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ABSTRACT 

 

Prospects for development of medicinal plants into products ready for 

consumption is very promising. This is supported by the availability of natural 

resources abundant in Indonesia, the history of traditional medicine that has long 

been known, and the issue back to nature. One way to exploit this potential is to 

change the medicinal plant into a instant health drink. This research was 

conducted in agroindustri instant health drink “Dia” Malang. The purpose of this 

research were (1) analyze the influence of variables publicity, advertising, 

personal selling, sales promotion, product diversification or flavored, and 

distribution costs on sales turnover, (2) identify and analyze internal and external 

environmental conditions and to formulate appropriate development strategy. The 

analysis instrument used is a quantitative analysis by linear regression and 

qualitative analysis by SWOT matrix. The results showed that the cost of publicity, 

personal selling, and sales promotion are a significant influence on sales 

turnover. While the variable cost of advertising, distribution, and product 

diversification are not significantly influence on sales turnover. Development 

strategy was used a strategy SO, which is working with raw material suppliers to 

improve the quality, quantity, and continuity of products, expand market share by 

effective promotion activities, as well as increased cooperation with local 

governments to be more skilled labor and reliable. 

 

Key words: sales turnover, promotion, medicinal plant, development strategy 

 

ABSTRAK 

 

Prospek pengembangan tanaman obat menjadi produk siap konsumsi 

sangat menjanjikan. Hal ini didukung oleh tersedianya sumber daya alam di 

Indonesia yang melimpah, sejarah pengobatan tradisional yang telah lama dikenal, 

dan adanya isu back to nature. Salah satu cara memanfaatkan potensi tersebut 

adalah dengan mengubah tanaman obat menjadi minuman kesehatan instant. 

Penelitian ini dilaksanakan di Agroindustri minuman kesehatan instant merek 

“Dia” di Malang. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh variabel 

publisitas, periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan, diversifikasi 

produk atau variasi rasa, dan biaya distribusi terhadap omzet penjualan, (2) 

mengetahui dan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal serta 

merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Alat analisis yang dipergunakan 

adalah analisis kuantitatif dengan regresi linier berganda dan analisis kualitatif 
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dengan matrik SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya publisitas, 

penjualan perorangan, dan promosi penjualan berpengaruh secara signifikan 

terhadap omzet penjualan. Sedangkan variabel biaya periklanan, distribusi, dan 

diversifikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap omzet penjualan. 

Strategi pengembangan yang dipergunakan adalah strategi SO, yaitu bekerjasama 

dengan pemasok bahan baku untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan 

kontinuitas produk, memperluas pangsa pasar dengan mengefektifkan kegiatan 

promosi, serta meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah agar tenaga 

kerja lebih terampil dan handal. 

 

Kata kunci: omzet penjualan, promosi, tanaman obat, strategi pengembangan 

 

PENDAHULUAN 

 

Strategi pembangunan bagi negara Indonesia yang memiliki potensi besar 

di sektor pertanian dan ingin menuju ke negara industri adalah kebijakan yang 

menjaga keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri. Keterkaitan 

yang paling sesuai pada kedua sektor tersebut adalah pengolahan hasil pertanian 

melalui pengembangan agroindustri. 

Kegiatan agroindustri merupakan bagian integral dari sektor pertanian, 

yang mempunyai kontribusi penting dalam proses industrialisasi, terutama di 

wilayah pedesaan (Suryana, 2004). Kegiatan pengolahan hasil bagi pengusaha 

berskala besar dijadikan kegiatan utama dalam mata rantai usahanya. Hal ini 

disebabkan karena dengan pengolahan yang baik maka nilai tambah barang 

pertanian menjadi meningkat karena barang tersebut mampu menerobos pasar, 

baik pasar domestik maupun pasar luar negeri (Soekartawi, 1991). 

Salah satu industri pengolahan hasil pertanian di Indonesia yang saat ini 

sedang berkembang adalah pengolahan tanaman obat. Tanaman obat didefinisikan 

sebagai jenis tanaman yang sebagian dan atau seluruh tanaman tersebut digunakan 

sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan (Hoeson, 2000). Pemasyarakatan 

tanaman obat selama ini sering dilakukan melalui program TOGA (tanaman obat 

keluarga).   

Sejalan dengan perkembang-an industri jamu, obat herbal, dan kosmetika 

tradisional juga mendorong berkembangnya budidaya tanaman obat di Indonesia. 

Penggunaan bahan alam sebagai obat cenderung mengalami peningkatan dengan 

adanya isu back to nature dan krisis berkepanjangan yang mengakibatkan 

turunnya daya beli masyarakat terhadap obat-obat modern yang relatif lebih mahal 

harganya.  

Agroindustri melakukan pengembangan obat bahan alam khas Indonesia, 

dimana tanaman obat menjadi komponen utamanya, memiliki arti dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kemandirian Indonesia di 

bidang kesehatan. Kegiatan agroindustri ini dalam meningkatkan volume 

penjualan dan omzet penjualan adalah dengan menjalankan kegiatan promosi, 

diversifikasi produk, dan kegiatan distribusi. Selain itu juga dilakukan strategi 

pengembangan agroindustri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai 
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upaya untuk tetap menjaga profitabilitas, pertumbuhan, dan kelangsungan usaha 

serta peningkatan volume penjualan. 

 

METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan di agroindustri minuman kesehatan instant 

merek “Dia”, yang berlokasi di Jalan Kembang Kertas no.25, Malang selama 

bulan Maret 2012. Dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan 

salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai macam olahan minuman 

kesehatan instant yang berasal dari tanaman obat, yang mana pada saat ini banyak 

diminati masyarakat. 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan didasarkan pada tempat 

penelitiannya, yaitu participation research. Teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis kuantitatif dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda  dengan model: 

 

Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6  

 

Keterangan: 

Y =Omzet Penjualan (Rp/tahun) 

X1  = Publisitas (Rp/tahun) 

X2 = Periklanan (Rp/tahun) 

X3 =Penjualan Perorangan (Rp/tahun) 

X4 =Promosi Penjualan (Rp/tahun) 

X5 =Diversifikasi Produk (unit/tahun) 

X6 = Biaya Distribusi (Rp/tahun) 

a = Konstanta 

b =Koefisien Regresi X terhadap Y 

 

Selain itu juga digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan matrik 

SWOT. Dalam penelitian ini dilakukan analisis lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal dengan menggunakan Matrik Urgensi. Kemudian dilakukan 

penetapan atau perumusan strategi dengan menggunakan matrik Grand strategy 

dan matrik SWOT. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel publisitas, periklanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan, diversifikasi produk, dan biaya distribusi. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel 
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tersebut. Apabila nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya, jika 

VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas (Widarjono,2010). 

 

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas Variabel X1 s.d X6 

Variabel Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

Biaya Publisitas (X1) 0,301 3,326 Non Multikolinieritas 

Biaya Periklanan (X2) 0,107 9,375 Non Multikolinieritas 
Biaya Penjualan Perorangan (X3) 0,196 5,114 Non Multikolinieritas 
Biaya Promosi Penjualan (X4) 0,208 4,799 Non Multikolinieritas 
Diversifikasi Produk (X5) 0,108 9,238 Non Multikolinieritas 
Biaya Distribusi (X6) 0,102 9,774 Non Multikolinieritas 

Sumber : Data diolah, 2012 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah variabel 

pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Dari gambar di bawah 

dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 
Gambar 1. Grafik Scatterplot 

 

 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. 

Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk 

distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Dari 

grafik terlihat bahwa nilai plot PP terletak disekitar garis diagonal dan tidak 

menyimpang jauh dari garis diagonal, sehingga dapat diartikan bahwa distribusi 

omzet penjualan adalah normal. 
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Gambar 2. Grafik Normal Plot 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi 

dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan 

dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai periode 

sesudahnya. Uji autokorelasi dapat dilihat pada nilai Durbin-Watson (DW hitung). 

 

Tabel 2. Nilai Durbin-Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .997
a
 .994 .984 .20391 2.360 

 

Dari tabel diatas didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 

2,360 atau 2. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada 

diantara -2 sampai +2 maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. kesimpulannya 

adalah uji autokorelasi terpenuhi. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau 

variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel 

yang lain. 

Tabel 3. Data Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .997
a
 .994 .984 .20391 2.360 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa publisitas, periklanan, 

penjualan perorangan, promosi penjualan, diversifikasi produk, dan biaya 

distribusi berpengaruh sebesar 99,4% terhadap omzet penjualan, sedangkan 0,6% 

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 

 

b. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel publisitas, periklanan, 

penjualan perorangan, promosi penjualan, diversifikasi produk, dan biaya 

distribusi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

omzet penjualan. 

 

Tabel 4. Perbandingan Nilai thitung dan  ttabel  

Variabel Sig. thitung ttabel 

Biaya Publisitas (X1) 0,007 5,011 2,7764 

Biaya Periklanan (X2) 0,928 -0,096 2,7764 

Biaya Penjualan Perorangan (X3) 0,008 4,848 2,7764 

Biaya Promosi Penjualan (X4) 0,030 3,285 2,7764 

Diversifikasi Produk (X5) 0,161 1,716 2,7764 

Biaya Distribusi (X6) 0,371 -1,006 2,7764 

Sumber : Data diolah, 2012 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5, dan X6) secara parsial 

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap omzet penjualan (Y) adalah 

variabel publisitas (X1), penjualan perorangan (X3), dan promosi penjualan (X4). 

Hal ini dikarenakan thitung  ketiga variabel tersebut lebih besar dari nilai ttabel.  

 

c. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (X1, X2, 

X3, X4, X5 dan X6) yang dimasukkan dalam model persamaan regresi mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel omzet penjualan 

(Y) dengan taraf signifikan sebesar 5%. 

 

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji F 

Nilai Status Keterangan 

Fhitung   = 104,597 

Sig. F  = 0,000 

Ftabel     = 6,16 

H0 ditolak Terdapat pengaruh signifikan secara simultan 

dari variabel publisitas, periklanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan, diversifikasi 

produk, dan biaya distribusi terhadap variabel 

omzet penjualan. 

Sumber : Data diolah, 2012 

 

3. Model Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel publisitas, periklanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan, diversifikasi produk, dan biaya distribusi terhadap 
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variabel omzet penjualan digunakan analisis regresi linier berganda dengan 

bantuan program statistik SPSS 17.0 forWindows. 

 

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda Variabel X1 s.d X6 Terhadap Omzet 

Penjualan Agroindustri Minuman Kesehatan Instant Merek “Dia” 

Variabel 

Bebas 

Unstandarized 

Coefficients 

Colinearity Sig Keterangan 

B VIF 

Constant -1,083  0,023 Signifikan 

X1 1,311 3,326 0,007 Signifikan 

X2 -0,035 9,375 0,928 Tidak Signifikan 

X3 0,434 5,114 0,008 Signifikan 

X4 0,217 4,799 0,030 Signifikan 

X5 0,090 9,238 0,161 Tidak Signifikan 

X6 -0,046 9,774 0,371 Tidak Signifikan 

Sumber : Data diolah, 2012 

Sehingga diperoleh persamaan regresi dengan 6 variabel yang 

mempengaruhi Y sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 

 

Sehingga model menjadi: 

Y = - 1,083 + 1,311 X1 – 0,035 X2 + 0,434 X3 + 0,217 X4 + 0,090 X5 – 0,046 X6 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui pengaruh variabel 

publisitas, periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan, diversifikasi 

produk, dan biaya distribusi terhadap omzet penjualan agroindustri minuman 

kesehatan instant merek “Dia” di Malang. Penjelasan pengaruh variabel-variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Publisitas 

Publisitas berpengaruh secara nyata terhadap omzet penjualan dapat 

disebabkan karena agroindustri minuman kesehatan instant merek “Dia” 

mengeluarkan dana yang tidak terbatas untuk kegiatan seminar, lomba, maupun 

sponsorsip. Menurut Swastha (2002), publisitas memiliki kekuatan berupa nilai 

kepercayaan yaitu informasi yang disampaikan lebih dipercaya oleh masyarakat  

daripada iklan. Sehingga informasi yang disampaikan langsung oleh tenaga 

pemasar atau pemilik agroindustri melalui kegiatan seminar akan lebih dipercaya 

oleh masyarakat daripada informasi yang disampaikan menggunakan iklan media 

cetak maupun elektronika. 

 

b. Periklanan 

Koefisien yang bernilai negatif dapat disebabkan oleh kenaikan biaya 

periklanan yang tidak diiringi dengan efektifitas kegiatan periklanan yang telah 

dilaksanakan oleh agroindustri minuman kesehatan instant merek “Dia”. Menurut 

Kaihatu (2008), besarnya biaya periklanan yang diiringi dengan efektifitas 

kegiatan periklanan akan meningkatkan angka penjualan. Sehingga apabila biaya 
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periklanan yang dikeluarkan didukung dengan efektifitas kegiatan periklanan akan 

mampu meningkatkan omzet penjualan agroindustri. namun sebaliknya, jika tidak 

terdapat keefektifan kegiatan periklanan dapat berdampak negatif yaitu 

menurunkan omzet penjualan. 

 

c. Penjualan Perorangan 

Koefisien yang bernilai positif dapat disebabkan oleh kenaikan biaya 

penjualan perorangan yang relatif besar diikuti dengan peran aktif tenaga pemasar 

dalam melakukan kegiatan penjualan perorangan. Swastha (2002), kegiatan 

penjualan perorangan memiliki tiga kualitas khusus yaitu menciptakan terjadi 

kegiatan interaktif dengan calon konsumen, terjadi keakraban, dan tanggapan 

langsung dari calon konsumen. Kegiatan penjualan perorangan yang telah 

dilakukan dengan membagikan sampel minuman kesehatan instant mampu 

menarik perhatian konsumen untuk mencoba produk tersebut. 

 

d. Promosi Penjualan 

Koefisien yang bernilai positif dapat disebabkan oleh biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan promosi penjualan mampu menarik minat masyarakat 

untuk lebih mengenal bahkan membeli minuman kesehatan instant merek “Dia”. 

salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan penambahan kios 

penyalur. Penambahan kios dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan dana 

yang dikeluarkan. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya kios penyalur 

yang saat ini untuk daerah Malang telah mencapai lebih dari 50 kios penyalur. 

 

e. Diversifikasi Produk 

Koefisien bernilai positif dapat disebabkan karena agroindustri minuman 

kesehatan instant merek “Dia” memiliki banyak variasi rasa yang dapat dipilih 

oleh konsumen. Semakin banyaknya variasi rasa minuman kesehatan instant 

membuat konsumen tidak cepat merasa bosan dan terus melakukan pembelian 

produk secara kontinyu. 

 

f. Biaya Distribusi 

Koefisien yang bernilai negatif dapat disebabkan oleh kenaikan biaya 

distribusi yang tidak diikuti oleh kemampuan tenaga pemasar dalam melakukan 

pemasaran produk. Tenaga pemasar yang masih sangat terbatas membuat biaya 

distribusi yang dikeluarkan menjadi besar seiring dengan bertambahnya 

permintaan konsumen. 

 

Strategi Pengembangan Agroindustri 

 

Dalam menjalankan usahanya, agroindustri minuman kesehatan instant 

merek “Dia” dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya, baik lingkungan internal 

maupun lingkungan eksternal agroindustri. Lingkungan internal mencakup 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh agroindustri ini, sedangkan 

lingkungan eksternal mencakup peluang dan ancaman bagi agroindustri minuman 

kesehatan instant merek “Dia”. 
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1. Lingkungan Internal 

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang mencakup kekuatan dan 

kelemahan yang ada di agroindustri dalam melakukan pengembangan usahanya. 

 Kekuatan 

a. Ketersediaan bahan baku 

b. Kapasitas produksi tinggi 

c. Daya tahan produk 

d. Adanya merek dan label produk 

e. Pengalaman usaha pemilik 

f. Adanya surat ijin usaha 

g. Kegiatan publisitas, penjualan perorangan, dan promosi penjualan sudah 

efektif 

h. Adanya diversifikasi produk 

 Kelemahan 

a. Terbatasnya tenaga pemasar 

b. Teknologi sederhana 

c. Minimnya kepemilikan sarana transportasi 

d. Sumber daya manusia rendah 

e. Kegiatan periklanan belum efektif 

f. Kegiatan distribusi belum efektif 

 

2. Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan dari luar agroindustri yang 

mencakup peluang dan ancaman bagi usahanya. 

 Peluang 

a. Dukungan pemerintah daerah 

b. Inovasi produk 

c. Adanya isu back to nature 

d. Permintaan pasar tinggi 

e. Ketersediaan tenaga kerja banyak dan murah 

f. Kontinuitas bahan baku 

g. Perluasan pasar 

 Ancaman 

a. Fluktuasi harga bahan baku 

b. Masuknya pesaing baru 

c. Perubahan selera konsumen 

d. Daya beli konsumen rendah 

e. Dikenakan pajak penjualan 

f. Perkembangan teknologi 

 

Matrik Grand Strategy 

Pada gambar matrik Grand Strategy tersebut dapat dilihat perolehan angka 

yang didapatkan dari selisih kekuatan dengan kelemahan adalah sebesar 98,7. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa kekuatan agroindustri lebih besar daripada 

kelemahan yang dimiliki. Sedangkan selisih antara peluang dan ancaman bagi 

Agroindustri minuman kesehatan instant merek “Dia” adalah sebesar 11,3. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peluang yang dimiliki oleh 

agroindustri lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Adapun gambar posisi 

agroindustri minuman kesehatan instant merek “Dia” dapat dilihat pada gambar 3.

    O 

II      I 

CONSERVATIVE        AGRESSIVE 

 11,3 

   

 W  S 
  98,7  

 III  IV 

DEFENSIVE          COMPETITIVE 

 

 T 

Gambar 3. Posisi Agroindustri Minuman Kesehatan Instant Merek “Dia” 

 

Alternatif Strategi 

 

a. Strategi SO 

Bekerjasama dengan pemasok bahan baku untuk meningkatkan kualitas, 

kuantitas, dan kontinuitas produk, memperluas pangsa pasar dengan 

mengefektifkan kegiatan promosi, dan meningkatkan kerjasama dengan 

pemerintah daerah agar tenaga kerja lebih terampil dan handal. 

 

b. Strategi ST 

Membeli bahan baku dari pemasok yang memberikan harga terjangkau 

dan meningkatkan kemampuan manajemen dalam agroindustri untuk tetap 

bertahan di pasaran dengan melakukan perbaikan kualitas produk. 

 

c. Strategi WO 

Mengupayakan perbaikan penerapan teknologi untuk meningkatkan 

kualitas SDM, memperluas lapangan pekerjaan dengan bekerjasama dengan 

pemerintah setempat dengan memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia, dan 

memperbaiki kegiatan periklanan dan distribusi dalam upaya perluasan daerah 

pemasaran dengan memanfaatkan isu back to nature. 

 

d. Strategi WT 

Melakukan inovasi produk untuk meng-antisipasi perusahaan pesaing dan 

perubahan selera konsumen dan membeli bahan baku dalam jumlah besar pada 

pemasok yang telah melakukan kerjasama untuk mengantisipasi harga bahan 

baku. 
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KESIMPULAN 

 

1. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa biaya publisitas, penjualan perorangan, 

dan promosi penjualan berpengaruh secara signifikan atau secara nyata 

terhadap omzet penjualan. Sedangkan variabel biaya periklanan, distribusi, 

dan diversifikasi tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak secara nyata 

terhadap omzet penjualan.  

2. Kekuatan terbesar agroindustri adalah adanya surat ijin usaha, ketersediaan 

bahan baku secara kontinyu, dan pengalaman usaha pemilik. Kelemahan 

terbesar agroindustri adalah sumber daya manusia yang rendah, teknologi 

yang masih sederhana, dan terbatasnya tenaga pemasar dengan. Sedangkan 

peluang terbesar agroindustri adalah kontinuitas bahan baku, permintaan pasar 

yang tinggi, dan inovasi produk. Ancaman terbesar agroindustri adalah daya 

beli konsumen yang rendah, kecenderungan perubahan selera konsumen, dan 

dikenakannya pajak penjualan. 

3. Strategi yang dapat diterapkan oleh agroindustri dilihat dari hasil matrik grand 

strategy yang berada dalam kuadran I, sehingga strategi yang digunakan 

adalah strategi SO, yaitu bekerjasama dengan pemasok bahan baku untuk 

meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk, memperluas pangsa 

pasar dengan mengefektifkan kegiatan promosi, serta meningkatkan kerjasama 

dengan pemerintah daerah agar tenaga kerja lebih terampil dan handal. 
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