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ABSTRAK 

Desa Waru Barat memiliki jumlah populasi sapi potong terbanyak di Kecamatan Waru. Akan tetapi, 
peternak belum memiliki sistem pemasaran yang luas untuk memaksimalkan pendapatan. Peternak 
sapi di Desa Waru Barat juga tidak pernah memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran dalam 
usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran sapi potong dalam 
upaya meningkatkan pendapatan peternak di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten 
Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan metode 
survey. Pengolahan dan analisis data menggunakan: 1) analisis matriks EFE (external factor 
evaluation) dan IFE (internal factor evalution) 2) matrix IE sebagai langkah dalam proses terhadap skor 
total matriks IFE dan EFE 3) analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) untuk 
mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran. Hasil IFAS diperoleh 
dari S>W menunjukkan bahwa strategi pemasaran memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan 
kelemahan pemasaran. Hasil analisis EFAS diperoleh dari perhitungan O>T menunjukkan bahwa 
peluang lebih besar dibandingkan dengan ancaman. 

 
Kata Kunci: pendapatan, sapi potong, strategi pemasaran 

PENDAHULUAN 

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup baik. Di sektor agribisnis, 
peternakan menyumbang 1,8% dari total Produk Domestik  Bruto (PDB)  Nasional  tahun 2010. 
Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai 
strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani asal ternak, kebutuhan tersebut semakin 
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat 
(Putritamara, Febrianto, and Ndaru 2018). Daging sapi memiliki persentase kenaikan yang lebih tinggi 
daripada daging ayam, ini menunjukkan potensi pengembangan bisnis sapi potong sangat potensial. 
(Aisyah et al., 2014). 

Pemeliharaan peternakan sapi rakyat pada umumnya masih dilaksanakan secara tradisional, belum 
banyak menerapkan teknologi, pengelolaan sederhana, dan kurang berwawasan agribisnis. Usaha 
penggemukan sapi potong merupakan usaha yang potensial dalam rangka pemenuhan swasembada 
daging sapi nasional dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sapi dan 
daging sapi. Pola pemasaran sapi potong di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten 
Pamekasan umumnya masih bersifat tradisional karena peternak tidak menjual langsung ternaknya ke 
pedagang besar melainkan ke tengkulak (pedagang perantara) meskipun menjual langsung ke pasar 
akibatnya peternak memperoleh harga relatif rendah (Sandiah et al., 2021). 

Desa Waru Barat merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten 
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Letak Desanya yang sangat strategis yaitu di kawasan utara Pulau 
Madura membuat Waru Barat menjadi salah satu tempat pembangunan perekonomian baik mikro 
ataupun makro. Salah satunya adalah pengembangan sapi madura, yaitu sapi sonok, sapi karapan dan 
sapi potong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran sapi potomg dalam upaya 
meningkatkan pendapatan peternak di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. 

Peternakan sapi potong merupakan suatu industri dibidang agribisnis yang memiliki rantai kegiatan 
yang tidak terbatas baik pada kegiatan on farm yang ikut meluas pada kegiatan dari hulu hingga hilir 
sebagai suatu unit bisnis pendukung. Proses dari hulu dapat berupa produksi bibit, sapronak hingga 
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pakan merupakan suatu kegiatan besar yang mendukung tercapainyya produktivitas sapi potong yang 
baik dan berkualitas, selanjutnya pada proses hilir terdapat penanganan dalam proses pasca panen 
yang memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas serta nilai tambah produk (Rusman et al., 2020). 

Pemasaran adalah kegiatan manusisa yang bertujuan dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan 
dari konsumen serta pihak-pihak yang terkat dengan kepentingan perusahaan (Kotler and Armstrong 
2012).  Dari hal ini daapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu fungsi  atau suatu proses 
untuk mencipatkan komunikasi dan menyerahkan nilai suatu produk kepada pelanggan baik itu berupa 
barang maupun jasa. 

Strategi pemasran merupakan perekat yang bertujuan dalam membangn dan memberikan nilai yang 
stabil dalam mebangun citra yang berbeda kepada pasar. Strategi pemasran merupakan suatu 
kerangka berpikir yang ada dalam suatu nisnis yang kemudian diharapkan dapat mencapai suatu 
sasaran dari output yang diinginkan oelh suatu perusahaan (Kusuma et al., 2013). Strategi pemasaran 
menjadi salahh satu penentu di dalam keberhasilan dalam memesarkan produk yang memeperhatikan 
bauran pemasaran seperti harga, produk, tempat serta promosi yang dilakukan. Penentuan strategi 
pemasaran dilakukan dengan analisa lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.  

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan. Tingkat pendapatan 
merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Jika pendapatan suatu daerah relatif lebih 
rendah maka kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut dapat dikatakan rendah juga (Indrianawati, 
2015).  

Distribusi pendapatan merupakan penyaluran atau hal yang dibelanjakan masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidup. Kurangnya distribusi pendapatan akan menimbulkan daya beli yang rendah, tingkat 
kemiskinan dan lain-lain yang dapat terjadi pada masyarakat. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021 yang terletak Di Desa 
Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Wilayah ini dipiilih karena merupakan salah satu 
sentra pengembangan peternakan sapi yang ada di kabupaten pamekasan. Kondisi geografi dan 
sumber daya alamnya mendukung dalam menghadpi pelaksanaan otonomi daerah dalam salah satu 
sub sektor pertanian merupakan hal yan diprioritaskan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 
pedesaan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey. Metode survey merupakan metode untuk 
mengumpulkan informasi dimana informasi tersebut dijadikan sebagai sampel untuk mewakili seluruh 
populasi (Malotes, 2016).  Metode ini digunakan karena dirasa lebih tepat dan mampu mengumpulkan 
informasi yang lebih dalam dari peternak yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Responden 
diberikan pertanyaan yang berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian sebanyak 40 orang yang dipilih 
secara purposive (sengaja). 

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Analisis internal dilakukan untuk memperoleh faktor yang menjadi kekuatan yang dapat digunakan 

serta menghadapi kelemahan yang akan diatasi. Faktor tersebut dapat dievaluasi dengan 
menggunakan matriks IFAS (External Factor Analysis Summary). 

2. Analisis eksternal dengan menggunakan matriks EFAS (External Factor Analysis Summary). 
Matriks ini digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal dalam merumuskan strategi dan evaluasi 
dari informasi eksternal (Astati et al., 2016) 

3. Dalam menentukan alternatif dalam strategi pengembangan usaha peternakan untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa waaru barat kecamatan waru kabupaten pamekasan menggunakan 
analisis faktor internal dan faktor eksternal yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
analisis SWOT. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Waru Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Berbatasan 
di sebelah timur dengan Desa Waru Timur, sebelah barat dengan Desa Tegangser Laok, sebelah utara 
dengan Desa Tloto Ares dan sebelah selatan dengan Waru Timur. Secara deografis Desa Waru Barat 
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memiliki 11 dusun diantaranya Dusun Tobalang I, Dusun Tobalang II, Dusun Tobalang III, Dusun 
Cokgunung Timur, Dusun Cokgunung Barat, Dusun Talange I, Dusun Talange II, Dusun Talange III. 
Luas tanah sekitar 720 Ha (Hektar) dimana sekitar 60% luas lahannya merupakan tegalan dan sisanya 
sawah irigasi, tadah hujan, perbukitan dan bebatuan terutama di Dusun CoKGunung Timur dan 
Cokgunung Barat. Jumlah penduduk di Desa Waru Barat mencapai 16.645 jiwa dan diantara jumlah 
penduduk tersebut terdapat 1.069 KK (Kartu Keluarga) yang termasuk kategori keluarga pra sejahtera 
atau penerima bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan 
Pemerintah Non Tunai) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Mata pencaharian masyarakat rata-rata 
sebagai petani dan pedagang, namun banyak juga yang merantau keluar kota seperti kota Surabaya, 
Bandung dan Jakarta serta luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan TKI (Tenaga Kerja 
Indonesia). 

Pemasaran sapi potong di Waru Barat dilakukan di pasar-pasar besar di sekitar Desa Waru Barat yairu 
Pasar Waru, Pasar Batu Marmar, dan Pasar Pasean serta Pasar Pakong dimana pasar ini kerap 
menjadi destinasi atau berkumpulnya para pedagang-pedagang dan pembeli-pembeli hingga 
menyebabkan kemacetan di jalan raya. Permasalahan ini belum dapat diatasi hingga kini, karena 
suasana pasar yang makin hari makan banyak pembeli dan juga pasar berlangsung dari pagi hari 
hingga sore hari sehingga pembeli selalu berdagangan. Dalam bidang usaha yang dimiliki oleh Desa 
Waru Barat adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dasa Warsa Coorporation yang memiliki 
beberapa unit usaha yang dijalankan mulai dari budidaya ikan air tawar, penyewaan odong-odong, 
layanan internet service dan peneyediaan air bersih desa. Semua badan usaha yang dijalankan oleh 
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dasa Warsa Coorporation yang berada di bawah nauangan 
Pemerintah Desa Waru Barat memiliki tujuan untuk meingkatkan pendapatan desa sehingga dapat 
menambah anggaran pemasukan desa. 

Pemerintah Desa Waru Barat memiliki program inovasi desa yang berjumlah 6, yaitu Mantap Desa 
(Masker Plan Tata Kelola Pembangunan Desa), 3G Gebrak (Gerakan Bangkir Bersama Rakyat), 
Gempar (Gerakan Masyarakat Pasar Sadar), dan Gebyar (Gerakan Berbagi 1 Milyar), Kawan (Kepala 
Desa Mewarnai), Pelayanan Prima Desa “Same Sae”, Majalah “Surga Desa”, dan yang terakhir Kang 
Dika (Kampung Digital Kita).  

Berdasarkan data diperoleh informasi bahwa responden peternak sapi potong di Desa Waru Barat 
Kecamatan Waru Kabupeten Pamekasan sebagian besar termasuk dalam peternak dengan usia 
produktif yaitu usia 25 – 45 tahun. Namun ada juga sebagian yang berusia lanjut yaitu 46 – 65 tahun. 
Rata-rata pendidikan peternak sapi potong adalah SD (Sekolah Dasar) bagi yang berusia lanjut belum 
pernah mengikuti pendidikan formal atau sekolah SD (Sekolah Dasar) tidak tamat. Beberapa peternak 
juga sudah tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 

Pengalaman beternak sapi potong rata-rata memiliki pengalaman beternak lebih dari 10 tahun. 
Sehingga peternak sapi potong di Desa Waru Barat sudah memiliki pengalaman beternak yang lama. 
Sistem produksi yang diterapkan peternak di Desa Waru Barat adalah sistem penggemukan (fattening). 
Bakalan yang digunakan dalam penggemukan adalah sapi asli Madura dengan bobot badan antara 
150 – 200 kg dengan lama pemeliharaan 6–12 bulan. Sapi bakalan yang digunakan untuk 
penggemukan adalah sapi Madura asli yang diperoleh melalui pasar-pasar tradisonal di sekitar lokasi 
rumah peternak yang dibeli dengan harga Rp 5.000.000 – Rp 8.000.000 per ekor. 

Ternak sapi menghasilkan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang bagi tanaman 
yang tidak membahayakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat dewasa ini, yaitu 
penggunaan teknologi yang ramah lingkungan (Parimartha et al., 2005).  Mengacu kepada analisis 
faktor internal dan eksternal pada usaha ternak sapi potong, maka dilakukan identifikasi kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman. 

Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk 
men-gevaluasi fakto-faktor internal lingkungan (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal lingkungan 
(peluang dan ancaman). Skor yang di dapatkan dari analisis matriks ini menunjukkan kemam-puan 
perusahaan dalam memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada, menunjukkan 
kemampuan dalam memperoleh peluang dan mengatasi ancaman dari eksternal. 
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Analisis IFAS (Internal factor Analysis Summary) 

Analisis faktor internal digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (strength) dan kelemahan 
(weakness) yang terdapat pada usaha ternak sapi potong sebagai pertimbangan dalam menentukan 
strategi yang akan dilaksanakan, yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), kondisi keuangan, 
operasional atau produksi, manajemen dan pemasaran.  Analisis faktor internal bersumber dari 
sumberdaya manusia, fisik dan lainnya. Dari faktor tersebut ada sumber kekuatan. Kemudian 
kelemahan dari pemasaran sapi potong dijadikan sebagai faktor internal kebalikan dari kekuatan.  

Kekuatan dan Kelemahan dalam pemasaran sapi potong sebagai berikut: 
a. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan yang dimilki dalam pemasaran sapi potong dalam meningkatkan pendapatan peternak 
sapi potong di Desa Waru Barat 
a. Ketersediaan modal sendiri. Hal ini dilihat dari hasil bobot sebesar 0,12 dan nilai rating yaitu 3 

artinya berada di tengah-tengah dalam hal kepentingan pemasaran sapi potong. 
b. Lahan kandang milik sendiri dilihat memiliki kekuatan karena pada hakikatnya jika peternak 

memiliki lahan kandang sendiri bisa menambah pendapatan tanpa harus mengeluarkan biaya 
sewa kandang. 

c. Kualitas sapi potong yang baik menjadi kekuatan karena sapi potong yang berkualitas akan 
menambah nilai plus dalam penjualannya. Sehingga peternak dapat menambah pendapatan 
yang diperoleh. Dalam penilaian kekuatan memperoleh nilai bobot sebesar 0,14 dan nilai rating 
yaitu sebesar 4 artinya kekuatan ini sangat penting pemasaran sapi potong. 

d. Ketersediaan pakan sapi, kekuatan ini tidak terlalu berpengaruh pada pemasaran sapi potong 
dikarenakan hanya memiliki nilai bobot 0,06 dan nilai rating 2. 

e. Mempunyai jaringan pemasaran yang tetap karena kekuatan ini dapat meningkatkan 
pendapatan melalui sebaran pasaran yang meluas tidak hanya berpacu pada satu pasar yang 
telah ada. 

f. Pengalaman beternak yang lebih dari 10 tahun. Kekuatan ini memiliki nilai tertinggi juga sama 
dengan kekuatan kualitas sapi potong karena semakin lama pengalaman beternak maka akan 
mempunyai jaringan pasar yang luas dan sudah banyak berinteraksi dengan orang banyak 
terutama pedagang. 

b. Kelemahan (Weakness) 

a. Proses penggemukan dan jarak kelahiran sapi cukup lama memiliki kelemahan cukup tinggi 
dalam pemasaran sapi potong dikarenakan proses penggemukan terbilang cukup lama dan 
teknologi untuk mempercepat penggemukan belum ada. 

b. Tingkat pendidikan peternak yang rendah yaitu rata-rata Sekolah Dasar (SD) hal ini menjadi 
kelemahan pada pemasaran sapi potong karena pendidikan dapat berpengaruh pada 
pengetahuan harga dan juga penggunaan teknologi seperti Hp dalam menunjang penjualan 
sapi potong. 

c. Harga terkadang tidak stabil karena adanya permainan harga pasar. Kelemahan yang tidak 
terlalu berpengaruh dalam kelemahan pemsaran sapi potong karena peternak yang sudah 
memiliki pengalaman maka tidak akan berpengaruh jika terjadi permainan harga. 

d. Biaya oprasional yang cukup tinggi kelemahan ini kelemahan ini sangat berpengaruh terhadap 
pemasaran sapi potong karena kebanyakan peternak menggunakan modal sendiri dalam 
usahanya sedangkan peternak tidak pernah melakukan perhitungan dalam pendapatan dan 
biaya yang dikeluarkan. 

e. Fasilitas-fasilitas produksi yang kurang lengkap. Keterbatasan dalam fasilitas menjadi 
kelemahan dalam pemasaran sapi potong karena fasilitas tersebut dapat menambah kualitas 
sapi potong sehingga dapat menambah nilai dalam penjualan. 

Berikut hasil dari penilaian IFAS yang dapat ditampilkan pada Tabel 1 Hasil Analisis dari IFAS adalah 
kekuatan dalam pemasaran sapi potong dengan rating tertinggi yaitu kualitas sapi potong dan 
pengalaman beternak selama 10 tahun. Kemudian disusul oleh oleh rating 3 yaitu: ketersediaan modal 
sendiri, ladang lahan milik sendiri dan mempunyai jaringan yang terakhir dengan rating terendah yaitu: 
ketersediaan pakan sapi. Kelemahan pada pemasaran sapi potong yang memiliki rating tertinggi ada 
tiga yaitu: Proses penggemukan dan jarak kelahiran sapi cukup lama, Tingkat pendidikan peternak 
yang rendah yaitu rata-rata Sekolah Dasar (SD), Biaya oprasional yang cukup tinggi. Kemudian yang 
memiliki rating 3 hanya satu yaitu: fasilitas-fasilitas produksi yang kurang lengkap. Rating terendah 
yaitu: Harga terkadang tidak stabil karena adanya permainan harga pasar. 
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Tabel 5 . Hasil Penilaian IFAS (Internal factor Analysis Summary) 

Kekuatan (Strength) 
Bobo

t 
Ratin

g 
Sko

r 

1.   Ketersediaan modal sendiri  0,12 3 
0,3
6 

2.   Lahan kandang milik sendiri  0,06 3 
0,1
8 

3.   Kualitas sapi potong yang baik  0,14 4 
0,5
6 

4.   Ketersediaan pakan sapi 0,06 2 
0,1
2 

5.   Mempunyai jaringan pemasaran yang tetap 0,08 3 
0,2
4 

6.   Pengalaman beternak yang lebih dari 10 tahun   0,14 4 
0,5
6 

  
    

2,0
2 

Kelemahan (Weakness)   
Ratin

g 
Sko

r 

1.   Proses penggemukan dan jarak kelahiran sapi cukup lama 0,14 4 
0,5
6 

2.   Tingkat pendidikan peternak yang rendah yaitu rata-rata Sekolah Dasar 
(SD) 

0,06 4 
0,2
4 

3.   Harga terkadang tidak stabil karena adanya permainan harga pasar 0,08 2 
0,1
6 

4.   Biaya oprasional yang cukup tinggi 0,12 4 
0,4
8 

5.   Fasilitas-fasilitas produksi yang kurang lengkap  0,08 3 
0,2
4 

  1,08   
1,6
8 

 
Analisis EFAS (External factor Analysis Summary) 

Analisis faktor eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kunci faktor sukses yang menjadi peluang 
(opportunity), dan ancaman (threats) yang ada pada usaha ternak sapi potong di Desa Waru Barat 
sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi yang akan dilakukan, yang terdiri dari lingkungan 
sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi. Unit usaha atau bisnis sapi potong 
harus merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal untuk menghindari atau 
meminimalisir ancaman eksternal agar tidak menimbulkan kerugian yang fatal. 

Analisis faktor eksternal berasal dari lingkup luar. Seperti ekonomi, kondisi, sosial politi dan lainnya. 
Secara umum dikatakan bahwasanya peluang hamper sama besar dengan tantangan yang ada. 
Misalnya semakin banyak peluang pemasaran untuk sapi potong maka semakin besar pula 
pendapatan yang diperoleh oleh peternak, sedangkan tantangannya yaitu pasar semakin kompetitif. 

Peluang dan Ancaman dalam pemasaran sapi potong sebagai berikut: 
a. Peluang (Opportunity) 

a. Permintaan akan daging sapi yang terus meningkat, seiiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk dan meningkatatnya gaya hidup menjadikan masyarakat ingin mengkonsumsi 
daging sapi yang diolah menjadi masakan. 

b. Harga sapi yang fluktuasi (berubah-ubah), harga sapi mengalami kenaikan pada saat-saat 
tertentu saja seperti saat bulan haji (Dzulhijah) banyak orang yang ingin membeli sapi untuk 
dijadikan hewan kurban sehingga harganya akan sangat tinggi. 

c. Adanya dukungan program pemerintah mensukseskan swasembada daging sapi 
memudahkan pemasaran sapi sehingga memasarkan sapi tidak hanya dilakukan di wilayah 
lokasi sekitar peternak namun sudah bias keluar dari Pamekasan. 
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d. Meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap daging sapi seiring membaiknya 
kondisi perekonomian 

e. Wilayah pemasaran produk masih cukup luas 
 

b. Ancaman (Threath) 

a. Adanya penyakit, jenis penyakit yang biasanya diderita oleh sapi potong adalah cacingan, sapi 
yang sakit cacingan nafsu makannya menurun serta berat badannya juga menjadi turun 
sehinga terlihat lebih kurus dibandingkan dengan sapi sehat. 

b. Peran blantik sapi yang dominan dalam penentuan harga, banyak peternak sapi potong yang 
menggunakan jasa blantik dalam melakukan transaksi jual beli sapi dikarenakan peternak tidak 
mau ribet dengan calon pembeli apabila sudah percaya dengan blantik dan sudah setuju 
perihal harga. 

c. Belum adanya kemintraan 
d. Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk sarana transportasi, saat ini harga BBM Non 

subsidi sering mengalami kenaikan sehingga apabila hal ini terjadi secara terus-menerus maka 
pengeluaran untuk kebutuhan sarana trasportasi akan mengalami pembengkakan. 

e. Adanya fluktuasi harga sapi bakalan, harga sapi bakalan cenderung berfluktuatif (naik – turun) 
sehingga apabila saat melakukan pembelian dengan harga bakalan yang tinggi maka 
keuntungan yang didapatkan akan menurun atau bias menjadi hanya blik modal tanpa 
keuntungan. 

Tabel 6. Hasil Penilaian EFAS (External factor Analysis Summary) 

Peluang (Opportunity) Bobot Rating 
Sko

r 

1.   Permintaan akan daging sapi yang terus meningkat 0,14 4 0,56 

2.   Harga sapi yang fluktuasi (berubah-ubah) 0,12 3 0,36 

3.   Adanya dukungan program pemerintah mensukseskan swasembada 
daging sapi memudahkan pemasaran sapi  

0,08 2 0,16 

4.   Meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap daging 
sapi seiring membaiknya kondisi perekonomian 

0,06 4 0,24 

5.   Wilayah pemasaran produk masih cukup luas 0,16 3 0,48 

      1,8 

Ancaman (Threat)   Rating 
Sko

r 

1.   Adanya penyakit  0,12 3 0,36 

2.   Peran blantik sapi yang dominan dalam penentuan harga  0,1 4 0,4 

3.   Belum adanya kemintraan 0,06 2 0,12 

4.   Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk sarana transportasi 0,08 3 0,24 

5.   Adanya fluktuasi harga sapi bakalan 0,08 3 0,24 

  1   1,36 

Hasil analisis EFAS Peluang (Opportunity) dari analisis pemasaran yang memiliki rating tertinggi ada 
dua yaitu: Permintaan akan daging sapi yang terus meningkat dan Meningkatnya permintaan dan daya 
beli masyarakat terhadap daging sapi seiring membaiknya kondisi perekonomian. Kemudian disusul 
dengan rating 3 ada 2 yaitu: .   Harga sapi yang fluktuasi (berubah-ubah) dan Wilayah pemasaran 
produk masih cukup luas. Rating terandah yaitu Adanya dukungan program pemerintah mensukseskan 
swasembada daging sapi memudahkan pemasaran sapi.  Ancaman dari pemasaran sapi potong 
memiliki masing-masing rating. Rating tertinggi yaitu: Peran blantik sapi yang dominan dalam 
penentuan harga kwmudian disusul dengan rating yang memiliki angka yang sama yaitu: Adanya 
penyakit, Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk sarana transportasi dan Adanya fluktuasi harga 
sapi bakalan. Sedangkan rating terendah yaitu: Belum adanya kemintraan. 
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Analisis IE 

Hasil kombinasi skor total dari matriks IFAS (Internal factor Analysis Summary) dan EFAS (External 
factor Analysis Summary) menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal bernilai positif, 
artinya bahwa lingkungan yang dihadapi relative memiliki peluang lebih besar dibandingkan dengan 
ancaman yang mungkin terjadi, kekuatan yang dimiliki juga relatif lebih unggul dibandingkan dengan 
kelemahannya. Hasil dari penjumlahan faktor strategis internal dan eksternal yang dipadukan dalam 
matriks Internal Eksternal (IE) menunjukkan posisi perusahaan ada pada kuadran I. Strategi yang harus 
diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented 
Strategy), yaitu menggunakan kekuatan untuk memperoleh peluang (SO).   

Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara stimulus untuk merumuskan strategi 
pemasaran pada perusahaan, dan sebuah penilaian yang komprehensif dari kekuatan (streght), 
kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan risiko atau ancaman (treath) dari sebuah 
perusahaan atau organisasi. Analisis ini sangat diperlukan untuk membuat strategi yang akan 
digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Strategi yang dihasilkan dari analisis ini harus membantu 
perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Bedasarkan analisis IFAS (Internal factor 
Analysis Summary) dan EFAS (External factor Analysis Summary), maka diperoleh hasil perhitungan 
untuk menentukan strategi yang akan dipakai oleh para peternak sapi potong di Desa Waru Barat 
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

Berdasakan tabel IFAS (Internal factor Analysis Summary) diperoleh hasil bahwa Streght (Kekuatan) > 
Weakness (Kelemahan) yang memiliki hasil nilai 2,02 > 1,68 menunjukkan bahwa strategi pemasaran 
sapi potong memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kelemahan strategi pemasaran 
sapi potong. Sedangkan pada hasil analisis EFAS (External factor Analysis Summary), yang diperoleh 
dari perhitungan Opportunity (Peluang) > Treath (Ancaman atau Risiko) dengan hasil nilai sebesar 1,8 
> 1,38 sehingga menunjukkan bahwa peluang strategi pemasaran sapi potong lebih besar 
dibandingkan dengan ancaman dari strategi pemasaran sapi potong. Hasil nilai pada analisis IFAS 
(Internal factor Analysis Summary) menunjukkan bahwa kekuatan pada peternak sapi potong memiliki 
kekuatan atau keunggulan lebih tinggi dibandingkan dari kelemahan yang ada. Sehingga peternak sapi 
potong harus dapat memanfaatkan hal tersebut semaksimal mungkin. Di sisi yang lain, hasil nilai pada 
analisis EFAS (External factor Analysis Summary) menunjukkan bahwa kondisi pada saat ini sudah 
cukup untuk menopang atau memberikan dukungan kepada para peternak untuk memanfaatkan 
potensi atau peluang yang ada dan juga meminimalkan atau memperkecil ancaman yang mungkin 
dapat ditimbulkan. 

Alternatif strategi utama yang dapat diterapkan oleh peternak sapi potong di Desa Waru Barat 
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong yaitu 
dengan mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan internal dari peternak sapi potong, 
memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia di sekitar lokasi beternak untuk meningkatkan 
skala usaha ternak sapi potong menjadi lebih maju dari sebelumnya, pengenalan tergadap ilmu dan 
teknologi pengolahan pakan berbasis limbah pertanian (seperti ampas kedelai, kulit kedelai, jerami 
padi, dan lain sebagainya) dan bibit ternak sapi unggul asli Madura yang disesuaikan dengan kondisi 
wilayah serta budaya masyarakat setempat, dan menjalin usaha kemitraan atau bekerja sama dengan 
lembaga pemerintah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan atau pemilik modal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Analisis identifikasi faktor internal dan eksternal menunjukkan beberapa faktor internal (SW) dan 
eksternal (OT) yang menentukan posisi strategi pemasaran sapi potong di Desa Waru Barat 
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Analisis SWOT menunjukkan berada pada posisi kuadran I 
yang berarti faktor internal dan eksternal bernilai positif, hal ini berarti bahwa lingkungan yang dihadapi 
secara relatif berpeluang lebih besar dibanding ancaman, kekuatannya relatif lebih unggul dibanding 
dengan kelemahannya. Saran bagi peternak adalah lebih terbuka dengan teknologi baru. 
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