JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
STRATEGI PEMASARAN TANAMAN HIAS DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN DI
TENGAH PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pedagang Tanaman Hias Di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring
Kabupaten Asahan Sumatera Utara)
Oleh:
Lisa Khairani , Sri Ramadhani2), Rahmat Daim Harahap3)
1
Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2Prodi Magister Managemen Universitas Sumatera Utara
3
Prodi Magister Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
1)

Abstract
Marketing strategy is a series of efforts to achieve goals and objectives in the face of the
ever-changing business environment and competitive conditions. One of the main goals of
a marketing strategy is to increase sales. Especially during the Covid-19 pandemic,
marketing strategies are very important to implement in order to maintain the stability of
a business. Especially for businesses whose products recognize trends such as ornamental
plants. Ornamental plant traders in Bunut Village are still relying on marketing goods
outside the region to increase their sales. So the purpose of this research is to find out the
right strategy in increasing the sale of ornamental plants during the Covid-19 pandemic in
Bunut Seberang Village. This type of research uses qualitative research. The analysis used
is a SWOT analysis of the identification of factors systematically to formulate a business
strategy. This analysis is based on a logic that can maximize Strengths, Opportunities,
Weaknesses, Threats. The results of this study indicate that the main strength of flower
traders in Bunut Seberang Village is because the area is known as a areas that develop
ornamental plants so that they have ornamental plant icons and flower pots. With the
opportunity, there are still few areas that develop ornamental plants in the vicinity. So the
strategy used by ornamental plant traders in Bunut opposite village is in quadrant type 1
(Aggressive) which is a profitable and opportunity position. Based on internal strategy
analysis with a total score of 2.96 and for the total score of external factors of 2.65, which
means that ornamental plant traders in Bunut Seberang Village can take full advantage of
existing opportunities, so they can implement strategies that support aggressive growth.
Keywords: Marketing Strategy, Ornamental Plants, SWOT Analysis
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Dalam menjalankan suatu bisnis atau
usaha, salah satu hal yang dianggap
penting yaitu melakukan pemasaran
terhadap produk yang telah dihasilkan.

Menurut Joko Wira Sanjaya (2020)
Pemasaran dimulai dengan pemenuhan
kebutuhan manusia yang kemudian
bertumbuh menjadi keinginan manusia.
Sehingga bagian pemasaran memiliki
posisi strategis dalam upaya membawa
usaha kearah lebih baik. Pemasaran
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adalah suatu proses sosial dimana
individul dan kelompok mendapatkan
apa yang mereka butuhkan dan
diinginkan dengan menciptakan dan
mempertukarkan produk, nilai, individu
dan kelompok lainnya. Tujuan dari
pemasaran adalah mewujudkan sasaran
perusahaan
yaitu
mendapatkan
konsumen,
meningkatkan
laba
perusahaan
melalui
penjualan,
memproduksi barang atau jasa yang
memilki daya jual tinggi dan menjadi
market leader.
Pentingnya pemasaran dilakukan dalam
rangka untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan masyarakat akan suatu produk
barang atau jasa. Pemasaran juga
dilakukan untuk menghadapi para
pesaing yang semakin hari semakin
banyak, dimana para pesaing yang
semakin gencar melakukan usaha
pemasaran dalam rangka memasarkan
produknya dengan tujuan yang sama
yaitu
medapatkan
keuntungan.
Persaingan mencakup semua penawaran
produk yang ditawarkan oleh pesaing,
baik yang aktual maupun potensial, yang
mungkin dipertimbangkan oleh seorang
pembeli. Dengan meningkatnya para
pesaing dari waktu ke waktu, secara
tidak langsung akan mempengaruhi
kelancaran dalam kegiatan pemasaran
produk.
Adanya produk para pesaing akan
menimbulkan kesulitan bagi pengusaha
dalam memasarkan produknya. Dengan
adanya
produk
pesaing
bisa
menyebabkan
berubahnya
selera
konsumen dalam mengambil keputusan
untuk membeli suatu produk. Oleh
sebab itu keadaan ini menjadi satu

tuntutan bagi setiap pengusaha yang
ingin
tetap
bertahan
dalam
mengembangkan usahanya, maka semua
kegiatan usaha harus dilakukan dengan
optimal agar hasilnya juga maksimal.
Untuk tetap bertahan para pelaku usaha
harus selalu berusaha dengan berbagai
caranya agar produk yang telah
dihasilkan dapat dipasarkan dengan baik
dan dapat diterima oleh konsumen.
Bukan hanya sedekar dapat diterima
oleh konsumen, namun produk yang
dihasilkan harus memuaskan konsumen
baik dari segi kualitas, harga, dan
pelayanan yang diberikan. Agar produk
bisa diterima dengan baik dipasar, maka
perlu adanya pemasaran yang baik.
Bisnis tanaman hias yang memang
merupakan bisinis yang menawarkan
jenis product life cycle. Dengan kata lain
usaha tanaman hias ini mengenal “trend”
yang apabila sudah habis masanya maka
akan mengalami penurunan (decline).
Artinya disaat trend sedang berlangsung
maka harga tanaman hias akan menjadi
sangat tinggi bahkan bisa melampaui
batas dan akan turun harga saat trend
yang baru atau berikutnya berlangsung.
Seperti pada saat sekarang ini,
bertepatan dengan masa Pandemi Covid19 sempat terjadi trend tanaman hias di
akhir tahun 2020. Trend tanaman hias di
masa pandemi Covid-19 kemarin sangat
dirasakan oleh masyarakat desa Bunut
Seberang Kecamatan Pulo Bandring
Kabupaten Asahan. Desa yang memiliki
julukan desa “Paten” ini merupakan desa
yang terkenal dengan icon tanaman hias
dan desa pot nya. Dimana banyaknya
masyarakat
disana
merupakan
pengusaha pot dan tanaman hias. Segala
jenis tanaman hias dapat dengan mudah
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ditemukan di desa ini yang dijual oleh
pengusaha-pengusaha tanaman hias
disana, mulai dari pengusaha tanaman
hias berskala besar, hingga pedagang
tanaman hias kecil-kecilan. Tinggi nya
antusias masyarakat terhadap uforia
tanaman hias saat itu membuat lebih
banyak warga desa bunut seberang yang
mengalihkan
profesinya
menjadi
pengusaha tanaman hias.
Pada awalnya di desa Bunut Seberang
awalnya memiliki 6 pengusaha tanaman
hias yang cukup besar. Hal ini membuat
jumlah pedagang tanaman hias di desa
Bunut Seberang terus bertambah hingga
3 kali lipat. Sampai saat trend tanaman
hias kemarin jumlah pedangang bunga di
desa tersebut mencapai 18 pedagang.
Menurut Ruslin selaku kepala desa
Bunut Seberang “Sejak viralnya tanaman
hias di kalangan masyarakat Desa Bunut
Seberang setiap akhir pekan khususnya
hari sabtu dan minggu selalu banjir
pengunjung seperti layaknya tempat
wisata, sehingga masyarakat disana
menyebutnya dengan istilah wisata
bunga”. Lanjut menurutnya pedagang
atau pengusaha bunga dengan skala
besar perhari omsetnya bisa mencapai
23-40 juta, tetapi itu sudah sama modal
artinya jumlah uang yang di dapatkan
perhari.
Kalau
penghasilan
atau
keuntungannya dari 20 juta bisa dapat
sekitar 10 jutaan”.
Namun tak seperti yang dibayangkan
ternyata trend tanaman hias dimasa
pandemi tak berlangsung lama. Wisata
bunga pun semakin hari semakin sepi
pengunjung dan ikut disertai pula
dengan semakin menurunnya harga

tanaman hias ke harga normalnya.
Otomatis pengahasilan atau pendapatan
dari para pedagang pun menurun.
Hingga pada saat ini pedagang tanaman
hias di Desa Bunut Seberang banyak
yang menutup usahanya karena trend
tanaman hias sudah berakhir. Dan
pedagang yang bertahan hingga kini
hanya tersisa 5 pedagang bunga dengan
skala besar saja, karena kelima pedagang
ini memang sudah lama berbisnis
tanaman jauh sebelum terjadi pandemi.
Dalam wawancara yang dilakukan oleh
salah satu pedagang tanaman hias di
Desa Bunut Seberang mengatakan
“Dampak pandemi yang paling dirasakan
adalah menurunnya transaksi penjualan,
karena sistem kami kebanyakan adalah
menganvas barang ke luar daerah. Jadi
selama pandemi saya dan anggota saya
tidak bisa mengirim barang ke Padang
Lawas dan Padang Sidempuan.
Akibatnya
pendapatan
menurun
sebanyak
70%
karena
hanya
mengandalkan berjualan di daerah
asahan saja. Viralnya bunga kemarin pun
hanya dapat mengembalikan sekitar 50%
dari pendapatan sebelum pandemi.
Belum lagi Beban yang ditanggung besar,
karena harus membayar angsuran mobil
yang
harusnya
digunakan
untuk
menganvas barang”(Ferry Syahputra,
2020).
Kondisi ini pasti menjadi masalah bagi
para pengusaha tanaman hias untuk
menaikkan
transaksi
penjualannya
kembali. Meskipun sulit untuk menjadi
seperti sebelum pandemi namun
setidaknya bisa tetap bertahan di masa
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pandemi yang .masih terus berlangsung
dan belum berakhir hingga batas waktu
yang tak bisa ditentukan.
KAJIAN LITERATUR
Strategi
Menurut Ronal Watrianthos (2009:125)
pada dasarnya strategi merupakan alat
untuk mencapai tujuan dan merupakan
sarana untuk mencapai tujuan jangka
panjang. Suatu strategi mempunyai
skema untuk mencapai sasaran yang
dituju. Strategi berasal dari bahasa
Yunani strategia yang diartikan sebagai
the art of the general atau seni seorang
panglima yang biasanya digunakan
dalam peperangan. Pernyataan ini
merupakan cara untuk mendapatkan
kemenangan atau mencapai tujuan yang
diharapkan.
Dengan demikian, strategi merupakan
seprangkat tujuan dan rencana tindakan
yang spesifik, yang akan dicapai sehingga
akan memberikan keunggulan yang
spesifik. Rencana tersebut meliputi
tujuan, kebijakan, dan tindakan yang
harus dilakukan suatu organisasi atau
perusahaan dalam mempertahankan
eksistensi
perusahaan
dalam
memenangkan persaingan. Strategi
haruslah di design untuk dapat unggul
dan bersaing sehingga perusahaan dapat
mendominasi pasar. Fungsi dari strategi
adalah agar rencana yang telah disususn
dengan baik dapat diimplementasikan
secara efektif. Suatu strategi yang efektif
adalah strategi yang dapat mendorong
terciptanya
keselarasan
antara
perusahaan dan organisasi dengan
lingkungan dan pencapaian tujuan
strateginya.

Pemasaran
Menurut Nenet Triana (2010:130)apabila
masyarakat
berbicara
mengenai
pemasaran,
umumnya
yang
dimaksudkan adalah permintaan atau
pembelian dan harga. Sedangkan apabila
seorang tenaga penjualan atau manajer
penjualan.
berbicara
mengenai
pemasaran, sebenarnya yang dibicarakan
adalah penjualan. Bagi seorang manajer,
pemasaran diartikannya sebagai kegiatan
pengeceran (retailing) atau penjajakan
(merchandising). Dari uraian diatas
terlihat bahwa istilah pemasaran yang
dibicarakan sebenarnya penafsirannya
terbatas hanya pada satu bagian dari
kegiatan pemasaran yang menyeluruh.
Pada dasarnya pembatasan diatas
berada dalam lingkup kegiatan atau
aktivitas yang berkaitan dengan usaha
untukmenyerahkan barang atau jasa
yang dihasilkannya pada suatu tingkat
harga
yang
dapat
memberikan
keuntungan padanya.
Sedangkan menurut Sunarji Harahap
(2020:115) Pemasaran adalah salah satu
kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan
oleh
perusahaan
untuk
mempertahankan
kelangsungan
perusahaannya, untuk berkembang dan
untuk mendapatkan laba. Proses
pemasaran itu dimulai jauh sejak
sebelum barang-barang diproduksi, dan
berakhir dengan penjualan. Kegiatan
pemasaran perusahaan harus juga
memberikan
kepuasan
kepada
konsumen jika menginginkan usahanya
berjalan
terus,
atau
konsumen
mempunyai pandangan yang lebih baik
terhadap perusahaan.
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Strategi Pemasaran
Menurut Sri Ramadhani, Annio Indah
Lestari (2019:12) strategi pemasaran
adalah serangkaian tujuan dan sasaran,
kebijakan dan aturan yang memberi arah
kepada
usaha-usaha
pemasaran
perusahaan dari waktu ke waktu, dan
juga sebagai respon perusahaan dalam
menghadapi lingkungan dan keadaan
persaingan yang selalu berubah.
Strategi pemasaran merupakan hal yang
sangat penting bagi perusahaan dimana
strategi pemasaran merupakan suatu
cara mencapai tujuan dari sebuah
perusahaan.
Sehingga
dalam
menjalankan usaha kecil khususnya
diperlukan
adanya
pengembangan
strategi pemasarannya. Karena pada saat
kondisi kritis justru usaha masyarakat
kecillah yang mampu memberikan
pertumbuhan terhadap pendapatan
masyarakat.
Tujuan Strategi Pemasaran
1. Mengenal dan memahami konsumen
sedemikian rupa sehingga produk
cocok dengannya dan terjual dengan
sendirinya.
2. Meningkatkan penjualan produk
3. Meningkatkan laba/keuntungan
4. Memperoleh konsumen baru.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Strategi pemasaran
1. Pada umumnya kegiatan pemasaran
berkaitan
dengan
koordinasi
beberapa kegiatan bisnis. Strategi
pemasaran ini dipengaruhi oleh
faktor–faktor sebagai berikut :
2. Faktor mikro, yaitu perantara
pemasaran, pemasok, pesaing, dan
masyarakat.

3. Faktor
makro,
yaitu
demografi/ekonomi, politik/hukum,
teknologi/fisik dan sosial/budaya

Rancangan Analisis SWOT
Menurut Imsar (2018). Analisa SWOT
adalah
salah
satu
cara
untuk
menganalisis posisi kompetitif suatu
perusahaan.
Analisis
SWOT
menggunakan teknik atau alat yang
disebut Matriks SWOT untuk mengaudit
atau menilai sebuah organisasi beserta
lingkungannya.
Sedangkan menurut Fatimah (2018:8)
Pendekatan analisis ini didasarkan pada
logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan, dan peluang sekaligus
dapatmeminimalkan kelemahan dan
ancaman. Secara singkat analisis SWOT
dapat
diterapkan
dengan
cara
menganalisis dan memilah hal-hal yang
mempengaruhi keempat faktornya.
Dengan demikian, hasil dari analisis
dapat membentuk perencanaan strategi
berdasarkan hasil analisis terhadap
faktor-faktor
strategis
perusahaan
(kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman)
Menurut Sri Ramadhani, Annio Indah
Lestari (2019:43) Mekanis medan
Rancangan Analisis SWOT diuraikan
sebagai berikut :
Strength
Analisis kekuatan, situasi ataupun
kondisi yang merupakan kekuatan dari
suatuorganisasiatau perusahaan pada
saat ini. Yang perlu dilakukan di dalam
analisis ini adalah setiap perusahaan
atau organisasi perlu menilai kekuatan62
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kekuatan dan kelemahan dibandingkan
dengan para pesaingnya.
Weakness
Analisis kelemahan, situasi ataupun
kondisi yang merupakan kelemahan dari
suatu organisasi atau perusahaan pada
saat ini. Merupakan cara menganalisis
kelemahan di dalam sebuah perusahaan
ataupun organisasi yang menjadi kendala
yang serius dalam kemajuan suatu
perusahaan atau organisasi.
Opportunity
Analisis peluang, situasi atau kondisi
yang bersifat menguntungkan diluar
suatu organisasi atau perusahaan, juga
bersifat positif dalam mendukung
keberhasilan pemasaran perusahaan.
Threat
Analisis ancaman, caramenganalisis
tantangan atau ancaman yang harus
dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun
organisasi. Anda dihadapkan pada
berbagai macam factor lingkungan yang
tidak menguntungkan pada suatu yang
menyebabkan kemunduran.
METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
dengan
menggunakan
pendekatan
kualitatif. Menurut Nenet Triana
(2010:12)
pendekatan
kualitatif
merupakan
penelitian
dengan
menggambarkan secara tepat dan benar
masalah yang dibahas sesuai dengan
data-data yang diperoleh, kemudian
dianalisa dengan menarik kesimpulan.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Desa Bunut
Seberang Kecamatan Pulo Bandring
Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera
Utara. Hal ini karena lokasi yang ada di
Desa Bunut Seberang mempunyai
potensi yang cukup baik untuk membuka
dan mengembangkan usaha tanaman
hias. Dimana dengan adanya lokasi
berdasarkan
pertimbangan
dan
kenyataan yang ada bahwa usaha
tanaman hias di Desa Bunut Seberang
dilihat dari tahun ketahun semakin
berkembang. Waktu penelitian ini
dilakukan pada tanggal 18 Desember
2020 sampai 18 September 2021.
Subjek dan Objek Penelitian
Subjek Penelitian
Sebagai subjek dalam penelitian ini
adalah pemilik usaha tanaman hias di
Desa Bunut Seberang .
Objek Penelitian
Sedangkan yang menjadi objeknya
adalah strategi pemasaran dalam
meningkatkan penjualan usaha tanaman
hias di Desa Bunut Seberang.
Berdasarkan data yang diperoleh penulis,
jumlah sampel pemilik usaha tanaman
hias di Desa Bunut Seberang adalah
sebanyak 18 unit usaha tanaman hias.
Namun dalam penelitian ini yang akan
menjadi informan ditentukan secara
purposive
sesuai
dengan
tujuan
penelitian. Artinya hanya pengusaha
dalam skala besar saja
yang akan
menjadi informan yaitu sebanyak 8
pemilik usaha tanaman hias.
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Jenis dan Sumber Data
Jenis data
Jenis data dalam penelitian ini
menggunakan data kualitatif dan
kuantitatif. Data kualitatif yaitu data
yang bukan berupa angka melainkan
hasil wawancara langsung dari pemilik
usaha tanaman hias di Desa Bunut
Seberang Kecamatan Pulo Bandring
Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera
Utara. Sedangkan data kuantitatif yaitu
berupa kuisioner yang dibagikan
langsung kepada para pedagang
tanaman hias di Desa Bunut Seberang.
Sumber Data
Secara garis besar sumber data dalam
penelitian ini ada dua macam:
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung
dari
responden,
dengan
cara
membagikan
kuisioner
kepada
pengusaha tanaman hias di Desa
Bunut Seberang
2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan responden yang
ada kaitannya dengan permasalahan.
Selain itu juga dapat diperoleh dari
tulisan dan laporan dari berbagai
sumber data antara lain: Kantor
Kepala Desa Bunut Seberang dan
Instansi yang terkait.

Teknik dan Instrumen
Data

observasi. Nur Ahmadi Bi Rahmani
(2021:54) mengartikan Observasi adalah
cara pengumpulan data dengan melihat
dan turun langsung ke lapangan,
terhadap objek yang diteliti (populasi).
Wawancara
Menurut Nur Ahmadi Bi Rahmani
(2021ssss:52)
Wawancara
adalah
metode pengambilan data dengan cara
menayakan sesuatu kepada seseorang
responden, caranya dengan bercakapcakap secara tatap muka. Penulis
melakukan tanya jawab kepada pemilik
usaha dan yang terkait Strategi
Pemasaran dan Persaingan pads masa
Pandemi Covid-19 di Desa Bunut
Seberang. Penulis melakukan tanya
jawab kepada pemilik usaha dan yang
terkait
Strategi
Pemasaran
dan
Persaingan pada masa Pandemi Covid-19
di Desa Bunut Seberang.
Kuisioner (Angket)
Masih menurut Nur Ahmadi Bi Rahmani
(2016:69) mengartika daftar pertanyaan
(kuisioner) adalah suatau daftar yang
berisi pertanyaan-pertanyaan untuk
tujuan khusus yang memungkinkan
seorang
analisis
system
untuk
mengumpulkan data dan pendapat dari
para responden yang telah dipilih. Daftar
pertanyaan ini kemudian akan dikirim
kepada para responden yang akan
mengisinya sesuai dengan pedapat
mereka.

Pengumpulan

Obeservasi
Untuk mendapatkan data lapangan yang
valid dan akurat dari subjek penelitian,
penulis
mengggunakan
instrumen

Dalam penelitian ini penulis membagikan
angket kepada para pedagan tanaman
hias di Desa Bunut Seberang Kecamatan
Pulo Bandring Kabupaten Asahan untuk
memberikan bobot dan rating dalam
penetuan faktor eksternal dan internal.
64

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume VIII No. 3 Mei 2022

JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
HASIL PENELITIAN

variabel Internal memiliki skor sebesar
2,96.

Analisis SWOT Berdasarkan
Internal dan Eksternal

Faktor
Ancaman (Threats)

1. Kekuatan (Strenghts)
Faktor Internal
Kekuatan
(Strenghts)
1. Lokasi/Desanya
sudah terkenal
dengan icon
tanaman hias
2. Menganvas
tanaman hias ke
luar daerah
3. Sebagian
pedagang besar
melayani
pembuatan taman
4. Banyak jenis
tanaman hias yang
dibudidayakan
5. Aksesbilitas yang
baik
Total
Kelemahan
(Weakness)
1. Persaingan harga
antar pedagang
tanaman hias
2. Kurang inovasi
dalam pemasaran
3. Tidak adanya
garansi kerusakan
Total
Subtotal

Bobot

0,18

0,18

Rating

Skor

4

0,71

4

0,71

0,07

3

0,20

0,13

4

0,53

0,09
0,64

3

0,27
2,42

0,18

2

0,36

0,13

1

0,13

0,04
0,36
1,00

1

0,04
0,53
2,96

Dari hasil analisis tabel diatas dapat
diketahui bahwa variabel Internal pada
faktor kekuatan (Strenght) memiliki total
nilai sebesar 2,42 dan kelemahan
(weakness) sebesar 0,53. Sehingga total

Faktor Eksternal
Peluang
(Opportunities)
1. Mendapatkan
julukan Desa
Paten dengan
icon tanaman
hias
2. Masih sedikit
daerah luar yang
mengembangkan
tanaman hias
3. Dapat
memanfaatkan
Teknologi
4 Tumbuhnya
gedung-gedung
baru
Total
Ancaman
(Threats)
1. Merupakan
produk lifecycle
atau musiman
2. Harga
tanaman hias
yang terus
menurun
3. Tanaman hias
yang tidak
terjual tidak bisa
dimanfaatkan
lagi
Total
Subtotal

Bobot

Rating

Skor

0,24

4

0,94

0,18

3

0,53

0,15

1

0,15

0,12
0,68

2

0,24
1,85

0,15

3

0,44

0,12

2

0,24

0,06
0,32
1,00

2

0,12
0,79
2,65
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa
variabel Eksternal Peluang (opportunity)
memiliki total nilai sebesar 1,85 dan
faktor Ancaman (Threats) sebesar 0,79.
Sehingga total skor varibel Eksternal
yaitu 2,65.
Diagram Analisis SWOT
Dari hasil diatas menunjukan bahwa
bisnis tanaman hias di Desa Bunut
Seberang masuk pada tipe kuadran I
dengan menerapkan strategi agresif.
Menurut Sondang P. Siagian dalam
penelitian Sri Ramadhani dan Annio
Indah Lestari yang menyatakan bahwa
kuadran 1 merupakan situasi yang paling
didambakan karena satuan bisnis
mengadapai
berbagai
peluang
lingkungan dan memiliki kekuatan yang
mendorong
pemanfaatan
berbagai
peluang tersebut.
IFAS
IFAS

EFAS

OPPORTUNITY

Matriks SWOT
Berdasarkan
kekuatan, kelemahan,
ancaman, dan peluang yang ada maka
untuk menentukan strategi yang tepat
untuk memasarkan tanaman hias di desa
Bunut Seberang harus melalui matriks
SWOT.

STRENGHT
1. Lokasi/Desanya
sudah
terkenal dengan
icon
tanaman hias
2. Menganvas tanaman hias
ke luar daerah
3. Sebagian pedagang besar
melayani
pembuatan
taman
4. Banyak jenis tanaman
hias yang dibudidayakan
5. Aksesbilitas yang baik
STRATEGI SO

WEAKNESS
1. Persaingan harga antar pedagang
tanaman hias.
2. Kurang inovasi dalam pemasaran
3. Tidak adanya garansi kerusakan

STRATEGI WO

1. Mendapatkan julukan Desa Paten 1. Memanfaatkan ketenaran 1. Konsisten meningkatkan promosi
dengan icon tanaman hias
daerahnya untuk menarik 2. Meningkatkan pelayanan untuk
2. Masih sedikit daerah luar yang
mempertahankan pelanggan
pembeli
mDengembangkan tanaman hias
2. Menggunakan teknologi
3. Dapat memanfaatkan Teknologi
seperti media sosial untuk
4. Tumbuhnya gedung-gedung baru
promosi dan pelayanan
jual beli.
3. Memperluas jaringan pasar
diluar daerah
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THREATS
STRATEGI ST
1. Merupakan produk lifecycle atau 1. Lebih banyak memasarkan 1.
musiman
barang keluar daerah
2.
2. Harga tanaman hias yang terus 2. Mengikuti trend tanaman
menurun
yang
sedang
banyak
3. Tanaman hias yang tidak terjual
digemari
tidak bisa dimanfaatkan lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan peneliti maka ada beberapa
kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini yaitu :
1. Strategi pemasaran pedagang bunga
di Desa Bunut Seberang. Kekuatan
utamanya adalah memiliki lokasi
yang terkenal dengan icon tanaman
hias dan pot bunga sehingga lebih
diketahui masyarakat. Sedangkan
kelemahan utamanya pada saat bisnis
tanaman hias sedang menurun
pedagang kurang gencar melakukan
promosi baik secara canvas barang
maupun lewat media sosial sehingga
sulit untuk mengahadapi masa
pandemi seperti sekarang ini. Dengan
masih sedikitnya daerah luar yang
mengembangkan
tanaman
hias
menjadikan pedagang tanaman hias
di Desa Bunut Seberang lebih
berpeluang untuk bisa berkembang.
Sedangkan yang menjadi ancamannya
adalah ketika harga tanaman hias
terus menurun karena tanaman hias
sudah jarang diminati masyarakat
pedagang akan kesulitan untuk
memasarkan tanaman hiasnya.
2. Hasil analisis SWOT menunjukkan
bahwa untuk melakukan bisnis
tanaman hias di desa Bunut Seberang
berada pada kuadran 1 yang

STRATEGI WT
Meningkatkan kualitas pelayanan
Konsisten
mempromosikan
tanaman hias melalui media
sosial

menunjukkan bahwa jika berbisnis
tanaman hias di desa Bunut Seberang
dapat berpeluang. Tapi dengan
catatan harus memiliki modal yang
besar
dan
benar-benar
ingin
menekuni bisnis tersebut. Bukan
hanya sebagai pedagang musiman
yang muncul ketika tanaman hias
sedang banyak dicari masyarakat.
3. Strategi yang dapat dimanfaatkan
oleh para pedagang tanaman hias di
Desa
Bunut
Seberang
untuk
meningkatkan penjualan di masa
Pandemi Covid-19 adalah strategi SO,
WO, ST, WT yaitu mengoptimalkan
ketenaran daerahnya sebagai daerah
pengrajin tanaman hias serta
meningkatkan kualitas pelayanan
seperti memberi potongan harga dan
memberikan
garansi
kerusakan
barang. Strategi yang juga tak kalah
penting saat menghadapi pandemi
yaitu gencar melakukan promosi baik
dengan menganvas tanaman hias ke
luar daerah juga harus melalui media
sosial. Semua upaya tersebut harus
dilakukan secara konsisten agar dapat
meningkatkan
penjualan
dan
terhindar dari gulung tikar disaat
pandemi.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas saran
yang dapat penulis berikan adalah :
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1. Bagi para pedagang tanaman hias di
Desa Bunut Seberang harus konsisten
dalam menjalankan usahanya. Gencar
melakukan promosi terutama melalui
media sosial seperti facebook,
instagram, whatsaap, dll. Karena
promosi merupakan hal yang penting
dalam suatu bisnis sebagai media
untuk memeperkenalkan produk yang
kita jual agar penjualan meningkat
kemudian
harus
meningkatkan
pelayanan
seperti
memberikan
garansi kerusakan selama 3 hari masa
tanaman di beli atau mungkin
memberikan potongan harga untuk
menarik para pembeli. Sehingga
terhindar dari ancaman gulung tikar
pada saat pandemi Covid-19.
2. Bagi Pemerintahan desa agar lebih
berperan dalam memperhatikan para
pedagang tanaman hias yang sudah
menjadi icon untuk desanya. Misalnya
dengan cara pembuatan program
pelatihan dan pendidikan agar para
pedagang tanaman hias dapat lebih
baik dalam memasarkan produknya.
3. Perbankan yang ada di Asahan, agar
dapat memberikan bantuan modal
yang kepada para pedagang tanaman
hias dengan sistem bagi hasil seperti
mudharabah dan syirkah. Agar para
pedagang tanaman hias dapat terus
melanjutkan usaha di masa pandemi
tanpa terkendala modal.
4. Bagi Peneliti berikutnya penulis
menyarankan
agar
lebih
memvariasikan variabel seperti dalam
menghadapi persaingan dll, dan juga
bisa meneliti dengan metode selain
SWOT agar bisa menambah wawasan
bagi pembaca khususnya pedagang
untuk mengembangkan bisnisnya dan

dapat dijadikan perbandingan bagi
penelitian sebelumnya.
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