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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 .     Sejarah dan Perkembangan Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

Berdasarkan pernyataan Bapak Rochmat dan Bapak Zaenal kelompok tani 

Bangkit Merbabu berdiri pada tanggal 10 Januari 2008 yang beranggotakan 20 

orang. Kelompok tani Bangkit Merbabu bergerak dalam usahatani sayuran 

organik. Pada awal 2011 mulai dilirik dan diperhatikan oleh dinas pertanian 

provinsi Jawa Tengah sehinggga kelompok tani ini lebih intensif dalam budidaya 

sayuran organik. Perluasan lahan menjadi fokus kelompok tani Bangkit Merbabu, 

sehingga sampai awal tahun 2011 pertambahan lahan yang semula 3 ha menjadi 

5,5 ha serta di keluarkannya SK. MENKEN NO C-783HT.03.01-1999 tanggal 22 

Maret 1992, SK.MNA/KPBN NO.12-XI-1998 dengan akta notaris pada tanggal 

10 Mei 2011 nomor 40 sehingga kelompok tani Bangkit Merbabu sah berbadan 

hukum dalam menjalankan usahanya yang bergerak di usahatani sayuran organik 

diperkuat lagi pada tahun 2015 dikeluarkan akta oleh KEMENKUMHAN No. 

AHU 0012054.AHU01.07.tahun 2015 dengan nomor akta 121 tanggal 26 Oktober 

2015. Dalam menjalankan usahatani yang berfokus pada hasil produk sayuran 

yang aman untuk dikonsumsi dan kesehatan lingkungan sehingga pada bulan 

November 2012 kelompok tani Bangkit Merbabu telah mendapatkan sertifikat 

pangan organik nasional dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) atau Lembaga 

Sertifikasi Pangan Organik (LSPO). Kelompok tani Bangkit Merbabu terus 

melakukan perkembangan perluasan lahan hingga saat ini 23 ha karena 

pertambahan 3 kelompok tani yang bergabung menjadi sub binaan kelompok tani 

bangkit mebabu dalam usahatani sayuran organik. 

4.2 .     Lokasi Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

Kelompok tani Bangkit Merbabu terlatak di Dusun Kaliduren Desa Batur 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Desa Batur 

mempunyai topografi daerah pegunungan karena terletak pada ketinggian rata-rata 

+ 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan curah hujan 2.500 mm. 

Fasilitas yang dimiliki Bangkit Merbabu dua buah bangunan, bangunan pertama 

bansal bansal panen yang digunakan tempat untuk pencucian sayuran dan sortir, 

bangunan kedua yang digunakan untuk packing bangunan ini rumah Bapak 
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Zaenal sebagai ketua Kelompok Tani dan sebuah ruangan untuk kegiatan packing 

yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok tani. 

4.2.1 Struktur Pengurus Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

  Kelompok tani Bangkit Merbabu sudah beroperasi selama 6 tahun dengan 

struktur pengurus kelompok tani Bangkit Merbabu memiliki empat divisi yang 

memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan atau beroperasi untuk 

memperoleh produk sayuran organik yang berkualitas. Struktur pengurus 

Kelompok Tani Bangkit Merbabu dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

           

           

           

          

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

(sumber : data primer, 2016) 

 

Selain struktur pengurus, dibentuk pula struktur organisasi Internal 

Control System (ICS) yang terutama ditujukan untuk menjaga kesinambungan dari 

sertifikasi pangan organik. Struktus pengurus ICS seperti gambar berikut ini. 
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Gambar 4.2. Struktur Pengurus Internal control System (ICS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2016 

4.2.2 Tujuan Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

Dalam sebuah organisasi sangat penting menentukan tujuan, agar semua 

kegiatan bisa berjalan dengan baik. Tujuan tersebut sebagai kekuatan dan 

motivasi sebuah organisasi dalam menjalankan semua kegiatan yang sudah 

dirancang, dengan demikian organisasi tersebut akan bekerja dengan baik untuk 

mencapai sesuatu yang sudah ditetapkan dan disepakti oleh pengurus. Sama 

halnya dengan berdirinya kelompok tani Bangkit Merbabu yang mempunyai 

tujuan dan berorientasi pada usahatani sayuran organik sesuai hasil wawancara 

dengan ketua kelompok tani Bangkit Merbabu Bapak Zaenal bahwa kelompok 

tani bertujuan a) berupaya untuk melestarikan alam, dalam hal in mengembalikan 

kesuburan tanah dan unsur-unsur yang ada di dalamnya (dengan menanam secara 
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organik) sehingga tercipta suatu kawasan pertanian yang memenuhi syarat sistem 

pangan organik ramah lingkungan sesuai SNI 01-6729-2010, b) menghasilakan 

produk pangan organik yang aman dikonsumsi dengan menerapkan Good 

Agriculture Practices (GAP) atau sistem budidaya sayuran yang baik dan benar 

sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Kedua tujuan tersebut ingin mencapai 

7 tujuan pokok antara lain adalah: 

1. Meningkatkan sumber daya manusia secara khusus adalah petani 

2. Meningkatkan kesuburan lahan dan kesehatan lingkungan 

3. Meningkatkan ekonomi petani 

4. Memproduksi sayuran yang sehat untuk di konsumsi 

5. Meningkatkan kualitas hasil pertanian 

6. Mampu bersaing di pasar modern maupun Internasional 

7. Petani tidak menjadi budak di rumah sendiri 

Kelompok tani Bangkit Merbabu membudidayakan dan memproduksi 25 

jenis sayuran, seperti : wortel, brokoli, tomat, beetroot, tamarillo, sawi sendok, 

sawi putih, lobak, ketumbar, seledri, paterselly, selada keriting hijau, selada 

keriting merah, kol hijau, kol merah, spinach, zukini, romen, head lettuce, dan 

sebagainya. Daftar produksi sayuran dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 45. 

4.3 .     Proses Budidaya/Produksi Sayuran Organik 

Dalam menghasilkan produk sayuran yang aman untuk dikonsumsi 

membutuhkan sistem budidaya sayuran organik yang sesuai dengan Standart 

Operasional Prosedur (SOP) dan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP)  

penanganan pasca panen agar menghasilkan produk sayuran organik yang bisa 

bersaing di pasar Nasional maupun pasar Internasioanl. Gambar tahapan proses 

budidaya sampai pasca panen sayuran organik dapat dilihat di lampiran 1 halaman 

43, dan untuk uraian tahap budidaya sayuran organik sebagai berikut. 

1. Persiapan Media Persemaian 

Proses awal adalah persiapan media persemaian menggunakan abu sekam. 

Abu sekam dicampur dengan tanah, pupuk bokashi (kotoran sapi), diaduk 

hingga merata menggunakan cangkul dan sekop. Media persemaian tersebut 

kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau tempat yang sudah disiapkan. 
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2. Pembibitan 

Pembibitan dilakukan secara terjadwal dan biasanya setelah proses 

pemanenan. Awal dari pembibitan yaitu penyemaian. Sebelum disemai, benih 

terlebih dahulu direndam dengan air leri, air bawang putih, dan air kelapa 

selama 10-15 menit untuk menghilangkan sisa-sisa bakteri dan cendawan 

yang bisa mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Dalam perendaman, jika 

ada benih yang mengapung harus diambil. Benih yang telah direndam 

kemudian ditanam dalam media persemaian yang telah disiapkan. Setelah 

benih tumbuh dipindahkan pada polybag kecil sampai umur 20-25 hari, 

setelah itu bibit siap ditanam di bedengan lahan yang sudah diolah. 

3. Persiapan Lahan 

Persiapan lahan meliputi pembersihan lahan, pengolahan tanah, pemberian 

pupuk dan pembuatan bedengan. Fungsi pembersihan lahan adalah untuk 

menghilangkan gulma yang mengganggu pertumbuhan. Pengolahan tanah 

dilakukan agar tidak terjadi pertukaran unsur hara baru yang terkandung di 

dalam lapisan tanah. Kemudian pemupukan dilakukan untuk menetralkan 

kadar keasaman tanah, perlakuan pemupukan tergantung pada jenis 

tanamannya. Terakhir dalam proses penyiapan lahan adalah membuat 

bedengan dengan lebar 90 cm dan tinggi sekitar 20 cm. Setelah lahan diolah 

dan bedengan dibentuk, lalu ditaburkan pupuk bokashi dan disiram secara 

merata. 

4. Penanaman 

Cara penanaman komoditi sayuran berbeda-beda antara yang satu dengan 

yang lainnya, sehingga harus memperhatikan karakteristik tanaman yang akan 

ditanam. Penanaman diawali dengan pembuatan lubang tanaman pada 

bedengan dengan jarak dan kedalaman sesuai dengan jenis sayuran yang akan 

ditanam. Penanaman yang dilakukan kelompok tani adalah sesuai dengan 

banyaknya permintaan per komoditi sayuran tersebut. 

5. Pemeliharaan Tanaman 

Pemeliharaan tanaman adalah suatu upaya yang direalisasikan untuk 

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan pada saat panen. Kegiatan 

dalam pemeliharaan tanaman terdiri dari pemberian pupuk atau nutrisi yang 
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berimbang/pemupukan, penyiraman, penyiangan/perompesan dan penyulaman 

serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. 

a. Pemupukan 

Ada dua macam pupuk yang digunakan oleh kelompok tani Bangkit 

Merbabu, yakni pupuk cair dan kompos. Pupuk cair terbuat dari sampah 

daun, kotoran ternak dan air yang dicampur menjadi satu dalam tempat 

yang telah disediakan. Sedangkan kompos terbuat dari kotoran sapi, 

sampah kebun/ sampah daun dan bahan pengurai seperti  cacing, 

pisang/kulit pisang. 

b. Penyiraman 

Teknik penyiraman dilakukan secara manual menggunakan ember. 

Penyiraman dilakukan secara rutin satu kali dalam seminggu khusus 

tanaman yang ada di dalam green house. Untuk yang dilahan terbuka tidak 

memerlukan penyiraman jika musim penghujan seperti saat ini, tetapi jika 

musim kemarau harus melakukan penyiraman 2 hari sekali. 

c. Penyiangan/ Perompesan dan Penyulaman 

Penyiangan/perompesan adalah membuang tanaman baik berupa daun 

maupun buah yang terkena penyakit dan membuang tanaman liar. Proses 

penyiangan/perompesan tanaman dari berbagai tanaman pengganggu 

dilakukan di luar dan di dalam bedengan. Penyulaman hanya untuk 

mengganti kembali tanaman yang sudah rusak. 

d. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 

Alternatif yang dilakukan oleh kelompok tani terhadap hama dan penyakit 

pada tanaman adalah dengan penyemprotan menggunakan perstisida cair 

organik Oriental Herbal Nutrien (OHN) bahan dasarnya adalah tanaman 

alami sperti jahe, kunyit, bawang putih, daun jinten, kemangi, tetes tebu. 

Teknik lain yang dilakukan olek kelompok tani yakni mengambil langsung 

serangga maupun ulat yang menempel pada sayuran dengan tangan. 

6. Panen 

Panen dilakukan setelah tanaman memenuhi kriteria fisik sayur, umur 

tanaman. Pemanenam dilakukan biasanya setiap hari tergantung dari 

permintaan. Waktu pemanenan pun fleksibel, bisa dilakukan pagi hari maupun 
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sore hari juga tergantung dari pemesanan dan kapan produk akan diambil. 

Biasanya para supplier menghubungi kelompok tani terlebih dahulu minimal 1 

hari sebelumnya. Alat pemanenan yang biasa digunakan masih sederhana 

yaitu gunting dan pisau. Pengangkutan sayuran ke tempat pasca panen 

menggunakan keranjang kontainer. Semua hasil panen perkomoditi 

dikumpulkan di bansal pasca panen yang sudah dimiliki kelompok tani. 

7. Kegiatan Pasca panen 

Kegiatan pasca pemanenan dilakukan dengan penimbangan awal pada tiap 

jenis sayuran dari masing-masing anggota tani, pembersihan dan pencucian 

sayuran, penyortiran dan penimbangan produk sesuai pemesanan. 

Pembersihan dan pencucian tiap sayuran berfungsi untuk menghilangkan 

kotoran-kotoran yang menempel pada sayuran. Penyortiran dilakukan untuk 

menghasilkan produk dengan kualitas yang terbaik yang akan dipasarkan 

dengan cara memilih sayuran sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya 

penimbangan produk dan pengemasan produk. Pengemasan dan packing 

dilakukan di kantor seketariat kelompok tani yang bertempat di rumah ketua 

kelompok tani. Pengemasan untuk tiap jenis sayuran hanya menggunakan 

plastik biasa. Selesai pengemasan dan packing lalu melakukan pelabelan, 

sayuran dibawa oleh pihak supplier untuk dipasarkan. 
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4.4 .     Identifikasi Faktor Internal Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

Faktor kekuatan dan kelamahan merupakan faktor internal yang dimiliki 

oleh kelompok tani Bangkit Merbabu untuk bisa bersaing dengan hasil produk 

usaha tani yang lain. Tabel 4.1 di bawah ini menggambarkan faktor internal yang 

menjadi kekuatan dan kelemahan kelompok tani Bangkit Merbabu. 

Tabel 4.1. Kekuatan dan Kelemahan Usahatani Sayuran Organik 
Faktor-Faktor Strategi Internal Kekuatan Kelemahan 

Manajemen 
 Sertifikat organik, label 

produk, SOP, dan GAP 

 Kurang pengawasan 

dalam pasca panen 

Pemasaran 

 Memilki pasar yang 

tetap 

 Promosi sayuran organik  

 Perencanaan pemasaran 

yang baik 

 

Keuangan 
  Kerterbatasan modal 

kelompok tani 

Operasi atau Produksi 

 Lokasi yang cocok 

untuk budidaya sayuran 

organik  

 Tidak menggunakan 

pestisida kimia 

 Jenis sayuran yang 

bermacam-macam 

 Kualitas produk sayuran 

terjamin 

 Perencanaan tanam yang 

baik 

 Produksi menggunakan 

green house 

 Memiliki gudang pasca 

panen 

 Produksifitas  menurun 

Sumber Daya Manusia 

 Hubungan ketua 

kelompok tani dan 

anggota baik 

 Sumber daya manusia 

masih rendah 

Sistem Informasi Manajemen 

  Penerapan dan 

pengelolan sistem 

informasi manajemen 

belum baik 

 Sumber : Data Primer, 2016 

a. Kekuatan (Strenght) 

S1 Sertifikat Organik, Label Produk, SOP, dan GAP. Adanya setifikat 

organik menjadi daya tarik bagi supplier untuk kerja sama dengan 

kelompok tani Bangkit Merbabu, dan disertai label produk organik pada 

sayuran hasil produksi kelompok Bangkit Merbabu menjadi daya tarik 

konsumen.  

S2 Memiliki Pasar yang Tetap. Sayuran hasil kelompok tani Bangkit 

Merbabu dipasarkan di pasar modern seperti superindo, swalayan, dan PT. 
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Duta Agro Sejahtera yang berada disekitaran Jawa Tengah seperti 

Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, Yogyakarta, Solo. Dalam 

pemasarannya kelompok tani sudah melakukan kontrak kerja sama dengan 

supplier. 

S3 Promosi Sayuran Organik. Menurut hasil wawancara dengan ketua 

kelompok tani bangkit merbabu bapak Zaenal, kelompok tani Bangkit 

Merbabu telah mengikuti dan berpartisipasi dalam beberapa event, salah 

satunya Expo bulan mutu tingkat nasional (2012, 2013 dan 014) di Plasa 

Kementrian Pertanian Senayan Jakarta, dan Expo Provinsi Jawa Tengah 

(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016) di Surapadan Kabupaten 

Magelang. 

S4 Perencanaan Pemasaran yang Baik. Menurut hasil wawancara dengan 

Bapak Rebo Wahono bagian divisi pemasaran, bahwa pemasaran 

dilakukan dengan penjadwalan terperinci agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pengambilan produk antar supplier . 

S5 Lokasi yang Cocok Budidaya Sayuran Organik. Dusun Kali Duren 

termasuk daerah dataran tinggi dengan ketinggian tempat ± 1200 meter di 

atas permukaan laut (mdpl), curah hujan 2.500 mm. Menurut Zulkarnain 

(2009), ketinggian tempat yang seperti itu tergolong dalam wilayah 

dataran tinggi. Daerah ini memiliki suhu rata-rata harian 23
0
C, sehingga 

tergolong sebagai daerah yang sejuk (Ekowati, 2009). Kondisi topografi 

dan suhu yang demikian menjadi salah satu daya dukung untuk melakukan 

budidaya berbagai macam sayuran (Pracaya, 2011). 

S6 Tidak Menggunakan Pestisida Kimia. Sesuai dengan tujuan kelompok 

tani yang menerapkan GAP dan SOP yang akan menghasilkan produk 

sayuran organik yang aman untuk dikonsumsi, dengan demikian maka 

kelompok tani tidak menggunakan pestisida kimia dalam proses produksi 

dan pemberantasan hama penyakit tanaman. 

S7 Jenis Sayuran Bermacam-Macam. Kelompok tani Bangkit Merbabu 

membudidayakan dan memproduksi 25 jenis sayuran yang sudah masuk 

SOP pangan organik, seperti : wortel, brokoli, tomat, bit root, tamarillo, 

sawi sendok, sawi putih, lobak, ketumbar, seledri, paterselly, selada 
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keriting hijau, selada keriting merah, kol hijau, kol merah, spinach, zukini, 

romen, head lettuce, dan sebagainya. 

S8 Kualitas Produk Terjamin. Menurut hasil wawancara dengan Bapak 

Zaenal sebagai ketua kelompok tani mengatakan bahwa budidaya sayuran 

organik adalah menganut prinsip kejujuran, dengan demikian produksi 

kelompok tani Bangkit Merbabu menjamin hasil dan kualitas produk 

sayuran terjamin, terbebas dari petisida kimia sehingga aman untuk 

dikonsumsi dan dikuatkan dengan adanya sertifikat pangan organik seperti 

setifikat SNI 01-6729-2010. 

S9 Perencanaan Tanam yang Baik. Menurut hasil wawancara dengan 

Bapak Rochmat divisi pertanian bahwa perencanaan tanam harus 

dilakukan dengan baik agar kebutuhan dan permintaan supplier terpenuhi. 

Penanaman dilakukan secara teratur seminggu sekali tanam, dengan pola 

tumpang sari.  

S10 Produksi Menggunakan Green House. Menurut hasil wawancara dengan 

Bapak Rochmat divisi pertanian bahwa menggunakan green house 

hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan yang tidak menggunakan 

green house. Selain itu cara budidaya di dalam green house mendukung 

untuk menjaga kesinambungan sertifikat pangan organik yang sudah 

dimiliki oleh kelompok tani. 

S11 Memiliki Gudang  Pasca Panen. Hasil wawancara dengan Bapak 

Rochmad divisi pertanian, gudang pasca panen harus ada dalam budidaya 

pertanian organik sebagai tempat pacsa panen, dan melakukan penyortiran 

sayuran yang diambil dari kebun dan memisahkan sayuran yang cacat atau 

tidak memenuhi grade pasar modern dengan sayuran yang sudah 

memenuhi grade pasar modern. 

S12  Hubungan Ketua Kelompok Tani dan Anggota Baik. Jumlah anggota 

kelompok tani Bangkit Merbabu sebanyak 20 orang, menurut ketua 

kelompok tani Bapak Zaenal suatu keharusan untuk berhubungan baik 

antara satu sama lain dalam menjalankan fungsi masing-masing supaya 

tercipta kerja sama yang baik guna pencapaian tujuan. Sebagai contoh 
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adalah saling berkoordinasi untuk pencapaian produk sayuran yang lebih 

maksimal dalam memenuhi permitaan supplier.  

b. Kelemahan (Weakness) 

W1  Kurang Pengawasan dalam Pasca Panen. Dalam pencucian sayuran 

digudang pasca panen kurang memperhatikan SOP, sesuai dengan hasil 

wawancara dan pengamatan bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang 

dimiliki digudang pasca panen sehingga air dan tempat pencucianya 

kurang di kontrol dengan baik. Contoh seperti lampiran 15. 

W2  Keterbatasan Modal Kelompok Tani. Modal pinjaman awal dari pihak  

perseorang yang dikeluarkan pertama kali sebanyak Rp. 50.000.000,00 

dan dikembangkan oleh kelompok tani sebagai modal awal untuk berusaha 

sayuran organik dari biaya pengolahan lahan, benih, dan pembuatan green 

house. Berdasarkan pendapat responden uang tersebut belum bisa 

memenuhi semua anggota kelompok tani untuk mendapatkan pinjaman. 

W3 Produktifitas Menurun. Menurut divisi pemasaran dan pertanian 

produktifitas menurun diakibatkan oleh cuaca yang estrim sehingga 

hasilnya kurang maksimal, contoh misalnya selada hijau keriting satu 

kilogram 8-10 batang, saat ini satu kilogram mencapai 10-20 batang.  

W4 Sumber Daya Manusia Rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ketua kelompok tani bahwa anggota kelompok tani rata-rata tamatan SD 

sehingga sulit untuk mengubah pola pikirnya dalam budidaya sayuran 

organik, yang pada mulanya berasal dari petani konvensional. 

W5 Penerapan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Belum 

Baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani hal ini 

dikarena keterbatasan sumber daya manusia dalam menguasai 

komputerisasi, selain itu terbatasnya perlengkapan media yang digunkan 

oleh kelompok tani sehingga membuat pengelolaan sistem informasi 

manajemen tidak berjalan secara efektif. 

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor strategis internal yang ada di 

kelompok Tani Bangkit Merbabu, selanjutnya menyusun matriks IFE dan 

melakukan pembobotan serta peringkat pada masing-masing faktor yang menjadi 

kekuatan dan kelamahan kelompok tani. Pembobotan dan peringkat pada setiap 
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faktor kekuatan dan kelemahan masing-masing responden dapat dilihat pada 

lampiran 5 halaman 55, nilai rata-rata pembotan dan peringkat pada masing-

masing variabel kekuatan dan kelemahan dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 

60, dan pada tabel 4.2 berikut merupakan tabel hasil analisis matriks IFE 

usahatani sayuran organik di kelompok tani Bangkit Merbabu. 

Tabel 4.2. Analisis Matriks IFE Usahatani Sayuran Organik 

Faktor-faktor Strategis Internal 
Rata-rata 

Bobot 

Rata-rata 

peringkat 

Bobot skror 

rata-rata 

(1) (2) (3) (2)x(3)=(4) 

KEKUATAN 

Hubungan ketua kelompok tani dan anggota baik 0,053 3,8 0,201 

Kualitas produk sayuran terjamin 0,053 3,2 0,170 

Jenis sayuran yang bermacam-macam 0,053 3,4 0,180 

Memiliki pasar yang tetap  0,052 3,6 0,187 

Lokasi yang cocok untuk budibaya sayuran organik 

dataran tinggi 
0,055 3,6 0,198 

Sertifikasi organik, label produk, SOP, dan GAP 0,053 3,8 0,201 

Proses produksi tidak menggunakan pestisida kimia 0,056 3,6 0,202 

Perencanaan tanam yang baik 0,058 3,4 0,197 

Perencanaan pemasaran yang baik 

Memiliki gudang pasca panen 

0,054 

0,053 

3,4 

3,2 

0,184 

0,170 

Produksi menggunakan green house 0,056 3,0 0,168 

Promosi sayuran organik 0,063 3,0 0,189 

 

KELEMAHAN 
  2,247 

Keterbatasan modal kelompok tani 0,063 2,0 0,126 

Penerapan dan pengelolaan Sistem Informasi 

Manajemen belum baik 
0,067 2,6 0,174 

Kurang pengawasan dalam pasca panen 0,075 2,0 0,150 

Produktifitas menurun 0,069 2,0 0,138 

Sumber daya manusia masih rendah 0,066 2,4 0,158 

  
  

0,747 

Total Matriks IFE 
  

2,993 

     Sumber : data primer, 2016 

     Keterangan  : -    Rata-rata bobot faktor internal di lampiran 6 halaman 59 

- Rata-rata peringkat faktor internal di lampiran 8 halaman 63 

Tabel 4.2 merupakan hasil bobot skor rata-rata dari pendapat responden 

yang menunjukkan bahwa faktor strategis internal usahatani sayuran organik 

kelompok tani Bangkit Merbabu memiliki kekuatan utama pada variabel proses 

produksi tidak menggunakan pestisida kimia dengan nilai 0,202. Dapat diartikan 

bahwa responden menganggap bahwa faktor tersebut adalah kekuatan yang paling 
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penting. tingginya faktor bobot rata-rata pada variabel tersebut karena ketua dan 

anggota kelompok tani ingin mengembalikan tingkat kesuburan tanah secara 

hayati dan menciptakan produk sayuran organik yang bebas dari pestisida kimia. 

Sedangkan kelemahan utama berada pada variabel penerapan sistem informasi 

manajemen belum dikelola dengan baik dengan nilai tertinggi 0,174 selaras 

dengan hasil penelitian Rosalina (2009). hal ini dapat diartikan bahwa kelompok 

tani tidak memanfaatkan sistem informasi manajemen dengan baik, setara yang di 

ungkapkan oleh Bapak Zaenal karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada 

dikelompok dalam menguasai teknologi dibidang manajemen atau sistem 

informasi pertanian. Menurut David (2006) jika total pembobotan skror rata-rata 

di bawah 2,5 maka organisasi tersebut memiliki faktor strategis internal yang 

sangat lemah. Berdasarkan hasil akhir matriks IFE nilai skor rata-rata pada 

usahatani sayuran organik di kelompok tani Bangkit Merbabu sebesar 2,993, hal 

ini dapat dikatakan bahwa faktor intenal usahatani sayuran organik berada diatas 

rata-rata. Jadi dapat disimpulkan bahwa usahatani sayuran organik kelompok tani 

Bangkit Merbabu memiliki posisi internal yang kuat, karena dapat menggunakan 

kekuatan yang ada secara maksimal dalam mengurangi kelemahan yang dimiliki 

(David, 2011). 

4.5 .     Identifikasi Faktor Eksternal Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

Faktor peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang ada di 

kelompok Tani Bangkit Merbabu. Tabel 4.3 di bawah ini menggambarkan faktor 

eksternal yang sedang dihadapi oleh kelompok tani bangkit merbabu. 

Tabel 4.3. Peluang dan Ancaman Usahatani Sayuran Organik 
Faktor Strategis Eksternal Peluang Ancaman 

Ekonomi 

 Peluang pasar produk 

sayuran organik yang 

luas, dalam maupun 

luar negeri 

 Peluang kerja sama 

dengan pemerintah dan 

swasta dalam bantuan 

modal 

 Kemampuan 

menciptakan pasar dan 

bersaing dengan 

produk lain 

 Harga sayuran organik 

mahal 
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Tabel 4.3. Lanjutan 
 

Faktor Strategis Eksternal 

 

Peluang  

 

Ancaman 

 

Sosial dan Budaya 

 

 Tingkat kesadaran 

masyarakat hidup sehat 

atau kembali kealam 

 Adanya asosiasi 

pertanian organik 

 Pertanian organik 

membantu perbaikan  

 ekosistem  

 

Perubahan cuaca dan isu 

bencana alam 

 Perkembangakan jenis 

hama dan penyakit 

tanaman 

 Keraguan konsumen 

tentang sayuran yang  

 berlabel organik 

Teknologi 

 Teknologi dan ilmu 

pengetahuan tentang 

sayuran organik 

semakin canggih  

 

Pemerintah 

 Kebijakan pemerintah 

mendukung 

pengembangan 

usahatani sayuran 

organik  

 

Persaingan 

  Tingkat persaingan 

tinggi dengan usahatani 

lainnya 

 Kemudahan konsumen 

mendapatkan produk 

sutitusi  

Sumber : Data Primer, 2016 

a. Peluang (Opportunites) 

O1  Peluang Produk Sayuran Organik yang Luas, dalam maupun Luar 

Negeri. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Toni manajer PT. Duta 

Agro Sejahtera sebagai supplier kelompok tani Bangkit Merbabu, produk 

sayuran organik mempunyai peluang yang cukup tinggi dengan 

meningkatnya permintaan konsumen akan produk sayuran yang sehat dan 

aman untuk dikonsumsi. Ditambah pernyataan ketua kelompok tani bahwa 

produk sayuran yang dihasilkan oleh kelompok tani bisa menembus pasar 

internasional Jepang dan Eropa. 

O2  Peluang Kerja Sama dengan Pemerintah dan Swasta dalam Bantuan 

Modal. Hasil wawancara dengan Bapak Suwalim petugas PPL 

mendampingi kelompok tani, mengatakan bahwa pemerintah sangat 

mendukung kegiatan kelompok tani Bangkit Merbabu dalam budidaya 

sayuran organik. Ditambah pernyataan Bapak Rochmad divisi pertanian 

mengatakan bahwa Dinas Kabupaten dan Provinsi sangat berperan aktif 

dalam membantu kelompok tani Bangkit Merbabu. 
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O3 Kemampuan Menciptakan Pasar dan Bersaing dengan Produk Lain. 

Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, sesuai dengan cita-cita 

awal didirikannya kelompok tani bahkan akan membuat petani mandiri 

dan tidak terjajah di tanah sendiri dengan cita-cita dan semangat ini maka 

kelompok tani mampu menciptakan pasar dan bersaing dengan produk lain 

dalam maupun luar negeri. 

O4 Tingkat Kesadaran Masyarakat Masyarakat Hidup Sehat dan 

Kembali ke Alam. Menurut ketua kelompok tani bahwa suatu saat tanah 

akan menjadi tandus atau tidak subur  karena kebanyakan pestisida kimia 

dan sayuran yang dihasilkan tidak sehat, oleh karena itulah mulai dari 

sekarang tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup semakin meningkat 

ditandai dengan banyak kelompok tani yang budidaya suyuran secara 

organik dan bertambahnya permintaan konsumen. 

O5 Adanya Asosiasi Pertanian Organik. Menurut Bapak Suwalim dengan 

adanya asosiasi pertanian organik sehingga bisa berbagi berbagai  

informasi seputar pertanian organik, dengan demikian usahatani sayuran 

organik semakin maju dan berkembang, sama halnya yang dikatakan oleh 

ketua kelompok tani asosiasi pertanian organik ini bisa berbagi ilmu dan 

pengalaman dalam usahatani sayuran organik sehingga membuat usahatani 

semakin dikenal dan diperluas dikalangan masyarakat luas. 

O6 Pertanian Organik Membantu Perbaikan Ekosistem. Menurut hasil 

wawancara dengan divisi pertanian, bahwa pertanian organik adalah 

pertanian yang ramah lingkungan dan memperhatikan ekosistem atau 

berupaya melestarikan alam secara khusus kesuburan tanah. 

O7 Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Tentang Sayuran Organik Semakin 

Canggih. Perkembangan di dunia pertanian semakin pesat sehingga 

membuat teknologi dan ilmu pengetahuan tentang sayuran organik 

semakin meningkat sehingga bisa menciptkan produk yang bersaing di 

pasar nasional maupun internasional. 

O8 Kebijakan Pemerintah Mendukung Pengembangan Usahatani 

Sayuran Organik. Kebijakan pemerintah salah satu peluang yang bisa 

dimanfaatkan dalam menjalankan usahatani sayuran organik. Wujud dari 
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kebijakan pemerintah mendukung kegiatan usahatni sayuran organik 

adalah dengan dikeluarkannya peraturan menteri pertanian nomor 

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang sistem pertanian organik. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah mendukung pengembangan pertanian 

organik guna membangkitkan peluang usaha di kalangan petani. 

b. Ancaman (Threats) 

T1  Harga Sayuran Organik Mahal. Harga sayuran hasil kelompok tani 

Bangkit Merbabu relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga sayuran 

yang konvesional. Harga produk mahal karena mengacu pada produk 

pangan yang sehat dan bebas dari pestisida kimia, sehingga membuat 

produk sayuran organik mempunyai harga yang premium dibandingakan 

prouduk sayuran yang lonvensional. Daftar harga sayuran Bangkit 

Merbabu pada lampiran 2 halaman 44. 

T2 Perubahan Cuaca dan Bencana Alam. Saat ini masih belum ada 

bencana alam yang mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan petani 

gagal panen mengalami kerugian, tetapi menurut hasil wawancara dengan 

divisi pertanian yang sering terjadi angin kencang dan cuaca yang tidak 

menentu seperti saat ini tetapi dapat diatasi dengan mengunakan green 

house. 

T3 Perkembangan Jenis Hama dan Penyakit Tanaman. Hama dan 

penyakit tanaman merupakan risiko dalam budidaya sayuran sehingga 

tidak bisa dihindari seperti serngan hama pada tanaman tertentu seperti 

fungisida pada tomat, akan tetapi serangan hama dan penyakit tanaman 

akan diminimalisir dengan adanya green house. 

T4 Keraguan Konsumen tentang Sayuran Berlabel Organik. Saat banyak 

petani yang membudidayakan sayuran organik, sehingga menimbulkan 

keraguan pada konsumen tentang sayuran organik. Akan tetapi menurut 

ketua kelompok tani, pertanian organik menganut prinsip kejujuran 

sehingga keraguan konsumen tersebut bisa di atasi dengan adanya SNI 01-

6729-2010 pangan organik yang memiliki hukum yang sah. 

T5 Tingkat Persaingan Tinggi dengan Usahatani Lainnya. Dalam suatu 

usaha persaingan sudah menjadi risiko dan ancaman tersendiri dalam 
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usaha, akan tetapi dapat diatasi dengan menjaga kualitas produk, serta 

mempertahankan sertifikat pangan organik SNI 01-6729-2010. 

T6 Kemudahan Konsumen Mendapatkan Produk Subtitusi. Banyaknya 

usahatani sayuran orgnik maupun konvensional sehingga konsumen 

mudah untuk mendapatkan produk sayuran organik maupun konvensional 

sehingga hal ini menjadi ancaman dalam usahatani sayuran organik. 

Ancaman ini dapat di atasi dengan tingkat kesadaran masyarakat hidup 

sehat sehingga lebih memprioritaskan atau mencari pangan yang sehat, 

bersertifikasi, dan aman untuk dikonsumsi. 

Hasil pembobotan dan peringkat pada faktor strategis ekstenal yang 

meliputi variabel peluang dan ancaman pada masing-masing responden dapat 

dilihat pada lampiran 9 halaman 65, sedangkan hasil rata-rata pembobotan dan 

peringkat faktor strategis ekternal yang meliputi variabel peluang dan ancaman 

masing-masing responden usahatani sayuran organik dapat dilihat pada lampiran 

10 halaman 70 tabel 4.5 merupakan tabel hasil matriks analisis EFE. 

Tabel 4.4. Analisis Matriks EFE Usahatani Sayuran Organik 

Faktor-faktor Strategis Eksternal 
Rata-rata 

Bobot 

Rata-rata 

peringkat 

Bobot skror 

rata-rata 

(1) (2) (3) (2)x(3)=(4) 

PELUANG 

Kebijakan pemerintah mendukung pengembangan 

usahatani sayuran organik 0,065 3,8 0,247 

Peluang pasar produk sayuran organik yang luas, dalam 

maupun luar negeri 0,075 3,6 0,270 

Peluang kerja sama atau dengan pemerintah dan swasta 

dalam bantuan modal 0,065 3,2 0,208 

Teknologi dan ilmu pengetahuan tentang sayuran 

organik semakin canggih 0,065 3,8 0,247 

Kemampuan menciptakan pasar dan bersaing dengan 

produk lain 0,074 3,6 0,266 

Tingkat kesadaran masyarakat hidup sehat atau kembali 

kealam 0,063 3,2 0,201 

Pertanian organik membatu memperbaiki ekosistem 
0,060 4,0 0,240 

Adanya asosiasi pertanian organik  
0,082 2,8 0,229 

 
    1,909 
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Tabel 4.4. Lanjutan 

ANCAMAN 

Kemudahan konsumen mendapatkan produk subtitusi 
0,084 3,0 0,252 

Tingkat persaingan tinggi dengan usahatani lainnya 
0,079 2,8 0,221 

Perubahan cuaca dan isu bencana alam 
0,065 2,2 0,143 

Perkembangan jenis hama dan penyakit tanaman 
0,055 2,4 0,132 

Harga produk sayuran organik mahal 
0,087 2,0 0,174 

Keraguan konsumen tentang sayuran yang label organik 

 
0,079 2,8 0,221 

     0,922 

Total Matriks EFE     2,831 

Sumber : data primer, 2016 

Keterangan : - Rata-rata bobot faktor ekternal dapat dilihat di lapiran 10 

  - Rata-rata peringkat faktor ekternal dapat dilihat di    

         lampiran 12 

 

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa usahatani sayuran organik 

kelompok tani Bangkit Merbabu memiliki peluang faktor strategis eksternal yang 

paling utama berada pada variabel peluang pasar produk sayuran organik yang 

luas, dalam maupun luar negeri dengan nilai skor rata-rata sebesar 0,270. Hal ini 

sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Zaenal bahwa pertanian organik suatu 

saat akan dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Dengan demikian pertanian organik 

mempunyai peluang yang sangat besar, ditambah saat ini kelompok tani Bangkit 

Merbabu menjalin kerja sama (MOU) dengan pasar modern dan pasar 

internasional seperti Jepang dan Eropa. Ancaman utama pada usahatani sayuran 

organik kelompok tani Bangkit Merbabu berada pada variabel kemudahan 

konsumen mendapatkan produk subtitusi dengan nilai sebesar 0,252. Hal ini 

dikarenakan banyaknya usahatani sayuran yang konvensional dengan komoditsas 

yang sama dan harga yang relatif lebih murah, sehingga membuat konsumen 

mempunyai banyak pilihan untuk mencari harga sayuran yang lebih murah dari 

sayuran organik dengan komoditas yang sama. Berdasarkan nilai matriks EFE 

diatas menunjukan nilai skror rata-rata  faktor eksternal usahatani sayuran organik 

kelompok tani Bangkit Merbabu sebesar 2,831. Seperti yang diuangkapkan oleh 

David (2006) jika total skor pembobotan di bawah 2,5 maka perusahaan tersebut 

memilki faktor strategis ekternal yang sangat lemah. Sedangkan pada usahatani 

sayuran organik kelompok tani Bangkit Merbabu di atas rata-rata 2,5, jadi dapat 
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disimpulkan bahwa usahatani sayuran organik kelompok tani Bangkit Merbabu 

kuat karena mampu memanfaatkan peluang untuk mengurangi ancaman yang ada 

(David, 2011). 

4.6 .     Perumusan Alternatif Strategi 

Untuk mengetahui posisi kelompok tani saat ini maka perlu menggunakan 

analisis matriks Internal Eksternal (IE). Nilai matriks IE didasarkan pada nilai 

tertimbang dari nilai analisis matriks IFE dan matriks EFE. Dalam tahapan 

perumusaan alternatif stretegis pengembangan usahatani sayuran organik di 

kelompok tani Bangkit Merbabu menggunakan proses pencocokan dengan 

memanfaatkan dua alat analisis yaitu matriks IE dan matriks SWOT. Berdasarkan 

analisis matriks IE diperoleh nilai rata-rata pembobotan matriks IFE 2,993 dan 

nilai rata-rata pembobotan matriks EFE 2,831. Hasil matriks IFE dan EFE 

diposisikan pada kolom matriks IE, nilai skor rata-rata matriks IFE berada pada 

sumbu X dan nilai skor rata-rata matriks EFE berda pada sumbu Y. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut pososisi usahatani sayuran organik di kelompok tani 

Bangkit Merbabu berada pada sel V yang artinya pertahankan dan pelihara (hold 

and maintain). Strategi yang dapat digunakan pada sel ini adalah strategi penetrasi 

pasar dan pengembangan produk. Gamabar 4.2. merupakan gamabar hasil matriks 

IE pada usahatani sayuran organik di kelompok tani Bangkit Merbabu. 

Total rata-rata tertimbang nilai IFE  
       Kuat(3,0-4,0)                Rata-r rata-rata(2,0-2,9)  Lemah(1,0-1,99) 

 

          Kuat (3,0-4,0) 

 

           Rata-rata 

             (2,0-2,9) 

                Lemah 

              (1,0-1,99) 

 

                            Gambar 4.3 Analisis Matriks IE Usahatani Sayuran Organik 

 

 Hasil analisis matriks SWOT menggunakan nilai dari matriks IFE dan 

EFE terdapat delapan (8) strategi yang dapat dirumuskan dalam ushatani sayuran 

organik kelompok tani Bangkit Merbabu yaitu strategi SO (Strenghts-

Opportunities), WO (Weaknesses-Opportunities), ST (Strenghts-Threats) dan WT 
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(Weakness-Threats). Hasil analisis SWOT usahatani sayuran organik kelompok 

tani Bangkit Merbabu dapat dilihat pada lampiran 13  halaman 74. 

1. Strategi S-O 

S-O 1, menjaga dan meningkatkan kualitas hasil sayuran organik. Semakin 

banyaknya kompititor usahatani sayuran organik, maka perlu 

mempertahankan kualitas serta produktifitas agar keberlangsungan usahatani 

terus berkembang. Strategi ini dilakukan oleh kelompok tani untuk menjaga 

pangsa pasar yang sudah ada. 

S-O 2, yaitu memperluas area tanam dan menjaga kerja sama antar anggota 

serta kelompok sub binaan. Dalam mewujudkan tujuan kelompok tani untuk 

membuat lingkungan menjadi sehat serta menghasilkan produk sayuran yang 

sehat, maka perlu peluasan area tanam agar mempeluas lingkungan menjadi 

sehat dan menghasilkan sayuran yang sehat pula, dengan demikian maka perlu 

membangun dan meningkatkan kerja sama antar kelompok sub binaan. 

Strategi ini memiliki kelemahan yaitu dalam memulihkan mikro arganisme 

tanah untuk kembali subur membutuhkan waktu selama 2-4 tahun.   

2. Strategi W-O 

Strategi W-O 1, meningkatkan kerja sama dengan pihak pemerintah maupun 

swasta dalam bantuan modal maupun pelatihan. Semakin meningkatnya 

kebutuhan sayuran organik dikalangan masyarakat, maka perlu menjalin 

hubungan yang baik dengan pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan 

modal dan pelatihan agar mendapatkan ilmu dalam usahatani sayuran organik 

dan bisa bersaing dengan usahatani sayuran. 

W-O 2, mempelajari perkembangan teknologi dalam usahatani sayuran 

organik. Semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka perlu 

bagi anggota kelompok tani belajar dan memahami perkembangan teknologi 

yang ada secara khusus dalam budidaya sayuran organik, supaya bisa 

menghasilkan produk yang sehat dan bisa bersaing di pasar Nasional maupun 

Internasional. 

3. Strategi S-T 

S-T 1, menjaga dan meningkatkan kerja sama dengan supplier yang sudah 

ada. Semakin meningkatnya persaingan usahatani sayuran organik, maka perlu 
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menjaga kerja sama yang baik dengan supplier dengan memenuhi permintaan 

pasar yang diinginkan. 

S-T 2, meningkatkan hasil produksi agar memenuhi permintaan supplier. 

Strategi ini untuk menjaga kepercayaan dan keberlangsungan kerja sama antar 

supplier dan kelompok tani, kelompok tani perlu melakukan strategi ini agar 

pasar yang dimiliki tidak melirik usahatani yang lain. 

4. Strategi W-T 

W-T 1, melakukan pengawasan dalam budidaya sampai pasca panen. Strategi 

ini untuk menjaga kualitas hasil supaya mendapatkan kepercayaan konsumen 

akan produk sayuran organik yang sehat. Strategi ini hanya dapat dilakukan 

oleh internal kelompok tani agar menjaga kontinuitas atau keberlangsungan 

sertifikat organik yang dimiliki oleh kelompok tani. 

W-T 2, meningkatkan pengetahuan petani tentang ushatani sayuran organik. 

Semakin meningkatnya perkembangan di dunia pertanian organik maka perlu 

melakukan strategi ini agar petani semakin mengetahui pentingnya produk 

yang sehat dan cara-cara budidaya yang semakin baik. 

4.7     Penetapan Prioritas Stategi Utama Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

Untuk menentukan strategi prioritas usahatani sayuran organik kelompok 

tani Bangkit Merbabu menggunakan analisis matriks Quantitative Strategy 

Planning  Matrix (QSPM). Analisis QSPM dilakukan berdasarkan delapan 

strategi alternatif, penilaian ini menggunakan keterangan lima responden yang 

mengenal secara mendalam dan terlibat langsung dalam kegiatan yang ada di 

kelompok tani Bangkit Merbabu. Nilai total STAS rata-rata usahatani sayuran 

organik kelompok tani Bangkit Merbabu dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Analisis Matriks QSPM Usahatani Suyuran Organik 

STAS 

Responden 

Responden Rata-rata Prioritas 

1 2 3 4 5 STAS Strategi 

STAS 1 5,783 4,069 4,477 4,866 4,614 4,762 1 

STAS 2 4,899 4,025 4,965 4,308 4,847 4,609 4 

STAS 3 4,335 4,802 4,273 5,526 4,011 4,589 5 

STAS 4 3,980 4,115 4,846 3,768 4,732 4,288 8 

   STAS 5 4,001 4,181 5,187 4,970 4,416 4,551 7 

STAS 6 4,606 4,088 5,216 4,83 4,529 4,654 3 
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Tabel 4.5. Lanjutan  

STAS Responden 1 2 3 4 5 
Rata-rata 

STAS 

Prioritas 

Strategi 

STAS 7 4,383 5,100 4,698 4,548 4,705 4,687 2 

STAS 8 4,078 4,853 5,035 4,235 4,722 4,585 6 

       Sumber : data primer, 2016 

       Keterangan : Analisis Matriks QSPM responden dapat dilihat di lampiran 14     

                             halaman 76. 

Berdasarkan analisis matriks QSPM pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 

strategi yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan adalah menjaga dan 

meningkatkan kualitas hasil sayuran organik dengan nilai STAS rata-rata 4,762. 

Nilai STAS yang tertinggi menunjukkan bahwa alternatif strategi tersebut 

memiliki daya tarik dalam pengembangan usahatani sayuran organik kelompok 

tani Bangkit Merbabu, dengan melihat lingkungan internal maupun eksternal yang 

meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh kelompok 

tani. Prioritas strategi pengembangan usahatani sayuran organik kelompok tani 

Bangkit Merbabu adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas hasil sayuran organik (STAS=4,762) 

2. Melakukan pengawasan dalam budidaya sampai pasca panen (STAS=4,687) 

3. Meningkatkan produksi agar memenuhi permintaan supplier (STAS=4,654) 

4. Memperluas area tanam dan menjaga kerja sama antar anggota serta kelompok 

sub binaan (STAS=4,609) 

5. Meningkatkan kerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam 

bantuan modal maupun pelatihan (STAS=4,589) 

6. Meningkatkan pengetahuan petani tentang usahatani sayuran organik 

(STAS=4,585) 

7. Menjaga dan meningkatkan kerja sama dengan supplier yang sudah ada 

(STAS=4,551) 

8. Mempelajari perkembangan teknologi dalam usahatani sayuran organik 

(STAS=4,288) 


