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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Manurung, Ginting, dan Fauzia(2014) berjudul “Strategi Peningkatan 

Produksi Kopi Arabika (Coffea Arabica) (Studi Kasus: Desa Lumban Silintong, 

Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan perkembangan produksi kopi arabika dengan kopi 

robusta selama 5 tahun terakhir, untuk menganalisis pengaruh penggunaan faktor 

produksi terhadap produksi kopi Arabika dan untuk menganalisis strategi 

peningkatan produksi kopi arabika di Kabupaten Tapanuli Utara. Metode analisis 

data menggunakan analisis regresi dan analisis SWOT. Hasil penelitian 

menggunakan analisis deskriptif yakni perkembangan luas tanaman kopi arabika 

lebih rendah dibandingkan perkembangan luas tanamankopi robusta. 

Perkembangan produktivitas kopi arabika mengalami peningkatan sementara kopi 

robusta mengalami penurunan. Hasil analisis regresi yaitu luas lahan, pupuk, 

herbisida, dan tenaga kerja secara serempak berpengaruh nyata terhadap produksi. 

Secara parsial variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap produksi hanya 

tenaga kerja. Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa strategi yang tepat 

digunakan dalam peningkatan produksi kopi arabika adalah strategi Turn Around 

yang fokus pada strategi WO (Weaknesses-Opportinities) yaitu memanfaatkan

 peluang untuk meminimalkan kelemahan. Strategi tersebut yaitu meningkatkan 

ketersediaan lahan untuk menyeimbangkan permintaan. 

 Fatimah dan DM(2016) berjudul “Strategi Peningkatan Produksi 

Subsektor Tanaman Pangan Di Kabupaten Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis strategi peningkatan produksi subsektor tanaman di Kabupaten 
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Kudus dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian ini 

menyatakanbahwa Kabupaten Kudus memiliki beberapa sumber daya yang 

potensial seperti tanah yang subur, sumber daya manusia yang mumpuni, sumber 

daya anggaran yang cukup dan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung 

produksi tanaman pangan regional. Di sisi lain, pemerintah daerah juga 

menghadapi beberapa faktor yang menghambat seperti perubahan iklim, isu 

politik dan pertumbuhan industri yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah 

untuk meningkatkan produksi subsektor tanaman pangan. 

 Sucahyo,Iskandarini, dan Hutajulu(2013) berjudul “Strategi Peningkatan 

Produksi Usaha Tani Penangkaran Benih Padi Bersertifikat Di Desa Tumpatan 

Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian ini 

bertujuanuntuk mendeskripsikan faktor-faktor internal dan eksternal dalam 

meningkatkan produksi usaha tani penangkaran benih padi. Serta menganalisis 

strategi peningkatan produksi usaha tani penangkaran benih padi bersertifikat di 

Desa Tumpatan nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Metode 

analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini 

menunjukanbahwa faktor internal dan faktor eksternal dalam peningkatan 

produksi penangkaran benih padi di daerah penelitian terdiri dari kualitas fisik 

produksi yang sangat baik, pemanfaatan teknologi yang baik, kepercayaan 

pembeli gabah sangat tinggi, bahan baku benih tersedia ketika musim tanam. 

Ketersediaan lahan yang minim, modal usaha tani, sarana prasarana produksi yang 

minim. 
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Adanya penyuluh yang aktif, permintaan benih sangat tinggi, pemerintah 

sangat mendukung kesejahteraan petani. perubahan iklim dan cuaca, tidak adanya 

lembaga keuangan dengan kredit ringan, adanya alih fungsi lahan. Strategi yang 

diperoleh adalah strategi diversifikasi atau strategi ST (Strengths–Threats) yaitu 

menggunakan kekuatan untuk meminimalkan ancaman yang ada yakni:1) 

Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim dan cuaca yang tidak 

menentu. 2) Usaha-usaha meningkatkan pendapatan dengan melakukan 

pencatatanusaha tani dan pelatihan pengembangan bisnis. 3) Mempertahankan 

dan melakukan disversifikasi tanaman dalam meningkatkan pendapatan petani. 

Theodoric, Iskandarini, dan Jufri(2015) berjudul “Strategi Peningkatan 

Produksi Jagung (Studi Kasusdi Desa Kinepen Kecamatan Munthe Kabupaten 

Karo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dalam 

meningkatkan produksi jagung dan mengetahui bagaimana strategi untuk 

meningkatkan produksi jagung di daerah penelitian. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh fokus pada strategi 

S-O yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sehingga 

strategi tepat yang digunakan untuk usaha tani jagung dalam meningkatkan 

produksi di daerah penelitian adalah 1. Potensi alam yang mendukung, 2 tingkat 

kesuburan lahan yang sesuai, 3 sumberdaya manusia dalam memproduksi. 

Hakim, ABD(2008)berjudul “Strategi Peningkatan Produktivitas Kopi 

Arabika Desa Sitinjo Induk Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi”. Penelitian ini 

bertujuan untuk untuk menjelaskan tingkat produktivitas kopi Arabika di desa 

Sitinjo Induk, untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi 
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pada usahatani kopi Arabika di desa Sitinjo Induk, menentukan strategi 

peningkatan produktivitas kopi Arabika di desa Sitinjo Induk. Metode analisis 

data menggunakan analisis efisiensi dan analisis SWOT. Hasil penelitian 

menggunakan analisis efisiensi menyatakan bahwa penggunaan faktor produksi 

luas lahan, bibit, pupuk urea, dan herbisida tergolong belum efisien sedangkan 

faktor lain seperti tenaga kerja, pupuk kompos, dan pupuk NPK tergolong tidak 

efisien. Hasil analisis SWOT menunjukkan usahatani kopi Arabika berada pada 

kuadran III pada matriks posisi SWOT. Oleh karena itu maka strategi yang cocok 

untuk digunakan adalah strategi WO (weaknesses-Opportunities). Strateginya 

adalah menanam bibit unggul,mengaktifkan kembali gapoktan, dan 

memanfaatkan peluang harga kopi Arabika yang tinggi dengan memaksimalkan 

potensi alam dan lahan yang ada. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Produksi 

Secara umum, istilah produksi diartikan sebagai kegiatan menciptakan 

atau menambah kegunaan (Utility) barang atau jasa untuk memperoleh suatu hasil 

sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan dengan lebih baik 

Menurut (Ahyari, 2002) produksi adalah suatu cara, metode ataupun 

teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor 

produksi. 

Melihat definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses produksi 

merupakan metode menambah ataupun menciptakan suatu barang dengan melihat 

faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, teknologi, dan modal yang 

nantinya penciptaan ataupun penambahan suatu barang ini bisa memenuhi 

kebutuhan hidup orang banyak. 
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Faktor produksi dalam usaha tani mencakup tanah, modal dan tenaga 

kerja. Tanah merupakan faktor kunci dalam suatu usaha pertanian. Tanah 

memiliki banyak lagi faktor yang harus diperhatikan yaitu topografi, kesuburan, 

keadaan fisik, lereng maupun lainnya. Usaha tani dapat dilakukan dengan baik 

ketika mengetahui semua keadaan mengenai tanah (Daniel, 2002). 

2.2.2 Analisis SWOT 

Dalam menetapkan strategi dan kebijakan pengembangan perkopian 

Indonesia kedepan digunakan analisis SWOT. Identifikasi peluang dan ancaman 

yang dihadapisuatu industri serta analisis terhadap faktor-faktor kunci menjadi 

bahan acuan dalam menetapkan strategi dan kebijakan penanganan perkopian. 

Analisis SWOT adalah analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats). Analisis SWOT 

merupakan identifikasi yang bersifat sistematis. Analisis ini digunakan untuk 

menemukan faktor intenal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) pada suatu organisasi. Dari hasil analisis akan ditemukan 

strategi yang menyajikan kombinasi terbaik diantara keempatnya. Setelah 

diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, selanjutnya perusahaan 

tersebut dapat menentukan strategi dengan memanfaatkan kekuatan yang 

dimilikinya untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada. Selain 

itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk memperkecil atau mengatasi 

kelemahan yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang ada. 

Strategi adalah cara terbaik untuk mencapai beberapa sasaran dan rencana 

yang komprehensif. Strategi yang mengintegrasikan segala sumber daya dan 

kemampuan yang bertujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Jadi 
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strategi adalah rencana yang mengandung cara komperhensif dan integratif yang 

dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat untuk 

memenangkan kompetisi. Untuk menentukan mana yang terbaik tersebut akan 

tergantung pada kriteria yang digunakan. 

Proses penyusunan rencana strategis melalui tiga tahap yaitu: 

1. Tahap pengumpulan data 

2. Tahap analisis 

3. Tahap pengambilan keputusan 

Tahap pengumpulan data ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan 

pengumpulan data, tetapi juga suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis. 

Data dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal yang diperoleh 

dari dalam perusahaan, model yang dapat digunakan dalam tahap ini yaitu: 

− Matriks faktor strategi eksternal 

− Matriks faktor strategi internal  

Sebelum melakukan analisis, maka diperlukan tahappengumpulan data yang 

terdiri atas tiga model yaitu: 

a. Matrik Faktor Strategi Internal 

Sebelum membuat matriks faktor strategi internal, kita perlu mengetahui 

terlebih dahulu cara-cara penentuan dalam membuat tabel IFAS. 

- Susunlah dalam kolom 1 faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan). 

- Beri rating masing-masing faktor dalam kolom 2 sesuai besar kecilnya 

pengaruh yang ada pada faktor strategi internal, mulai dari nilai 4 (sangat 

baik), nilai 3 (baik), nilai 2 (cukup baik) dan nilai 1 (tidak baik) terhadap 

kekuatan dan nilai “rating” terhadap kelemahan bernilai negatifnya. 
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- Beri bobot untuk setiap faktor dari 0 sampai 100 pada kolom bobot (kolom 

3). Bobot ditentukan secara subyektif, berdasarkan pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. 

- Kalikan rating pada kolom 2 dengan bobot pada kolom 3, untuk 

memperoleh skoring dalam kolom 4. 

- Jumlahkan skoring (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total 

inimenunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategi internalnya. 

Hasil identifkasi faktor kunci internal yang merupakan kekuatan dan 

kelemahan, pembobotan dan rating dipindahkan ke tabel Matrik Faktor Strategi 

Internal (IFAS) untuk dijumlahkan dan kemudian diperbandingkan antara total 

skor kekuatan dan kelemahan. 

b. Matrik Faktor Strategi Eksternal 

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui 

terlebih dahulu cara-cara penentuan dalam membuat tabel EFAS. 

- Susunlah dalam kolom 1 faktor-faktor eksternalnya (peluang dan 

ancaman). 

- Beri rating dalam masing-masing faktor dalam kolom 2 sesuai besar 

kecilnya pengaruh yang ada pada faktor strategi eksternal, mulai dari nilai 

4 (sangat baik), nilai 3 (baik), nilai 2 (cukup baik)dan nilai 1 (tidak baik) 

terhadap peluang dan nilai “rating” terhadap ancaman bernilai negatif. 
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- Beri bobot untuk setiap faktor dari 0 sampai 100 pada kolom bobot (kolom 

3). Bobot ditentukan secara subyektif, berdasarkan pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. 

- Kalikan rating pada kolom 2 dengan bobot pada kolom 3, untuk 

memperoleh skoring dalam kolom 4. 

- Jumlahkan skoring (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadapfaktor-

faktor strategi eksternalnya. 

Hasil identifkasi faktor kunci internal yang merupakan kekuatan dan 

kelemahan, pembobotan dan rating dipindahkan ke tabel Matrik Faktor Strategi 

eksternal (EFAS) untuk dijumlahkan dan kemudian diperbandingkan antara total 

skor peluang dan ancaman. 

c. Matriks Posisi 

Hasil analisis pada tabel matriks faktor strategi internal dan faktor strategi 

eksternal dipetakan pada matriks posisi dengan cara sebagai berikut: 

a. Sumbu horizontal (x) menunjukkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan 

sumbu vertikal (y) menunjukkan peluang dan ancaman. 

b. Posisi perusahaan ditentukan dengan hasil sebagai berikut: 

- Kalau peluang lebih besar daripada ancaman maka nilai y > 0 dan 

sebaliknya kalau ancaman lebih besar daripada peluang maka nilainya y 

< 0. 
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- Kalau kekuatan lebih besar daripada kelemahan maka nilai x > 0 dan 

sebaliknya kalau kelemahan lebih besar daripada kekuatan maka 

nilainya x < 0. 

  

 Y(+)  

 

kuadran III    Kuadran I 

 

 

strategiTurn-around   strategi Aresif 

 

Kuadran IV    Kuadran II 

 

 

Strategi Defensif   Strategi Diversifikasi 

 

Diagram 1. Matrik Posisi SWOT 

Kuadran I 

- Merupakan posisi yang menguntungkan. 

- Perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat 

memanfaatkan peluang secara maksimal. 

- Seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif. 

Kuadran II 

− Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan mempunyai 

keunggulan sumber daya. 

EKSTERNAL FAKTOR 

I 

N 

T

E

R

N

A

L 

F

A

K

T

O

R 

Y (-) 

X (-) X (+) 
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− Perusahaan-perusahaan dalam posisi seperti ini menggunakan 

kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang. 

− Dilakukan dengan penggunaan diversivikasi produk atau pasar. 

Kuadran III 

- Perusahaan menghadapi peluang besar tetapi sumber dayanya lemah, 

karena itu dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal fokus 

strategi perusahaan pada posisi seperti inilah meminimalkan kendala-

kendala internal perusahaan. 

Kuadran IV 

- Merupakan kondisi yang serba tidak menguntungkan. 

- Perusahaan menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara 

sumberdaya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan. 

- Strategi yang diambil adalah penciutan dan likuidasi. (Situmorang 

dan Dilham, 2007). 

Matrik SWOT dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis 

yaitu: 

a. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST 

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO 
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Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan meminimalkan kelemahan 

yang ada serta menghindari ancaman. Matriks analisis SWOT dapat 

dilihat pada tabel matriks di bawah ini. 

Diagram 2. Matrik SWOT 

 

 

 

EFAS 

STRENGTHS (S) 

Tentukan 5-10 

faktor kekuatan 

internal 

WEAKNESS (W) 

Tentukan 5-10 

faktor kelemahan 

internal 

OPPORTUNITIES (O) 

Tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal 

STRATEGI S-O 

Ciptakan strategi 

yang 

menggunakan 

kekuaan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI W-O 

Ciptakan strategi 

yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

TREATH (T) 

Tentukan 5-10 gaktor 

ancaman eksternal 

STRATEGI S-T 

Ciptakan strategi 

yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi 

ancaman 

STRATEGI W-T 

Ciptakan strategi 

yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari 

ancaman 

(Rangkutin, 2003) 
 

2.2.3 Kopi Arabika 

Kopi arabika merupakan jenis kopi tertua yang dikenal dan 

dibudidayakan di dunia dengan varietas-varietasnya. Kopi arabika menghendaki 

iklim subtropik dengan bulan-bulan kering untuk pembungaannya. Di Indonesia 

tanaman kopi arabika cocok dikembangkan di daerah-daerah dengan ketinggian 

antara 1.000-1.750 m di atas permukaan laut dan dengan suhu rata-rata 16-20˚C. 

(AAK, 1988) 

IFAS

S 
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Klasifikasi tanaman kopi arabika (Coffea arabica L.) Menurut (Rahardjo, 

2012)adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo   : Rubiales 

Familia : Rubiaceae 

Genus   : Coffea 

Species  : Coffea Arabica L 

Tanaman kopi menghendaki tanah dengan lapisan tanah atas yang dalam, 

gembur, dan mengandung banyak bahan organic. Tanah-tanah bekas abu gunung 

berapi sangat baik untuk tanaman kopi.(Sastraatmadja 1985).Tanaman kopi 

arabika ini memiliki ciri-ciri daun kecil, halus dan mengkilat, panjang daun ± 12 

sampai 15 cm, dan lebar ± 6 cm.biji buah lebih besar, berbau harum dan rasanya 

lebih enak. Tinggi pohon bias mencapai lebih dari 5 m dengan bentuk pohon 

yang ramping jika batang tidak dipangkas. (AAK, 1988) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diagram 3. Kerangka Berfikir 

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki 

peminat cukup besar di tingkat nasional maupun internasional. Jenis kopi 

arabika memiliki permintaan hingga 70 persen di pasar dunia dan banyak 

diminati karena aromanya yang khas dan rasanya yang enak. Jumlah permintaan 

yang meningkat setiap tahunnya tidak diiringi dengan peningkatan produksi. 

Peningkatan produksi kopi arabika diperlukan untuk memenuhi 

permintaan lokal maupun dunia yang terus meningkat dengan harga yang relatif 

tinggi. Peluang ini membuat PTPN XII di daerah penelitian harus meningkatkan 

produktivitas mereka. 

Perkebunan kopi arabika ini memerlukan beberapa faktor-faktor produksi 

seperti lahan yang cocok, sehingga dapat tumbuh dan menghasilkan biji kopi 

yang berkualitas. Pupuk juga diperlukan untuk menunjang pertumbuhan, 

sehingga produktivitas kopi semakin baik dari tahun ke tahun. Herbisida 

Peningkatan produksi kopi arabika 

Faktor-faktor strategi 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Peluang Ancaman kelemahan Kekuatan 

Straregi Peningkatan Produksi Kopi Arabika 
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digunakan untuk melindungi tanaman agar tidak diserang penyakit maupun 

hama. Tenaga kerja yang memadai diperlukan untuk melakukan kegiatan 

pemeliharaan maupun pada saat panen. 

Kopi arabika tentunya memiliki beberapa masalah-masalah yang 

mempengaruhi produksi, manajer dapat melihat kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman apa saja yang akan dihadapi. Penentuan strategi alternatif 

diperlukan agar peningkatan produksi berjalan dengan maksimal. Peningkatan 

strategi alternatif ini menggunakan analisis SWOT, dimana setelah dianalisis 

dapat menentukan strategi peningkatan apa yang cocok dan bisa diterapkan para 

manajer dalam daerah penelitian. 




