuatan 
(Strengths, S) 

Kelemahan 
(Weakness, W) 

Peluang 
(Opportunity, S) 

Strategi SO  
Menciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang.   

Strategi WO 
Menciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan 
peluang.   

Ancaman  
(Threaths, T) 

Strategi ST 
Menciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan untuk 
mengatasi ancaman. 

Strategi WT  
Menciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
dan menghindari ancaman. 

 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, langkah berikutnya adalah 

pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kombinasi 

strategi yang tepat sehingga kelemahan/ancaman dapat diminimalkan atau 

dihindari. Pada pengambilan keputusan strategis ini, maka akan ditentukan 
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langkah-langkah aksi guna melengkapi program yang dapat diimplementasikan 

secara bertahap mulai tahun 2014 hingga tahun 2018.  

2.5. Penggunaan AHP (Analytical Hierarchy Process) Dalam Pengambilan 
Keputusan  
 

 Pengambilan keputusan sudah menjadi bagian dalam kehidupan, kadangkala 

diperhadapkan pada dua atau lebih pilihan, atau pilihan mudah hingga yang paling 

sulit. Pada pengambilan keputusan yang melibatkan suatu sistem (sederhana atau 

kompleks) atau keputusan yang sifatnya menentukan perjalanan 

perusahaan/organisasi bahkan negara maka keputusan tentu akan sulit jika hanya 

mengandalkan intuisi, sehingga pengambilan keputusan dilakukan setelah suatu 

melalui proses tertentu. Kemungkinan sudah pernah mendengar AHP atau Analytic 

Hierarchy Process. AHP merupakan salah satu alat bantu dalam pengambilan 

keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty pada tahun 70an. Prosedur ini 

begitu powerfull sehingga sudah diaplikasikan secara luas dalam pengambilan 

keputusan yang penting. Penggunaan AHP bukan hanya untuk institusi pemerintah 

atau swasta namun juga dapat diaplikasikan untuk keperluan individu terutama 

untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan 

strategi prioritas. Mengapa AHP dapat diandalkan, karena dalam AHP suatu 

prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya 

telah didekomposisi (struktur) terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas 

didasarkan pada suatu proses yang terstruktur (hierarki) dan masuk akal. Jadi pada 

intinya AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menyusun 

suatu hirarki kriteria, dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan lalu 

menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas 

(kesimpulan). Menurut Saaty (1991), metode AHP merupakan suatu alat untuk 

menentukan pengaruh suatu elemen terhadap suatu permasalahan. Penentuan ini 

dilakukan melalui skala perbandingan fundamental atas kemampuan individu, yang 

dibandingkan secara berpasangan terhadap beberapa elemen. Lebih lanjut Saaty 

mengatakan bahwa dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit, 

terdapat tiga prinsip yaitu menyusun hirarki, menetapkan prioritas, dan konsistensi 

logis.  Salah satu metode yang dapat dipakai oleh pengambil keputusan untuk bisa 
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memahami kondisi suatu sistem dan membantu di dalam melakukan prediksi dan 

pengambilan keputusan adalah Proses Hirarki Analitik (Analytic Herarchy 

Process). Saaty (1991) menyatakan bahwa pada dasarnya metode Proses Hirarki 

Analitik (PHA) adalah memfokuskan suatu situasi yang kompleks tak terstruktur, 

ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian atau variabel itu ke dalam 

suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang 

relatif pentingnya setiap variabel, dan mensintesis berbagai pertimbangan itu untuk 

menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak 

untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Sejalan dengan itu, dalam 

memecahkan persoalan dengan AHP (decomposition)¸ prinsip penilaian komparatif 

(comparative judgment), prinsip sintesa prioritas (synthesis of priority) dan prinsip 

konsistensi logis (logical consistency) (Sutrisno Badri, 2011).  

2.5.1. Menyusun Hierarki 

1.  Decomposition, yaitu pemecahan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika 

ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap 

unsur-unsurnya sampai tak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, 

sehingga didapatkan beberapa tingkatan (hirarki) dari persoalan tadi. Apabila 

digambarkan kedalam bentuk bagan hierarki seperti pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bentuk Bagan Hierarki (Sumber : Saaty, 1991) 

 

 

Tujuan

Kriteria 1 Kriteria 4Kriteria 2 Kriteria 3

Pilihan 1 Pilihan 4Pilihan 2 Pilihan 3
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2. Comparative Judgment  

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen 

pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian itu 

merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-

elemen. Hasil dari penilaian disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan 

maktriks pairwise comparison, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Skala AHP dan Definisinya 
Skala Defenisi dari "Importance" 

 
1 

3 

5 

7 

9 

2, 4, 6, 8 

 
Sama pentingnya (Equal Importance)  

Sedikit lebih penting (Slightly more Importance) 

Jelas lebih penting (Materially more Importance)  

Sangat jelas penting (Significantly more Importance)  

Mutlak lebih penting (Absolutely more Importance)  

Ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan (Compromise values) 

 Sumber :  Saaty, T.L., (1991) The Analytical Hierarchy Process: Planning, 
Priority Setting, Resource Allocation. 

 

 Ada dua tahap penilaian atau membandingkan antar elemen yaitu 

perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria. 

Perbandingan antar kriteria dimaksudkan untuk menentukan bobot untuk masing-

masing kriteria. Di sisi lain, perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria 

dimaksudkan untuk melihat bobot suatu pilihan untuk suatu kriteria. Dengan 

perkataan lain, penilaian ini dimaksudkan untuk melihat seberapa penting suatu 

pilihan dilihat dari kriteria tertentu. Dalam melakukan penilaian/perbandingan, ahli 

yang mengembangkan AHP mengunakan skala dari 1 sampai dengan 9. Jika pilihan 

A dan B dianggap sama (indifferent), maka A dan B masing-masing diberi nilai 1. 

Jika misalnya A lebih baik/lebih disukai dari B, maka A diberi nilai 3 dan B diberi 

nilai 1/3.  
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Contoh : Pair – Wise Comparison Matrix pada suatu level of hierarchy, yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baris 1 kolom 2 : Jika C dibandingkan D, maka C sedikit lebih penting/cukup 

penting dari D yaitu sebesar 3, artinya C moderat pentingnya daripada D, dan 

seterusnya.  Angka 3 bukan berarti bahwa C tiga kali lebih besar dari D, tetapi C 

moderat importance dibandingkan dengan D, sebagai ilustrasi perhatikan matriks 

resiprokal berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Membacanya atau membandingkannya, dari kiri ke kanan. Jika C 

dibandingkan dengan D, maka D very strong importance daripada C dengan nilai 

judgement sebesar 7. Dengan demikian pada baris 1 kolom 2 diisi dengan kebalikan 

dari 7 yakni 1/7. Artinya, C dibanding D maka D lebih kuat dari C. Jika C 

dibandingkan dengan E, maka C extreme importance daripada E dengan nilai 

judgement sebesar 9. Jadi baris 1 kolom 3 diisi dengan 9, dan seterusnya.  
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3.  Synthesis of Priority. Pada setiap matriks “pairwise comparison” terdapat 

local priority. Oleh karena “pairwise comparison” terdapat pada setiap 

tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesa di 

antara local priority tersebut. Pengurutan elemen-elemen tersebut menurut 

kepentingan relatif melalui prosedur sintesa yang dinamakan priority setting. 

4.  Logical consistency. Konsistensi dalam hal ini mempunyai dua makna. 

Pertama bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan 

keseragaman dari relevansinya. Kedua bahwa tingkat hubungan antara objek-

objek didasarkan pada kriteria tertentu misalnya sama penting, sedikit lebih 

penting, jelas lebih penting, mutlak lebih penting (Mulyono, 1991 di dalam 

Sutrisno Badri, 2011).  

2.5.2. Penggunaan Metode AHP 

 Antono Adhi (2010) menyatakan AHP dapat digunakan dalam memecahkan 

berbagai masalah diantaranya untuk mengalokasikan sumber daya, analisis 

keputusan manfaat atau biaya, menentukan peringkat beberapa alternatif, 

melaksanakan perencanaan ke masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan 

prioritas pengembangan suatu unit usaha dan permasalahan kompleks lainnya. 

Secara umum, langkah-langkah dasar dari AHP dapat diringkas dalam penjelasan 

berikut ini :  

1.  Mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan  

Jika AHP digunakan untuk memilih alternatif atau penyusunan prioritas 

alternatif, maka pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. 

2.  Menyusun masalah dalam struktur hirarki  

Setiap permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan 

terstruktur. 

3. Menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada tingkat hirarki  

Proses ini menghasilkan bobot elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga 

elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Langkah 

pertama pada tahap ini adalah menyusun perbandingan berpasangan yang 

ditransformasikan dalam bentuk matriks, sehingga matriks ini disebut matriks 
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perbandingan berpasangan. Pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh 

nilai bobot kriteria adalah dengan langkah-langkah berikut : (a) Menyusun 

matriks perbandingan dan (b) Matriks perbandingan hasil normalisasi 

4.  Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang 

didapatkan pada tiap tingkat hirarki.  

Konsistensi perbandingan ditinjau dari per matriks perbandingan dan 

keseluruhan hirarki untuk memastikan bahwa urutan prioritas yang dihasilkan 

didapatkan dari suatu rangkaian perbandingan yang masih berada dalam batas-

batas preferensi yang logis. Setelah melakukan perhitungan bobot elemen, 

langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konsistensi matriks. Untuk 

melakukan perhitungan ini diperlukan bantuan table Ratio Index (RI) yang 

nilainya untuk setiap ordo matriks dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Urutan Matriks 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ratio  

Indeks 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 

Urutan Matriks 9 10 11 12 13 14 15 
Ratio 

Indeks 1,45 1,49 1,48 1,51 1,56 1,57 1,59 

 

Dengan tetap menggunakan matriks di atas, pendekatan yang digunakan 

dalam pengujian konsistensi matriks perbandingan adalah : 

a.  Melakukan perkalian antara bobot elemen dengan nilai awal matriks dan 

membagi jumlah perkalian bobot elemen & nilai awal matriks dengan 

bobot untuk mendapatkan nilai eigen. 

b.  Mencari nilai matriks 

Nilai matriks merupakan nilai rata-rata dari nilai eigen yang didapatkan 

dari perhitungan sebelumnya. 

c.  Mencari nilai Consistency Index (CI). 

Dimana CI = λmaks – n/(n - 1), dan N adalah jumlah elemen dalam 

matriks. 

d.  Mencari nilai Consistency Ratio (CR) 

Dimana CR = CI/RI 

Suatu matriks perbandingan disebut konsisten jika nilai CR < 0,10.  
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2.5.3. Kelebihan Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

 Kelebihan AHP dibandingkan dengan lainnya adalah : 

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekwensi dari kriteria yang dipilih, 

sampai pada subkriteria yang paling dalam 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkosistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan 

3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas 

pengambilan keputusan. 

Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang 

multi obyektif dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan 

preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Jadi, model ini merupakan suatu 

model pengambilan keputusan yang komprehensif.  

2.6. Mangga Gedong Gincu  

 Mangga Gedong Gincu merupakan salah satu kultivar mangga (Mangifera 

indica) yang harga buahnya paling tinggi dibandingkan dengan mangga lainnya di 

Indonesia. Buah mangga gedong gincu ini mempunyai ukuran, bentuk, warna, rasa 

dan bau yang spesifik (khas) dan sangat menarik. Bentuk buah yang agak bulat, 

berukuran sedang, warna kulit buah yang kuning cerah, merah keunguan serta 

daging buah berwarna kuning cerah dengan rasa manis legit disertai bau harum 

membuat banyak disukai.  

 Mangga Gedong Gincu menjadi trade mark Kabupaten Cirebon, Indramayu 

dan Majalengka. Karena diantara daerah yang ada di Indonesia kelihatannya daerah 

Wilayah III Cirebon yang cocok dengan habitat pertumbuhannya, sehingga 

kehadiran  mangga gedong gincu sempat menjadi pesaing bagi penghasil mangga 

di seluruh dunia seperti India, Pakistan, Thailand, Israel, Meksiko dan negara-

negara Amerika Latin lainnya (Mizu Istianto, 2014). 

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa mangga gedong gincu 

menjadi “Ikon” Buah bagi Wilayah III Cirebon terutama untuk Kabupaten Cirebon, 

Indramayu dan Majalengka. Komoditas mangga gedong gincu mempunyai peranan 

penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia baik ditinjau dari sisi kesehatan 
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maupun ekonomi. Menurut Mizu Istianto dan Muryati (2014) beberapa kandungan 

mineral yang terkandung di dalam mangga gedong gincu dan cukup tinggi sangat 

penting untuk kesehatan, antara lain potasium, besi, selenium. Potasium 

bermanfaat  untuk menurunkan resiko tekanan darah tinggi.  Besi untuk mengatasi 

gejala anemia serta mengganti unsur tersebut yang banyak dikeluarkan saat 

menstruasi.  Selenium berguna untuk melindungi dari serangan jantung. Kalsium 

untuk mengurangi gejala kekeroposan tulang (osteoporosis). 

 Karakter unggul lainnya yang dimiliki gedong gincu antara lain warna kulit 

kuning kemerahan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5, memiliki rasa manis 

keasaman, serta aroma harum. Selain karakter tersebut,  mangga gedong gincu juga 

memiliki manfaat untuk kesehatan karena kandungan nutrisinya yang diperlukan 

oleh tubuh, kandungan nutrisi yang terdapat di dalam mangga gedong gincu dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan Nutrisi Mangga Gedong Gincu per 100 g 

Komponen Jumlah 
Vitamin A                 3.894 I.U. 
Vitamin B 1               0,06 mg. 
Vitamin B2                0,06 mg 
Vitamin B3               0,584 mg 
Vitamin B5                0,160 mg 
Vitamin B6               0,134 mg 
Vitamin B9               14 ug 
Vitamin C                 41 mg. 
Vitamin E                 1.120 mg ATE 
Beta karoten            445 ug 
Potasium                  156 mg 
Kalsium                     10 mg. 
Besi                         0,13 mg 
Fosfor                     11 mg. 
Selenium                  0,6 mcg 
Protein                    0,51 g 
Karbohidrat              17 g 
Lipid                        0,27 g 
Serat                      1,8 g 
Kalori                       65 Kcal 

Sumber : Mizu Istianto dan Muryati, 2014  
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Gambar 5. Mangga Gedong Gincu (Sumber : Mizu Istianto dan Muryati, 2014) 

 Mangga gedong gincu adalah tanaman buah yang mulai dikembangkan dan 

dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Cirebon 

khususnya. Selain rasanya yang manis, buah gedong gincu memiliki daya tarik 

tersendiri dari segi bentuk dan warnanya. Bentuknya yang seperti apel dan warna 

semu merah di bagian ujung buah membuat masyarakat luar daerah Cirebon tertarik 

untuk membeli atau sekedar untuk mencicipi rasa buah mangga varitas ini. 

 Kehadiran mangga gedong gincu di Cirebon sebenarnya sudah dirasakan 

puluhan tahun lamanya. Walaupun sebenarnya buah mangga jenis ini pada awalnya 

tumbuh di daerah Indramayu, tapi pengembangan dan pembudidayaannya banyak 

dilakukan di daerah Cirebon umumnya dan khususnya daerah Sedong Kabupaten 

Cirebon. Selain karena memang seimbangnya antara suhu dan kelembaban daerah 

Cirebon, buah gedong gincu ternyata bisa mengangkat sebagian perekonomian para 

petani Kabupaten Cirebon. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa petani pada 

tahun 2009 berhasil mengekspor hasil panen buah jenis ini.  

 Mangga gedong gincu selain dapat dikonsumsi dalam bentuk segar, juga 

dapat diolah menjadi produk turunan mangga, diantaranya dodol mangga, keripik 
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mangga, selai mangga, manisan mangga dan sirup mangga, puree mangga dan 

produk lainnya.  

 Standar Kualitas Mangga Gedong Gincu diadasarkan pada : 

*  Ukuran buah (besar atau kecil), makin besar makin baik 

*  Warna pangkal buah (merah atau kuning), makin merah makin baik 

*  Tingkat kerusakan fisik (memar atau terkena hama pengakit) makin mulus 

makin baik 

*  Bentuk buah (berlekuk atau tidak berlekuk), tidak berlekuk makin baik 

*  Lapisan lilin (ada atau tidak), masih ada lapisan lilin makin baik 

*  Percikan getah pada kulit buah, makin sedikit getah yang menodai kulit buah 

makin baik.  

 Sedangkan standar umum buah yang dapat dijual adalah: buah bersih, 

mulus, bentuk normal. Grading dilakukan berdasarkan berat yaitu untuk Grade A > 

250 g/buah dan Grade B 200 – 250 g/buah. Diluar kriteria tersebut biasanya dijual 

ke pedagang buah lokal. Pengemasan secara tradisional dengan menggunakan 

keranjang bambu dan secara modern buah dikemas dalam kotak plastik (Belliana, 

2010). 

2.7. Puree dan Manisan Kering Mangga Gedong Gincu  

 Pengolahan mangga gedong gincu menjadi produknya dengan menggunakan 

teknologi pengolahan diperuntukkan untuk meningkatkan nilai tambah buah 

mangga gedong gincu dalam memenuhi permintaan konsumen, baik konsumen 

industry maupun konsumen individu. Pengolahan buah mangga gedong gincu 

menjadi produk-produknya untuk memperpanjang daya simpan dan jangkauan 

pemasarannya lebih luas serta cita rasa buah sesuai dengan cita rasa buah segarnya 

dapat dinikmati meskipun di luar musim panen. Selain itu pengolahan buah mangga 

bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi panen raya, sehingga dapat 

menanggulangi kehilangan nutrisi untuk buah yang tidak terolah.  

 Puree yang merupakan hasil olahan mangga gedong gincu, teknologi 

pengolahannya cukup sederhana. Pengolahan mangga menjadi puree diawali 

dengan pengupasan, pembuatan bubur, pengawetan, pengemasan dan produk siap 

dijual atau diolah lebih lanjut. Puree mangga kaya akan gizi, mengandung ber- 
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bagai vitamin dan mineral antara lain karbohidrat 11,2-18,7 g, kalsium 13-16 mg, 

fosfor 9-10 mg, besi 0,2-1,9 mg, vitamin A 1.200- 6.250 SI, vitamin B 0,03-0,8 mg, 

dan vitamin C 6-30 mg dalam setiap 100 g bahan. Namun karena kaya nutrisi, puree 

mangga sangat di- sukai oleh mikroorganisme sebagai tempat hidupnya. Karena itu 

puree harus diawetkan.  

 Pengawetan yang sesuai untuk puree adalah pembekuan dan sebelum 

dibekukan, puree dipanaskan terbatas untuk inaktivasi enzim. Penggunaan panas 

untuk mengawetkan produk pangan yang berasam tinggi seperti puree mangga 

dikenal dengan istilah pasteurisasi. Produk pangan yang dapat dipasteurisasi harus 

memiliki pH kurang dari 4,5 sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus untuk 

membunuh mikroba patogen peng- hasil racun botulinin. Melalui rangkaian 

penelitian dapat ditentukan suhu dan lama waktu pasteurisasi yang dapat 

menurunkan jumlah mikroba. Berdasarkan jumlah mikroba awal pada bahan, puree 

mang- ga yang disiapkan secara higienis hanya memerlukan waktu pasteurisasi 

selama 1-3 menit pada suhu 90oC. Caranya, puree dilewatkan dalam pasteurizer 

dan langsung dimasuk- kan ke dalam botol.  

 Penentuan tanggal kedaluwarsa sangat penting dalam pemasaran produk 

karena akan memberikan daya saing dan jaminan mutu pada konsumen. Untuk 

puree yang ditambahkan gula hingga mencapai 20oBrix, perubahan total asam dan 

warna mangga mengikuti orde sa- tu, sedangkan rasa asam dan manis mengikuti 

orde nol. Bila dipasteurisasi pada suhu 65oC selama 15 menit dan disimpan pada 

suhu 7oC maka dugaan umur simpan puree adalah 11,2 bulan. Pengawetan puree 

dapat pula dilakukan dengan menambahkan gula pasir sebelum pemanasan. Gula 

ditambahkan maksimum sampai 40oBrix, karena bila melebihi takaran tersebut 

puree akan menjadi keras seperti jeli. Dengan kadar gula tersebut puree akan lebih 

awet. Sering kali pelanggan menginginkan puree tanpa gula karena pengolahan 

puree menjadi jus banyak menggunakan sirup glukosa atau fruktosa (Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, 2005).  

 Mangga gedong gincu selain diolah menjadi puree, dapat pula dilakukan 

pengolahan menjadi manisan kering mangga. Pengolahan mangga gedong gincu 
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menjadi manisan kering merupakan suatu upaya pengawetan dengan penambahan 

gula. Tujuan pemberian gula dengan kadar yang tinggi pada manisan mangga, 

selain untuk memberikan rasa manis, juga untuk mencegah tumbuhnya 

mikroorganisme (jamur dan kapang). Dalam proses pembuatan manisan buah ini 

juga digunakan air garam dan air kapur untuk mempertahankan tekstur (Direktorat 

Pengolahan Hasil Pertanian, 2009). 

 Pembuatan manisan mangga gedong gincu merupakan usaha kerajinan yang 

telah banyak dilakukan orang sejak dahulu. Usaha ini memerlukan ketrampilan atau 

pengalaman yang khusus. Ada 2 macam bentuk olahan manisan mangga, yaitu 

manisan basah dan manisan kering. Manisan basah diperoleh setelah penirisan buah 

dari larutan gula, sedangkan manisan kering diperoleh bila manisan yang pertama 

kali dihasilkan (manisan basah) dijemur sampai kering. Mangga yang biasa 

digunakan untuk membuat manisan basah adalah jenis buah yang cukup keras, 

seperti pala, mangga, kedondong, kalang-kaling, dan lain-lainnya. Sedangkan 

buah-buahan yang biasa digunakan untuk membuat manisan kering adalah jenis 

buah yang lunak seperti pepaya, sirsak, dan lain-lainnya.  

 Mangga yang akan digunakan dalam pembuatan manisan mangga kering 

adalah buah mangga segar. Buah Mangga yang dipilih adalah buah mangga yang 

tua tetapi masih keras (setengah matang) yang tidak beraroma terpentin, tidak ada 

rasa gatal pada saat mentah, dan berserat halus seperti mangga gadong. Menurut 

Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, (2009), pembuatan manisan kering mangga 

dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Pemilihan buah Mangga   

Buah Mangga dipilih yang matang penuh, masih segar, tidak rusak/cacat dan 

tidak busuk.   

2. Pengupasan dan perendaman dalam larutan garam   

Daging buah dipisahkan dari kulitnya dengan menggunakan pisau stainless 

steel dan Perendaman dalam larutan garam 1- 2% selama 1(satu) hari   

3. Potongan buah direndam dalam air kapur 1 – 2% selama 30 menit.  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4. Pencucian   

Irisan buah mangga tersebut dicuci dengan air bersih dan ditiriskan agar air 

dapat menetes tuntas. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa air 

kapur untuk menuju tahap/proses selanjutnya.   

5. Perebusan (liching)   

Untuk menonaktivkan enzim pencoklatan diperlukan proses liching, buah 

dimasukkan kedalam air mendidih 2-3 menit diangkat.   

6. Penyiapan larutan gula 

Larutan air gula, dipersiapkan dengan proses :  	

Larutan ringan (light syrup) : Perbandingan air dengan gula pasir adalah 1:1. 

Artinya setiap 1 kg gula pasir dilarutkan dalam air sebanyak 1,2 liter, 

Penambahan bahan tambahan makanan berupa asam sitrat 1,5 gram/liter.   

Larutan sedang (Medium syrup) : Perbandingan air dengan gula pasir adalah 

1:2. Artinya setiap 2 kg gula pasir dilarutkan dalam air sebanyak 1,2 liter, 

Penambahan bahan tambahan makanan berupa asam sitrat 1,5 gram/liter.  

Larutan berat (Heavy syrup): Perbandingan air dengan gula pasir adalah 1: 3. 

Artinya setiap 3 kg gula dilarutakan dalam 1,2 liter Penambahan bahan 

tambahan makanan berupa asam sitrat 1,5 gram/liter.  

7.  Perendaman Dalam Larutan Gula  

Setelah dingin, irisan mangga dimasukkan ke dalam larutan gula secara 

secara bertahap :  

Perendaman I : Gula dengan konsentrasi rendah direndam selama 1 har 

Perendaman II : Gula dengan konsentrasi sedang direndam selama 1 hari  

Perendaman III : Gula dengan konsentrasi Jenuh direndam selama 1 hari  

Setelah itu baru di laksanakan proses pengeringan buah dengan menggunakan 

tunnel dyrer atau molen dryer  

8.  Pengeringan  

Setelah proses perendaman selesai irisan buah mangga diangkat dan 

dimasukan kedalam dryer dan dikeringkan suhu 50 o C selama 24 jam. 

Setelah pengeringan selesai dapat dikemas dalam plastik atau alumunium foil  
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Jenis Manisan mangga dengan taburan gula pasir (Cristal Dried Pinepaple) : 

Dalam keadaan setengah kering, manisan mangga itu ditaburi gula pasir 

secukupnya dan dikeringkan dengan angin sampai kering (menggunakan alat 

rotary drum yang dilengkapi dengan blower) dan dapat dikemas  
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BAB III 
METODE PENELITIAN  

 

 Penelitian ini membuat suatu pengembangan usaha kecil dan menengah 

(UKM) produsen puree dan manisan kering mangga gedong gincu. Lokasi untuk 

UKM yang memproduksi puree mangga gedong gincu adalah di Losari Lor dan 

lokasi  UKM yang memproduksi manisan mangga kering, yaitu di Desa Kedung 

Dawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Alasan pemilihan sektor ini 

adalah sektor pengolahan mangga gedong gincu bahan baku yang digunakan 

merupakan bahan baku lokal yang merupakan unggulan Kabupaten Cirebon.  

3.1. Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan kuesioner dan 

wawancara. Selain itu data dan informasi dikumpulkan melalui studi pustaka, 

kunjungan lapang dan wawancara serta diskusi mendalam dengan para pelaku 

UKM, kepala Bagian Dinas Hortikulra Kabupaten Cirebon, para ahli dari Dinas 

Hortikultura di Kabupaten Cirebon.  

 Pengumpulan data lapangan ini bertujuan memberikan gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar 

fenomena yang dikaji, sehingga diperoleh peta panduan (roadmap) pengembangan 

industri mangga gedong gincu yang benar tepat dan dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam pengembangan industri mangga gedong gincu di WKPP III 

wilayah Cirebon. Lokasi kegiatan ditentukan secara purposive yaitu di WKPP III 

wilayah Cirebon, yaitu Kota/Kab. Cirebon.  

 Jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Jenis Data dan Informasi yang Dibutuhkan 
NO JENIS DATA DAN 

INFORMASI 
KLASIFIKASI 

DATA 
METODE 

PENGUMPULAN DATA 

1 

Data Kondisi Eksisting 
Potensi Buah Gedong 
Gincu di WKPP III – 
Cirebon dan sekitarnya 

Data sekunder Survei Instansional 
(Bappeda Prov. Jabar) 

2 
Karakteristik Industri 
Pengolah Mangga Gedong 
Gincu yang ada saat ini 

Data Primer dan 
Data Sekunder 

Studi Instansional/ 
Statistik, Observasi, 
Wawancara Mendalam 
(depth interview) 

3 Potensi Daya Serap Pasar 
mangga Gedong Gincu  

Data Primer dan 
Data Sekunder 

Diagnostic assesment, 
observasi, wawancara 
mendalam, kuisioner 

4 
 

Desain Roadmap 
Pengembangan Industri 
Gedong Gincu  

Data  Sekunder 
dan Data Primer 

Studi instansional Dinas 
perindustrian/Perdagang
an, Bappeda Prov. Jabar, 
Pelaku Usaha, Asosiasi 
terkait. 

5 Evaluasi Roadmap dan 
Perencanaan Langkah Aksi Data  Primer 

Studi instansional dari 
OPD dan lembaga-
lembaga non 
Departemen. 

 

 
3.2. Metode Analisis  

 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan peta panduan 

(roadmap) pengembangan UKM mangga gedong gincu setelah semuanya 

dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis 

SWOT. Pada kegiatan ini pendekatan analisis SWOT yang digunakan, yaitu : 

Pendekatan Kualititatif Analisis SWOT untuk menentukan perencanaan strategi 

pengembangan UKM mangga gedong gincu di WKPP wilayah III Cirebon.  

 Data SWOT kualitatif dapat dikembangkan secara kuantitaif melalui 

perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) 

agar diketahui secara pasti posisi pengembangan buah mangga gedong gincu yang 

sesungguhnya. Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis faktor internal dan 

faktor eksternal menjadi langkah strategi dalam pengoptimalan usaha yang 

lebih menguntungkan (Rangkuti, 2005). Analisis SWOT didesain untuk digunakan 
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dalam tahap awal pengambilan keputusan dan sebagai perencanaan strategis di 

berbagai jenis aplikasi yang bermanfaat untuk :  

 (1) meningkatkan kesadaran manajerial perubahan lingkungan,  

 (2) meningkatkan sumber daya keputusan alokasi,  

 (3) memfasilitasi manajemen risiko,  

 (4) bertindak sebagai sistim peringatan dini, dan  

 (5) fokus perhatian pada pengaruh utama pada strategis perubahan.  

 Analisis SWOT dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pengumpulan data, 

analisis, dan pengambilan keputusan. Model yang digunakan sebagai alat analisis 

adalah matriks SWOT (strength, weakness, opportunities, threats).  

 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) merupakan alat 

analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh 

dalam merumuskan strategi perusahaan (Lipinski, 2002; Rangkuti, 2006). Berbagai 

faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan dibandingkan dengan 

faktor lingkungan internal yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan berbagai 

alternatif strategi sesuai dengan hasil formulasi pada matriks SWOT (Rangkuti, 

2003; Dyson, 2004; Rangkuti 2006).  

 Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan 

eksternal industri penyamakan kulit sangat diperlukan untuk menemukan berbagai 

faktor dalam rangka menyusun strategi pengembangan. Analisis SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunities, Threats) atau analisis tentang kekuatan, kelemahan, 

kesempatan, dan peluang, merupakan suatu analisis yang sangat berguna untuk 

menganalisis situasi industri kulit saat ini.  

 Dalam analisis SWOT terdapat 2 (dua) unsur yaitu internal dan eksternal. 

Komponen yang termasuk dalam lingkungan internal adalah unsur Strength 

(kekuatan) dan Weakness (kelemahan). Analisis eksternal yang ditunjukkan oleh 

Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Pada analisis ini, model yang 

digunakan adalah Matrik SWOT, dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis, 

dengan matrik ini disusun empat set kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi 

PEKU (peluang-kekuatan), PEKA (peluang-kelemahan), AKU (ancaman-

kekuatan), AKA (ancaman-kelemahan). Masing-masing unsur disusun berdasarkan 
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hasil wawancara dengan para pakar dan dari studi dokumentasi dan juga studi 

literatur yang berkaitan.  

 Hasil dari berbagai alternatif strategi di atas kemudian dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok strategi. Untuk mengetahui alternatif mana yang lebih 

penting di antara berbagai alternatif, dilakukan dengan cara pembobotan dengan 

metode AHP. Langkah pertama dari analisis ini adalah penyusunan hirarki strategi, 

yang dilakukan dengan mengelompokkan strategi-strategi menjadi beberapa 

kelompok strategi. Prinsip yang digunakan dalam analisis ini memberikan bobot 

dengan menyusun nilai perbandingan relatif dari faktor-faktor yang berada pada 

satu tingkat dalam hirarki. Hasilnya akan menunjukkan prioritas strategi yang akan 

diusulkan.  

3.2.1. Pengolahan Data  

(1) Analisis SWOT  

a. Analisis Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Faktor 

Evaluation (EFE). Teknik pairwise comparison digunakan untuk menentukan bobot 

dari faktor internal dan eksternal. Teknik ini berfungsi membandingkan setiap 

variabel pada kolom horizontal dengan variabel pada kolom vertikal. Penentuan 

bobot pada setiap variabel yang dibandingkan menggunakan skala 1, 2, dan 3. Skala 

yang digunakan menunjukkan :  

1  = jika faktor eksternal atau internal pada baris/horizontal kurang 

penting dari pada faktor strategis eksternal dan internal pada 

kolom/vertikal.  

2  =   jika faktor strategis eksternal atau internal pada baris/horizontal 

sama penting daripada faktor strategis eksternal dan internal pada 

kolom/vertikal.  

3  =   jika faktor strategis eksternal dan internal pada baris/horizontal sama 

lebih penting daripada faktor strategis eksternal dan internal pada 

kolom/vertikal.  

 Bobot setiap faktor strategis diperoleh dengan menentukan total nilai setiap 

faktor strategis terhadap jumlah keseluruhan faktor strategis dengan menggunakan 

rumus :  
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Ai =[Xi/ xi#
$%& ] 

 Pemberian nilai peringkat atau rating nilai pada matriks IFE menunjukkan 

tingkat faktor strategis kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap 

pengembangan buah mangga gedong gincu dan pemberian nilai peringkat 

didasarkan pada keterangan sebagai berikut.  

 a.  Nilai 4 : jika faktor kekuatan dinilai berpengaruh besar dan jika faktor 

kelemahan merupakan kelemahan kecil yang dinilai berpengaruh kecil.  

 b.  Nilai 3 : jika faktor kekuatan dinilai berpengaruh kecil dan jika faktor 

kelemahan merupakan kelemahan kecil yang dinilai berpengaruh besar.  

 c.  Nilai 2 : jika faktor kekuatan dinilai berpengaruh besar dan jika faktor 

kelemahan merupakan kelemahan utama yang dinilai berpengaruh kecil.  

 d.  Nilai 1 : Jika faktor kekuatan dinilai berpengaruh kecil dan jika faktor 

kelemahan merupakan kelemahan utama yang dinilai berpengaruh besar.  

 Pemberian nilai rating pada matriks EFE didasarkan pada kemampuan 

produsen buah mangga gedong gincu dalam meraih peluang yang ada dan besarnya 

ancaman yang dapat mempengaruhi pengembangan buah mangga gedong gincu. 

Pemberian nilai peringkat didasarkan pada keterangan sebagai berikut  :  

a.  Nilai 4 : jika produsen mangga Gedong Gincu mempunyai kemampuan 

sangat baik dalam meraih faktor peluang dan faktor ancaman memberikan 

pengaruh yang sangat lemah terhadap produsen mangga gedong gincu.  

b.  Nilai 3 : jika produsen mangga Gedong Gincu mempunyai kemampuan 

yang baik dalam meraih faktor peluang dan faktor ancaman memberikan 

pengaruh yang lemah terhadap produsen mangga gedong gincu.    

c.  Nilai 2 : jika produsen mangga Gedong Gincu mempunyai kemampuan 

cukup baik dalam meraih faktor peluang dan faktor ancaman memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap produsen mangga gedong gincu.  

d.  Nilai 1 : jika produsen manga Gedong Gincu mempunyai kemampuan 

tidak baik dalam meraih faktor peluang dan faktor ancaman pengaruh yang 

sangat kuat terhadap produsen mangga gedong gincu.  
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b. Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE)  

 Nilai yang diperoleh dari matriks IFE dan EFE dimasukkan ke dalam matriks 

Internal-Eksternal untuk memetakan  posisi buah mangga gedong gincu pada saat 

ini. Total skor bobot IFE dalam matriks IE, ditempatkan pada sumbu x dan total 

skor bobot EFE pada sumbu y. Matrik Internal-Eksternal dapat dilihat pada Gambar  

6 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         Gambar 6.  Matriks Internal-Eksternal (IE) 

 

 Yuliawati, (2008) menyatakan matriks IE terbagi atas tiga bagian besar yang 

memiliki implikasi strategi yang berbeda, yaitu :  

1.  Divisi yang berada pada sel I, II, atau IV dapat melaksanakan strategi 

mengembangkan dan membangun (growth and build). Strategi yang umum 

dipakai adalah strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 

pengembangan produk) atau strategi integrative (integrasi ke belakang, integrasi 

ke depan, dan integrasi horizontal).  

2.  Divisi yang berada pada sel III, V, atau VII dapat melaksanakan strategi 

mempertahankan dan memelihara (hold and maintain). Strategi yang umum 

dipakai adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk.  

3.  Divisi yang berada pada sel VI, VIII, atau IX, yakni strategi mengambil hasil 

atau melepaskan (harvest or divestiture). Strategi yang umum dipakai adalah 

strategi divestasi, strategi diversifikasi konglomerat dan strategi likuidasi.  
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c.  Analisis Matriks SWOT  

 Matriks SWOT digunakan untuk mencocokkan hasil yang diperoleh pada 

matriks IFE dan EFE (Rangkuti, 2003; Yuliawati, 2008). Matriks ini dapat 

menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi Strengths-

Opportunity, stategi Weakness-Opportunity, strategi Weakness-Threaths, dan 

strategi Strengths- Threaths. Mencari posisi pengembangan mangga Gedong Gincu 

yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT yang dapat dilihat pada 

Gambar 8 di bawah ini.  

1) Kuadran I (positif, positif)  

 Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, 

Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam 

kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan 

ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. 

2) Kuadran II (positif, negatif) 

 Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi 

tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi 

strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah 

tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan 

untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenya, 

organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. 

3) Kuadran III (negatif, positif) 

 Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat 

berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi, artinya 

organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang 

lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus 

memperbaiki kinerja organisasi. 

4) Kuadran IV (negatif, negatif) 

 Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi 

tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, 

artinya kondisi internal organisasi berada  pada pilihan dilematis. Oleh karenanya 

organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan 
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kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil 

terus berupaya membenahi diri.  

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 7.  Kuadran Analisis SWOT Pada Strategi Pengembangan Industri Buah 
Mangga Gedong Gincu 

 
Matriks analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.  

Tabel 7.  Matrik SWOT (Strengths, Weaknesess, Opportunities, Threats) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IFE

EFE

Kekuatan 
(Strengths/S)

Kelemahan 
(Weakness/W)

Peluang 
(Opportunities/O)

Ancaman 
(Threats/T)

Tentukan faktor peluang eksternal 

Tentukan faktor ancaman eksternal 

Tentukan faktor kekuatan internal Tentukan faktor kelemahan internal 

Strategi S-O

Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan peluang 

Strategi S-T

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman 

Strategi W-O

Ciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
dan memanfaatkan peluang 

Strategi W-T

Ciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
dan menghindari ancaman 

Sumber: David (2004)
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3.3.2. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian  

 Untuk menyelesaikan penelitian ini, dibuatkan diagram alir yang akan 

menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan bagi tim pelaksana. Diagram alir yang ada 

pada Gambar 8,  ini memperlihatkan tahapan pekerjaan yang terdiri atas Tahap 

Persiapan, Tahap Survei dan Pendataan,  kemudian tahapan analisis dan selanjutnya 

berakhir pada desain Roadmap dan langkah aksi yang semestinya dapat dilakukan 

olah para pemangku kepentingan. Untuk lebih lengkapnya gambaran dari tahapan 

penyelesaian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kerangka Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Mangga 
Gedong Gincu Di WKPP Wialayah III Cirebon 
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3.3. Proses Hierarki Analitik atau Analytical Hierarchy Process (AHP) Untuk 
Pengembangan UKM Puree dan UKM Manisan Mangga Gedong Gincu 
Di WKPP Wilayah III Cirebon  

 
  Prosedur Analytical Hierarchy Process : 

 Terdapat tiga prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut 

Saaty, yaitu: Decompositiot, Comparative Judgement, dan Logical Concistency. 

Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahap-tahap : 1)  Dekomposisi masalah 

atau Menyusun Hierarki, 2) Penilaian atau Pembobotan untuk membandingkan 

elemen-elemen, 3) Penyusunan matriks dan Uji Konsistensi,  4) Penetapan prioritas 

pada masing-masing hierarki, 5) Sistesis dari prioritas, dan 6) Pengambilan atau 

penetapan keputusan.  

1) Dekomposisi masalah atau Menyusun Hierarki 

  

 

 

 

 

 

 
 

2)  Penilaian atau Pembobotan Untuk Membandingkan Elemen-elemen  
 Intensitas 

Pentingnya Definisi 

1 Kedua elemen/alternatif sama pentingnya (equal) 
3 Elemen A sedikit lebih penting dari elemen B (moderate) 
5 Elemen A lebih penting dari elemen B (strong)  
7 Elemen A jelas lebih penting dari elemen B (very strong) 
9 Elemen A mutlak lebih penting dari elemen B (very strong) 

2, 4, 6, 8 Nilai antara di antara dua perimbangan yang berdekatan 
 
 

 

 

 

 

Tujuan

Kriteria 1 Kriteria 4Kriteria 2 Kriteria 3

P[lihan 1 Pilihan 4Pilihan 2 Pilihan 3

Hierarki I

Hierarki II

Hierarki III
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3)  Penyusunan matriks dan Uji Konsistensi  

 Langkah pertama : adalah menyatukan pendapat dari beberapa kuisioner, jika 

kuisioner diisi oleh pakar, maka akan menyatukan pendapat para pakar dengan 

menggunakan persamaan rata-rata geometri :  

 

 

 

 

 
 
Langkah kedua: adalah menyusun matriks perbandingan, sebagai berikut : 
 
 

 

 

 

 

 

 
Langkah ketiga: uji konsistensi terlebih dahulu dilakukan dengan menyusun 

tingkat kepentingan relatif pada masing-masing kriteria atau alternatif yang 

dinyatakan sebagai bobot relatif ternormalisasi (normalized relative weight). Bobot 

relatif yang dinormalkan ini merupakan suatu bobot nilai relatif untuk masing-

masing elemen pada setiap kolom yang dibandingkan dengan jumlah masing-

masing elemen :  
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Maka bobot relatif ternormalisasi adalah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selanjutnya dapat dihitung Eigen faktor hasil normalisasi dengan merata- 

ratakan penjumlahan tiap baris pada matriks di atas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Selanjutnya tentukan nilai CI (consistency Index) dengan persamaan: 

 

 

 

Dimana CI adalah indeks konsistensi dan Lambda maksimum adalah nilai eigen 

terbesar dari matriks berordo n.  

Nilai eigen terbesar adalah jumlah hasil kali perkalian jumlah kolom dengan eigen 

vaktor utama n, sehingga dapat diperoleh dengan persamaan:  

 

 

 

Setelah memperoleh nilai lambda maksismum (λmaks) selanjutnya dapat ditentukan 

nilai CI. Apabila nilai CI bernilai nol (0) berarti matriks konsisten. Jika nilai CI 

yang diperoleh lebih besar dari 0 (CI>0) selanjutnya diuji batas ketidak konsistenan 
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yang diterapkan oleh Saaty. Pengujian diukur dengan menggunakan Consistency 

Ratio (CR), yaitu nilai indeks, atau perbandingan antara CI dan RI :  

Consistency Rtio (CR) = [(Consistency Index, CI)/(Ratio Index, RI)] 

Nilai RI yang digunakan sesuai denan ordo n matriks. Apabila CR matriks lebih 

kecil 10% (0,1) berarti bahwa ketidak konsistenan pendapat masing dianggap dapat 

diterima.  

3.5. Pengembangan Olahan Mangga Gedong Gincu  yang dilakukan di 

laboratorium meliputi :  

 1. Puree mangga gedong gincu  

 2. Manisan mangga gedong gincu  

 Produk yang dihasilkan kemudian dilakukan analisis yang meliputi :  

(1) Pruduk puree mangga gedong gincu : 

• Analisis pH  

• Kadar air  

• Kadar gula total  

• Kadar asam  

• Kadar serat  

• Kadar vitamin C  

(2) Produk manisan kering mangga gedong gincu :  

• Kadar air  

• Kadar gula total  

• Kadar serat  

• Kadar vitamin C 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 Penyusunan roadmap pengembangan industri pengolahan buah mangga 

gedong gincu di WKPP III wilayah Cirebon, menggunakan metode survey 

deskriptif, penyebaran kuesioner dan wawancara langsung dengan pelaku usaha 

pengolah mangga gedong gincu di dalam pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi dari berbagai sumber yang berkompenten atau stakeholders. 

Pengumpulan data lapangan ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena 

yang dikaji, sehingga diperoleh peta jalan (roadmap) pengembangan industri 

mangga gedong gincu yang tepat dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

pengembangan industri buah mangga gedong gincu di WKPP III wilayah Cirebon.  

 Lokasi kegiatan ditentukan secara purposive pada daerah pelaku usaha 

pengolah mangga gedong gincu di WKPP III wilayah Cirebon, yaitu Kota/Kab. 

Cirebon dan Losari Lor. Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) pengolah 

mangga gedong gincu yang diambil sebagai sampel, yaitu UKM yang produksi 

puree, UKM yang memproduksi manisan kering mangga gedong gincu.  

 Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal 

yang berpengaruh pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang 

memproduksi puree dan manisan mangga gedong gincu di WKPP wilayah III 

Cirebon. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor kekuatan dan 

kelemahan yang ada dengan menggunakan Matrix IFE (Internal Factor 

Evaluasion) dan faktor peluang dan ancaman menggunakan Matrix EFE (External 

Factor Evaluation). Evaluasi yang telah dilakukan dan diperoleh hasil sebagai 

berikut.   

4.1. Hasil Evaluasi Lingkungan Internal UKM Puree dan UKM Manisan 
Kering Mangga Gedong Gincu  

  
 Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor internal yang berpengaruh pada 

pengembangan UKM puree yang berlokasi di Losari Lor dan UKM manisan 

mangga gedong gincu yang berlokasi di Desa Kedung Dawa, Kecamatan 
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Kedawung, Kabupaten Cirebon di WKPP Wilayah III Cirebon. Selanjutnya 

dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut baik kekuatan dan kelemahan 

yang ada menggunakan matrik Internal Factor Evaluation (IFE). Berdasarkan 

evaluasi, diperoleh bobot, peringkat dan skor yang dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Matrik Hasil Perhitungan Internal Faktor Evaluation (IFE) UKM Puree 
Mangga Gedong Gincu  

Faktor Strategis Internal  Bobot Rating Skor 
Kekuatan :    
1. Bahan	baku	(mangga)	mudah	diperoleh		 0.0882 4 0.3529 
2. Tenaga	kerja	produksi	cukup	terampil		 0.0882 2 0.1765 
3. Kualitas	 produk	 sesuai	 dengan	 industri	

hilir	pengguna		 0.0588 2 0.1176 
4. Adanya	 perencanaan	 produksi	 dari	

produk		 0.0588 2 0.1176 
5. Produk	 memiliki	 sertifikat	 dari	 dinas	

perindustrian	dan	kesehatan		 0.0882 2 0.1765 
6. Pengolahan	 sudah	 mengikuti	 cara	

pengolahan	pangan	yang	baik		 0.0882 3 0.2647 
7. Adanya	 pengawasan	 ketersediaan	

bahan	baku		 0.0882 2 0.1765 
8. Ketepatan	 waktu	 dalam	 penyelesaian	

order		 0.0588 2 0.1176 
9. Skill	SDM	dan	penguasaan	teknologi		 0.0882 2 0.1765 
10. Adanya	standarisasi	produk		 0.0882 2 0.1765 
11. Jaringan	pemasaran	banyak/baik		 0.0588 2 0.1176 
12. Manajemen	keuangan	teratur		 0.0588 2 0.1176 
13. Daya	tawar	menawar	kuat		 0.0882 1 0.0882 
Sub Total Kekuatan  1,0000  2,1765 
Kelemahan :    
1. Lokasi	industri	jauh	dari	pasar		 0.0968 1 0.0968 
2. Mesin	dan	alat	produksi	belum	lengkap		 0.0968 2 0.1935 
3. Belum	ada	bantuan	alat	produksi		 0.0645 1 0.0645 
4. Bantuan	dana	untuk	produksi		 0.0645 1 0.0645 
5. Bantuan	dana	untuk	mesin	produksi		 0.0645 1 0.0645 
6. Modal	kerja	yang	terbatas		 0.0968 2 0.1935 
7. Manajemen	belum	maksimal		 0.0645 1 0.0645 
8. Daya	saing	produk	sedang	 0.0968 2 0.1935 
9. Daya	dukung	dana		 0.0645 1 0.0645 
10. Kapasitas	produksi	belum	optimal		 0.0645 2 0.1290 
11. Pengemasan	produk		 0.0968 1 0.0968 
12. Dukungan	PEMDA		 0.0645 1 0.0645 
13. Kredit	usaha	kecil		 0.0645 1 0.0645 
Sub Total Kelemahan 1,0000  1,3667 
Evaluasi Faktor Internal (S – W)   0,8217 
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 Berdasarkan data pada Tabel 8 menunjukkan terdapat 13 faktor kunci 

kekuatan yang dimiliki UKM puree mangga gedong gincu dalam mendukung 

pengembangan industri tersebut. Ketiga belas faktor tersebut memperlihatkan 

tersedianya bahan baku yang mudah diperoleh dan pengolahan sudah mengikuti 

cara pengolahan pangan yang baik merupakan faktor kunci kekuatan yang memiliki 

nilai skor tertinggi masing-masing sebesar 0,3529 dan 0,2647 dengan rating 

masing-masing bernilai 4 dan 3. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan 

baku yang mudah diperoleh dan cara pengolahan bahan pangan yang baik 

merupakan faktor kekuatan yang paling berpengaruh dalam pengembangan UKM 

puree mangga gedodong gincu.  

 Ketersediaan bahan baku (mangga) yang mudah diperoleh dalam jumlah yang 

cukup dan memadai berfungsi sebagai input penting yang berguna dalam 

menjalankan fungsi produksi dalam mengolah bahan baku yang ada menjadi 

produk yang berkualitas. Kelancaran dan keberlangsungan proses produksi akan 

terjamin dengan adanya ketersediaan bahan baku sehingga dapat mendukung upaya 

pembangunan UKM puree mangga gedong gincu.  

 Selain itu faktor cara pengolahan pangan yang baik yang sudah diterapkan 

oleh UKM produsen puree mangga gedong gincu merupakan faktor kekuatan yang 

penting dalam memproduksi bahan pangan. Hal ini berhubungan dengan kualitas 

produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu dengan keadaan yang seragam. 

Disamping itu faktor ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian dalam 

kaitannya dengan pengembangan UKM puree mangga gedong gincu dimasa 

datang.   

 Data pada Tabel 8, memperlihatkan bahwa selain faktor kekuatan yang 

dimiliki oleh UKM puree mangga gedong gincu, terdapat 13 faktor kelemahan yang 

dapat mempengaruhi pengembangan UKM puree mangga gedong gincu. Faktor 

kelemahan utama adalah mesin dan alat produksi belum lengkap, modal kerja yang 

terbatas,  daya saing produk sedang yang memiliki skor nilai masing-masing 

sebesar 0,1935. Kelemahan yang kedua adalah Kapasitas produksi belum optimal 

dengan nilai skor sebesar  0,1290. Kelemahan yang dimiliki oleh UKM produsen 

pureen mangga ini harus diminimumkan dengan cara menggunakan segala 
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kekuatan yang dimiliki oleh UKM. Faktor kelemahan tersebut akan memberikan 

dampak buruk pada keberlanjutan serta pengembangan  UKM produsen puree 

mangga gedong gincu. Keberadaan fasilitas pengolahan yang terbatas, akan sulit 

bagi suatu UKM untuk mencukupi kebutuhan untuk produksi, dengan demikian 

dibutuhkan adanya sumber daya yang dapat mendukung pengembangan industri 

tersebut.  

 Hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor internal baik dari 

kekuatan dan kelemahan yang ada pada UKM manisan mangga gedong gincu 

dengan menggunakan matrik Internal Factor Evaluation (IFE), diperoleh bobot, 

peringkat dan skor nilai pembobotan masing-masing factor yang dapat dilihat pada 

Tabel 9.  

Tabel 9. Matrik Hasil Perhitungan Internal Faktor Evaluation (IFE) UKM Manisan 
Mangga Gedong Gincu   

Faktor Strategis Internal  Bobot Rating Skor 
Kekuatan :  
1. Bahan	baku	(mangga)	mudah	diperoleh		
2. Tenaga	kerja	tersedia	di	sekitar	lokasi	industri		
3. Lokasi	industri	dekat	dengan	pasar		
4. Kualitas	produk	sesuai	permintaan	konsumen		
5. Produk	sudah	mendapatkan	sertifikat		
6. Alat	produksi	relatif	lengkap	

 
0,2353 
0,1765 
0,1176 
0,1765 
0,1765 
0,1176 

 
2 
2 
3 
2 
3 
1 

 
0,4706 
0,3529 
0,3529 
0,3529 
0,5294 
0,1176 

Sub Total Kekuatan   1,0000  2,1765 
Kelemahan :  
1. Keterbatasan	industri	memenuhi	permintaan		
2. Manajemen	belum	maksimal		
3. Daya	saing	produk	sedang		
4. Skill	SDM	dan	penguasaan	teknolgi	rendah		
5. Modal	produksi	terbatas		
6. Kapasitas	produksi	masih	rendah		

 
0,1667 
0,1667 
0,2500 
0,1667 
0,0833 
0,1667 

 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

 
0,3333 
0,1667 
0,5000 
0,3333 
0,0833 
0,3333 

Sub Total Kelemahan  1,0000  1,7500 
Evaluasi Faktor Internala (S – W)    0,4265 

 

 Data pada Tabel 9, menunjukkan UKM produsen manisan mangga gedong 

memiliki 6 faktor kekuatan. Faktor kekuatan utama yang dimiliki oleh UKM 

manisan mangga gedong gincu, yaitu produk sudah mendapatkan sertifikat dengan 

skor nilai 0,5294 dan nilai rating adalah 3. Faktor kekuatan kedua yang dimiliki 

oleh UKM manisan mangga gedong gincu adalah bahan baku yang mudah 

diperoleh dengan skor nilai 0,4706 dan rating sebesar 2. Faktor  kekuatan urutan 
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ketiga yang dimiliki UKM adalah tenaga kerja tersedia disekitar lokasi UKM, 

kualitas produk sesuai dengan permintaan konsumen dan lokasi UKM dekat dengan 

pasar, masing-masing skor nilai sebesar 0,3529. Faktor kekuatan terakhir yang 

dimiliki oleh UKM adalah alat produksi relatif lengkap dengan skor nilai 0,1176.  

 UKM produsen manisan mangga gedong gincu yang telah memiliki sertifikat 

produk merupakan kekuatan utama bagi UKM, produk yang dihasilkan oleh UKM 

telah mendapatkan kepercayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta 

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sertifikat produk manisan yang dimiliki oleh 

UKM, merupakan faktor kekuatan yang dapat digunakan sebagai modal untuk 

pengembangan UKM manisan mangga gedong gincu.  

 Tersedianya tenaga kerja lokal disekitar UKM yang merupakan faktor 

kekuatan yang juga berpengaruh dalam pengembangan UKM manisan mangga 

gedong gincu. Keberadaan tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup berfungsi 

sebagai input penting yang berguna dalam menjalankan fungsi produksi pada UKM 

dalam mengolah bahan baku yang ada menjadi produk yang berkualitas. Sehingga 

kelancaran dan keberlangsungan proses produksi akan dapat terjamin untuk 

mendukung upaya pembangunan UKM.  

 Data pada Tabel 9, memperlihatkan faktor kelemahan utama yaitu daya saing 

manisan gedong gincu sedang dengan skor nilai adalah 0,500 dan rating sebesar 2.  

Faktor kelemahan yang lainnya yaitu keterbatasan UKM memenuhi permintaan 

pasar, skill SDM dalam penguasaan teknologi masih rendah dan kapasitas produksi 

masih rendah. Strategi pengembangan UKM manisan mangga gedong gincu pada 

masa akan datang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada 

UKM untuk meminimalkan kelemahan, untuk mencapai tujuan. Hal ini perlu 

didukung oleh skill sumber daya manusia untuk pengolahan yang memadai dengan 

kapasitas yang baik dan sarana atau pengolahan yang cukup.  

4.2. Hasil Evaluasi Lingkungan Eksternal UKM Puree dan UKM Manisan 
Kering Mangga Gedong Gincu  

 Hasil identifikasi dan evaluasi terhadap lingkungan eksternal UKM puree 

mangga gedong gincu, menunjukkan terdapat 11 faktor peluang dan 6 faktor 

ancaman yang berpengaruh terhadap pengembangan UKM manisan mangga 
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gedong gincu. Faktor-faktor tersebut kemudian dievalusi menggunakan Matrix 

External Factor Evaluation (EFE), hasil perhitungan evaluasi faktor eksternal 

UKM puree mangga gedong gincu dapat dilihat pada Tabel 10.  

Tabel 10. Matrik Hasil Perhitungan External Factor Evaluation (EFE) UKM Puree 
Mangga Gedong Gincu  

Faktor Strategis Eksternal  Bobot Rating Skor 
Peluang :    
1. Tersedia	tenaga	kerja		 0.1143 2 0.2286 
2. Produk	dibutuhkan	industri	lain		 0.0857 2 0.1714 
3. Harga	bahan	baku	terjangkau		 0.0857 3 0.2571 
4. Produksi	produk	sederhana		 0.0857 2 0.1714 
5. Adanya	pelatihan	SDM	pengolah		 0.0857 2 0.1714 
6. Biaya	produksi	relatif	rendah		 0.0857 2 0.1714 
7. Penjualan	 produk	 tidak	 tergantung	 pada	

agen	 0.0857 3 0.2571 
8. Permintaan	produk	puree	meningkat		 0.1143 3 0.3429 
9. Pangsa	pasar	produk	luas		 0.0857 2 0.1714 
10. Kepercayaan	konsumen	pada	produk		 0.0857 2 0.1714 
11. Adanya	industri	mitra		 0.0857 3 0.2571 
Sub Total Peluang 1,0000  2,3714 
Ancaman :    
1. Adanya	industri	pesaing		 0.1875 2 0.3750 
2. Bahan	baku	terbatas		 0.1250 1 0.1250 
3. Belum	berbadan	hukum		 0.1875 2 0.3750 
4. Harga	bahan	baku	berfluktuatif		 0.1875 1 0.1875 
5. Iklim	usaha	tidak	stabil		 0.1250 2 0.2500 
6. Saluran	pemasaran	produk	tetap		 0.1875 1 0.1875 
Sub Total Ancaman  1,0000  1,4706 
Evaluasi Faktor Eksternal (O – T)   0,8714 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 10, hasil identifikasi faktor eksternal untuk 

UKM puree mangga gedong gincu  memperlihatkan bahwa terdapat sebelas faktor 

peluang yang dapat mempengaruhi pengembangan UKM puree mangga gedong 

gincu. Faktor peluang yang memiliki nilai paling tinggi yaitu permintaan produk 

puree meningkat dengan skor 0,3429 dan nilai rating adalah 3. Selanjutnya faktor 

peluang yang mempunyai nilai urutan kedua adalah penjualan produk tidak 

tergantung pada agen, harga bahan baku terjangkau dan adanya industri mitra, 

masing-masing dengan skor nilai sebesar 0,2571 dan nialai rating masing-masing 

adalah 3. Faktor peluang dengan urutan ketiga adalah tersedia tenaga kerja dengan 
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skor nilai 0,2286 dan nilai ranting 2. Faktor peluang lainnya yaitu produk 

dibutuhkan industri lain,  produksi produk sederhana,  adanya pelatihan SDM 

pengolah,  biaya produksi relatif rendah,  pangsa pasar produk luas dan kepercayaan 

konsumen pada produk, masing-masing skor nilai  0,1714 dan nilai rating adalah 2.  

 Faktor peluang permintaan produk puree meningkat menunjukkan bahwa 

faktor peluang ini sangat memberikan berpengaruh yang dapat dimanfaatkan 

dengan sangat baik oleh UKM puree dalam pengembangannya. Memanfaatkan 

adanya peluang permintaan produk puree yang baik, akan memberikan pengaruh 

pada UKM puree yang akan mampu bertahan dalam persaingan global serta 

mendorong adanya pengembangan dari industri tersebut (Wrihatnolo, 2006).   

 Permintaan produk puree oleh konsumen yang meningkat merupakan 

peluang bagi pelaku UKM puree untuk dapat melakukan pengelolaan yang baik 

terhadap UKM yang dimiliki. Adanya permintaan produk puree yang meningkat 

akan memberikan pengaruh secara langsung pada peningkatan kualitas dan 

kuantitas puree,  sehingga upaya pengembangan UKM akan dapat dicapai.  

 Faktor peluang penjualan produk tidak tergantung pada agen, keadaan ini 

menunjukkan UKM memiliki SDM pemasaran yang baik. Sedangkan adanya 

industri mitra merupakan peluang bagi UKM produsen puree untuk 

pengembangannya. Adanya industri mitra menunjang pergembangan UKM kemasa 

akan dating. Industri mitra ini diharapkan dapat menyediakan sarana seperti ruang 

pendingin yang dibutuhkan UKM dengan kapasitas optimal. Selain itu prasarana 

listrik sangat diperlukan untuk pengembangan UKM puree sebagai daya untuk 

pendingin ruang pendingin. 

 Tersedianya tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup merupakan bagian 

yang penting sebagai input yang berguna dalam menjalankan proses produksi pada 

UKM. Penggunaan tenaga kerja lokal oleh UKM puree akan membuka peluang 

kerja bagi penduduk disekitar UKM dan mengurangi pengangguran yang akhirnya 

memberikan kesejahteraan bagi penduduk disekitarnya. Selain itu, tersedianya 

tenaga kerja di sekitar lokasi UKM merupakan peluang yang baik bagi UKM untuk 

melakukan pengembangan.  

 Data pada Tabel 10, memperlihatkan faktor ancaman utama yaitu adanya 
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industri pesaing dan UKM belum berbadan hukum, masing-masing memiliki skor 

nilai adalah 0,3750 dengan rating 2. Selain itu iklim usaha yang tidak stabil yang 

mempunyai skor nilai 0,2500 dan harga bahan baku berfluktuatif dengan skor nilai 

0,1875 serta tersedianya bahan baku yang terbatas dengan skor nilai 0,1250.  

 Adanya industri pesaing yang tumbuh akan memberikan dampak pada 

pendapatan industri. Selain itu adanya industri pesaing merupakan pemicu bagi 

UKM puree dalam hal kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan belum adanya 

badan hukum yang dimiliki UKM puree akan memberikan pengaruh terhadap 

legalitas UKM yang berdampak pada pengembangan produk. Sedangkan iklim 

usaha yang tidak stabil akan berpengaruh pada stabilitas kinerja pengelolaan UKM 

puree baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan, sehingga 

pengembangan UKM yang akan dilakukan juga akan berjalan lambat.  

 Hasil identifikasi terhadap lingkungan eksternal UKM manisan mangga 

gedong gincu, menunjukkan terdapat  5 faktor peluang dan 5 faktor ancaman yang 

berpengaruh terhadap pengembangan UKM manisan mangga gedong gincu. 

Faktor-faktor tersebut dievalusi menggunakan Matrix External Factor Evaluation 

(EFE), hasil perhitungan dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 11.  

Tabel 11. Matrik Hasil Perhitungan External Factor Evaluation (EFE) UKM 
Manisan Kering Mangga Gedong Gincu  

Faktor Strategis Eksternal  Bobot Rating Skor 
Peluang :  
1. Adanya	pelatihan	untuk	SDM	pengolahan		
2. Permintaan	produk	cukup	meningkat		
3. Pangsa	pasar	produk	masih	luas		
4. Tersedianya	kredit	usaha	kecil		
5. Adanya	industri	mitra		

 
0,1818 
0,2727 
0,1818 
0,0909 
0,2727 

 
3 
2 
3 
2 
1 

 
0,5455 
0,5455 
0,5455 
0,1818 
0,2727 

Sub Total Peluang   1,0000  2,0909 
Ancaman :  
1. Adanya	industri	pesaing		
2. Bahan	baku	yang	tersedia	terbatas		
3. Harga	bahan	baku	berfluktuatif		
4. Iklim	usaha	tidak	stabil		
5. Kekuatan	daya	tawar	produk	sedang		

 
0,2727 
0,0909 
0,0909 
0,1818 
0,3636 

 
2 
2 
1 
1 
2 

 
0,5455 
0,1818 
0,0909 
0,1818 
0,7273 

Sub Total Ancaman  1,0000  1.7273 
Evaluasi Faktor Internala (O – T)    0,3636 

 
 Data pada Tabel 11, memperlihatkan bahwa terdapat 5 faktor peluang yang 

dapat mempengaruhi pengembangan UKM manisan mangga gedong gincu. Faktor 
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peluang yang memiliki nilai paling tinggi yaitu adanya pelatihan untuk SDM 

pengolahan, permintaan produk cukup meningkat, dan pangsa pasar produk masih 

luas dengan masing-masing skor nilai sebesar 0,5455. Sedangkan faktor peluang 

yang memiliki urutan skor nilai sebesar 0,2727 adalah adanya industri mitra dan 

faktor peluang yang memiliki nilai yang paling kecil adalah tersedianya kredit 

usaha kecil dengan skor 0,1818.  

 Pelatihan yang diberikan pada sumber daya manusia pengolah dengan tujuan 

untuk meningkatkan skill yang merupakan aset bagi UKM. Meningkatnya skill 

SDM akan memberikan pengaruh pada kemajuan UKM dimana sumber daya 

manusia yang dimiliki UKM dapat berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan 

produk baru, hal ini akan mendukung pada pengembangan UKM dimasa akan 

datang. Permintaan produk manisan mangga gedong gincu yang cukup meningkat 

dan peluang pangsa pasar produk yang masih luas memberikan nilai positif bagi 

pengembangan UKM manisan mangga gedong gincu. Kedua faktor peluang ini 

sangat memberikan berpengaruh yang harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh 

UKM manisan mangga dalam pengembangannya. Memanfaatkan adanya peluang 

permintaan produk manisan yang baik, dan peluang pasar yang masih luas akan 

memberikan pengaruh pada UKM yang akan mampu bertahan dalam persaingan 

global serta mendorong adanya pengembangannya. 

 Tersedianya kredit usaha kecil bagi UKM, hendaknya dapat dimanfaatkan 

dengan optimal oleh UKM untuk pengembangan produksi baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas manisan mangga gedong gincu.   

 Data pada Tabel 11, menunjukkan faktor ancaman utama yaitu kekuatan daya 

tawar produk sedang dengan skor nilai 0,7273. Untuk meminimalkan faktor 

ancaman ini, UKM hendaknya dapat memanfaatkan peluang yang dimilikinya 

untuk mengatasi ancaman tersebut.  Adanya industri pesaing dengan skor nilai 

0,5455 berpengaruh pada pengembangan UKM, tetapi tumbuhnya industri pesaing  

bagi UKM manisan mangga gedong gincu merupakan merupakan pemicu bagi 

UKM meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya. Sedangkan iklim usaha 

yang tidak stabil akan berpengaruh pada stabilitas kinerja pengelolaan UKM 
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manisan baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk, sehingga pengembangan 

UKM yang akan dilakukan juga akan berjalan lambat.  

 
4.3.  Alternatif Strategi Pengembangan UKM Puree dan UKM Manisan 

Kering Mangga Gedong Gincu  
 
 Hasil perhitungan Internal Factor Evaluation (IFE)  diperoleh nilai total skor 

adalah 3,5432, dan External Factor Evaluation (EFE) diperoleh nilai total skor 

sebesar 3,8420 untuk UKM pure mangga gedong gincu. Sedangkan hasil 

perhitungan Internal Factor Evaluation (IFE)  diperoleh nilai total skor adalah 

3,9265, dan External Factor Evaluation (EFE) diperoleh nilai total skor sebesar 

3,8182 untuk UKM manisan mangga gedong gincu.  

 Nilai total skor faktor internal dan eksternal untuk UKM pure dan UKM 

manisan ini dimasukkan ke dalam matriks Internal-Eksternal (IE) untuk 

mengetahui posisi UKM puree dan UKM manisan mangga gedong gincu saat ini. 

Setelah total nilai IFE dan EFE dimasukkan dalam matriks Internal-Eksternal, maka 

diketahui posisi UKM puree dan UKM manisan mangga gedong gincu saat ini 

berada pada sel yang sama yaitu sel I seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Matriks Internal-Eksternal (IE) UKM Puree dan UKM Manisan 
      Mangga Gedong Gincu 

 

 Menurut  Yuliawati, (2008) formulasi untuk pengembangan UKM puree dan 

UKM manisan mangga gedong gincu yang berada pada sel I, strategi yang dapat 

I	
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dilakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. 

Selanjutnya Yuliawati, (2008) menyatakan matriks IE terbagi atas tiga bagian besar 

yang memiliki implikasi strategi yang berbeda, yaitu :  

1.  Divisi yang berada pada sel I, II, atau IV dapat melaksanakan strategi 

mengembangkan dan membangun (growth and build). Strategi yang umum 

dipakai adalah strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 

pengembangan produk) atau strategi integrative (integrasi ke belakang, integrasi 

ke depan, dan integrasi horizontal).  

2.  Divisi yang berada pada sel III, V, atau VII dapat melaksanakan strategi 

mempertahankan dan memelihara (hold and maintain). Strategi yang umum 

dipakai adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk.  

3.  Divisi yang berada pada sel VI, VIII, atau IX, yakni strategi mengambil hasil 

atau melepaskan (harvest or divestiture). Strategi yang umum dipakai adalah 

strategi divestasi, strategi diversifikasi konglomerat dan strategi likuidasi.  

 Selanjutnya untuk mengetahui posisi yang kuat atau strategi mengatasi 

kendala yang ada digambarkan matriks grand strategi. Matriks ini dapat 

menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi Strengths-

Opportunity, strategi Weakness-Opportunity, strategi Weakness-Threaths, dan 

strategi Strengths- Threaths. Mencari posisi pengembangan UKM puree dan UKM 

manisan mangga gedong gincu yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran 

SWOT dan dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. Selisih total kekuatan 

dengan kelemahan digambarkan pada sumbu x dan selisih total peluang dengan 

ancaman digambarkan pada sumbu y.  
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Gambar 10. Matriks Grand Strategi UKM Puree Mangga Gedong Gincu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 11. Matriks Grand Strategi UKM Manisan Kering Mangga Gedong 
Gincu 
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S – W = 0,4265 ; O – T = 0,3636 
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 Posisi ini menandakan UKM puree dan UKM mangga gedong gincu yang 

kuat dan berpeluang untuk pengembangan. Strategi yang diberikan adalah agresif, 

artinya industri saat ini dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat 

dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan 

meraih kemajuan secara maksimal. Dalam pengembangan UKM puree mangga 

gedong gincu posisi ini sangat memungkinkan untuk melakukan pengembangan 

baik pengembangan pemasaran atau ekspansi pemasaran, produksi maupun 

pengembangan produk olahan mangga gedong gincu yang berlokasi di kecamatan 

Losari Lor dan Desa Dawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon di WKPP 

wilayah III Cirebon.  

 Posisi UKM seperti ini menggambarkan bahwa kondisi lingkungan industri 

didominasi oleh faktor internal. Titik koordinat positif ini berada pada kuadran I 

menandakan bahwa situasi UKM pengolahan mangga gedong gincu menjadi puree 

dan manisan sangat menguntungkan untuk digunakan dalam pengembangan ke 

depan. Strategi yang tepat diterapkan untuk industri yang berada pada posisi ini 

adalah tipe strategi berdasarkan parameter kekuatan UKM dan pengaruh peluang 

atau strategi agresif. Adapun formulasi strategi dapat disusun dengan menggunakan 

matriks SWOT seperti yang ditunjukkan pada Tabel 12 untuk UKM puree dan 

Tabel 13 untuk UKM manisan kering mangga gedong gincu. 
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Tabel 12.  Matriks Analisis SWOT Pengembangan Industri Puree Mangga Gedong 
Gincu 

                       Internal     
Faktor Evaluation                                 

(IFE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal  
Faktor  
Evaluation (EFE) 

Kekuatan :  
1. Bahan	 baku	 (mangga)	 mudah	

diperoleh		
2. Tenaga	kerja	produksi	cukup	terampil		
3. Kualitas	produk	sesuai	dengan	industri	

hilir	pengguna		
4. Adanya	 perencanaan	 produksi	 dari	

produk		
5. Produk	 memiliki	 sertifikat	 dari	 dinas	

perindustrian	dan	kesehatan		
6. Pengolahan	 sudah	 mengikuti	 cara	

pengolahan	pangan	yang	baik		
7. Adanya	 pengawasan	 ketersediaan	

bahan	baku		
8. Ketepatan	waktu	dalam	penyelesaian	

order		
9. Skill	SDM	dan	penguasaan	teknologi		
10. Adanya	standarisasi	produk		
11. Jaringan	pemasaran	banyak/baik		
12. Manajemen	keuangan	teratur		
13   Daya tawar menawar kuat 

Kelemahan :  
1. Lokasi	 industri	 jauh	 dari	

pasar		
2. Mesin	 dan	 alat	 produksi	

belum	lengkap		
3. Belum	 ada	 bantuan	 alat	

produksi		
4. Bantuan	 dana	 untuk	

produksi		
5. Bantuan	 dana	 untuk	mesin	

produksi		
6. Modal	kerja	yang	terbatas		
7. Manajemen	 belum	

maksimal		
8. Daya	saing	produk		
9. Daya	dukung	dana		
10. Kapasitas	produksi		
11. Pengemasan	produk		
12. Dukungan	PEMDA		
13.   Kredit usaha kecil 

Peluang : 
1. Tersedia	tenaga	kerja		
2. Produk	dibutuhkan	industri	lain		
3. Harga	bahan	baku	terjangkau		
4. Produksi	produk	sederhana		
5. Adanya	 pelatihan	 SDM	

pengolah		
6. Biaya	produksi	relatif	rendah		
7. Penjualan	 produk	 tidak	

tergantung	pada	agen	
8. Permintaan	produk	meningkat		
9. Pangsa	pasar	produk	luas		
10. Kepercayaan	 konsumen	 pada	

produk		
11.  Adanya industri mitra 

Strategi S-0 

1. Menambah	kapasitas	produksi			
2. Mempromosikan	 produk	 sebagai	

produk	unggulan	daerah		
3.    Membentuk usaha kemitraan 

Strategi W-0  

1. Meningkatkan	 kualitas	
produk		

2. Memperbaiki	 kemasan	
produk	

3. Pengajuan	 modal	 untuk	
fasilitas	pengembangan		

4. Bermitra	 dengan	 berbagai	
pihak		

Ancaman :  
1. Adanya	industri	pesaing		
2. Bahan	baku	terbatas		
3. Belum	berbadan	hukum		
4. Harga	bahan	baku	berfluktuatif		
5. Iklim	usaha	tidak	stabil		
 6.    Saluran pemasaran produk tetap 

Strategi S-T  

1. Membuat	 ikatan	 kerja	 sama	 dengan	
lembaga	pengembangan	industri		

2. Strategi	 promosi	 yang	 tepat	 baik	
wilayah	setempat	maupun	luar	daerah		

3.    Mengurus perizinan usaha yang jelas 

Strategi W-T  

1. Penyediaan	 pusat	
pemasaran	 terpadu	 untuk	
produk	industri	daerah		

2. Memperluas	 pemasaran	
melalui	 media	 informasi	
yang	ada	
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Tabel 13 . Matriks Analisis SWOT Pengembangan UKM Manisan Kering Mangga 
Gedong Gincu  

             Internal Factot 
Evaluatio (IFE) 

 
 
 

 
 
Eksternal Factor  
Evaluation (EFE) 

Kekuatan :  
1. Bahan	 baku	 (mangga)	 mudah	

diperoleh		
2. Tenaga	 kerja	 tersedia	 di	 sekitar	

lokasi	industri		
3. Lokasi	industri	dekat	dengan	pasar		
4. Kualitas	produk	sesuai	permintaan	

konsumen		
5. Produk	 sudah	 mendapatkan	

sertifikat		
6.    Alat produksi relatif clengkap 

Kelemahan :  
1. Keterbatasan	 industri	

memenuhi	permintaan		
2. Manajemen	 belum	

maksimal		
3. Daya	saing	produk	sedang		
4. Skill	 SDM	 dan	 penguasaan	

teknolgi	rendah		
5. Modal	produksi	terbatas		
6. Kapasitas	 produksi	 masih	

rendah	
Peluang :  
1. Adanya	 pelatihan	 untuk	 SDM	

pengolahan		
2. Permintaan	 produk	 cukup	

meningkat		
3. Pangsa	pasar	produk	masih	luas		
4. Tersedianya	kredit	usaha	kecil		
 5.    Adanya industri mitra 

Strategi S – O :  
1. Meningkatkan	 kualitas	 SDM	

pengolahan		
2. Memanfaatkan	 tenaga	 kerja	 di	

daerah		
3. Mengoptimalkan	 lokasi	 industri	

yang	strategis	

Strategis W – O :  
1. Mempersiapkan	 bahan	

dalam	bentuk	stok		
2. Mengoptimalkan	 produk	

khas	 daerah	 untuk	
memenuhi	 permintaan	
pasar	

Ancaman :  
1. Adanya	industri	pesaing		
2. Bahan	baku	yang	tersedia	terbatas		
3. Harga	bahan	baku	berfluktuatif		
4. Iklim	usaha	tidak	stabil		
 5.    Kekuatan daya tawar produk sedang 

Strategi S – T :  
1. Menjaga	 kualitas	 dan	 ciri	 khas	

produk	 agar	 dapat	 bersaing	 di	
pasaran		

2. Mengantisifasi	 kurangnya	 bahan-
bahan		

3. Inovasi	 produk	 manisan	 mangga	
agar	 dapat	 meningkatkan	 selera	
konsumen	

Strategi W – T :  
1. Meningkatkan	 manajerial	

pengusaha		
2. Menaikkan	 harga	 jual	

produk		
3. Diversifikasi produk olahan 

mangga gedong gincu 

 
 
4.4. Penentuan Strategi Pengembangan UKM Puree dan UKM Manisan 

Kering Mangga Gedong Gincu Menggunakan Analisis Hierarki Proses 
(AHP) Di WKKP Wilayah III Cirebon   

 
 Analisis Hierarki Proses adalah salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor–faktor persepsi, 

preferensi, pengalaman dan intuisi. Analisis hierarki proses yang dikembangkan 

oleh Thomas L Saaty (1994) merupakan model hierarki fungsional dengan input 

utamanya persepsi manusia. Adanya hierarki, masalah yang kompleks atau tidak 

terstruktur diselesaikan dalam sub-sub masalah yang selanjutnya disusun menjadi 

suatu bentuk hierarki. Analisis ini mempunyai kemampuan untuk memecahkan 

masalah multi-kriteria, struktur masalah yang belum jelas, tidak pasti pendapat dari 

pengambil keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, serta tidak akurat 

data yang tersedia. Menggunakan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat 

diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu 

bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.  
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 Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan 

efektif atas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian – 

bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi 

nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan 

mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana yang 

memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada 

situasi tersebut. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika 

yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai 

pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara 

intuitif sebagaimana yang dipersentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat 

(Saaty, 1994).  

 Menurut Bourgeois (2005) analisis hierarki proses umumnya digunakan 

dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif/pilihan yang ada 

dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks atau multi kriteria. Secara umum, 

dengan menggunakan AHP, prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten 

dengan teori, logis, transparan, dan partisipatif. Tuntutan yang semakin tinggi 

berkaitan dengan transparansi dan partisipasi, analisis hierarki proses akan sangat 

cocok digunakan untuk penyusunan prioritas kebijakan publik yang menuntut 

transparansi dan partisipasi.  

 Dalam pengembangan UKM puree mangga gedong gincu di WKPP wilayah 

III Cirebon, data-data yang telah diolah dan dianalisis dengan analisis SWOT 

diperoleh 12 gambungan alternatif strategi (Kekuatan-Peluang ; Kekuatan-

Ancaman ; Kelemahan-Peluang dan Kelemahan-Ancaman), seperti yang dapat 

dilihat di bawah ini.  
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No Simbol Alternatif Strategi 
1 A Menambah kapasitas produksi 
2 B Mempromosikan produk sebagai produk unggulan daerah 
3 C Membentuk usaha kemitraan 
4 D Meningkatkan kualitas produk 
5 E Memperbaiki kemasan produk 
6 F Pengajuan modal untuk fasilitas pengembangan 
7 G Bermitra dengan berbagai pihak 
8 H Membuat ikatan kerja sama dengan lembaga pengembangan industri 
9 I Strategi promosi yang tepat baik wilayah setempat maupun luar daerah 

10 J Mengurus perizinan usaha yang jelas 
11 K Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk industri daerah  
12 L Memperluas pemasaran melalui informasi media yang ada 

 
 
 Untuk menentukan prioritas strategi dari ke-12 alternatif strategi dalam 

pengembangan UKM pure mangga gedong gincu di WKPP Wilayah III Cirebon, 

tahap-tahap yang kerjakan dengan menggunakan analisis hierarki, yaitu :  

(1) Menentukan nilai prioritas atau faktor pembobotan hirarki semua  alternatif 

strategi, selanjutnya faktor pembobotan hirarki untuk semua alternatif strategi 

disederhanakan.  

Hasil pembobotan semua alternatif strategi S-O, W-O, S-T dan W-T ditunjukkan 

pada Tabel 14 dan Tabel 15 di bawah ini.  

Tabel 14. Matriks Faktor Pembobotan Hirarki Untuk Semua Program Strategi 
Pengembangan UKM Puree Mangga Gedong Gincu Di WKPP Wilayah 
III Cirebon Hasil Analisis AHP  

A B C D E F G H I J K L
A 1 1 1 3/1 2/1 1/2 1/3 2 4 1/3 2/1 3
B 1 1 3/1 1 2 1 2 2 2 1 3 4
C 1 1/3 1 1 2 3 1 3 4 1 1/2 3
D 1/3 1 1 1 3 3 1 3 3 1/3 4 2
E 1/4 1/2 1/2 1/3 1 1 1/3 1 2 1/3 2 1/2
F 2 1 1/3 1/3 1 1 1 1 2 1/3 3 1
G 3 1/2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1
H 1/2 1/2 1/3 1/3 1 1 1/3 1 1 1 1 1
I 1/5 1/2 1/4 1/3 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 2/1 2
J 3 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2/1
K 1/4 1/3 2 1/4 1/2 1/3 1 1 1/2 1/3 1 1
L 1/3 1/4 1/3 1/2 2 1 1 1 1/2 1/2 1 1
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Tabel 15.  Matriks Faktor Pembobotan Hirarki Untuk Semua Program Strategi yang 
Disederhanakan Pada Pengembangan UKM Puree Mangga Gedong 
Gincu Di WKPP Wilayah III Kabupaten Cirebon  

A B C D E F G H I J K L
A 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 0.50 0.33 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00
B 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 4.00
C 1.00 0.50 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 4.00 1.00 0.50 3.00
D 0.33 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00
E 0.50 0.50 0.50 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 2.00 0.33 2.00 1.00
F 2.00 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.50 3.00 1.00
G 3.00 0.50 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00
H 0.50 0.50 0.33 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00
I 0.25 0.50 0.25 0.33 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 2.00 2.00
J 0.33 1.00 1.00 0.33 3.00 2.00 0.50 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00
K 0.50 0.33 2.00 0.25 0.50 0.33 1.00 1.00 0.50 0.33 1.00 1.00
L 0.33 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 0.33 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
Σ 10.75 8.08 10.75 9.42 20.00 15.33 9.33 21.00 24.00 13.67 23.50 24.00

  
(2)  Menentukan pembobotan hirarki untuk semua program strategi yang 

dinormalkan.  

 Menentukan bobot pada tiap program strategi dengan cara unsur-unsur pada 

tiap kolom dibagi dengan penjumlahan semua angka dalam kolom yang sama akan 

diperoleh bobot relatif dan dengan cara perhitungan yang sama maka diperoleh 

bobot relatif untuk keseluruhan program strategi. Nilai vektor eigen diperoleh dari 

rata-rata bobot relatif untuk setiap baris, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 16.  

Tabel 16.  Matriks Pembobotan Hirarki Untuk Semua Program Strategi yang 
dinormalkan Pada Pengembangan UKM Puree Mangga Gedong Gincu 
Di WKPP Wilayah III Kabupaten Cirebon  

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 Eigen	
Vektor	

A 0.093 0.124 0.093 0.319 0.100 0.033 0.036 0.095 0.167 0.220 0.085 0.125 0.124	

B 0.093 0.124 0.186 0.106 0.100 0.065 0.214 0.095 0.083 0.073 0.128 0.167 0.120	

C 0.093 0.062 0.093 0.106 0.100 0.196 0.107 0.143 0.167 0.073 0.021 0.125 0.107	

D 0.031 0.124 0.093 0.106 0.150 0.196 0.107 0.143 0.125 0.220 0.170 0.083 0.129	

E 0.047 0.062 0.047 0.035 0.050 0.065 0.036 0.048 0.083 0.024 0.085 0.042 0.052	

F 0.186 0.124 0.031 0.035 0.050 0.065 0.107 0.048 0.083 0.037 0.128 0.042 0.078	

G 0.279 0.062 0.093 0.106 0.150 0.065 0.107 0.143 0.083 0.146 0.043 0.125 0.117	

H 0.047 0.062 0.031 0.035 0.050 0.065 0.036 0.048 0.042 0.037 0.043 0.042 0.045	

I 0.023 0.062 0.023 0.035 0.025 0.033 0.054 0.048 0.042 0.037 0.085 0.083 0.046	

J 0.031 0.124 0.093 0.035 0.150 0.130 0.054 0.095 0.083 0.073 0.128 0.083 0.090	

K 0.047 0.041 0.186 0.027 0.025 0.022 0.107 0.048 0.021 0.024 0.043 0.042 0.053	

L 0.031 0.031 0.031 0.053 0.050 0.065 0.036 0.048 0.021 0.037 0.043 0.042 0.041	
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 Selanjutnya ditentukan nilai eigen maksimum (λmaksimum) di dapat dengan 

menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen dan nilai eigen 

maksimum yang diperoleh :  

λmaksimum =  (10,75 x 0,124) + (8,08 x 0,120) + (10,75 x 0,107) + (9,42 x 0,129) + 

(20,00 x 0,052) + (15,33 x 0,078) + (9,33 x 0,117) + (21,00 x 0,045) + 

(24,00 x 0,046) + (13,67 x 0,090) + (23,50 x 0,053) + (24,00 x 0,041) 

=  13,47 

 
 Matriks berordo 12 yakni terdiri dari 12 strategi, nilai indeks konsistensi 

dapat diperoleh sebagai berikut :  

Indeks konsistensi (IK) = [λmaksimum – n]/[n – 1] = [13,47 – 12]/[12 – 1] = 0,1332 

Untuk n = 12, Ratio Indeks (RI) = 1,51 (tabel Saaty), maka :  

Consistency Ratio (CR) = [IK/RI] = [0,1332/1,51] = 0,0882  

CR < 0,1 artinya preferensi responden adalah konsisten 

(3)  Menentukan Vektor Prioritas  

 Untuk memperoleh vektor prioritas setiap unsur pada Tabel 12 disetiap baris 

dikalikan, selanjutnya ditarik akar berpangkat n. Hasil dari setiap baris ini 

kemudian dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris dan diperoleh metriks 

prioritas, seperti dapat dilihat pada Tabel 17.  

Tabel 17.  Vektor Prioritas Untuk Melaksanakan Program Strategi (S-O, W-O, S-T 
dan W-T) Pengembangan UKM Puree Mangga Gedong Gincu Di WKPP 
Wilayah III Kabupaten Cirebon  

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 Vektor	
Prioritas	

A	 1.00	 1.00	 1.00	 3.00	 2.00	 0.50	 0.33	 2.00	 4.00	 3.00	 2.00	 3.00	 0.1159	
B	 1.00	 1.00	 2.00	 1.00	 2.00	 1.00	 2.00	 2.00	 2.00	 1.00	 3.00	 4.00	 0.1258	
C	 1.00	 0.50	 1.00	 1.00	 2.00	 3.00	 1.00	 3.00	 4.00	 1.00	 0.50	 3.00	 0.1068	
D	 0.33	 1.00	 1.00	 1.00	 3.00	 3.00	 1.00	 3.00	 3.00	 3.00	 4.00	 2.00	 0.1314	
E	 0.50	 0.50	 0.50	 0.33	 1.00	 1.00	 0.33	 1.00	 2.00	 0.33	 2.00	 1.00	 0.0549	
F	 2.00	 1.00	 0.33	 0.33	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 2.00	 0.50	 3.00	 1.00	 0.0741	
G	 3.00	 0.50	 1.00	 1.00	 3.00	 1.00	 1.00	 3.00	 2.00	 2.00	 1.00	 3.00	 0.1171	
H	 0.50	 0.50	 0.33	 0.33	 1.00	 1.00	 0.33	 1.00	 1.00	 0.50	 1.00	 1.00	 0.0489	
I	 0.25	 0.50	 0.25	 0.33	 0.50	 0.50	 0.50	 1.00	 1.00	 0.50	 3.00	 2.00	 0.0483	
J	 0.33	 1.00	 1.00	 0.33	 3.00	 2.00	 0.50	 2.00	 2.00	 1.00	 3.00	 1.00	 0.0860	
K	 0.50	 0.33	 2.00	 0.25	 0.50	 0.33	 1.00	 1.00	 0.33	 0.33	 1.00	 1.00	 0.0447	
L	 0.33	 0.25	 0.33	 0.50	 1.00	 1.00	 0.33	 1.00	 0.50	 1.00	 1.00	 1.00	 0.0462	
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 Nilai bobot setiap alternatif strategi pengembangan UKM puree mangga 

gedong gincu di WKPP Wilayah III Cirebon berdasarkan skala prioritas dapat 

dilihat pada Tabel 18 di bawah ini.  

Tabel 18.  Nilai Bobot Setiap Program Strategi Pengembangan UKM Puree 
Mangga Gedong Gincu Di WKPP Wlayah III Cirebon Berdasarkan Skala 
Prioritas  

Program yang Diusulkan 
Simbol 

Alternatif 
Strategi 

Nilai 
Bobot 

% 
Nilai 
Bobot 

Prioritas 
Pelaksanaan 

Meningkatkan kualitas produk D 0,1314 13,14 I 
Mempromosikan produk sebagai 
produk unggulan daerah B 0,1258 12,58 II 

Bermitra dengan berbagai pihak G 0,1171 11,71 III 
Menambah kapasitas produksi A 0,1159 11,59 IV 
Membentuk usaha kemitraan C 0,1068 10,68 V 
Mengurus perizinan usaha yang 
jelas J 0,0860 8,60 VI 

Pengajuan modal untuk fasilitas 
pengembangan F 0,0741 7,41 VII 

Memperluas pemasaran melalui 
informasi media yang ada L 0,0560 5,60 VIII 

Memperbaiki kemasan produk E 0,0549 5,49 IX 
Membuat ikatan kerja sama dengan 
lembaga pengembangan industri H 0,0489 4,89 X 

Strategi promosi yang tepat baik 
wilayah setempat maupun luar 
daerah 

I 0,0483 4,83 XI 

Penyediaan pusat pemasaran 
terpadu untuk produk industri 
daerah 

K 0,0462 4,62 XII 

 
 
 Perumusan prioritas strategi pengembangan UKM manisan mangga gedong 

gincu menggunakan metode AHP. Data-data yang telah diolah dan dianalisis 

dengan analisis SWOT diperoleh 11 gambungan alternatif strategi (Kekuatan-

Peluang ; Kekuatan-Ancaman ; Kelemahan-Peluang dan Kelemahan-Ancaman). 

seperti yang dapat dilihat di bawah ini.  

 Penentuan prioritas strategi pengembangan usaha kecil dan menengah 

(UKM) produsen manisan kering mangga gedong gincu, dengan cara yang sama 

seperti di atas diperoleh perioritas strategi.  
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No Simbol Alternatif Strategi 
1 A Meningkatkan kualitas SDM pengolahan  
2 B Memanfaatkan tenaga kerja di daerah  
3 C Mengoptimalkan lokasi industri yang strategis 
4 D Menjaga kualitas dan ciri khas produk agar dapat bersaing di pasaran  
5 E Mengantisifasi kurangnya bahan-bahan  
6 F Inovasi produk manisan mangga agar dapat meningkatkan selera konsumen 
7 G Mempersiapkan bahan dalam bentuk stok  
8 H Mengoptimalkan produk khas daerah untuk memenuhi permintaan pasar 
9 I Meningkatkan manajerial pengusaha  

10 J Menaikkan harga jual produk  
11 K Diversifikasi produk olahan mangga gedong gincu 

 

 Untuk menentukan prioritas strategi dari ke-11 alternatif strategi pada 

pengembangan UKM manisan mangga gedong gincu di WKPP Wilayah III 

Cirebon, tahap-tahap yang dilakukan sama dengan di atas menggunakan analisis 

hierarki. Prioritas strategi untuk pengembangan UKM mangga gedong gincu dapat 

dilihat pada Tabel 19.  

Tabel 19.  Nilai Bobot Setiap Program Strategi Pengembangan UKM Manisan 
Kering Mangga Gedong Gincu Di WKPP Wlayah III Cirebon 
Berdasarkan Skala Prioritas 

Program yang Diusulkan 
Simbol 

Alternatif 
Strategi 

Nilai 
Bobot 

% Nilai 
Bobot 

Prioritas 
Pelaksanaan 

Menjaga kualitas dan ciri khas produk 
agar dapat bersaing di pasaran D 0,1314 13,14 I 

Memanfaatkan tenaga kerja di daerah B 0,1258 12,58 II 
Mempersiapkan bahan dalam bentuk 
stok G 0,1171 11,71 III 

Menaikkan harga jual produk J 0,1159 11,59 III 
Mengoptimalkan lokasi industri yang 
strategis C 0,1068 10,68 IV 

Inovasi produk manisan mangga agar 
dapat meningkatkan selera konsumen F 0,0860 8,60 V 

Meningkatkan kualitas SDM 
pengolahan A 0,0741 7,41 VI 

Mengantisifasi kurangnya bahan-bahan E 0,0560 5,60 VII 
Meningkatkan manajerial pengusaha I 0,0549 5,49 VIII 
Mengoptimalkan produk khas daerah 
untuk memenuhi permintaan pasar H 0,0489 4,89 IX 

Diversifikasi produk olahan mangga 
gedong gincu K 0,0483 4,83 X 
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4.5. Puree dan Manisan Kering Mangga Gedong Gincu  

 Pada penelitian ini dilakukan pembuatan contoh produk puree mangga dan 

manisan kering mangga gedong gincu. Produk yang dihasilkan selanjutnya 

dilakukan analisis, hasil analisis puree mangga gedong gincu dapat dilihat pada 

Tabel 20.  

Tabel 20. Hasil Analisis Puree Mangga Gedong Gincu  

Karakteristik Nilai 
pH 3,8 
Kadar air (%) 42 
Kadar gula total (%) 13,7 
Kadar asam (%) 1,2 
Kadar serat (%) 1,53 
Kadar vitamin C (mg/100 g) 18  

 

 Sedangkan hasil analisis manisan kering mangga gedong gincu dapat dilihat 

pada Tabel 21.  

Tabel 21. Hasil Analisis Manisan Kering Mangga gedong Gincu 

Karakteristik Nilai 
Kadar air (%) 13,7 
Kadar gula total (%) 62 
Kadar serat (%) 1,95 
Kadar vitamin C (mg) 9,6 

 

 Data pada Tabel 20 menunjukkan kadar gula total, kadar asam, kadar serat 

dan kadar vitamin C puree yang dihasilkan dari percobaan mengalami penurunan, 

hal ini dikarenakan adanya perlakuan penghancuran terhadap buah mangga selama 

pengolahan menjadi bubur buah. Penghancuran daging buah menjadi bubur akan 

menyebabkan rusaknya jaringan-jaringan sel buah mangga, dan keadaan ini akan 

mengakibatkan terdegradasi senyawa-senyawa yang terdapat di dalam buah 

mangga gedong gincu. Hal ini menyebabkan komponen senyawa-senywa yang ada 

di dalam puree lebih kecil dari pada komponen senyawa-senyawa yang terdapat di 

dalam buah segar.  

 Kadar air puree mangga yang diperoleh lebih tinggi, hal ini dikarenakan 

adanya penhancuran mengakibatkan air keluar dari jaringan-jaringan sel buah. Hal 

ini menyebabkan kadar air puree yang dihasilkan cukup tinggi.  
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 Kadar air manisan yang rendah disebabkan adanya penambahan gula pada 

irisan buah mangga mengakibatkan air yang terdapat di antara jaringan-jaringan 

irisan buah mangga akan keluar. Perlakuan pemanasan yang diberikan pada irisan 

mangga yang telah ditaburi gula, air yang terdapat pada permukaan irisan buah 

mangga akan teruapkan sehingga kadar air produk yang dihasilkan menjadi rendah.  

 Penguapan air yang terdapat pada irisan buah mangga selama pengeringan 

disebabkan adanya perbedaan kelembaban relatif antara buah mangga dengan 

kelembaban relatif udara kering. Rendahnya kelebaban relatif (RH) udara kering 

menyebabkan air yang terdapat pada irisan mangga akan menguap. Selain itu 

penguapan air pada proses pengeringan disebabkan adanya perbedaan tekanan uap 

air murni di dalam bahan dengan tekanan uap air murni di dalam udara pengering.  

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Puree Mangga Gedong Gincu Hasil Percobaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 13. Manisan Kering Mangga Gedong Gincu Hasil Percobaan 
 



	 65	

	

BAB V  
KESIMPULAN 

 

 Kesimpulan sementara yang dapat ditarik pada penelitian yang telah 

dilakukan adalah :  

1. Posisi UKM puree dan UKM manisan mangga gedong gincu saat ini berada 

pada sel I dan kuadran ke I. Formulasi untuk pengembangan UKM puree dan 

UKM manisan mangga gedong gincu yang berada pada sel I, strategi yang 

dapat dilakukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan 

produk. 

2. Alternatif perencanaan strategi dalam pengembangan UKM puree dan UKM 

mangga gedong gincu dengan menggunakan analisis SWOT terdiri dari 

strategi S-O (Strength-Opportunity), strategi W-O (Weakness-Opportunity), 

strategi S-T (Strength-Threat) dan strategi W-T (Weakness-Threat) sesuai 

dengan hasil analisis SWOT.  

3. Hasil analisis SWOT untuk UKM puree mangga gedong gincu terdapat 12 

gabungan alternatif strategi dan untuk UKM manisan mangga gedong gincu 

terdapat 11 gabungan alternatif strategi. 

4. Prioritas strategi utama dalam pengembangan UKM puree mangga gedong 

gincu yang dianalisis menggunakan metode AHP adalah meningkatkan 

kualitas produk, sedangkan untuk UKM manisan mangga gedong gincu adalah 

menjaga kualitas dan ciri khas produk agar dapat bersaing di pasaran.  
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Lampiran 1 :  

Perhitungan analisis hierarki proses  

Dalam pengembangan UKM puree mangga gedong gincu di WKPP wilayah III 

Cirebon, data-data yang telah diolah dan dianalisis dengan analisis SWOT 

diperoleh 12 gambungan alternatif strategi (Kekuatan-Peluang ; Kekuatan-

Ancaman ; Kelemahan-Peluang dan Kelemahan-Ancaman) dan diberi notasi seperti 

yang dapat dilihat di bawah ini.  

Analisis AHP untuk Puree Mangga Gedong Gincu  

Simbol Program Hasil Analisis SWOT 
A Menambah kapasitas produksi  
B Mempromosikan produk sebagai produk unggulan daerah  
C Membentuk usaha kemitraan  
D Meningkatkan kualitas produk  
E Memperbaiki kemasan produk  
F Pengajuan modal untuk fasilitas pengembangan  
G Bermitra dengan berbagai fihak  
H Membuat ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan industri  
I Strategi promosi yang tepat baik wilayah setempat maupun luar daerah  
J Mengurus perizinan usaha yang jelas  
K Penyediaan pusat pemasaran terpadu untuk produk industri daerah  
L Memperluas pemasaran melalui informasi media yang ada 

 

1. Menentukan nilai prioritas atau faktor pembobotan hirarki semua  alternatif 

strategi, selanjutnya faktor pembobotan hirarki untuk semua alternatif strategi 

disederhanakan, yang dihasilkan dari pembobotan semua alternatif strategi S-

O, W-O, S-T dan W-T ditunjukkan sebagai berikut.  
A B C D E F G H I J K L

A 1 1 1 3/1 2/1 1/2 1/3 2 4 1/3 2/1 3
B 1 1 3/1 1 2 1 2 2 2 1 3 4
C 1 1/3 1 1 2 3 1 3 4 1 1/2 3
D 1/3 1 1 1 3 3 1 3 3 1/3 4 2
E 1/4 1/2 1/2 1/3 1 1 1/3 1 2 1/3 2 1/2
F 2 1 1/3 1/3 1 1 1 1 2 1/3 3 1
G 3 1/2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1
H 1/2 1/2 1/3 1/3 1 1 1/3 1 1 1 1 1
I 1/5 1/2 1/4 1/3 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 2/1 2
J 3 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2/1
K 1/4 1/3 2 1/4 1/2 1/3 1 1 1/2 1/3 1 1
L 1/3 1/4 1/3 1/2 2 1 1 1 1/2 1/2 1 1
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A B C D E F G H I J K L
A 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 0.50 0.33 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00
B 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 4.00
C 1.00 0.50 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 4.00 1.00 0.50 3.00
D 0.33 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00
E 0.50 0.50 0.50 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 2.00 0.33 2.00 1.00
F 2.00 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.50 3.00 1.00
G 3.00 0.50 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00
H 0.50 0.50 0.33 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00
I 0.25 0.50 0.25 0.33 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 2.00 2.00
J 0.33 1.00 1.00 0.33 3.00 2.00 0.50 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00
K 0.50 0.33 2.00 0.25 0.50 0.33 1.00 1.00 0.50 0.33 1.00 1.00
L 0.33 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 0.33 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00
Σ 10.75 8.08 10.75 9.42 20.00 15.33 9.33 21.00 24.00 13.67 23.50 24.00

 

2. Menentukan pembobotan hirarki untuk semua program strategi yang 
dinormalkan.  

 
 Menentukan bobot pada tiap program strategi dengan cara unsur-unsur pada 

tiap kolom dibagi dengan penjumlahan semua angka dalam kolom yang sama akan 

diperoleh bobot relatif dan dengan cara perhitungan yang sama maka diperoleh 

bobot relatif untuk keseluruhan program strategi. Nilai vektor eigen diperoleh dari 

rata-rata bobot relatif untuk setiap baris, hasilnya dapat berikut.  
 A B C D E F G H I J K L Eigen 

Vektor 
A 0.093 0.124 0.093 0.319 0.100 0.033 0.036 0.095 0.167 0.220 0.085 0.125 0.124 
B 0.093 0.124 0.186 0.106 0.100 0.065 0.214 0.095 0.083 0.073 0.128 0.167 0.120 
C 0.093 0.062 0.093 0.106 0.100 0.196 0.107 0.143 0.167 0.073 0.021 0.125 0.107 
D 0.031 0.124 0.093 0.106 0.150 0.196 0.107 0.143 0.125 0.220 0.170 0.083 0.129 
E 0.047 0.062 0.047 0.035 0.050 0.065 0.036 0.048 0.083 0.024 0.085 0.042 0.052 
F 0.186 0.124 0.031 0.035 0.050 0.065 0.107 0.048 0.083 0.037 0.128 0.042 0.078 
G 0.279 0.062 0.093 0.106 0.150 0.065 0.107 0.143 0.083 0.146 0.043 0.125 0.117 
H 0.047 0.062 0.031 0.035 0.050 0.065 0.036 0.048 0.042 0.037 0.043 0.042 0.045 
I 0.023 0.062 0.023 0.035 0.025 0.033 0.054 0.048 0.042 0.037 0.085 0.083 0.046 
J 0.031 0.124 0.093 0.035 0.150 0.130 0.054 0.095 0.083 0.073 0.128 0.083 0.090 
K 0.047 0.041 0.186 0.027 0.025 0.022 0.107 0.048 0.021 0.024 0.043 0.042 0.053 
L 0.031 0.031 0.031 0.053 0.050 0.065 0.036 0.048 0.021 0.037 0.043 0.042 0.041 

 

Selanjutnya ditentukan nilai eigen maksimum (λmaksimum) di dapat dengan 

menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen dan nilai eigen 

maksimum yang diperoleh :  

λmaksimum =  (10,75 x 0,124) + (8,08 x 0,120) + (10,75 x 0,107) + (9,42 x 0,129) + 

(20,00 x 0,052) + (15,33 x 0,078) + (9,33 x 0,117) + (21,00 x 0,045) + 
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(24,00 x 0,046) + (13,67 x 0,090) + (23,50 x 0,053) + (24,00 x 0,041) 

=  13,47 

 
 Matriks berordo 12 yakni terdiri dari 12 strategi, nilai indeks konsistensi 

dapat diperoleh sebagai berikut :  

Indeks konsistensi (IK) = [λmaksimum – n]/[n – 1] = [13,47 – 12]/[12 – 1] = 0,1332 

Untuk n = 12, Ratio Indeks (RI) = 1,51 (tabel Saaty), maka :  

Consistency Ratio (CR) = [IK/RI] = [0,1332/1,51] = 0,0882  

CR < 0,1 artinya preferensi responden adalah konsisten 

(3)  Menentukan Vektor Prioritas  

 Untuk memperoleh vektor prioritas setiap unsur pada Tabel di atas disetiap 

baris dikalikan, selanjutnya ditarik akar berpangkat n. Hasil dari setiap baris ini 

kemudian dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris dan diperoleh metriks 

prioritas, seperti dapat dilihat berikut ini.  

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 Vektor	
Prioritas	

A	 1.00	 1.00	 1.00	 3.00	 2.00	 0.50	 0.33	 2.00	 4.00	 3.00	 2.00	 3.00	 0.1159	
B	 1.00	 1.00	 2.00	 1.00	 2.00	 1.00	 2.00	 2.00	 2.00	 1.00	 3.00	 4.00	 0.1258	
C	 1.00	 0.50	 1.00	 1.00	 2.00	 3.00	 1.00	 3.00	 4.00	 1.00	 0.50	 3.00	 0.1068	
D	 0.33	 1.00	 1.00	 1.00	 3.00	 3.00	 1.00	 3.00	 3.00	 3.00	 4.00	 2.00	 0.1314	
E	 0.50	 0.50	 0.50	 0.33	 1.00	 1.00	 0.33	 1.00	 2.00	 0.33	 2.00	 1.00	 0.0549	
F	 2.00	 1.00	 0.33	 0.33	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 2.00	 0.50	 3.00	 1.00	 0.0741	
G	 3.00	 0.50	 1.00	 1.00	 3.00	 1.00	 1.00	 3.00	 2.00	 2.00	 1.00	 3.00	 0.1171	
H	 0.50	 0.50	 0.33	 0.33	 1.00	 1.00	 0.33	 1.00	 1.00	 0.50	 1.00	 1.00	 0.0489	
I	 0.25	 0.50	 0.25	 0.33	 0.50	 0.50	 0.50	 1.00	 1.00	 0.50	 3.00	 2.00	 0.0483	
J	 0.33	 1.00	 1.00	 0.33	 3.00	 2.00	 0.50	 2.00	 2.00	 1.00	 3.00	 1.00	 0.0860	
K	 0.50	 0.33	 2.00	 0.25	 0.50	 0.33	 1.00	 1.00	 0.33	 0.33	 1.00	 1.00	 0.0447	
L	 0.33	 0.25	 0.33	 0.50	 1.00	 1.00	 0.33	 1.00	 0.50	 1.00	 1.00	 1.00	 0.0462	

 
 Nilai bobot setiap alternatif strategi pengembangan UKM puree mangga 

gedong gincu di WKPP Wilayah III Cirebon berdasarkan skala prioritas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Program yang Diusulkan 
Simbol 

Alternatif 
Strategi 

Nilai 
Bobot 

% Nilai 
Bobot 

Prioritas 
Pelaksanaan 

Meningkatkan kualitas produk D 0,1314 13,14 I 
Mempromosikan produk sebagai 
produk unggulan daerah B 0,1258 12,58 II 

Bermitra dengan berbagai pihak G 0,1171 11,71 III 
Menambah kapasitas produksi A 0,1159 11,59 IV 
Membentuk usaha kemitraan C 0,1068 10,68 V 
Mengurus perizinan usaha yang jelas J 0,0860 8,60 VI 
Pengajuan modal untuk fasilitas 
pengembangan F 0,0741 7,41 VII 

Memperluas pemasaran melalui 
informasi media yang ada L 0,0560 5,60 VIII 

Memperbaiki kemasan produk E 0,0549 5,49 IX 
Membuat ikatan kerja sama dengan 
lembaga pengembangan industri H 0,0489 4,89 X 

Strategi promosi yang tepat baik 
wilayah setempat maupun luar daerah I 0,0483 4,83 XI 

Penyediaan pusat pemasaran terpadu 
untuk produk industri daerah K 0,0462 4,62 XII 

 
 
 Perumusan prioritas strategi pengembangan UKM manisan kering mangga 

gedong gincu menggunakan metode AHP. Data-data yang diolah dan dianalisis 

dengan analisis SWOT diperoleh 11 gambungan alternatif strategi (Kekuatan-

Peluang ; Kekuatan-Ancaman ; Kelemahan-Peluang dan Kelemahan-Ancaman) 

kemudian diberi notasi seperti yang dapat dilihat di bawah ini.  

Analisis Hyrarchy Prosedur (AHP) Manisan Gedong Gincu 

Simbol Program Hasil Analisis SWOT 
A Meningkatkan kualitas SDM pengolahan 
B Memanfaatkan tenaga kerja di daerah 
C Mengoptimalkan lokasi indusri yang strategis  
D Menjaga kualitas dan ciri khas produk agar dapat bersaing di pasaran  
E Mengantisifasi kurangnya bahan-baku  

F 
Inovasi produk manisan mangga agar dapat meningkatkan selera 
konsumen  

G Mempersiapkan bahan dalam bentuk stock  

H 
Mengoptimalkan produk khas daerah untuk memenuhi permintaan 
pasar  

I Meningkatkan manejerial pengusaha  
J Menaikan harga jual produk  
K Diversifikasi produk olahan mangga gedong gincu  
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1. Menentukan nilai prioritas atau faktor pembobotan hirarki semua  alternatif 

strategi, selanjutnya faktor pembobotan hirarki untuk semua alternatif strategi 

disederhanakan, yang dihasilkan dari pembobotan semua alternatif strategi S-O, W-

O, S-T dan W-T ditunjukkan sebagai berikut.  

A B C D E F G H I J K
A 1 4 1 1/3 1/4 1/2 1/3 2 5 1/3 6
B 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3
C 1 1 1 1 2 3 1 3 4 1 1/2
D 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1/3 4
E 1 1/2 1/2 1/3 1 1 1/3 1 2 1/3 2
F 2 1 1/3 1/3 1 1 1 1 2 1/3 3
G 3 1/2 1 1 3 1 1 3 2 1 1
H 1/2 1/2 1/3 1/3 1 1 1/3 1 1 1 1
I 1/5 1/2 1/4 1/3 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 3
J 3 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3
K 1/6 1/3 2 1/4 1/2 1/3 1 1 1/3 1/3 1

 

  A B C D E F G H I J K 
A 1.00 1.00 1.00 0.33 4.00 0.50 0.33 2.00 4.00 0.33 2.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 4.00 1.00 0.50 
D 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 4.00 4.00 
E 0.25 0.50 0.50 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 2.00 0.33 2.00 
F 2.00 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.50 3.00 
G 3.00 0.50 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 
H 0.50 0.50 1.00 0.33 1.00 0.50 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 
I 0.25 0.50 0.25 0.33 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 3.00 
J 3.00 1.00 1.00 0.25 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 
K 0.50 0.33 2.00 0.25 0.50 0.33 1.00 1.00 0.33 0.33 1.00 
Σ 15.50 8.33 10.08 6.17 21.00 13.83 9.50 18.00 23.33 11.00 23.50 

 

2. Menentukan pembobotan hirarki untuk semua program strategi yang 
dinormalkan.  

 
 Menentukan bobot pada tiap program strategi dengan cara unsur-unsur pada 

tiap kolom dibagi dengan penjumlahan semua angka dalam kolom yang sama akan 

diperoleh bobot relatif dan dengan cara perhitungan yang sama maka diperoleh 

bobot relatif untuk keseluruhan program strategi. Nilai vektor eigen diperoleh dari 

rata-rata bobot relatif untuk setiap baris, hasilnya dapat berikut.  
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  A B C D E F G H I J K 
Vektor 
Eigen  

A 0.065 0.120 0.099 0.054 0.190 0.036 0.035 0.111 0.171 0.030 0.085 0.091 
B 0.065 0.120 0.099 0.162 0.095 0.072 0.211 0.111 0.086 0.091 0.128 0.113 
C 0.065 0.120 0.099 0.162 0.095 0.217 0.105 0.056 0.171 0.091 0.021 0.109 
D 0.194 0.120 0.099 0.162 0.143 0.217 0.105 0.167 0.129 0.364 0.170 0.170 
E 0.016 0.060 0.050 0.054 0.048 0.072 0.035 0.056 0.086 0.030 0.085 0.054 
F 0.129 0.120 0.033 0.054 0.048 0.072 0.105 0.111 0.086 0.045 0.128 0.085 
G 0.194 0.060 0.099 0.162 0.143 0.072 0.105 0.167 0.086 0.091 0.043 0.111 
H 0.032 0.060 0.099 0.054 0.048 0.036 0.035 0.056 0.043 0.091 0.043 0.054 
I 0.016 0.060 0.025 0.054 0.024 0.036 0.053 0.056 0.043 0.045 0.128 0.049 
J 0.194 0.120 0.099 0.041 0.143 0.145 0.105 0.056 0.086 0.091 0.128 0.110 
K 0.032 0.040 0.198 0.041 0.024 0.024 0.105 0.056 0.014 0.030 0.043 0.051 

 

 Selanjutnya ditentukan nilai eigen maksimum (λmaksimum) di dapat dengan 

menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor eigen dan nilai eigen 

maksimum yang diperoleh :  

λmaksimum = 12,36 
 

 Matriks berordo 11 yakni terdiri dari 11 strategi, nilai indeks konsistensi 

dapat diperoleh sebagai berikut :  

Indeks konsistensi (IK) = [λmaksimum – n]/[n – 1] = [12,36 – 11]/[11 – 1] = 0,14 

Untuk n = 11, Ratio Indeks (RI) = 1,48 (tabel Saaty), maka :  

Consistency Ratio (CR) = [IK/RI] = [0,14/1,48] = 0,092  

CR < 0,1 artinya preferensi responden adalah konsisten 

3.  Menentukan Vektor Prioritas  

 Untuk memperoleh vektor prioritas setiap unsur pada Tabel di atas disetiap 

baris dikalikan, selanjutnya ditarik akar berpangkat n. Hasil dari setiap baris ini 

kemudian dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris dan diperoleh metriks 

prioritas, seperti dapat dilihat berikut ini.  
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Vektor Prioritas 
A B C D E F G H I J K Vektor Prioritas

A 1.00 1.00 1.00 0.33 4.00 0.50 0.33 2.00 4.00 0.33 2.00 0.0858
B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 0.1167
C 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 4.00 1.00 0.50 0.1040
D 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 4.00 4.00 0.1684
E 0.25 0.50 0.50 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 2.00 0.33 2.00 0.0572
F 2.00 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.50 3.00 0.0866
G 3.00 0.50 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 0.1113
H 0.50 0.50 1.00 0.33 1.00 0.50 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0592
I 0.25 0.50 0.25 0.33 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 3.00 0.0503
J 3.00 1.00 1.00 0.25 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 0.1113

K 0.50 0.33 2.00 0.25 0.50 0.33 1.00 1.00 0.33 0.33 1.00 0.0493  

 
 Penentuan prioritas strategi pengembangan usaha kecil dan menengah 

(UKM) produsen manisan kering mangga gedong gincu, dengan cara yang sama 

seperti di atas diperoleh perioritas strategi. Menentukan prioritas strategi dari ke-11 

alternatif strategi pada pengembangan UKM manisan mangga gedong gincu di 

WKPP Wilayah III Cirebon, tahap-tahap yang dilakukan sama dengan di atas 

menggunakan analisis hierarki. Prioritas strategi untuk pengembangan UKM 

mangga gedong gincu dapat dilihat sebagai berikut. 

Program yang Diusulkan 
Simbol 

Alternatif 
Strategi 

Nilai 
Bobot 

% Nilai 
Bobot 

Prioritas 
Pelaksanaan 

Menjaga kualitas dan ciri khas produk 
agar dapat bersaing di pasaran D 0,1314 13,14 I 

Memanfaatkan tenaga kerja di daerah B 0,1258 12,58 II 
Mempersiapkan bahan dalam bentuk 
stok G 0,1171 11,71 III 

Menaikkan harga jual produk J 0,1159 11,59 III 
Mengoptimalkan lokasi industri yang 
strategis C 0,1068 10,68 IV 

Inovasi produk manisan mangga agar 
dapat meningkatkan selera konsumen F 0,0860 8,60 V 

Meningkatkan kualitas SDM 
pengolahan A 0,0741 7,41 VI 

Mengantisifasi kurangnya bahan-bahan E 0,0560 5,60 VII 
Meningkatkan manajerial pengusaha I 0,0549 5,49 VIII 
Mengoptimalkan produk khas daerah 
untuk memenuhi permintaan pasar H 0,0489 4,89 IX 

Diversifikasi produk olahan mangga 
gedong gincu K 0,0483 4,83 X 

 

 

 

 


