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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identifikasi Faktor Internal 

  Identifikasi faktor internal dirasa perlu dilakukan guna mengetahui segala 

permasalahan dalam lingkungan intern organisasi. Adapun masalah-masalah tersebut 

dapat dikelompokkan kembali kedalam kelompok kekuatan (Strengths) dan 

kelemahan (Weakness) KWE “Puspa Jagad”. Berikut hasil identifikasi faktor internal 

yang diperoleh dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak 

terkait: 

1. Sumber Daya Alam 

  Dalam konteks pariwisata, sumber daya merupakan segala sesuatu, baik hidup 

maupun tak hidup yang memiliki potensi untuk dikembangakan guna mendukung 

kegiatan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya dapat 

berupa sumber daya alam ataupun sumber daya manusia.  

Potensi sumber daya alam yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” sangatlah 

berlimpah, mulai dari pemandangan alam khas pedesaan yang indah, udara sejuk, 

serta air bersih yang melimpah. 

2. Sumber Daya Manusia 

 KWE “Puspa Jagad” menyerap tenaga kerja dari lingkungan intern desa 

Semen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Desa Semen Tahun 2015, tingkat 

pendidikan warga desa Semen sendiri masih sangat rendah. Keadaan ini dapat dilihat 

dalam tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat sebagi berikut: 
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TABEL 5.1 

Tingkat Pendidikan Masyarakat 

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1. Sedang SD 599 

2. Tamat SD 4.039 

3. Tidak Tamat SD 384 

4. Tamat SLTP 867 

5. Tamat SLTA 920 

6. Sedang S-1 133 

7. Tamat S-1 96 

Sumber : Profil Desa Semen Tahun 2015 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir sekitar 50% dari jumlah 

penduduk di Desa Semen hanya menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat 

Sekolah Dasar. Hal ini sangat berpengaruh pada kwalitas SDM serta pola pikir atau 

mindset dari masyarakat. 

 Begitupun dengan pengelola KWE “Puspa Jagad” sendiri. Sebagian besar 

tingkat pendidikan pengelola adalah Sekolah Menengah Pertama. Hal ini tentu 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi terkait. Untuk mengatasi masalah SDM ini, 

KWE “Puspa Jagad” sudah melakukan perbaikan berupa pembinaan peningkatan 

kwalitas SDM yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar. Namun 

kegiatan ini dirasa belum optimal karena intensitas pembinaan yang masih jarang.  

 Permasalahan yang muncul selanjutnya mengenai SDM, yaitu tentang sulitnya 

mengubah mindset masyarakar sekitar organisasi tentang kesadaran akan pariwisata. 

Adapun dalam mengatasi permasalah ini, pengelola KWE “Puspa Jagad” sendiri 

belum melaksanakan program berupa pelatihan karena terkendala oleh pendanaan. 

Namun, pihak pengelola sedikit demi sedikit menunjukkan kepada masyarakat bahwa 

kegiatan kepariwisataan mampu mendatangkan profit, sehingga berpengaruh terhadap 

meningkatnya income masyarakat. Hal ini terbukti dengan mulai bertambahanya 

jumlah homestay yang telah memenuhi SOP. 
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Hubungan antar pengelola KWE “Puspa Jagad” sangatlah baik. Pengelola 

mengedepankan asas kebersamaan serta solidaritas. Seperti yang diungkapkan oleh 

Setyo Retno selaku Sekretaris KWE “Puspa Jagad” berikut: 

Kebersamaan temen-temen, kesolidan temen-temen itu terbentuk dari, intinya 

gak asal-asalan. Jadi mereka tu bener-bener udah solid. Jadi itulah yang 

membuat kita bias bertahan, jadi gak sekejap terbentuk kemudian buyar itu 

gak. “(Wawancara, 28 Oktober 2016)” 

 

3. Keuangan 

  Kondisi keuangan di KWE “Puspa Jagad” 85% merupakan dana pribadi 

pengurus. Sisanya, sebesar 15% merupakan bantuan dari pemerintah, yaitu Dinas 

Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata. Namun, bantuan tersebut juga tidak 

diberikan sepenuhnya dalam bentuk dana, tetapi sebagian diwujudkan dalam bentuk 

barang. 

  Adapun pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Bendahara 

KWE “Puspa Jagad” dan diolah secara manual. Namun yang menjadi masalah yaitu 

bendahara tidak pernah melakukan rekap pendapatan dari tahun ke tahun, sehingga 

tidak ada data tentang kondisi keuangan KWE “Puspa Jagad”. 

4. Jarak dan Transportasi 

  Transportasi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam proses 

pengembangan kawasan wisata, begitu pula di KWE “Puspa Jagad” sendiri, 

transportasi menjadi kendala utama selain jarak lokasi dari tempat-tempat penting 

seperti pusat kota, stasiun kereta api, terminal, dan bandara. Lokasi kawasan wisata 

yang berada di lereng Gunung Kelud dan berjarak 33 km dari pusat kota. 

  Keberadaan angkutan antar Desa dan Kelurahan sendiri juga sangat terbatas. 

Tercatat di Profil Desa Semen hanya terdapat 3 angkutan antar Desa / Kelurahan, 

yang mampu membawa penumpang terjauh dari Desa Semen ke Wlingi. Sedangkan 
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dari pusat kota ke Wlingi harus menggunakan angkutan lain berupa angkot, bus 

umum, atau kereta api. Hal ini tentu berpengaruh pada efisiensi waktu wisatawan. 

5. Marketing / Pemasaran 

  Marketing atau pemasaran KWE “Puspa Jagad” sendiri sebenarnya telah 

memenuhi standart. Pemasaran sudah dilakukan melalui brosur dan situs internet atau 

sosial media. Sebagai media promosi, KWE “Puspa Jagad” memanfaatkan blog di 

puspajagad.bogspot dan facebook dengan nama KWE Puspa Jagad. sedangkan untuk 

reservasi, costumer service, dan pemesanan paket wisata dapat dilakukan melalui 

facebook, e-mail di setyoritno@gmail.com, dan contact person.  

Namun, kendala datang dari pengelola. Hal ini dikarenakan SDM pengelola 

yang kurang ini menyebabkan pengelolaan dari media sosial itu sendiri kurang. 

Ditambah dengan minimnya permodalan untuk akses internet. Hal ini menyebabkan 

kegiatan terbaru dari organisasi kurang terpublikasikan. Sehingga secara tidak 

langsung tentu berpengaruh pada minat wisatawan yang akan berkunjung ke KWE 

“Puspa Jagad”. 

Selain itu KWE “Puspa Jagad” bekerja sama dengan dua Agen Perjalan 

Wisata di Blitar dan Malang guna menarik wisatawan mancanegara. 

6. Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat 

  KWE “Puspa Jagad” berada dibawah pemerintahan Desa Semen, Kecamatan 

Gandusari, Kabupaten Blitar. Namun, lokasi dari organisasi sendiri berada di Jl. 

Nanas, Dsn. Tegalrejo. Hal ini yang membuat masyarakat di desa Semen menganggap 

bahwa KWE “Puspa Jagad” hanyalah milik warga Jl. Nanas, Dsn. Tegalrejo, seperti 

yang diungkapkan oleh Ika Puji Astutik selaku warga desa Semen sebagai berikut: 

Kita si malah gak begitu paham soal desa wisata itu mbak. Kita cuman tau 

disitu ada desa wisata, tapi ya kita taunya itu punya wong Jalan Nanas ae. 

Selama ini kita juga gak ada ikut ngeramekne atau apa hehe. “(Wawancara, 

26 Oktober 2016)” 

mailto:setyoritno@gmail.com
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Pernyataan diatas membuktikan bahwa hanya warga Jl. Nanas saja yang ikut 

berpartisipasi aktif dalam hal pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata.  

Guna menghadapi situasi seperti ini, maka pengelola KWE “Puspa Jagad” 

telah mengadakan beberapa program yang bertujuan untuk menyatukan seluruh warga 

desa Semen, sebagi contoh yaitu Program Outbond Gratis Khusus Warga Desa Semen 

yang biasa dilaksanakan pada hari-hari penting, seperti Tahun Baru. Akan tetapi 

program ini dirasa kurang efisien karena terbukti hingga saat ini masih sedikit warga 

dari luar Jl. Nanas, Dsn. Tegalrejo yang ikut berperan baik dalam struktur pengelola 

ataupun pendukung / masyarakat. 

7. Produk Wisata 

Produk wisata utama yang ditawarkan oleh KWE “Puspa Jagad” dengan tema 

Edukasi dan Kearifan Lokal, yang termasuk didalamnya yaitu bagaimana cara 

pembudidayaan Anggrek Alam, bagaimana budaya dan kebiasaan masyarakat, 

kegiatan sehari-hari masyarakat, serta bagaimana bertahan hidup dengan 

memanfaatkan potensi desa yang dimiliki. 

Sebagai produk wisata pelengkap disediakan fasilitas untuk outbond dan 

camping ground.  

8. Penelitian dan Pengembangan 

  Dalam kegiatan penelitian, KWE “Puspa Jagad” sering dijadikan objek 

penelitian oleh beberapa lembaga formal dan non-formal. Dari lembaga formal yaitu, 

mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Merdeka Malang. 

Selain itu juga dari lembaga pemerintahan, seperti Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Sedangkan dari lembaga non-formal 

yaitu RAN-API (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim). Hal ini 

disebabkan oleh rasa ketertarikan terhadap keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh 
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KWE “Puspa Jagad”, seperti melimpahnya jenis Anggrek Alam yang dibudidayakan, 

keindahan alam yang disajikan, kehidupan sehari-hari masyarakat yang masih alami, 

dan lain sebagainya. 

9. Keamanan 

  Kawasan KWE “Puspa Jagad” terbilang cukup aman. Tingkat kriminalitas 

juga sangat rendah, ancaman dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga 

hampir tidak ada. 

  Sementara ini, Tim SAR dari kegiatan outbond dipegang sepenuhnya oleh 

pengelola yang telah mendapatkan pelatihan dan dibantu oleh warga masyarakat 

sekitar kawasan wisata. 

B. Identifikasi Faktor Eksternal 

Identifikasi faktor eksternal merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena 

lingkungan eksternal bukanlah hal yang dapat dikendalikan secara langsung oleh 

perusahaan atau organisasi terkait. Lingkungan eksternal merupakan faktor dari luar 

yang keberadaannya berpengaruh, baik secara langsung ataupun tidak langsung, 

terhadap suatu perusaaan atau organisasi. Adapun identifikasi faktor eksternal ini 

selanjutnya dapat dikelompok kedalam kelompok peluang (Opportunities) dan 

ancaman (Threats) KWE “Puspa Jagad”. Berikut hasil identifikasi faktor eksternal 

yang diperoleh dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak 

terkait: 

1. Kawasan Wisata Sejenis 

  KWE “Puspa Jagad” merupakan pelopor kegiatan wisata di desa Semen. Hal 

ini menjadikannya sebagai satu-satunya kawasan wisata di Desa Semen. Namun, 

terdapat konsep wisata sejenis yang terdapat di Desa tetangga, yaitu Organisasi 

Tulungrejo dan Danau Rambut Monte.  
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  Pada awalnya, adanya kawasan wisata lain disekitar KWE “Puspa Jagad” 

dapat menjadi ancaman bagi pengembangan organisasi ini. Namun, seiring 

berjalannya waktu, justru kawasan wisata lain ini memberikan dampak positif bagi 

perkembangan KWE “Puspa Jagad”. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eko 

Darmawan selaku ketua KWE “Puspa Jagad” sebagai berikut: 

 Sebenarnya itu (kawasan wisata lain) tidak menjadi ancaman bagi kami 

mbak, karena meurut kami Semen itu tidak sama dengan Krisik, Krisik tidak 

sama dengan Tulungrejo. Kita punya potensi sendiri-sendiri dan punya 

keunggulan sendiri-sendiri. Cuman yang menjadi PR kita tu bagaimana kita 

melayani wisatawan lebih baik lebih nyaman itu aja. Karena kita juga ada 

kerja sama dengan Krisik juga, jadi ketika ada tamu kesini, mereka pengen 

outbond disana, pengen makan siang disini itu kita cover jadi satu. Jadi 

malah bisa jadi peluang. “(FGD, 2 November 2016)” 

 

2. Pihak Pendukung  

  Dari awal pembentukan hingga pengembangan sampai pada saat ini, masih 

sedikit pihak dari luar yang ikut mendukung pengelolaan dan pengembangan KWE 

“Puspa Jagad”. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Anji Suparno selaku 

ketua Kelompok Tani Puspa Jagad sebagi berikut: 

Perhatian kesini masih sangat kurang (permodalan), kita tetep swadaya. Jadi 

mindset teman-teman dibuat “kita jangan njagakne”, apapun yang terjadi kita 

harus tetep berjalan, entah itu dapet bantuan apa gak kita harus tetep 

berjalan. Karena dari awal itu sudah jadi cita-cita temen-temen untuk 

menjadikan kawasan wisata yang dampakna untuk masyarakat dan sekarang 

masyarakat sudah mulai merasakan. Jadi tidak jarang, temen-temen itu yo 

istilahnya kegiatan gak dapet apa-apa, cuman seneng gitu aja. “(Wawancara, 

27 Oktober 2016)” 

Akan tetapi, sejak tahun 2008 pihak Pemerintah Kabupaten mulai memberikan 

perhatian terhadap KWE “Puspa Jagad”. Adapun bantuan yang diberikan tidak 

sepenuhnya berupa permodalan, bantuan diberikan dalam bentuk pengadaan barang-

barang penunjang dan program pemberdayaan. 

  Adanya dukungan dari pemerintah berupa program pemberdayaan SDM 

sangat membantu pengelola guna mengembangkan kemampuan serta menggali 

potensi dari dalam diri masing-masing individu. 
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3. Ekonomi 

   Tidak stabilnya kondisi ekonomi di Indonesia dan diikuti dengan naik 

turunnya harga BBM memberikan pengaruh besar terhadap tarif wisata di KWE 

“Puspa Jagad”. Hal ini dikarenakan sistem produk wisata yang ditawarkan oleh KWE 

“Puspa Jagad” yaitu berupa paket. Dalam 1 paket wisata, wisatawan akan 

mendapatkan fasilitas pasti berupa guide, makan + snack, homestay, transportasi (jika 

membutuhkan), souvenir, dan tim media. 

   Dengan meningkatnya harga BBM maka secara otomatis berpengaruh 

terhadap meningkatnya harga bahan kebutuhan pangan, sehingga tarif paket wisata 

juga akan naik, walaupun tidak signifikan. 

   Namun kenaikan tarif ini tidak memberikan pengaruh besar terhadap jumlah 

pengunjung KWE “Puspa Jagad”. 

4. Iklim dan Cuaca 

  Dalam satu tahun belakangan ini kondisi iklim dan cuaca di kawasan KWE 

“Puspa Jagad” mengalami perubahan yang cukup besar. Hal ini ditandai dengan 

intensitas hujan yang semakin tinggi serta kenaikan suhu yang semakin panas. 

Ditambah lagi dengan cuaca yang ekstrem seperti angina kencang menambah 

ketidakpastian iklim dan cuaca. 

  Untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan, khususnya ketika 

sedang dalam kegiatan wisatawan, maka Tim SAR KWE “Puspa Jagad” selalu siap 

siaga melakukan pendampingan kepada wisatawan. Hal ini dimaksudkan ketika 

terjadi kondisi diluar kendali, Tim SAR dapat segera mengevakuasi wisatawan ke 

tempat yang aman, sehingga keselamatan wisatawan terjamin. 

  Ekstremnya cuaca di sekitar kawasan KWE “Puspa Jagad” ini juga tidak 

berpengaruh besar terhadap jumlah kunjungan wisata.  
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5.  Hirarki Kebutuhan Masyarakat 

Dari tahun ke tahun, kebutuhan masyarakat terus mengalami perubahan. 

Dahulu, berwisata hanya merupakan kebutuhan sekunder masyarakat. Namun, seiring 

dengan perkembangan zaman dan meningkatnya perekonomian masyarakat 

menjadikan kebutuhan akan wisata menjadi suatu kebutuhan primer yang tidak dapat 

diabaikan. Atas dasar peluang ini, menjadikan objek wisata baru sebagai investasi 

yang memiliki nilai ekspektasi yang cukup besar. 

1. MEA ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ) 

Dengan diresmikannya MEA pada Januari 2016 silam, menjadikan orang 

asing mudah keluar masuk Indonesia. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi 

Indonesia, yaitu menambah devisa serta lapangan pekerjaan. Namun disisi lain, 

masuknya orang asing tentu memberikan ancaman bagi budaya di Indonesia. Ketika 

orang asing berwisata dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama 

menjadikan adanya pertukaran budaya. Apabila masyarakat lokal tidak memiliki 

komitmen tinggi terhadap budaya lokal, maka akan menjadikan masyarakat lemah 

terhadap budaya lokal dan beralih ke budaya asing.  

 

C. Diagnosis SWOT 

1. Faktor Strenghts – Weakness 

  Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap faktor internal KWE “Puspa 

Jagad”, maka didapatkan hasil mengenai kekuatan (Strenghts) dan kelemahan 

(Weakness) organisasi sebagai berikut: 

TABEL 5.2 

Diagnosis S – W KWE “Puspa Jagad” 

KEKUATAN KELEMAHAN 
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(STRENGHTS) (WEAKNESS) 

1. Keanekaragaman Hayati yang 

bervariasi. 

1. SDM pengelola ataupun masyarakat 

sekitar rendah. 

2. Air bersih melimpah. 2. Kurangnya kemampuan bendahara 

dalam hal pembukuan. 

3. Udara sejuk. 3. Lokasi yang kurang strategis / jauh 

dari pusat kota dan lokasi penting 

seperti bandara, stasiun kereta, dan 

terminal. 

4. Kerjasama dengan agen 

perjalanan wisata. 

4. Minimnya moda transportasi 

menuju kawasan wisata. 

5. Adanya variasi produk. 5. Tingkat promosi rendah. 

6. Konsep Wisata berupa Edukasi 

dan kearifan lokal yang 

ditawarkan.  

6. Kurangnya fasilitas internet. 

7. Tingkat keamanan baik. 7. Tingkat partisipasi masyarakat 

rendah. 

8. Solidaritas pengelola. 8. Operasional produk tidak 

konsisten. 

9. Fasilitas yang ditawarkan 

lengkap. 

 

10. Tidak terdapat tarif masuk.  

11. Adanya home industry.  

12. Tradisi dan budaya masyarakat 

lokal 

 

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 

2. Faktor Opportunities - Threats 

 Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap faktor eksternal KWE 

“Puspa Jagad”, maka didapatkan hasil mengenai peluang (Opportunities) dan 

ancaman (Threats) organisasi sebagai berikut: 

TABEL 5.3 

Diagnosis O - T KWE “Puspa Jagad” 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

ANCAMAN 

(THREATS) 

1. Terdapat kerja sama antar 

pesaing dalam wisata sejenis. 

1. Iklim dan cuaca ekstream. 

2. Banyak dukungan dari 

pemerintah dan lembaga social. 

2. Keadaan ekonomi yang tidak 

stabil. 

3. Perkembangan tekhnologi. 3. Masuknya orang asing 

4. Hirarki kebutuhan masyarakat  

5. MEA  

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 
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D. Riset SWOT 

  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor internal dan 

eksternal dalam kaitannya dengan pengembangan KWE “Puspa Jagad”, maka peneliti 

menggunakan riset SWOT. Menurut (Rangkuti, 2011) riset SWOT penting untuk 

dilakukan dengan tujuan menganalisis dan mengklasifikasikan secara kuantitatif 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis organisasi. Hasil dari riset 

SWOT adalah angka. Setiap point dari faktor internal dan eksternal yang dijawab oleh 

responden dalam bentuk skala akan dihitung, sehingga menghasilkan suatu angka 

tertentu. Skala yang digunakan yaitu antara 1 – 4. Adapun nilai untuk faktor Strenghts 

dan Weakness, yaitu 1 berarti rendah dan berarti tinggi. Sedangkan untuk faktor 

Opportunities dan Threats, yaitu 1 berarti sangat tinggi dan 4 berarti rendah.  

  Oleh karena masing-masing faktor dihitung dengan menggunakan angka, 

maka untuk mempermudah proses perhitungan, peneliti menggunakan interval. 

Adapun penetapan intervalnya adalah sebagai berikut: 

1. Skor Tertinggi (Xt) = 4 

Skor Terendah (Xr) = 1 

2. Menentukan Rentang 

Rentang = Xt – Xr 

    = 4 - 1 

Rentang = 3 

3. Menentukan Panjang Kelas 

P =  R/Xt 

   = 3/4 

P = 0,75 



71 

 

4. Diketahui panjang kelas, yaitu 0.75. Apabila kelas terendah adalah 1, maka 

kriteria interval dapat diketahui sebagai berikut: 

TABEL 5.4 

Kriteria Interval 

NO. INTERVAL S –W O – T 

1. 1 – 1,75 Rendah Sangat Tinggi 

2. 1,76 – 2,50 Cukup Rendah Tinggi 

3. 2,51 – 3,25 Cukup Tinggi Cukup Tinggi 

4. 3,26 – 4,00 Tinggi Cukup Rendah 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

1. Perhitungan Faktor Internal 

TABEL 5.5 

Perhitungan Faktor Internal 

NO. Faktor Internal 
Peserta FGD Rata-

Rata 
Ket. 

1 2 3 4 5 

KEKUATAN 

1. Keanekaragaman hayati yang 

bervariasi. 
3 3 4 3 3 3,2 T 

2. Air bersih melimpah. 3 2 3 3 3 3.4 T 

3. Udara sejuk. 4 4 4 3 3 3,6 T 

4. Kerjasama dengan agen 

perjalanan wisata. 
3 2 2 3 2 2,4 CT 

5. Adanya variasi produk. 4 4 4 4 4 4 T 

6. Konsep Wisata berupa 

Edukasi dan kearifan Lokal 

yang ditawarkan. 

4 4 4 4 4 4 T 

7 Tingkat keamanan baik. 3 4 3 4 4 3,6 T 

8. Solidaritas pengelola. 4 4 4 4 4 4 T 

9. Fasilitas yang ditawarkan 

lengkap. 
4 4 3 4 4 3,8 T 

10. Tidak terdapat tarif masuk. 3 2 3 3 2 2,6 CT 

Lanjutan Tabel 5.5 

11. Adanya home industry.  3 3 4 3 3 3,2 T 

12. Budaya dan tradisi masyarakat 

lokal 
4 4 3 4 3 3,6 T 

TOTAL RATA-RATA KEKUATAN 3.4 T 

KELEMAHAN 

1. SDM pengelola ataupun 

masyarakat sekitar rendah. 
4 4 4 4 4 4 ST 

2. Kurangnya kemampuan 

bendahara dalam hal 

pembukuan. 

4 4 4 4 4 4 T 

3. Lokasi yang kurang strategis / 4 4 3 4 3 3,6 T 
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jauh dari pusat kota dan lokasi 

penting seperti bandara, 

stasiun kereta, dan terminal. 

4. Minimnya moda transportasi 

menuju kawasan wisata. 
4 4 3 4 4 3,8 T 

5. Tingkat promosi rendah. 4 3 4 3 3 3,4 CT 

6. Kurangnya fasilitas internet. 3 2 3 3 3 2,8 T 

7. Tingkat partisipasi masyarakat 

rendah. 
4 4 4 3 4 3,8 CT 

8. Operasional produk tidak 

konsisten. 
3 4 3 3 3 3,2 T 

TOTAL RATA-RATA KELEMAHAN 3,2 T 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata kekuatan yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” sebesar 3,4 atau 

berada pada kategori Tinggi. Artinya, kekuatan yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” 

sangatlah besar, sehingga dapat dijadikan senjata untuk lebih mengembangkan 

organisasi. Dari kesebelas faktor kekuatan internal yang dimiliki, solidaritas 

pengelola merupakan faktor dengan nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4. Artinya, 

pengelola KWE “Puspa Jagad” percaya bahwa dengan solidaritas serta 

kebersamaan antar pengelola mampu menjadikan organisasi lebih maju dan tidak 

goyah walaupun banyak ancaman yang datang dari luar.  

Selanjutnya, faktor yang menempati posisi kedua yaitu Konsep Wisata berupa 

Edukasi dan Kearifan Lokal yang ditawarkan dengan nilai rata-rata sebesar 4. 

Konsep wisata berbasis alam memang sedang diburu oleh para wisatawan, 

khususnya masyarakat perkotaan. Hal ini menjadikan KWE “Puspa Jagad” 

semakin kuat dengan tema wisata yang dimiliki. 

Adapun kategori selanjutnya yaitu adanya variasi produk dengan nilai rata-rata 

sebesar 4. KWE “Puspa Jagad” menawarkan produk wisata yang bervariasi, 

diantaranya budidaya Anggrek Alam, budidaya kelinci, peternakan sapi perah, 
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pembuatan gula jawa, outbond, kesenian jaranan dan langen beksan, dsb. 

menjadikannya tidak membosankan ketika berwisata ke organisasi ini. 

2. Nilai rata-rata kelemahan yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” sebesar 3,2 atau 

berada pada kategori Tinggi. Artinya, kelemahan yang dimiliki KWE “Puspa 

Jagad” dapat mengancam keberlangsungan operasional organisasi. Dari kedelapan 

faktor kelemahan internal yang dimiliki, Rendahnya Tingkat Pendidikan 

Pengelola ataupun Masyarakat Sekitar menjadi faktor yang memiliki pengaruh 

besar terhadap KWE “Puspa Jagad”, yaitu dengan nilai sebesar 4. Keadaan seperti 

ini sebaiknya segera diberikan solusi untuk mengatasinya, karena apabila 

dibiarkan akan mempengaruhi kinerja dari organisasi terkait. 

Posisi kedua ditempati oleh faktor Kurangnya Kemampuan Bendahara Dalam Hal 

Pembukuan, dengan skor 4. Keuangan KWE “Puspa Jagad” sepenuhnya 

diserahkan kepada bendahara dan dicatat secara manual. Kendalanya yaitu 

bendahara tidak sepenuhnya mencatat keluar masuknya uang, baik dari tarif paket, 

parkir, bantuan, ataupun hibah. Akibatnya catatan keuangan terbengkalai dan 

tidak terdapat rekapitulasi anggaran pada tiap bulannya. Kondisi seperti ini 

apabila dibiarkan akan berpengaruh pada kelangsungan organisasi. Faktor 

Tingkat partisipasi masyarakat rendah berada di posisi ketiga, dengan nilai 3,8. 

Hal ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kwalitas SDM masyarakat yang 

rendah. Sulitnya merubah pola pikir masyarakat tentang kesadaran wisata 

membuat partisipasi masyarakat di organisasi juga rendah. 

2. Perhitungan Faktor Eksternal 

TABEL 5.6 

Perhitungan Faktor Eksternal 

NO. Faktor Eksternal 
Peserta FGD Rata-

Rata 
Ket. 

1 2 3 4 5 
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PELUANG 

1. Terdapat kerja sama antar 

pesaing, dalam wisata sejenis, 
2 1 2 2 1 1,6 T 

2. Banyak dukungan dari 

pemerintah dan lembaga social 
3 4 3 4 3 3,4 R 

3. Perkembangan tekhnologi, 3 4 4 3 4 3,6 R 

4. Hirarki kebutuhan masyarakat 1 2 1 1 2 1,4 T 

5. MEA 1 1 1 2 1 1,2 T 

TOTAL RATA-RATA PELUANG 2,2 T 

ANCAMAN 

1. Iklim dan cuaca ekstream. 4 4 4 3 4 3,8 R 

2. Keadaan ekonomi yang tidak 

stabil. 
4 3 4 4 3 3,6 R 

3. Masuknya orang asing 3 2 3 3 4 3 R 

TOTAL RATA-RATA ANCAMAN 3.4 R 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti  

   Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Nilai rata-rata peluang yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” sebesar 2.2 atau berada 

pada kategori Tinggi. Artinya, KWE “Puspa Jagad” memiliki peluang besar untuk 

membantu proses pengembangan. Dari keempat faktor peluang ekternal yang 

dimiliki, kerja sama antar pesaing dalam wisata sejenis serta hirarki kebutuhan 

masyarakat menjadi faktor yang dapat dimanfaatkan guna proses pengembangan 

KWE “Puspa Jagad” dengan nilai masing-masing sebesar 1.6 dan 1.4. 

2. Nilai rata-rata ancaman yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” sebesar 3.4 atau berada 

pada kategori Cukup Rendah. Artinya, ancaman dari luar KWE “Puspa Jagad” 

sangatlah kecil. Hanya terdapat dua faktor ancaman, yaitu iklim dan cuaca 

ekstream serta keadaan ekonomi yang tidak stabil, dengan nilai masing-masing 

sebesar 3.8 dan 3.6. Hal ini tentu sangat menguntungkan organisasi terkait karena 

untuk sementara tidak terdapat ancaman dari luar lingkungan eksternal yang 

dikhawatirkan dapat mengancam pengembangan organisasi. 
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E. Faktor Strategi Internal dan Eksternal 

Sebelum menyusun Analisis SWOT, maka terlebih dilakukan pengolahan 

faktor-faktor internal dan eksternal yang telah terkumpul dengan cara memberi bobot 

dan rating pada setiap faktor strategis. Adapun analisis tersebut meliputi Matrik IFAS 

(Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary).  

1. Matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

TABEL 5.7 

Matrik IFAS 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 
BOBOT RATING 

NILAI 

TERTIMBANG 
CATATAN 

KEKUATAN 

a. Keanekaragaman hayati 

yang bervariasi. 
0,055 4 0,220  

b. Air bersih melimpah. 0,056 4 0,224  

c. Udara sejuk. 0,055 4 0,220  

d. Kerjasama dengan agen 

perjalanan wisata. 0,048 3 0,144  

e. Adanya variasi produk. 0,058 4 0,232  

f. Konsep Wisata berupa 

Edukasi dan kearifan 

Lokal yang ditawarkan. 

0,058 4 0,232  

g. Tingkat keamanan baik. 0,055 4 0,220  

h. Solidaritas pengelola. 0,059 4 0,236  

i. Fasilitas yang 

ditawarkan lengkap. 
0,055 4 0,220  

j. Tidak terdapat tarif 

masuk organisasi. 
0,049 3 0,147  

k. Adanya home industry  0,056 4 0,224  

l. Budaya dan tradisi 

masyarakat lokal. 
0,040 3 0,120  

TOTAL 2,397  

Lanjutan Tabel 5.7 

KELEMAHAN 

a. SDM pengelola ataupun 

masyarakat sekitar 

rendah. 

0,057 1 0,057 

 

b. Kurangnya kemampuan 

bendahara dalam hal 

pembukuan. 

0,057 1 0,057 
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c. Lokasi yang kurang 

strategis / jauh dari 

pusat kota dan lokasi 

penting seperti bandara, 

stasiun kereta, dan 

terminal. 

0,051 1 0,051 

 

d. Minimnya moda 

transportasi menuju 

kawasan wisata. 

0,050 1 0,050 

 

e. Tingkat promosi rendah. 0,050 1 0,050  

f. Kurangnya fasilitas 

internet. 
0,041 2 0,082 

 

g. Tingkat partisipasi 

masyarakat rendah. 
0,058 1 0,058 

 

h. Operasional produk 

tidak konsisten. 
0,040 1 0.040 

 

TOTAL 0,445 
 

TOTAL 

KESELURUHAN 
1,00  2,842 

 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui total skor kekuatan dan kelemahan masing-

masing sebesar 2,397 dan 0,445. Adapun skor keseluruhan faktor internal yaitu 

sebesar 2,842. Artinya, posisi internal organisasi sangatlah kuat. 

2. Matrik EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) 

TABEL 5.8 

Matrik EFAS 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI EKTERNAL 
BOBOT RATING 

NILAI 

TERTIMBANG 
CATATAN 

PELUANG 

a. Terdapat kerja sama 

antar pesaing dalam 

wisata sejenis. 

0,129 4 0,516  

b. Banyak dukungan dari  0,079 1 0,079  

Lanjutan tabel 5.8 

pemerintah dan 

lembaga sosial. 
    

c. Perkembangan 

tekhnologi. 
0,079 1 0,079  

d. Hirarki kebutuhan 

masyarakat 
0,129 4 0,716  

e. MEA 0,129 4 0,516  
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TOTAL 1,706  

ANCAMAN 

a. Iklim dan cuaca 

ekstream. 
0,129 4 0,516 

 

b. Keadaan ekonomi yang 

tidak stabil. 
0,129 4 0,516 

 

c. Masuknya orang asing 0,129 4 0,516  

TOTAL 1,548 
 

TOTAL 

KESELURUHAN 
1,00  3,264 

 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui total skor peluang dan ancaman masing-

masing sebesar 1,706 dan 1,548. Adapun skor keseluruhan faktor eksternal yaitu 

sebesar 3,264. Artinya, strategi organisasi yaitu memanfaatkan peluang atau 

menghindari ancaman eksternal. 

E. Analisis SWOT 

Berdasarkan hasil dari pemberian bobot serta rating faktor internal dan 

eksternal (Matrik IFAS dan EFAS), maka diperoleh hasil akhir sebagai berikut: 

TABEL 5.9 

Rekapitulasi Perolehan IFAS dan EFAS 

NO. URAIAN TOTAL NILAI 

1. FAKTOR INTERNAL 

a. Strenghts 

b. Weaknees  

 

2,397 

0,445 

2. FAKTOR EKSTERNAL 

a. Opportunities 

b. Threats 

 

1,706 

1,548 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil perolehan skor kekuatan lebih 

besar dibanding kelemahannya. Begitu pula dengan perolehan skor peluang lebih 

besar disbanding ancamannya. 

Strenghts – Weakness = 2,397 – 0,445 = 1,952 
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Opportunities – Threats = 1,706 – 1,548 = 0,158 

Perolehan hasil ini yang kemudian digunakan sebagai acuan pembentukan 

analisis SWOT sebagai berikut: 
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Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

GAMBAR  5.1 

Diagram Analisis SWOT 

 

 Diagram diatas menunjukkan bahwa posisi KWE “Puspa Jagad” berada di 

kuadran I, dimana pada situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi memiliki 

kekuatan dan peluang, sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi internal 

organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan 

dalam Kuadran I ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (Growth 

Oriented Strategy). 

PELUANG 

( eksternal ) 

ANCAMAN 

( eksternal ) 

KEKUATAN 

( internal ) 

KELEMAHAN 

( eksternal ) 

Kuadran I : AGRESIF 

Kuadran II : DIVERSIFIKASI Kuadran III : DEFENSIF 

Kuadran IV : TURN AROUND 

(1,952 ; 0,158) 
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F. Matrik I-E 

  Agar strategi yang dihasilkan lebih akurat, maka perlu diuji dengan 

menggunakan beberapa metode posisi perusahaan. Oleh karena itu, selanjutnya 

peneliti menggunakan metode analisis Internal Eksternal atau Matrik I-E. Adapun 

hasil dari pengujian menggunakan Matrik I-E adalah sebagai berikut: 

 Skor Keseluruhan Internal IFAS = 2,842 

 Skor Keseluruhan Eksternal EFAS = 3.254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti  

GAMBAR 5.2 

Matrik I-E 

 

 Dari pengujian Matrik I-E diatas, dapat diketahui bahwa posisi organisasi 

berada pada kuadran II, dengan skor bobot internal dan eksternal masing-masing 

I 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

 

              

VIII 

 

IX 

 

4.0 

SKOR TOTAL 

BOBOT 

EKSTERNAL 

Kuat Sedang Lemah 

3.0 

2.0 

1.0 

Menengah 

Rendah 

SKOR TOTAL 

BOBOT  

INTERNAL 

3.0 2.0 1.0 

Tinggi 

(2,842 ; 3,254) 
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sebesar 2,842 dan 3,254. Keadaan ini diartikan bahwa organisasi dalam posisi Growth 

atau sedang berkembang. Adapun strategi yang tepat pada posisi ini yaitu strategi 

intensif, seperti penetrasi pasar dan integrasi, baik vertikal ataupun horizontal. 

A. Matrik SWOT 

Setelah didapatkan hasil akurat mengenai posisi organisasi, maka langkah 

selanjutnya yaitu menyusun strategi yang tepat untuk organisasi berdasarkan faktor 

internal dan eksternal serta posisi organisasi terkait. Adapun hasil dari penyusunan 

strategi tersebut disajikan dalam Matrik SWOT berikut: 



82 

 

 

 Strenghts (Kekuatan): Weaknesses (Kelemahan): 

1. Keanekaragaman hayati yang bervariasi. 1. SDM pengelola ataupun masyarakat sekitar 

rendah. 

2. Air bersih melimpah. 2. Kurangnya kemampuan bendahara dalam hal 

pembukuan. 

3. Udara sejuk. 3. Lokasi yang kurang strategis / jauh dari pusat 

kota dan lokasi penting seperti bandara, 

stasiun kereta, dan terminal. 

4. Kerjasama dengan agen perjalanan wisata. 4. Minimnya moda transportasi menuju 

kawasan wisata. 

5. Adanya variasi produk. 5. Tingkat promosi rendah. 

6. Konsep Wisata berupa Edukasi dan 

kearifan Lokal yang ditawarkan.  

6. Kurangnya fasilitas internet. 

7. Tingkat keamanan baik. 7. Tingkat partisipasi masyarakat rendah. 

8. Solidaritas pengelola. 8. Operasional produk tidak konsisten. 

IFAS 

EFAS 
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9. Fasilitas yang ditawarkan lengkap.   

10. Tidak terdapat tarif masuk organisasi.   

11. Adanya home industry.   

12. Budaya dan tradisi masyarakat lokal   

Opportunities (peluang): Strategi SO (Terdapat Kekuatan Dari Internal 

dan Peluang Dari Eksternal) 

Strategi WO (Terdapat Peluang Besar Dari 

Eksternal Namun Lingkungan Internal Lemah) 

1. Terdapat kerja sama antar pesaing 

dalam wisata sejenis. 

1. Tetap menjaga konsep wisata berupa 

Edukasi dan Kearifan Lokal dengan 

meningkatkan tradisi dan budaya 

masyarakat sekitar organisasi.  

1. Masalah lokasi yang kurang strategis 

ditambah dengan minimnya moda tranportasi 

dapat diminamlisir dengan banyak dukungan 

dari pemerintah dan lembaga sosial, dengan 

cara mengajukan permohonan / proposal 

pengadaan alat tranportasi umum.  

2. Banyak dukungan dari pemerintah 

dan lembaga social. 

2. Tetap mempertahankan atau bahkan 

menambah produk wisata yang ditawarkan 

dengan memanfaatkan kerjasama dengan 

2. Meningkatkan kwalitas SDM pengelola 

ataupun masyarakat sekitar dengan 

memanfaatkan dukungan dari pemerintah 
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pesaing agar wisatawan tertarik untuk 

mengunjungi organisasi terkait. 

dan lembaga sosial dalam bentuk pelatihan.  

3. Perkembangan tekhnologi. 3. Mengembangkan produk yang telah ada 

guna memenuhi hirarki kebutuhan 

masyarakat akan wisata yang semakin 

berkembang 

3. Memanfaatkan perkembangan tekhnologi 

sebagai media pemasaran serta pembelajaran 

guna memperbaiki kwalitas pembukuan 

bendahara. 

4. Hirarki kebutuhan masyarakat     

5. MEA     

Threats (ancaman): Strategi ST (Terdapat Ancaman Dari Luar, 

Namun Lingkungan Internal Organisasi Sangat 

Kuat) 

Strategi WT (Terdapat Ancaman Dari Luard an 

Lingkungan Internal Lemah) 

1. Iklim dan cuaca ekstream. 1. Kondisi keamanan yang baik dapat 

membantu mangatasi masalah iklim dan 

cuaca ekstream yang sering terjadi akhir-

akhir ini. 

1. Meningkatkan konsistensi dalam hal 

operasional produk wisata yang ditawarkan 

guna membantu mengatasi kondisi ekonomi 

yang tidak stabil. 
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2. Keadaan ekonomi yang tidak stabil. 2. Solidaritas antar pengelola yang dimiliki 

oleh organisasi mampu membantu 

mengatasi masalah ketidakstabilan 

ekonomi. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat agar 

dapat menghadapi masuknya wisatawan atau 

orang asing guna menangkal adanya 

pertukaran budaya yang dapat merusak 

tatanan budaya lokal. 

3. Masuknya orang asing 3. Memperkuat rasa cinta budaya lokal kepada 

masyarakat untuk menghindari adanya 

pengaruh budaya asing dari masuknya 

orang atau wisatawan asing ke kawasan 

wisata terkait. 

  

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti 

GAMBAR 5.3 

Matriks SWOT
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 Berdasarkan hasil dari Matrik SWOT diatas, maka didapatkan alternative 

strategi sebagai berikut: 

1. Strategi SO 

a. Tetap Menjaga Konsep Wisata Berupa Edukasi Dan Kearifan Lokal 

Dengan Meningkatkan Tradisi dan Budaya Masyarakat Sekitar 

Organisasi. 

b. Tetap mempertahankan atau bahkan menambah produk wisata yang 

ditawarkan dengan memanfaatkan kerjasama dengan pesaing agar 

wisatawan tertarik untuk mengunjungi organisasi terkait. 

c. Mengembangkan produk yang telah ada guna memenuhi hirarki 

kebutuhan masyarakat akan wisata yang semakin berkembang. 

2. Strategi ST 

a. Kondisi keamanan yang baik dapat membantu mangatasi masalah iklim 

dan cuaca ekstrean yang sering terjadi akhir-akhir ini. 

b. Solidaritas antar pengelola yang dimiliki oleh organisasi mampu 

membantu mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi. 

3. Strategi WO 

a. Masalah lokasi yang kurang strategis ditambah dengan minimnya moda 

tranportasi dapat diminamlisir dengan banyak dukungan dari pemerintah 

dan lembaga sosial, dengan cara mengajukan permohonan / proposal 

pengadaan alat tranportasi umum. 
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b. Meningkatkan kwalitas SDM pengelola ataupun masyarakat sekitar 

dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga social 

dalam bentuk pelatihan.  

c. Memanfaatkan perkembangan tekhnologi sebagai media pemasaran serta 

pembelajaran guna memperbaiki kwalitas pembukuan bendahara. 

d. Memperkuat rasa cinta budaya lokal kepada masyarakat untuk 

menghindari adanya pengaruh budaya asing dari masuknya orang atau 

wisatawan asing ke kawasan wisata terkait. 

4. Strategi WT 

a. Meningkatkan konsistensi dalam hal operasional produk wisata yang 

ditawarkan guna membantu mengatasi kondisi ekonomi yang tidak 

stabil. 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat menghadapi masuknya 

wisatawan atau orang asing guna menangkal adanya pertukaran budaya 

yang dapat merusak tatanan budaya lokal. 

Berdasarkan pada hasil perhitungan skor IFAS dan EFAS yang 

tergambar dalam Diagram Analisis SWOT dan Matrik I-E, ditetapkan bahwa 

KWE “Puspa Jagad” berada pada kuadran V dan II, artinya berada dalam posisi 

Growth atau berkembang. Dengan kondisi seperti ini, maka strategi terbaik 

dalam usaha pengembangan KWE “Puspa Jagad” yaitu Growth Oriented 

Strategy atau Strategi Pertumbuhan Agresif dengan menggunakan strategi SO. 

Strategi tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Tetap menjaga konsep wisata berupa edukasi dan kearifan lokal dengan 

meningkatkan tradisi dan budaya masyarakat sekitar organisasi. 

2. Tetap mempertahankan atau bahkan menambah produk wisata yang 

ditawarkan dengan memanfaatkan kerjasama dengan pesaing agar wisatawan 

tertarik untuk mengunjungi organisasi terkait. 

3. Mengembangkan produk yang telah ada guna memenuhi hirarki kebutuhan 

masyarakat akan wisata yang semakin berkembang. 

 


