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ABSTRAK 

 

Nugroho, Adhi. 2016.“Strategi Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat 

melalui Home Industri Ceriping Pisang Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang 

Kabupaten Batang”.Skripsi.Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang.Pembimbing I Dr. Sungkowo Edy 

Mulyono, S.Pd. M.Si  

 

Kata kunci :Strategi, Home Indsutri, Ceriping Pisang 

 

Kewirausahaan (entrepreneur) telah lama menjadi perhatian penting 

dalam mengembangkan pertumbuhan sosio ekonomi suatu daerah.Tujuan 

penelitian ini adalah; 1) Mengatahui gambaran strategi pengembangan home 

industri criping pisang sebagai kewirausahaan masyarakat di Desa Banjarwaru 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, 2) Menganalisis faktor internal yaitu 

kekuatan dan kelemahan home industri criping pisang sebagai kewirausahaan 

masyarakat di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, 3) 

Menganalisis faktor eksternal yaitu strategi pengembangan dan pemasaran home 

industri criping pisang sebagai kewirausahaan masyarakat,4) Mengetahui peran 

anggota kelompok pengrajin criping pisang terhadap pengembangan organisasi 

kewirausahaan. 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.Lokasi penelitian di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang.Fokus dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan home industri 

criping pisang sebagai kewirausahaan masyarakat di Desa Banjarwaru Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data ayng digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Home industri negeri ciki adalah 

usaha rumah tangga yang memproduksi ceriping pisang dengan aneka rasa, home 

industri ini beroperasi di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang. Kelebihan atau keunggulan home industri ini adalah dari segi aneha rasa 

yang diproduksi beraneka rasa dimana hal itu tidak dimiliki home industri lainnya. 

Selain itu produksi ceriping pisang menggunakan bahan baku pisang yang 

berkualitas tinggi sehingga menghasilkan produk ceriping pisang yang berkualitas 

juga. Namun, kelemahan home industri ini adalah teknologi yang digunakan 

untuk memproduksi ceriping pisang ini masih manual sehingga terbatas waktu 

jika ada pesanan banyak dari konsumen. 

Simpulan dari Penelitian ini yaitu Perusahaan Home Industri yang 

mengembangkan produknya dengan menciptakan aneka rasa criping pisang yang 

beroperasi di Desa Banjarwaru Kabupaten Batang.Saran yang diberikan agar 

selalu menjaga kualitas produk, serta meningkatkan teknologi modern. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia selalu menjadi topik pembicaraan hangat elemen 

masyarakat.Khususnya kondisi UKM Indonesia sangatlah cukup memprihatinkan, 

dengan tingkat usaha aktif kurang dari 10 %.Kesejahteraan selalu menjadi tolak 

ukur perekonomian.Home industri merupakan salah satu sektor yang memiliki 

peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pengelolaan yang 

tepat pada sektor ini dapat meningkatkan jumlah ekspor produk lokal, 

peningkatan jumlah peyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan 

petani lokal. 

Diperkirakan angka pengangguran di Kabupaten Batang terus mengalami 

peningkatan.Hal tersebut menunjukkan jumlah pencari kerja lebih tinggi dari 

jumlah lapangan kerja yang tersedia.Besaran jumlah penduduk telah 

menimbulkan berbagai ekses dalam kehidupan masyarakat.Salah satunya 

berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja.Kuantitas jumlah penduduk yang 

tinggi tidak diiringi dengan pertambahan lapangan kerja.Masyarakat mengalami 

kesulitan dalam menemukan lapangan pekerjaan.Ditengarai berbagai bidang 

pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung besarnya jumlah tenaga 

kerja.Semakin hari jumlah pencari kerja semakin meningkat yang tidak diimbangi 

dengan kesediaan lapangan kerja.Terbatasnya lapangan kerja 

menimbulkanpersaingan yang begitu ketat dalam seleksi pekerjaan. Sebagian 
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kecil dari tenagakerja dengan kemampuan berkualitas yang diterima sedangkan 

anggota masyarakat yang lain tidak mendapat pekerjaan bahkan menjadi 

pengangguran. Jika memperoleh pekerjaan itupun kurang layak atau tidak sesuai 

dengankemampuan yang dimiliki. 

Karena Minimnya lapangan kerja yang tersedia menggugah keinginan 

sebagian pencari kerja di wilayah Batang untuk berwirausaha.Melihat tantangan 

dan peluang di sekitar kemudian menciptakan lapangan kerja sesuai dengan 

kemampuan individu. Berwirausaha dipandang sebagai salah satu cara untuk 

mengatasi minimnya lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. 

Motivasi kuat untuk bekerja, inovasi tiada henti dan modal yang dapat disesuai 

dengan kondisi keuangan menjadikan wirausaha menjadi salah satu profesi 

unggulan di masa sekarang. 

Kewirausahaan (entrepreneurhip) merupakan persoalan penting di dalam 

perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang.Kemajuan atau kemunduran 

ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari 

kelompok wirausahawan. Proses perubahan ekonomi tergantung pada orang yang 

menyebabkan timbulnya perubahan tersebut yakni sang “entrepreneur”. 

Kebanyakan perusahaan yang sedang tumbuh dan yang bersifat inovatif 

menunjukan suatu jiwa (spirit) entrepreneur. Zimmerer dalam Mustofa (2010:7) 

mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan 

inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan atau usahanya. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa 

seorang dalam melakukan wirausaha, untuk dapat menciptakan sesuatu diperlukan 
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kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi.Seseoarang yang memiliki kreativitas 

dan jiwa inovator tentu berpikir untuk mencari atau menciptakan peluang yang 

baru agar lebih baik dari sebelumnya (Zimmerer, 1996:10). 

 Kewirausahaan (entrepreneur) telah lama menjadi perhatian penting 

dalam mengembangkan pertumbuhan sosio ekonomi suatu daerah.Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kewirausahaan dapat membantu menyediakan begitu banyak 

kesempatan kerja, berbagai kebutuhan konsumen, jasa pelayanan, serta 

menumbuhkan kesejahteraan dan tingkat kompetisi suatu negara.Selain itu, 

seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, kewirausahaan juga semakin 

menjadi perhatian penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yaitu 

kompetisi ekonomi global dalam hal kreativitas dan inovasi.Hal ini disebabkan 

karena organisasi-organisasi yang terampil dalam berinovasi, sukses 

menghasilkan ide-ide baru,mendapatkan keunggulan bersaing dan tidaktertinggal 

di pasar dunia yang terus berubah dengan cepat. Jadi, kewirausahaan merupakan 

suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses 

sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda (Suryana, 2006). 

Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki keahlian 

untukmenjual, mulai dari menawarkan ide hingga komoditas baik berupa produk 

atau jasa.Dengan kreativitasnya, wirausahawan mampu beradaptasi dengan 

berbagai situasi dan kondisi lingkungan. Sebagai pelaku bisnis, wirausahawan 

harus mengetahui dengan baik manajemen penjualan, gaya dan fungsi 

manajemen. Untuk berhasil, ia harus mampu berkomunikasi dan menguasai 

beberapa elemen kecakapan manajerial, serta mengetahui teknik menjual yang 
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strategis mulai dari pengetahuan tentang produk, ciri khas produk dan daya saing 

produk terhadap produk sejenis. 

Membuka usaha bukanlah perkara yang mudah. Terdapat individu yang 

membuka usaha karena tidak ada pilihan lain selain membuka usaha sendiri. 

Terdapat juga individu yang membuka usaha sendiri karena berpendidikan rendah 

yang membuat individu tersebut sulit mencari pekerjaan. Ada juga individu yang 

terpaksa membuka usaha sendiri karena terkena PHK dari perusahaannya. 

Sedangkan ada individu yang membuka usaha sendiri karena lebih senang 

memilih usaha sendiri daripada bekerja pada orang lain. Terdapat beberapa 

alternatif pilihan usaha baru yaitu: 1) waralaba (franchise), 2) membeli usaha 

yang sudah berjalan atau 3) membuka usaha mulai dari nol. 

Salah satu industri yang ada di Desa Banjarwaru kecamatan Bawang 

adalah industri pembuatan Criping Pisang.Industri ini hampir dikelola oleh hampir 

setiap warga di Desa Banjarwaru. Tanaman pisang yang berkembang ini tidak 

lepas dari daya dukung sumber daya alam, tanaman pisang sebagai bahan baku 

pembuatan criping pisang yang tumbuh tersebar di daerah atau wilayah 

Kecamatan Bawang. 

Pada umumnya Desa Banjarwaru yang menjadi sentra ceriping pisang di 

Kecamatan Bawang bersifat home industri walaupun sebagian ada juga yang 

sudah diusahakan skala sedang maupun penampungan dari pengrajin- pengrajin 

setempat. Pemasaran hasil produksi selama ini dilakukan oleh para pedagang yang 

langsung membeli ke pengrajin dengan cara memesan atau meminjami dulu uang 

untuk modal tambahan. Daerah pemasaran criping pisang di sentra Kecamatan 
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Bawang meliputi Kabupaten Batang dan sekitarnya. Program kemitraan bagi 

home industry keripik pisang dengan cara pendanaan bagi para pelaku home 

industry keripik pisang yang ingin mengembangkan usahanya. 

Latar belakang seperti yang telah disebutkan di atas menjadi dasar dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul: “Strategi Pengembangan 

kewirausahaan Masssyarakat melalui Home Industri Ceriping Pisang Desa 

Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”. 

 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi 

pertanyaan peneliti adalah: 

1. Bagaimana profil home industri criping pisang melalui kewirausahaan 

masyarakat di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang? 

2. Bagaimana strategi pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui 

home industry yang tepat untuk diterapkan pada ceriping pisang baik 

dilihat dari kekuatan dan kelemahanya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Mengatahui gambaran strategi pengembangan home industri criping 

pisangsebagai kewirausahaan masyarakat di Desa 

BanjarwaruKecamatan Bawang Kabupaten Batang 
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2. Menganalisis faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan home 

industri criping pisang melalui kewirausahaan masyarakat di Desa 

BanjarwaruKecamatan Bawang Kabupaten Batang 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain untuk: 

1. Dapat dijadikan pertimbangan bagi pengrajin criping pisang tentang 

strategi pengembangan yang tepat agar masalah yang dihadapi dapat 

teratasi. 

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi mahasiswa, dosen untuk 

penelitian selanjutnya. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada 

pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan, terutama yang berkaitan dengan 

home industri criping pisang melaluii kewirausahaan masyarakat di 

Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang 

1.5 Penegasan Istilah 

1. Home Industri 

Suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak 

dalam bidang industry tertentu 

2. Kewirausahaan 

Merupakan suatu proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk 

menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha, diikuti 
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penggunaan uang, fisik, resiko, dan kemudian menghasilkan balas jasa 

berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. 

3. Ceriping Pisang 

Merupakan salah satu panganan hasil olahan pisang yang diiris tipis-

tipis dari buah pisang yang digoreng menggunakan minyak sehingga 

menjadi produk kadar air yang rendah. 

1.6 Sistematika Skripsi 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian pendahuluan terdiri dari halaman judul, perstujuan pembimbing, 

halaman pengesahan kelulusan, halaman motto dan halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi meliputi 

BAB 1 : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat penelitian, Landasan Teori, Sistematika Penulisan skripsi. 

BAB 2 : Kajian Pustaka menguraikan tentang berbagai teori, konsep dan 

pendapat para ahli yang ada hubunganya dengan masalah penelitian. 

BAB 3 :  Metode Penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, focus penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. 

BAB 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menguraikan hasil penelitian 

dan pembahasan. 
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BAB 5 : Penutup merupakan bahan terakhir yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku atau literature yang berkaitan 

tentang penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Industri Kecil 

Menurut Irianto (1996) dalam perekonomian nasional, industri kecil 

merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menunjang ekspor non migas, dan 

memperkuat struktur industri transformasi dari masyarakat agraris menjadi 

masyarakat industri.Industri kecil mempunyai peranan yang cukup kuat untuk 

mendorong restrukturisasi pedesaan kearah yang lebih berkembang, melalui 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapataan masyarakat, dan penyebaran 

industri dalam rangka mengantisipasi ketimpangan antara perekonomian di 

perkotaan dan peDesaan. 

Untuk membutuhkan wirausaha baru, dalam mengembangkan industri 

kecil perlu adanya pembinaan melalui sentra-sentra industri. Sasarannya adalah 

untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, guna meningkatnya 

pendapatan dan penyebaran industri yang merata dan tercapainya peningkatan 

kemampuan industri dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku untuk 

kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.  

Kantor Wilayah (KanWil) Perindustrian merumuskan industri kecil 

sebagai berikut:  

1. Sentra industri kecil merupakan suatu wilayah dimana di dalamnya terjadi 

pengelompokan industri-industri kecil yang sejenis atau memiliki kaitan erat  
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diantara industri kecil tersebut, dimana wilayah kerjanya tidak dibatasi oleh 

wilayah administrasi saja tetapi ditentukan oleh wilayah industri kecil itu 

sendiri. 

2. Non-sentra industri kecil mempunyai pengertian bahwa letak-letak industri 

tersebar atau tidak mengelompok.  

3. Industri kecil peDesaan mempunyai suatu kegiatan industri baik, yang 

berbentuk kelompok atau tidak yang berlokasi di Desa sesuai dengan 

tipologi Desanya dan biayanya yang dimiliki oleh petani atau kelompok 

pengrajin dalam bentuk usaha komparatif  

Definisi industri kecil menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

yaitu:  

1) Industri dengan investasi kurang dari Rp.5.000.000,00 

2) Sumber modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau 

lembaga keuangan tidak resmi.  

3) Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dikenali oleh 

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebagian kecil golongan 

ekonomi menengah.  

4) Jumlah tenaga kerja kurang dari 19 (Sembilan belas) orang.  

Di Indonesia, industri kecil dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, nilai investasi yang digun dan nilai asetnya. Selain itu sebagaian 

besar memiliki ciri-ciri industri yang mengandalkan keterampilan tradisional, seni 

dan penggunaan teknologi yang tepat guna. Namun demikian masih belum ada 

persamaan persepsi tentang penegertian industri kecil, karena masih tergantung 
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kepentingan masing-masing pihak. Selain itu definisi industri kecil menurut Bank 

Indonesia berbeda lagi, yang mengartikan bahwa industri kecil memiliki asset 

neto (tanpa gedung dan tanah) kurang dari Rp. 100.000.000, 00. 

Ciri-ciri Industri Kecil: 

Industri kecil merupakan salah satu sektor informal yang mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 

1) Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik.  

2) Pada umunya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha.  

3) Pola kegiatan usaha tidak terfokus dalam arti lokasi atau jam kerja.  

4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membangun golongan 

ekonomi lemah tidak sampai ke sektor industri kecil.  

5) Unit usaha mudah beralih ke sektor lain.  

6) Teknologi yang digun masih bersifat sederhana.  

7) Skala usaha kecil, karena modal dan perputaran usahanya juga kecil.  

8) Tidak memerlukan pendidikan formal, karena hanya berdasarkan 

pengalaman sambil kerja.  

9) Pada umumnya bekerja sendiri atau hanya dibantu karyawan atau 

kerabat/keluarga yang tidak perlu dibayar.  

10) Sumber modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau 

dari lembaga keuangan tidak resmi.  

11) Sebagian besar hasil produksi atau jasa mereka hanya dikenali oleh 

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau sebagian kecil atau 

golongan ekonomi menengah.  
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Berdasarkan pengertian dari BPS, menyebutkan bahwa industri kecil 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu industri rumah tangga dan pabrik kecil. Ciri-ciri 

dari industri rumah tangga yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 (lima) 

orang adalah: 

a) Sebagian besar pekerjanya adalah anggota keluarga sendiri dari 

pemilik/pengusaha yang pada umumnya tidak dibayar.  

b)Proses produksinya masih manual dan dilakukan di rumah.  

c)Produksinya bersifat musiman mengikuti kegiatan di sektor pertanian 

yang bersifat musiman  

d)Jenis produksinya sederhana untuk konsumsi sederhana juga.  

Sedangkan ciri-ciri dari pabrik kecil yang menggunakan tenaga kerja 

anatara 5 (lima) sampai 19 (Sembilan belas) orang, yaitu:  

a) Produksinya lebih teratur dan sudah punya tempat khusus, biasaya 

berada di dekat rumah pemilik/pengusaha.  

b) Sebagaian besar pekerja sudah di gaji. 

2.2 Industri Rumah Tangga (home industry) 

Pengertian Industri Rumah Tangga Menurut Mulyawan (2008:3) bahwa 

industri rumah tangga adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil 

yang bergerak dalam bidang industri tertentu.Menurut Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan (BPOM) mengemukakan bahwa usaha rumah tangga adalah suatu 

perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan 

peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 
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Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang 

Industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun 

perusahaan. Singkatnya, Home Industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan 

“Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan 

kecil.Dikat sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan 

di rumah. 

Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah 

milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha 

menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan 

hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, 

karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.Proses 

produksi dilakukan di samping atau di dalam rumah dari pemilik usaha, mereka 

tidak mempunyai tempat khusus. Teknologi yang digunakan sangat sederhana 

yang pada umumnya manual dan sering kali direkayasa sendiri dan banyak 

menggunakan tenaga kerja yang tidak dibayar (khususnya anggota keluarga).  

Sebagaian besar industri rumah tangga terdapat di daerah pedesaan dan kegiatan 

produksi pada umumnya musiman erat kaitannya dengan siklus kegiatan di sektor 

pertanian. Pada saat musim tanam dan musim panen kegiatan di IRT menurun 

tajam karena sebagian besar pengusaha dan pekerja di IRT kembali ke sektor 

pertanian dan sebaliknya pada saat tidak ada kegiatan di sektor pertanian, mereka 

kembali melakukan kegiatan IRT. 
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Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini 

adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang 

berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di 

sekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, 

namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan 

untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampung halamannya. Dengan begitu, 

usaha perusahaan kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam 

upaya mengurangi angka pengangguran. 

Mulyawan (2008:8) menjelaskan bahwa beberapa manfaat dan keutamaan 

nyata yang dapat diperoleh dari pertumbuhan industri rumah tangga secara khusus 

untuk tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Pembukaan lapangan kerja baru.  

b. Pembentuk dan penguat jaringan sosial budaya dan ekonomi lokal.  

c. Pendorong percepatan siklus finansial.  

d. Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat.  

e. Mengurangi tingkat kriminalitas.  

f. Alat penganekaragaman sumber daya alam dan manusia 

Keberadaan industri tentunya memberikan pengaruh dan membawa suatu 

perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, baik ituyang 

berskala besar, sedang, maupun kecil. Perubahan tersebut bersifat holistic bagi 

kehidupan, seperti yang diungkapkan oleh Hartono (1985:5) yang menyat bahwa 

Adanya industri di suatu daerah biasanya meningkatkan volume perdagangan, 

peningkatan kegiatan pembangunan, peningkatan volume dan frekuensi lalu lintas 
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uang dan barang-barang dari daerah itu, ataupun penambahan jumlah uang yang 

beredar. Selain itu,terlihat pula peningkatan kegiatan usaha pemberian jasa (bank, 

transportrasi). 

2.3 Stategi Pengembangan 

…penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, 

diterapkan aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Chandler, 1962:13) 

 … pola sasaran, tujuan, dan kebij/ rencana umum untuk meraih 

tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyat dengan mendefinisikan apa 

bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya 

dijalankan oleh perusahaan (Andrews, 1971). 

 

Definisi diatas mempunyai banyak kesamaan. Frase “tujuan jangka 

panjang” dan “kebijakan umum” menyiratkan bahwa strategi seharusnya 

berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi oraganisasi dalam melakukan 

bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan 

organisasi. Penekanan pada “pola tujuan” dan “kerangka kerja” menyatakanbahwa 

strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika strategi telah 

ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. 

Mengembangkan suatu usaha merupakan jawaban dari analisis yang 

sifatnya strategis yang diputuskan oleh manajeman tingkat atas. Mengembangkan 

usaha caranya adalah macam-macam, misalnya: 

a) Membuat perusahaan baru, yang dikenal secara akademis sebagai anak 

perusahaan, atau secara akademis sebagai SBU (Strategic Business Unit) 

dimana produk baru yangdibuat berada di bawah perusahaan yang baru 

ini;  
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b) Hanya membuat produk baru, tetapi tidak hanya dengan membuat 

perusahaan baru.  

Analisis untuk menentukan keputusan strategi di atas dapat dilihat dari 

paparan di bawah ini. 

Pengelompokan strategi perusahaan dapat dilihat dari tingkatan tugasnya. 

Strategi-strategi yang dimaksud adalah strategi generik (generic strategy) yang 

dijabarkan menjadi strategi utama/induk (grand strategy). Setelah strategi induk 

ditetapkan, maka selanjutnya ditindak lanjuti dengan penentuan strategi pada 

tingkat fungsionalnya. 

Strategi Generik merupakan istilah dari Porter yang maksudnya adalah 

suatu pendekatan strategi Perusahaan untuk mengungguli pesaing dalam industri 

sejenis. Menurut Wheelen dan Hunger, pada prinsipnya strategi generic di bagi 

atas 3 (tiga) macam yaitu: 

1) Strategi stabilitas (Stability), pada prinsinya, strategi ini menekankan 

pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan 

karena sedang dalam usaha meningkatkan efisiensi di segala bidang 

dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini 

resikonya relative rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang 

tengah berada posisi kedewasaan. 

2) Strategi ekspansi (Expansion), pada prinsipnya, strategi ini menekankan 

pada penambahan/perluasan produk, pasar dan fungsi dalam perusahaan 

sehingga aktivitas perusahaan meningkat.  
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3) Strategi Penciutan (Retrenchment), pada prinsipnya ini dimaksudkan 

untuk mengurangi produk yang dihasilkan atau mengurangi pasar 

maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan yang mempunyai cash-flow 

negatif dan strategi ini biasanya diterapkan pada suatu bisnis yang ada 

pada tahap menurun.  

Jika perlu, kombinasikan tiga strategi generik di atas dapat juga 

diimpementasikan oleh perusahaan. Proses penyusunan perencanaan startegi 

melalui tiga tahap, yaitu:  

a) Tahap pengumpulan data  

b) Tahap analisis  

c) Tahap pengambilan keputusan  

Tahap pengumpulan data ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan 

pengumpulan data, tetapi juga suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra 

analisis.Data dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal yang 

diperoleh dari perusahaan. 

2.4 Strategi Pengembangan Home Industri 

Strategi memiliki arti bahwa semua kegiatan yang ada dalam lingkup 

perusahaan termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya yang dimiliki 

perusahaan.Strategi menjadi kerangka kerja fundamental bagi suatu perusahaan 

maupun tingkat yang lebih kecil seperti organisasi. Di samping itu, strategi juga 

dianggap sebagai upaya pengukuran terhadap bisnis lain yang akan menjadi 

pesaing di kemudian hari. 
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Tjiptono (2008:3) menjelaskan strategi merupakan suatu program yang 

dijadikan sebagai alat untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi serta dapat 

mengimplementasikan terhadap misi suatu perusahaan. Melalui strategi 

pemasaran, manajer perusahaan dapat memutuskan untuk memasuki pasar yang 

akan menguntungkan perusahaan. Lamb, Hair dan Mc.Daniel (2001:36) 

menjelaskan tentang perencanaan pemasaran yang merupakan proses untuk 

mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di masa datang dan dapat 

menentukan strategi yang harus digunakan untuk mencapai sasaran suatu 

organisasi di masa yang akan datang. Pemasaran sebagaimana diketahui, adalah 

inti dari sebuah usaha. Tanpa pemasaran tidak ada yang namanya perusahaan, 

akan tetapi apa yang dimaksud dengan pemasaran itu sendiri orang masih merasa 

rancu. 

Pengertian pemasaran menurut Kotler (1997:8) adalah Suatu proses sosial 

dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan produk dengan pihak lain“. Banyak yang menganggap bidang ini 

identik atau sama dengan bidang penjualan. Sesungguhnya pemasaran memiliki 

arti yang luas dari pada penjualan. Bidang penjualan merupakan bagian dari 

bidang pemasaran, sekaligus merupakan bagian terpenting dari bidang pemasaran 

itu sendiri. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran 

potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jika 

perusahaan menaruh perhatian lebih banyak untuk terus menerus mengikuti 

perubahan kebutuhan dan keinginan baru, mereka tidak akan mengalami kesulitan 
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untuk mengenali peluang-peluangnya. Karena para konsumen selalu mencari yang 

terbaik untuk kehidupannya dan tentu saja dengan harga yang terjangkau dan 

dengan kualitas yang baik pula, hal itulah yang memicu adanya persaingan yang 

semakin tajam yang menyebabkan para penjual merasa semakin lama semakin 

sulit menjual produknya di pasar. Sebaliknya, pihak pembeli merasa sangat 

diuntungkan karena mereka bebas memilih dari pihak manapun dengan kualitas 

dan mutu produk yang baik. Hal inilah yang mendorong para pakar bisnis untuk 

mencari jalan keluar yang terbaik. Fenomena masa lalu dipelajari dan 

dibandingkan dengan apa yang menggejala saat ini, kiat-kiat bisnis dalam 

memproduksi barang, menetapkan harga, mempromosikan serta mendistribusikan 

dinalisis dengan baik agar sesuai dengan tuntunan pasar.  

Menurut Harper W (2000:4) bahwa Pemasaran adalah“Suatu proses sosial 

yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan indidvidu dan 

perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran”. 

Definisi ini menjelaskan bahwa pemasaran merupakan proses kegiatan usaha 

untuk melaksanakan rencana strategis yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan 

konsumen melalui pertukaran dengan pihak lain. 

Menurut Swastha (2002:17) Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah 

bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat 

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran 

didasarkan pada pandangan dari luar ke dalam. Konsep ini diawali dengan 

mendefinisikan pasar yang jelas berfokus pada kebutuhan pelanggan, memadukan 
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semua sistem kegiatan yang akan memengaruhi pelanggan dan menghasilkan laba 

melalui pemuasan pelanggan. Konsep pemasaran bersandar pada empat pilar 

utama. 

Strategi pemasaran berhubungan erat dengan marketing mix (bauran 

pemasaran) perusahaan. Kurtz (2008:42) menjelaskan bahwa untuk menentukan 

target pasar dan memuaskan konsumen, perusahaan membangun kombinasi 

elemen dari bauran pemasaran seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. 

Kotler dan Armstrong (2008:48) juga menjelaskan bahwa bauran pemasaran 

sebagai kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan suatu 

perusahaan untuk mendapatkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran 

pemasaran juga dikenal dengan 4P (Product, Price, Place, dan Promotion). 

Menurut Rangkuti (2006:4), konsep-konsep strategi ada 2, yaitu: (1) 

Distinctive Competence, merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu 

perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan 

pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki „Distinctive 

Competence”.Distinctive Competence menjelaskan kemampuan spesifik suatu 

organisasi.Identifikasi Distinctive Competence dalam suatu organisasi meliputi 

keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya.Dua faktor tersebut 

menyebabkan perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya, keahlian 

sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi 

khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. 
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Dengan memiliki kemampuan melakukan riset pemasaran yang lebih baik, 

perusahaan dapat mengetahui secara tepat semua keinginan konsumen sehingga 

dapat menyusun strategi-strategi pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. Semua kekuatan tersebut dapat dicipt melalui penggunaan seluruh 

potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti peralatan dan proses 

produksi yang canggih, penggunaan jaringan saluran distribusi yang cukup luas, 

penggunaan sumber bahan baku yang tinggi kualitasnya dan brand image yang 

positif serta sistem reservasi yang terkomputerisasi, (2) Competitive Advantage, 

merup pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar.  

Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pesaingnya jika dia dapat memberikan harga jual yang lebih 

murah dari harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai atau kualitas 

produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan 

tersebut karena dia dapat memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produksi, 

penggunaan teknologi, kemudahan akses dengan bahan baku dan sebagainya. 

Perusahaan juga dapat melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan 

persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya.Selain itu, strategi fokus juga 

dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan 

segmentasi dan pasar sasaran yang diharapkan. 

Pengembangan perusahaan khususnya dalam bidang pemasaran harus 

memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Pasar sasaran tidak ada perusahan yang dapat beroperasidisemua pasar dan 

memuaskan semua kebutuhan dan juga tidakada yang dapat beroperasi 
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dengan baik dalam pasar yang luas,sehingga jika suatu perusahaan itu 

ingin berhasil maka ia harusdapat mendefinisikan pasar sasaran meraka 

dengan cermat danmenyiapkan program pemasaran. 

2. Kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan dan keinginanpelanggan 

tidak selalu merupakan tugas yang sederhanadikarekan beberapa 

pelanggan itu memiliki kebutuhan sendiriyang tidak mereka sadari atau 

mereka tidak dapat mengutarakankebutuhan-kebutuhan ini. 

3. Pemasaran terpadu, jika semua departemen bekerja samamelayani 

kepentingan pelanggan maka hasilnya adalahpemasaran terpadu. 

Pemasaran terpadu berjalan dalam dua tahap yaitu; Tahap Pertama: 

beragam fungsi pemasaran, tenagapenjualan periklanan, manajemen 

produk, risetpemasaran dan lainnya harus bekerja sama; Tahap Kedua : 

pemasaran harus dikoordinasikan denganbaik pada bagian lain 

perusahaan; Profitabilitas, tujuan utama konsep pemasaran 

adalahmembantu organisasi mencapai tujuan mereka. 

Strategi pengembangan dalam pemasaran ada beberapa aspek yang harus 

di perhatikan oleh seorang pengusaha, yaitu sebagai berikut: 

2.4.1 Produk 

Definisi menurut Kotler (2002:52) bahwa produk adalah segala 

sesuatuyang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan.Produk-

produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, orang,tempat, organisasi dan 

gagasan.Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlumemahami 

lima tingkatan produk yaitu; Produk utama yaitu manfaat yang sebenarnya 
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dibutuhkan atauakan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk, Produk 

generik yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling 

dasar, Produk harapan yaitu produk formal yang ditawarkan denganberbagai 

atribut dan kondisinya secara formal diharapkan dan disepakati untuk dibeli, 

Produk pelengkap yaitu berbagai artibut produk yangdilengkapi atau ditambahi 

berbagai manfaat dan layanan,sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan 

dan dapat dibedakan dengan produk pesaing, Produk potensial yaitu segala 

macam tambahan dan perubahanyang mungkin dikembangkan untuk suatu produk 

dimasamendatang.Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang 

pentingoleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 

Atribut produk meliputi; merek, kemasan, pemberian label, layanan pelengkap, 

dan jaminan. 

2.4.2 Harga 

Definsi menurut Swastha (2002:147) harga adalah “jumlah yang(ditambah 

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untukmendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya”.Harga merupakan sejumlah uang 

yang harus dibayarkan olehkonsumen untuk mendapatkan suatu produk. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan 

ataupendapatan bagi perusahaan sedangkan ketiga unsur lainnya (produk,tempat, 

promosi) menyebabkan timbulnya biaya. Berbeda halnyadengan karakteristik 

produk terhadap saluran distribusi, kedua hal itutidak dapat diubah atau 

disesuaikan dengan mudah dan cepat, karenabiasanya menyangkut keputusan 

jangka panjang. 
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Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalahtujuan 

pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimaklisasi laba, 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan ,meraih pangsa pasar yang 

besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan 

,melaksanakan tanggung jawab sosial. 

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh karena 

itu, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran 

lainnya yaitu produk, distribusi dan promosi. Biaya merupakan faktor yang 

menetukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. Oleh karena itu ,setiap perusahaan pasti menaruh perhatian 

besar pada aspek struktur biaya (tetap dan variabel), serta jenis-jenis biaya lainnya 

seperti out of pocket cost, incremental cost, opportunity cost, controllable cost, 

dan replacement cost. 

2.4.3 Tempat 

Definisi menurut Kotler (2006:63) Tempat adalah “Kegiatan perusahaan 

yang membuat produk tersedia bagi sasaran”. Tempat merupakan saluran 

distribusi yaitu serangkaian organisasi yang saling tergantung yang saling terlihat 

dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau 

dikonsumsi. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus 

bermarkas dan melakukan operasi. 

Lokasi suatu perusahaan setidaknya akan diperngaruhi tiga jenis interaksi 

yang meliputi; Konsumen mendatangi perusahaan apabila keadaannya seperti ini 

maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat 
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dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus strategis, 

Perusahaan mendatangi konsumen merupakan lokasi yang tidak terlalu penting, 

tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap berkualitas, 

Perusahaan (pemberi jasa) dan konsumen tidak bertemu secara langsung 

merupakan service provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu 

seperti telepon, komputer atu surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak 

penting selama komunikasi antara kedua pihak dapat terlaksana. 

Baik lokasi maupun saluran pemilihannya sangat bergantung pada kriteria 

pasar dan sifat dari jasa itu sendiri. Misalnya dalam jasa pengiriman barang, bila 

pasar mengingikan pengiriman yang cepat dan tepat waktu serta sifat barang yang 

tidak tahan lama, maka lokasi yang dipilih harus strategi dan channel sebaiknya 

direct sales supaya dapat terkontrol. 

2.4.4 Promosi 

Sebaik apapun mutu sebuah produk, semenarik apapun bentuk rupanya 

atau sebesar apapun manfaatnya, jika tidak ada orang yang mengetahui tentang 

keberadaannya, maka mustahil produk tersebut dibeli. Produk yang sudah bagus 

dengan harga yang sudah bagus itu tidak dapatdikenal oleh konsumen maka 

produk tersebut tidak akan berhasil di pasar. Sarana dan Prasarana yang 

dibutuhkan secara efektif agar informasi mengenai hadirnya sebuah produk, dapat 

sampai kepada masyarakat atau konsumen. Upaya untuk mengenalkan produk itu 

kepada konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi. 

Definisi menurut H. Indriyo Gitosudarmo M.Com (2000:237)“Promosi 

adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 
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mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk 

tersebut”. Promosi merupakan kegiatan untuk mengenalkan suatu produk kepada 

masyarakat atau konsumen. Dalam pratiknya dapat dilakukan dengan 

mendasarkan pada tujuan. Secara umum promosi memiliki beberapa tujuan yang 

meliputi; Salah satu tujuan utama dari promosi adalah membujuk dengan 

memberikan respon positif terhadap penawaran yang dilakukan yang akhirnya 

melakukan tindakan pembelian; promosi adalah media komunikasi yang efektif 

bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi pada konsumen; Promosi 

digunakan untuk mengingatkan kembali pada konsumen bahwa produk itu masih 

ada di pasar, promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara 

untuk berkomunikasi dengan pasar, dengan menggunakan komposisi bauran 

promosi (promotional mix). 

Salah satu cara dalam promosi adalah dengan melakukan periklanan.   

Periklanan memmiliki definisi menurut Basu Swatha (2002:245) : “Periklanan 

adalah komunikasi non individu, dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media 

yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga nonlaba, serta individu-

individu”.Periklanan bersifat menjangkau masyarakat luas (massal) ,tidak pribadi 

tapi secara langsung dengan audien (impersonal) dandapat menyampaikan 

gagasan secara menyakinkan dan menimbulkan efek yang dramatif (ekspresif). 

Tujuan periklanan yang terutama adalah menjual atau meningkatkan penjualan 

barang, jasa atau ide dan kegiatan periklanan sering mengakibatkan terjadinya 

penjualan dengan segera, meskipun banyak juga penjualan yang baru terjadi pada 
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waktu mendatang (Swastha, 2000:252). Tujuan periklanan meliputi Mendukung 

program personal selling dan kegiatan promosi yang lain, mencapai orang-orang 

yang tidak dapat dicapai oleh tenaga penjualan atau salesman dalam jangka waktu 

tertentu, mengadakan hubungan dengan para penyalur, misalnya dengan 

mencantumkan nama dan alamatnya, memasuki daerah pemasaran baru atau 

menarik langganan baru, dan memperkenalkan produk baru dan menambah 

penjualan industri. 

Menurut Swastha (2002:246) bahwa “beberapa fungsi periklanan yang 

dibahas di sini antara lain: (1) memberi informasi, (2) membujuk atau 

mempengaruhi, (3) menciptakan kesan, (4) memuaskan keinginan, dan (5)sebagai 

alat komunikasi”.Periklanan dapat menambah nilai pada suatu barang dengan 

memberikan informasi kepada konsumen. Iklan dapat memberikan informasi 

lebih banyak dari pada lainnya, baik tentang barangnya, harganya ataupun 

informasi lain yang mempunyai kegunaan bagi konsumen. Nilai yang diciptakan 

oleh periklanan tersebut dinamakan faedah informasi. Tanpa adanya informasi 

seperti itu orang segan atau tidak akan mengetahui banyak tentang suatu barang. 

Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu saja ,tetapi juga bersifat 

membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial dengan menyatakan 

bahwa suatu produk adalah lebih baik dari pada produk lain. Dalam hal ini iklan 

yang sifatnya membujuk tersebut lebih baik dipasang pada media-media seperti 

televisi atau majalah. Dengan sebuah iklan, orang akan mempunyai suatu kesan 

tertentu tentang apa yang diiklankan. Dalam hal ini, pemasangan iklan selalu 

berusaha untuk menciptakan iklan yang sebaik-baiknya. Periklanan juga dapat 
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menciptakan kesan pada masyarakat untuk melakukan pembelian secara rasional 

dan ekonomis. Sebelum memilih dan membeli produk, kadang-kadang orang 

ingin diberitahu lebih dulu. Sebagai contoh mereka ingin mengetahui dulu tentang 

gizi ,vitamin dan harga pada sebuah produk makanan yang paling untuk keluarga. 

Periklanan merupakan salah satualat komunikasi yang sangat efisien bagi para 

penjual. Mereka harus menggunakannya untuk melayani orang lain, masyarakat 

dan mereka sendiri. 

Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah penjual 

atau pembeli, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi dengan cara yang 

efisien dan efektif. Dalam hal ini komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk 

mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. 

 

2.5 Kewirausahaan 

Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa 

Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. 

Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneurship 

sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis yaitu “entreprende” yang berarti 

petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali 

oleh Richard Cantillon (1755). Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh 

pakar ekonomi J.B Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang 

mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke 

tingkat yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak lagi. 
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Kata wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari kata 

“wira” yang artinya gagah berani, perkasa dan kata “usaha”, sehingga secara 

harfiah wirausahawan diartikan sebagai orang yang gagah berani atau perkasa 

dalam berusaha (Riyanti, 2003). Wirausaha atau wiraswasta menurut Priyono dan 

Soerata (2005) berasal dari kata “wira” yang berarti utama, gagah, luhur berani 

atau pejuang; “swa” berarti sendiri; dan kata ”sta” berarti berdiri. Dari asal 

katanya “swasta” berarti berdiri di atas kaki sendiri atau berdiri di atas 

kemampuan sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dismpulkan 

bahwa wirausahawan atau wiraswastawan berarti orang yang berjuang dengan 

gagah, berani, juga luhur dan pantas diteladani dalam bidang usaha, atau dengan 

kata lain wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat 

kewirausahaan atau kewiraswastaan seperti: keberanian mengambil resiko, 

keutamaan dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada 

kemauan dan kemampuan sendiri. Sebenarnya telah banyak pakar yang 

mengemukakan pengertian mengenai kewirausahaan berdasarkan sudut 

pandangnya masing-masing. Namun demikian, esensi pengertian yang 

krusialsenantiasa ada di setiap pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut dan menjadi hal mendasar. 

Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Definisi tersebut secara lebih luas 

dikemukakan oleh Hisrich dalam Suryana, yang mengatakan bahwa 

kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk 

menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha, diikuti penggunaan 
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uang, fisik, risiko, dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang serta 

kepuasan dan kebebasan pribadi. 

Hisrich dan Brush (dalam Winardi, 2003) menyatakan bahwa 

kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan 

jalan mengorbankan waktu dan upaya yang diperlukan untuk menanggung resiko 

finansial, psikologikal serta sosial dan menerima hasil-hasil berupa imbalan 

moneter dan kepuasan pribadi sebagai dampak dari kegiatan tersebut.  Kao (1997) 

mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu proses penciptaan sesuatu yang baru 

(kreasi) dan/atau membuat sesuatu yang berbeda (inovasi), yang tujuannya adalah 

tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Hal senada 

disampaikan oleh Schumpeter (dalam Winardi, 2003) dengan menyatakan bahwa 

kewirausahaan merupakan sebuah proses dan para wirausahawan adalah seorang 

inovator yang memanfaatkan proses tersebut.Sementara itu, Zimmerer 

mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan 

inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan (usaha). Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 

tahun 1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan 

Membudayakan Kewirausahaan,  bahwasa nya ; “Kewirausahaan adalah 

semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan 

kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara 

kerja, teknologi dan produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang 

lebih besar. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan adalah semangat, kemampuan dan perilaku individu yang berani 

menanggung resiko, baik itu resiko finansial, psikologikal, maupun sosial dalam 

melakukan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat 

sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi) dengan menerima hasil 

berupa imbalan moneter dan kepuasan pribadi. 

Berbagai penelitian mengenai kegiatan wirausaha telah banyak dilakukan 

oleh para ahli, sehingga melalui penelitian tersebut lahirlah konsep dan teori yang 

dimanfaatkan dalam berbagai kajian sebagaimana berikut ini. 

Penelitian McClelland (1961: 78) terhadap para usahawan menunjukkan 

bukti yang lebih bermakna mengenai motivasi berprestasi dibanding kelompok 

yang berasal dari pekerjaan lain. Artinya para usahawan mempunyai n-ach yang 

lebih tinggi dibanding dari profesi lain. McClelland menyimpulkan bahwa 

kepuasan prestasi berasal dari pengambilan prakarsa untuk bertindak sehingga 

sukses, dan bukannya dari pengakuan umum terhadap prestasi pribadi.Selain itu 

juga diperoleh kesimpulan bahwa orang yang memiliki n-ach tinggi tidak begitu 

terpengaruh oleh imbalan uang, mereka tertarik pada prestasi.Standar untuk 

mengukur sukses bagi wirausaha adalah jelas, misal laba, besarnya pangsa pasar 

atau laju pertumbuhan penjualan. 

Penelitian Nurseto (2004: 32) yang berjudul “Strategi Menumbuhkan 

Wirausaha Kecil Menengah Yang Tangguh” memaparkan bahwa mayoritas 

pengusaha yang sukses berasal dari keluarga dengan tradisi yang kuat di bidang 

usaha (bisnis). Sehingga dapat digarisbawahi bahwa kultur (budaya) berwirausaha 
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suatu keluarga atau suku atau bahkan bangsa sangat berpengaruh terhadap 

kemunculan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh. Salah satu pola 

pengembangan wirausaha yang tangguh dan unggul adalah dengan memberikan 

teori melalui perguruan tingggi, juga dapat melalui pelatihan dan magang yang 

didukung oleh fasilitas/ akses teknologi, manajemen, pasar, modal, serta informasi 

(baik yang umum maupun yang spesifik), melalui inkubasi bisnis. Pola lain untuk 

penciptaan wirausaha baru, juga dapat dilakukan melalui pendidikan formal 

maupun nonformal melalui penanaman jiwa dan semangat kewirausahaan 

sehingga lahir wirausaha-wirausaha baru yang handal dan tungguh, sehingga 

mampu mencipt peluang kerja baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. 

Hasil Penelitian Yusuf dkk (2013) tentang strategi  pemasaran guna 

meningkatkan  volume penjualan  dengan  pendekatan technology atlas project 

method. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui strategi yang dilakukan PT. 

Madubaru dalam  pengelola  bauran pemasaran (Marketing Mix) yang terdiri dari 

produk/ product, harga/price, promosi/ promosition, dan tempat/ place, 

mengetahui upaya-upaya yang dilakukan PT. Madubaru  dalam meningkatkan 

volume penjualan gula kemas dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

volume penjualan gula kemas PT. Madu baru . Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode uji validasi yang bersifat mengkorelasikan tiap skor  

butir dan uji reliabilitas mengetahui tingkat konsisten dari jawaban dengan bentuk 

penelitian analisis dokumen  atau analisis isi laporan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi yang  dilakukan PT. 

Madubaru dengan memerankan strategi pemasaran, yaitu; Produk, berupa gula 
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kemas di tahun 2011  tota l75.733.142, dan tota l penjualan tahun 2012 dengan  

rata-rata 270.934.025; Harga, dalam memutuskan harga jual produk dengan biaya 

promosi 12.59; Tempat; penelitian yang berlokasi didaerah Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta  Desa Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan Bantu l 

Yogyakata; Promosi; dengan memasang iklan dikoran, menyebarkan kartu nama 

dan menyebarkan brosur.   

Hasil penelitian Febrian (2012: 25) mengenai Kemampuan Berwirausaha 

Masyarakat Di Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Tahun 

2012 memaparkan bahwa kemampuan berwirausaha masyarakat Desa Baturetno 

Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan motivasi, pengalaman, modal, lokasi 

berusaha, persaingan usaha, skill, inovasi, berani mengambil resiko dan 

manajemen usaha. 

Hasil penelitian Nursiyanti (2012: 35) mengenai Perkembangan Industri 

Kerajinan Sapu Glagah Dan Peranannya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, 

memaparkan bahwa usaha kerajinan sapu glagah termasuk usaha turun temurun, 

secara ekonomi industri tersebut berperan meningkatkan penghasilan dan 

memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan tingkat pengangguran. 

Mustofa dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan Masyarakat Desa 

(2010: 6) menyebutkan ciri pokok kewirausahaan dapat dilihat dari: pertama, 

perilaku kewirausahaan yang meliputi: a. Memilih menanggung resiko yang tidak 

terlalu berat sebagai akibat keahlian bukan kebetulan, b. Menjalankan kegiatan 

dengan semangat dan berdaya cipta, c. Tanggung jawab pribadi, d. Memiliki 
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pengetahuan mengenai hasil-hasil keputusan dan menjadikan uang sebagai ukuran 

atas hasil. Kedua, minat terhadap pekerjaan wiraswasta adalah akibat dari 

martabat dan “sikap resiko” mereka. Menurut Mc. Clelland berkembangnya 

kewirausahaan berkorelasi positif dengan kebutuhan berprestasi atau needo of 

achievement yang didingkat dengan n-Ach. 

Entrepreneurshipatau kewirausahaan menjadikan satu kajian hangat 

karena perannya yang penting dalam pembangunan ekonomi. Adalah Schumpeter 

(1997: 55) yang mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki banyak 

entrepreneur, negara tersebut pertumbuhan ekonominya tinggi, yang melahirkan 

pembangunan ekonomi yang tinggi. Jika suatu negara ingin maju, jumlah 

entrepreneurnya harus banyak. Jika Indonesia ingin maju seperti negara lain, 

maka pembangunan kewirausahaan harus dimulai dari sekarang. Untuk 

mengembangkan kewirausahaan, perlu disusun kurikulum yang memadai, mulai 

dari pendidikan usia dini sampai Perguruan Tinggi. Prinsipnya adalah mereka 

harus dibuat tertarik dan termotivasi, kedua mereka harus bisa dibuat melihat 

adanya kesempatan untuk bisnis yang menguntungkan (opportunityfactors), 

ketiga, mereka harus memiliki beberapa keahlian seperti social skill, indutrial 

skill, organizasional skill dan strategic skill. 

Kewirausahaan ternyata juga sangat berperan dalam perkembangan 

UKM.Kewirausahaan juga bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja usaha. 

Baum et al. (2001: 295) mengat bahwa sifat seseorang (yang bisa diukur dari 

ketegaran dalam menghadapi masalah, sikap proaktif dan kegemaran dalam 

bekerja), kompetensi umum (yang bisa diukur dari keahlian berorganisasi dan 



35 
 

 
 

kemampuan melihat peluang), kompetensi khusus yang dimilikinya seperti 

keahlian industri dan keahlian teknik, serta motivasi (yang bisa diukur dari visi, 

tujuan pertumbuhan dan Self Efficacy), berpengaruh secara positif terhadap 

pertumbuhan usaha. 

Entrepreneur mampu memotivasi masyarakat karena dia dipandang 

menjadi kaum elit karena kesuksesannya di dunia usaha.Entrepreneur bisa 

memberikan inspirasi bagi masyarakat. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan 

ketiadaan kewirausahaan. Oleh karena itu, keberadaan kewirausahaan mulai dari 

level individu, organisasi sampai masyarakat sangat terkait erat dengan miskin 

atau tidaknya masyarakat. Jika kewirausahaan tinggi, maka kemiskinan rendah. 

 

2.6 Criping Pisang 

Criping pisang merupakan salah satu panganan hasil olahan pisang. 

Produk ini berbentuk irisan tipis dari buah pisang yang digoreng dengan 

minyak sehingga menjadi produk dengan kadar air yang rendah. Criping pisang 

mempunyai daya simpan yang lama. Produk ini dapat dibuat dari semua jenis 

pisang khususnya pisang yang mempunyai nilai ekonomi yang rendah dan 

tidak dimanfaatkan sebagai buah pencuci mulut seperti buah pisang 

raja, nangka dan pisang kepok. Oleh karena itu ceriping ini dapat dikonsumsi oleh 

semua kalangan masyarakat dan merupakan produk yang banyak dipasarkan 

setiap waktu serta dapat diproduksi setiap saat mengingat produksi dan 

ketersediaan buah pisang dimasyarakat dan di pasar sangat banyak. 
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Cara pembuatan criping pisang langkah awal yaitu memilih pisang yang muda 

untuk dijadikan produk. Kemudian, garam dicampurkan ke dalam wajan atau 

loyang yang berisi air bersih, lalu diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, 

pisang tersebut dikupas, diiris tipis-tipis kemudian di cuci kembali hingga benar-

benar bersih dan dimasukkan ke dalam loyang yang berisi larutan sesuai rasa yang 

diinginkan, seperti rasa manis yang digunakan pewarna makanan atau rasa asin 

yang  digunakan bawang putih dan masako. Setelah itu, pisang diangkat dari 

larutan dan dimasukkan ke dalam penggorengan yang berisi minyak goreng, tetapi 

sebelum dimasukkan pastikan dulu minyak goreng telah panas. Selama di dalam 

penggorengan, pisang diaduk-aduk atau digerak-gerakkan agar semuanya merata. 

Apabila sudah kekuning-kuningan, pisang dapat diangkat dari penggorengan dan 

ditiriskan dalam beberapa menit. Tunggu hingga dingin, kemudian dikemas 

didalam kantong plastik dan keripik pisang pun siap untuk dijual atau dipasarkan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggun metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini 

bergantung dari pengamatan yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

metode yang ada. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengetahui 

aspek pengembangan usaha industri. 

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berusaha untuk 

memahami pengalaman dan strategi pengembangan dari informan dalam usaha 

mereka. Tujuan pendekatan ini menghadirkan deskripsi dari suatu fenomena yang 

tengah dipelajari mengenai pengembangan home Industri Criping Pisang melalui 

kewirausahaan masyarakat Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang, kabupaten 

Batang. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang 

Kabupaten Batang.Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja sebagai lokasi 

perintis usaha home industry criping pisang di Kabupaten 

Batang.Masyarakatpercaya bahwa dengan perencanaan dan manajemen 

pemasaran yang baik bisa meningkatkan tingkat produksi usaha masyarakat 

 
 



38 
 

 
 

terhadap permintaan pasar kuliner. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

juni2015 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian adalah masyarakat di Desa Banjarwaru yang 

memiliki pengetahuan tentang pengembangan home industri criping melalui 

kewirausahaan masyarakat. Penulis menjadikan masyarakat Desa Banjarwaru 

sebagai subjek penelitian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis. 

Sedangkan pemilihan informan didasarkan pada kebutuhan data.Informan 

dalam penilitian ini adalah Kepala Desa, sesepuh desa, masyarakat, dan pengrajin 

ceriping pisang. Informasi dari Kepala Desa dan sesepuh desa berguna sebagai 

infotmasi mengenai gambaran lokasi penelitian. Sedangkan informasi dari 

pengrajin merupakan informasi utama sebagai analisa strategi pengembangan 

home industry ceriping pisang. 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan Kewirausahaan 

masyarakat melalui home industry ceriping pisang Desa Banjarwaru Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang.Strategi pengembangan didasarkan pada masalah yang 

ditemui dilapangan. Pengembangan strategi pada home industry ceriping pisang di 

Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang dengan analisis untuk mengetahui 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha tersebut. 
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3.5 Sumber Data 

 Sumber data dalam melakukan penelitian Strategi Pengembangan 

Kewirausahaan Masyarakat melalui Home Industri Ceriping Pisang Desa 

Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yaitu : 

1. Wawancara 

Informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dengan teknik 

wawancara kepada informan di Desa Banjarwaru Kabupaten Batang. 

2. Observasi 

Sumber tertulis berupa hasil wawancara dan catatan yang ada dirumah 

pemilik home industry. 

3. Dokumentasi 

Foto dokumentasi kegiatan pembuatan dan bagaimana cara memasarkan 

produk ceriping pisang 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti sebagai instrumen 

penelitian menggunakan alat bantu,antara lain: 

a. Pedoman wawancara 

   Pedoman wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang dibuat 

oleh peneliti tentang peranan masyarakat terhadap strategi pengembangan 

kewirausahaan masyarakat melalui home industri criping pisang di Desa 

Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Pedoman wawancara 

digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian, disusun berdasarkan tujuan penelitian dan berdasarkan teori 
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yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dasar penentuan pedoman 

wawancara dengan menggun in-depth interview yang merupakan cara 

utama pada penelitian kualitatif untuk mengkaji masalah secara kasus 

perkasus. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif 

berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian 

kualitatif. 

b. Buku catatan dan alat tulis 

   Mencatat hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh 

informan. Buku catatan digun untuk mencatat tentang respon non-verbal 

yang muncul saat wawancara dilakukan, menggambarkan semua yang 

tidak bisa direkam secara audiotronik. Beberapa hal yang perlu dituliskan 

dalam buku catatan antara lain waktu wawancara (tanggal dan jam), 

tempat wawancara, lingkungan fisik, tempat wawancara, ekspresi non-

verbal dan sikap responden saat dilakukan wawancara. 

c. Cara Pengumpulan Data 

   Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggun metode wawancara mendalam (indepth interview) untuk 

menggali secara lengkap dan mendalam mengenai topik yangdibicarakan. 

Teknik wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan 

waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian. 
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3.7 Metode Analisis Data 

 Analisa data yang dilakukan menggunakananalisa data kualitatif 

meliputi beberapa aspek, yaitu:
 

1) Comprehending 

   Padatahapini seluruh hasil rekaman dibuka dan ditranskrip 

kedalam komputer. Semua data ditulis dengan lengkap ,detail ,koheren dan 

dideskripsikan dengan baik untuk melihat secara utuh strategi 

pengembangan kewirausahaan masyarakat melalui home industri criping 

pisang di Desa Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Hal ini 

dilakukan agar dapat mengidentifikasikan apakah data yang didapat sudah 

lengkap atau belum ,kemudian diambil data yang diperlukan dengan cara 

coding. Proses coding dilakukan dengan memberikan kode pada kata kunci 

yang muncul dan mengkategorikan kata kunci menjadi satu kesatuan. Hal 

ini membantu dalam mencari pengertian dasar yang dapat dipakai sebagai 

acuan selanjutnya. 

2) Synthetizing 

   Tahap ini diawali ketika peneliti sudah mendapatkan data yang 

lengkap dan mengelompokkannya beserta kata kunci yang mendukung. 

Data disaring dan diidentifikasi bagaimana bentuk strategi pengembangan 

kewirausahaan masyarakat melalui home industri criping pisang di Desa 

Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Ada 2 bagian analisa 

yang dilakukanya itu analisa interpartisipan ,yang membandingkan data 

dari beberapa informan. Data yang sama hanya ditulis 1 kali dan analisa 
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data kategori ,mengelompokkan secara umum dan berurutan data-data 

yang telah diperoleh. Data yang diperoleh kemudian disusun dan 

dikelompokkan ke dalam strategi masyarakat dalam pengembangan home 

industri criping pisang sebagai kewirausahaan. 

3) Theorizing 

   Melakukan seleksi data yang digunakan untuk mewakili data-data 

yang telah didapatkan. Data dipilih dan layak digunakan untuk 

mendiskripsikan strategi masyarakat dalam pengembangan home industri 

criping pisang. 

4) Recontenxtualizing 

   Merupakan tahap akhir yang pentingdalam analisa data penelitian 

kualitatif. Pada tahap ini didapatkan suatu teori dimana teori tersebut dapat 

diaplikasikan pada setting yang berbeda dari populasi ini. 

Pada penelitian ini data dianalisa secara manual dengan langkah 

langkah sebagai berikut: 

a) Hasil rekaman baik berupa catatan maupun recorder diketik secara 

lengkap dengan menggunakan komputer secara lengkap kata demi kata. 

b) Hasil ketikan kemudian dilihat keseluruhan secara utuh. 

c) Peneliti mengkode dengan kartu-kartu yang berisi kata-kata kunci dan 

memberikan kategori-kategori untuk mengidentifikasi prevalensi 

terbanyak atau prioritas terbesar. 

d) Kemudian dibuat skema dengan menghubungkan beberapa kategori 

yang menghasilkan tema-tema. Bila ada kartu yang tidak sesuai dengan 
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kategori maka kartu tersebut dibuang. 

e) Membuat kesimpulan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh 

bila semua data terkumpul. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data dengan 

analisis isi meliputi:  

1). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrak, dan transformasi data „Kasar‟ yang 

muncul dari catatan-catatan diobjek penelitian. 

2). Penyajian data (display data) merupakan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tind. Penyajian yang paling sering digunakan pada data 

kualitatif pada masa lalu adalah teks bentuk naratif. 

3). Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya terlebih dahulu. 

Penelitian ini menggunakan model analisis Interaktif, yakni antara ketiga 

komponen tersebut di atas berlaku saling jalin secara paralel. 
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Untuk lebih jelasnya teknik analisis data tersebut dapat dilihat pada bagan 

berikut : 

 

 

 

A.  

 

 

B.  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Interaktif (Miles dan Huberman) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Negeri Ciki 

4.1.1 Perkembangan Negeri Ciki 

Negeri Ciki adalah perusahaan rumahan atau home industri yang 

memproduksi, mendistribusikan, menawarkan produk berupa ceriping pisang. 

Negeri Ciki berupaya mengembangkan produk pisang yang jika dijual secara 

mentahan harganya tidak begitu tinggi menjadi produk yang bernilai ekonomi 

tinggi.Produk utama Negeri Ciki adalah ceriping yang berasal dari pisang. Profil 

perusahaan rumahan Negeri Ciki adalah sebagai berikut: 

Nama perusahaan : Negeri Ciki 

Pemilik   : Solhikin 

Alamat   : Dukuh Banjarwaru Rt. 18 Rw. 7 Kec. Bawang  

Telpon   : 085712232222 

Jenis perusahaan  : Home Industri 

Produk   : Ceriping Pisang 

Berikut ini visi-misi dari home industri negeri ciki: 

1. Meningkatkan nama daerah khususnya dalam perdagangan 

2. Memberikan peluang kepada masyarakat dalam membuka usaha-usaha 

kecil di rumah masing-masing dengan memberikan pembinaan 

Home industri negeri ciki dalam mengembangkan pisang menjadi ceriping 

pisang sudah lolos uji kebersihan dan ijin dari pemerintah daerah, artinya produk 
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ceriping pisang yang diproduksi memang sudah legal dan terjamin dari segi 

kebersihan dan kesehatan. Berikut ini adalah bukti dari surat edaran dari Dinas 

Kesehatan Kabupaten Batang dan sertifikat produksi pangan industri rumah 

tangga nomor 933/ 713/ 2015. 

4.1.2 Jenis Produk 

Home industri Negeri Ciki memproduksi beraneka ragam aneka rasa 

ceriping yang berbahan pisang.Pisang merupakan buah-buahan yang kurang 

diminati anak-anak sekarang.Pisang mudah ditanam oleh siapa saja, sehingga 

dengan mudahnya tanaman pisang diproduki maka hal itu yang membuat harga 

jualnya rendah.Ceriping pisang mempunyai daya simpan yang lama.Produk ini 

dapat dibuat dari semua jenispisang khususnya pisang yang mempunyai nilai 

ekonomi yang rendah dantidak dimanfaatkan sebagai buah pencuci mulut seperti 

buah Pisang Raja, Nangka dan Pisang Kepok.Oleh karena itu ceriping ini dapat 

dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dan merupakan produk yang banyak 

dipasarkansetiap waktu serta dapat diproduksi setiap saat mengingat produksi dan 

ketersediaan buah pisang dimasyarakat dan di pasar banyak. Contoh dari produk 

Ceriping Pisang Negeri Ciki antara lain ceriping pisang rasa origin, ceriping pisa 

rasa coklat, ceriping pisang rasa vanila susu, ceriping pisang rasa keju. Berikut ini 

adalah salah satu contoh ceriping pisang yang sudah dikemas dalam plastik 

menarik:  
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Gambar 4.1 Produk Ceriping Pisang 

Home Industri Negeri Ciki berlokasi di Desa Banjarwaru Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang. Negeri Ciki biasanya berjualan di pasar malam yang 

ada, serta berjualan di tempat-tempat yang strategis didatangi orang atau dilewati 

orang seperti tepi jalan raya, perempatan jalan, bahkan terkadang berjualan di 

alun-alun.Hal tersebut sesuai dari wawancara dengan pemilik usaha yang 

mengatakan sebagai berikut: 

“lokasi jualan kami di pasar malam mas, terkadang di tepi jalan yang 

strategis” 

 

Negeri Ciki  melalukan penjualan produk di pasar malam yang merupakan 

tempat yang strategis untuk menjajakan makanan ringan karena banyak 

pengunjung yang datang ke pasar malam untuk mencari hiburan bersama 
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keluarga. Negeri Ciki menjual ceriping dari pisang, yang mana mampu mengubah 

barang murah harganya jika dijual mentahan, diolah menjadi ceriping menjadikan 

nilai jualnya tinggi. 

4.1.3 Keunggulan dan Pendapatan Home Industri 

Keunggalan bahan dasar produk yang dipakai adalah pisang kepok karena 

teksturnya lebih lembut, sehingga rasa yang dihasilkan berbeda. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pemilik yang mengatakan: 

“Pisang yang kami gunakan untuk memproduksi ceriping ini adalah pisang 

kepok mas, kenapa kami memilih pisang kepok karena pisang ini sangat 

lembut sehingga ketika dibuat ceriping menjadi sangat bagus hasilnya dari 

segi rasa, kualitas ceriping tersebut menjadi bagus. Hal itu yang membuat 

ceriping pisang kami banyak diminati pembeli karena rasanya yang enak” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa produk dari Negeri 

Ciki memiliki keunggulan yang jarang dimiliki tempat lain sehingga pembeli 

menjadi banyak dari hari ke hari selalu bertambah. Negeri Ciki perbulannya 

kurang lebih menghasilkan Rp 4.500.000,-. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pemilik Bapak Sholikin yang mengatakan  

“Penghasilan kami sebulan ya kurang lebih mencapai 4,5 juta mas. Itu 

pendapatan kotor mas belum menggaji karyawan kami”. 

Penjualan usaha selain di pasar malam, Negeri Ciki Pemasaran produk 

olahan pisang sudah mendapatkan tempat langganan di toko-toko.Artinya usaha 

Negeri Ciki ini sudah mendapat pelanggan tetap setiap bulannya dalam 

mendistribusikan produknya yaitu ceriping pisang. 
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4.1.4 Sumber Daya Manusia 

Home industri Negeri Ciki ini memiliki karyawan yang bekerja dalam 

produksi olahan pisang. Adapun karyawan tetap berjumlah 2 orang dimana 2 

karyawan ini bertugas untuk mengolah pisang menjadi ceriping, sedangkan untuk 

membantu ketika pesanan menumpuk maka home industri negeri ciki 

menambahkan 2 karyawan khusus yang sewaktu-waktu dapat dipangil (pocokan). 

Karyawan-karyawan tersebut bekerja sama dalam memproduksi olah pisang agar 

menjadi ceriping pisang. Karyawan yang satu membantu pemilik memproduksi 

ceriping pisang sedangkan yang satu karyawan menjaga stand jualan di pasar 

malam. Jumlah karyawan tersebut bisa bertambah jika pesanan ramai, hal itu 

seperti yang disampaikan pemiliki toko sebagai berikut: 

“Jumlah karyawan tetap kami 2 mas, namun jika pesanan banyak dan 

menumpuk maka saya menambah jumlah karyawan dengan gaji harian 

mas, sehingga karyawan yang 2 tetap tadi tidak kewalahan dalam 

memproduksi pesanan ceriping pisang tersebut” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan secara garis besar jumlah 

karyawan yangbekerja tidak pasti, akan tetapi yang termasuk karyawan tetap 

hanya 2 sedangkan dilakukan penambahan karyawan jika pesanan meningkat 

banyak. Usaha Negeri Ciki dalam mencari karyawan tidak pernah melakukan 

kualifikasi terlebih dahulu, mereka menerima karyawan yang penting mau bekerja 

keras dan mau diajari sudah cukup. Pemilik usaha mengatakan: 

“Saya tidak melakukan kualifikasi untuk mencari ataumenerima karyawan 

mas, saya hanya berprinsip asal mereka mau bekerja keras, mau diajari 

cara memprosuksi itu sudah cukup mas, ditambah lagi bidang usaha ayng 

saya kembangkan ini kan juga tidak membutuhkan tenaga yang harus 

spesifik mas, jadi semua orang yang mau bergabung bisa menjadi 
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karyawan. Selain itu saya memanfaatkan ibu-ibu sekitar sini yang tidak 

memiliki pekerjaan tetap juga mas, jadi kan menambah pendapatan 

mereka”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa home industri 

Negeri Ciki secara tidak langsung sudah mengembangkan keterampilan kepada 

masyarakat luas agar masyarakat memiliki keterampilan untuk bekal hidupnya. 

 

4.2 Strategi Pengembangan Home Industri 

Home Industri ceriping pisang yang dikembangkan negeri ciki memiliki 

beberapa cara atau strategi dalam mengembangkan usahanya. Menurut pemiliki 

usaha ceriping pisang Negeri Ciki bahwa usaha ceriping pisang dipasaran sudah 

banyak yang melakukan, agar usahanya tersebut tidak mengalami kejenuhan di 

pasar maka ceriping yang dibuat dengan inovasi aneka rasa sehingga masyarakat 

tidak bosan untuk menikmati ceriping pisang tersebut.Selain itu kemasan atau 

bungkus ceriping pisang dibuat menarik agar dari segi luar dapat menarik 

pembeli. Pemiliki toko juga bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki 

loket penjualan tiket dengan cara setiap pembelian tiket mendapatkan ceriping 

pisang gratis produknya. Pengembangan atau stretagi jika dilihat dari beberapa 

aspek antara lain aspek teknologi, permodalan, dan pemasaran. Berikut ini adalah 

penjalasan dari masing-masing aspek tersebut: 

4.2.1 Teknologi  

Teknologi tidak dapat hanya dipahami sebagai benda-benda konkret saja, 

seperti mesin, alat, alat dan lain sebagainya. Teknologi adalah sebuah ilmu, yaitu 

ilmu untuk membuat suatu alat, perkakas, mesin atau bentuk-bentuk konkret 
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lainnya (sebagai penerapan kaidah dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan) untuk 

memudahkan aktivitas atau pekerjaan manusia.Dengan demikian, teknologi itu, 

memiliki empat komponen utama yaitu : 

1. Pengetahuan, yaitu seperangkat gagasan bagaimana mengerjakan sesuatu. 

2. Tujuan, untuk apa "sesuatu" tersebut digunakan. 

3. Aktivitasnya harus terpola dan terorganisasi 

4. Lingkungan pendukung agar aktivitas itu dapat berjalan efektif. 

Pada masa sekarang, prinsip teknologi sebagai alat (kepanjangan tangan) 

manusia masih terus berlanjut. Peran dan dampak Teknologi Di Bidang 

Pemasaran Peran Teknologi Di Bidang Pemasaran Teknologi Informasi sebagai 

tulang punggung manajemen supply chain, konsep manajemen supply chain tidak 

dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi (TI). Konsep menajemen 

supply chain memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai 

perusahaan yang terkait di dalam sebuah system bisnis. 

Dalam bidang teknologi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk 

olahan membutuhkan waktu setengah hari yang menggunakan alat/ mesin secara 

manual (pasah pisang, pisau, ember, wajan, kompor dan las palstik).Alat-alat 

tersebut milik pribadi dan berjumlah 6 alat.Pengolahan pisang menjadi ceriping 

dilakukan beberapa tahap yang pertama pemilihan pisang kepok yang bagus dan 

kemudian dilakukan pengupasan dan dipasah (diiris). Pasah merupakan alat 

potong yang bersifat tradisional, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengiris pisang yang berbentuk lembaran-lembaran tipis yang akan akan di 

goreng menjadi ceriping. Pasah dalam memotong pisang tidak semuanya hasilnya 
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bagus karena di potong secara manual. Apabila mendapat pesanan atau orderan 

banyak akan mengalami kesulitan karena membutuhkan waktu yang lam untuk 

memproduksi ceriping pisang tersebut.  

 

Gambar 4.2 Pasah Pisang (memotong pisang) 

Setelah diiris pisang dan berbentuk lembaran-lembaran tipis, maka pisang 

siap untuk di goreng sampai kering agar ceriping menjadi renyah dan gurih. 

Dalam proses penggorengan yang masih bersifat manul menjadikan pisang yang 

awalnya basah harus digoreng menjadi kering, sehingga membutuhkan waktu 

yang lama untuk menggoreng. Padahal sekarang alat-alat teknologi sudah mulai 

berkembang dan canggih, untuk membuat aneka ceriping pabrik-pabrik besar 

menggunakan mesin yang bisa secara cepat membuat aneka ceriping dengan 

waktu yang relatif singkat. 
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Gambar 4.3 Penggorengan ceriping pisang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha mengenai alat-alat yang 

digunakan untuk memproduksi ceriping pisang masih sederhana dikarenakan 

karena keterbatasan modal untuk usaha, selain itu alat-alat yang digunakan mudah 

diperoleh di pasar dan harganya terjangkau, sehingga bisa mempermudah 

pembuatan ceriping pisang. 

Teknologi merupakan salah satu penunjang untuk kemajuan diberbagi 

sektor bidang. Seperti teknologi yang sudah dimiliki oleh home industri Negeri 

Ciki ini yang masih tradional maka belum begitu menunjang kegiatan produksi 

yang besar.Salah satu strategi yang harus dikembangkan untuk menjadikan usaha 

produksi ceriping pisang ini lebih besar maka diperlukan teknologi yang canggih. 

Dalam penggunaan teknologi yang canggih tentumya tidak menghilangkan tenaga 
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manusia karena fokus dari home industri adalah memajukan perekonomian 

kerakyatan dengan membuaka lapangan pekerjaan secara sendiri.  

Teknologi dalam pengembangan sebuah industri tidak hanya dalam 

produksi saja, namun juga dalam teknologi lainnya diperlukan agar sebuah 

industri tersebut maju.Perkembangan teknologi informasi (TI) yang sangat pesat 

telah mengubah gaya hidup individu dan mengubah cara organisasi menjalankan 

sebuah bisnis. TI menjadikan segala aktivitas menjadi lebih cepat, mudah, dan 

akurat.Peranan TI dalam industri kreatif sangat dominan.TI menjadi kontributor 

utama pendukung pertumbuhan dari sebuah industri kreatif dan daya dorong 

perkembangan ekonomi nasional yang dapat meningkatkan daya saing industri 

Indonesia dalam persaingan global. 

 

4.2.2 Permodalan 

Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau 

menjalankan suatu usaha.Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian).Modal 

uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya 

prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal 

kerja.Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan 

suatu usaha. 

Modal yang digunakan untuk biaya produksi untuk bahan baku (pisang) 

harganya 6.500 per sisiran. Harga tersebut termasuk kategori murah jika belinya 

di desa. Menurut pemilik usaha mengatakan: 

“Pisang saya beli di pasar setiap 1 sisir dengan harga Rp 6.500 mas, itu 

harga rata-rata mas, terkadang jika lagi banyak pembei sedangkan stok 
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pisang di pasar sedikit ya kita rebutan mas dengan pembeli lainnya. 

Akibatnya kan harga bahan baku naik, tetapi kita mau menaikan harga jual 

ceriping tidak laku jika dijual mahal mas”  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa bahan baku pisang 

dibeli di pasar dengan harga murah, namun keberadaan atau stok bahan baku 

tersebut tidak pasti setiap hari melimpah keberadaannya. Hal itu menjadi 

hambatan produksi usaha ceriping pisang tersebut. 

Hal yang disama dikatakan Bu Tari selaku penjual pisang mentah bahwa dia 

mengatakan: 

“pisang itu musiman mas adanya di pasar, jadi saya ketika lagi ada banyak 

pisang ya setiap hari saya mengirimi pesanan pisang Pak Sholikin karena 

pasti harganya murah, tetapi jika tidak musim ya paling hanya 4 hari sekali 

saya mengirimi pesanannya karena harga pisang di pasar mahal Mas” 

 

Pak Sholikin mengatakan untuk menghadapi hambatan tersebut seperti yang 

sudah dijelaskan pada wawancara dengan Pal Sholikin dan Bu Tari di atas bahwa 

jika harga bahan baku naik maka strategi yang diambil adalah dengan cara 

mengurangi ukuran ceriping tersebut dan jumlah yang dibungkus juga dikurangi 

tetapi dengan harga yang sama. Hal itu dilakukan agar di pasar harga ceriping 

tersebut tidak mengalami kenaikan harga serta pemilik usaha juga tidak 

mengalami gulung tikar. 

 Modal usaha yang digunakan untuk mendirikan usaha home isdutri ceriping 

pisang ini pada awalnya bermodal 700.000 yang menggunakan uang pribadi. 

Pemilik usaha belum berani dan bisa untuk melakukan peminjaman ke pihak 

perbankan. Hal itu seperti yang diutarakan pemilik usaha sebagai berikut: 

“Modal awal untuk mendirikan usaha home industri ini adalah sebesar 

Rp700000,- mas, uang itu yang uang pribadi mas, saya belum berani 

pinjam ke keperasi atau ke bank, kan pada awalnya ini saya mencoba dulu 
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mas jadi kan tidak berani mengambil risiko jika langsung mengambil 

pinjaman bank”. 

 

Modal yang begitu Manajemen keuangan dalam usaha yang kami jalankan 

bersifat kekeluargaan yang labanya kami kelola secara bersama-sama. Honor 

karyawan yang bekerja di tempat kami dibayar per hari yaitu 25.000. Jumlah 

karyawan yang bekerja di tempat kami berjumlah 2 orang. 

Modal keahlian yang dimiliki home industri negeri ciki adalah unggul 

dalam hal aneka produk. Usaha ini mengedepankan dari aneka rasa ceriping yang 

diproduksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak sholikin selaku pemilik 

usaha negeri ciki yang mengatakan bahwa: 

”Salah satu keunggulan kami adalah adanya banyak aneka rasa ceriping 

pisang ini mas, jika dipasaran yang ada kan hanya satu rasa saja. Namun 

kami memproduksi banyak aneka rasa seperti rasa pisang susu atau 

jasmine, rasa pisang keju, rasa pisang coklat, dan banyak aneka rasanya 

mas” 

 

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa salah satu strategi yang 

digunakan untuk mengahadapi pesaing di pasaran khususnya adalah ceriping 

pisang, home industri negeri ciki dengan memproduksi ceriping yang berneka rasa 

dimana itu tidak dilakukan oleh pengusaha lainnya.Langkah atau strategi tersebut 

menjadi unggul di pasar karena memiliki perbedaaan yang tidak dimiliki penjual 

ceriping pisang lainnya.Dengan adanya aneka rasa diharapkan dapat memberikan 

solusi dari kejenuhan pasar dengan adanya ceriping pisang. Masyarakat jika 

melihat ceriping pisang hanya dengan satu rasa saja pasti lama kelamaan akan 

mengalami kebosanan. Namun dengan aneka rasa maka masyarakat atau pembeli 

akan merasa penasaran dengan rasa yang lain, sehingga dengan berjalannya waktu 

maka terjadi ketidakjenuhan di masyarakat. 
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4.2.3 Pemasaran 

Jumlah produksi yang dihasilkan itu setiap hari dan setiap malam Minggu 

atau malam Sabtu jumlah orderannya meningkat karena banyak pelanggan yang 

meluangkan waktu bersama keluarganya untuk jalan-jalan.Jumlah hasil produksi 

yang terjual sehari itu 150 bungkus sampai 200 bungkus. Dalam penjualan atau 

pemasaran produk olahan pisang kami juga menjualnya di toko-toko dan pasar 

malam, sehingga memperluas jangkauan kami dalam memasarkan produk olahan 

berbahan baku pisang. Dalam mendistribusikan produk olahan berbahan baku 

pisang menggunakan jasa antar untuk mengantarkan ke tempat-tempat yang kami 

rekruit untuk bekerjasama. Kami juga mengikuti pameran-pameran yang ada 

untuk memperluas pelanggan  mengenai produk olahan yang berbahan baku 

pisang. Dalam pemasaran juga mengalami kendala yaitu cuaca yang tidak 

menentu yang membuat kami sulit untuk mendistribusikan produk olahan ke toko-

toko, karena masih menggunakan kendaraan roda dua. Bahan baku pisang yang 

tidak menentu di pasaran, terkadang ada dan terkadang tidak ada karena stok 

pisang yang masih terbatas karena pisang tidak berbuah setiap hari, selain itu 

harga pisang yang mahal yang menjadikan kami harus mencari bahan baku yang 

lebih murah untuk menekan biaya produksi. Selain itu kendala yang dialami yaitu 

kejenuhan pasar karena produk olahan kami, sehingga harus membuat inovasi-

inovasi rasa agar para pelanggan tidak bosan dengan produk olahan kami. Banyak 

sekali persaingan pengusaha yang menjual produk olahan berbahan baku pisang, 

sehingga harus membuat inovasi-inovasi agar tetap bertahan di pasaran. 



58 
 

 
 

Pemasaran adalah sebuah proses perusahaan menciptakan nilai untuk 

konsumennya dan membangun hubungan kuat dengan konsumen agar tujuan 

tercipta nilai keuntungan dari konsumen. Banyak yang menganggap bidang ini 

identik atau sama dengan bidang penjualan. Sesungguhnya pemasaran memiliki 

arti yang luas daripada penjualan.Bidang penjualan merupakan bagian dari bidang 

pemasaran, sekaligus merupakan bagian terpenting dari bidang pemasaran itu 

sendiri. 

Jika perusahaan menaruh perhatian lebih banyak untuk terus menerus 

mengikuti perubahan kebutuhan dan keinginan baru, mereka tidak akan 

mengalami kesulitan untuk mengenali peluang-peluangnya. Karena para 

konsumen selalu mencari yang terbaik untuk kehidupannya dan tentu saja dengan 

harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang baik pula, hal itulah yang 

memicu adanya persaingan yang semakin tajam yang menyebabkan para penjual 

merasa semakin lama semakin sulit menjual produknya di pasar.Sebaliknya, pihak 

pembeli merasa sangat diuntungkan karena mereka bebas memilih dari pihak 

manapun dengankualitas dan mutu produk yang baik.Hal inilah yang mendorong 

para pakar bisnis untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Fenomena masa lalu 

dipelajari dan dibandingkan dengan apa yang menggejala saat ini, kiat-kiat bisnis 

dalam memproduksi barang, menetapkan harga, mempromosikan serta 

mendistribusikan dinalisis dengan baik agar sesuai dengan tuntunan pasar. 

Strategi pemasaran merupakan sebuah keseluruhan program perusahaan 

untuk menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun 

kombinasi elemen dari semua bauran pemasaran yaitu; produk, distribusi, 
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promosi, dan harga. Pemasaran bukan hanya terbatas bagaimana menjual produk 

perusahaan sebanyak mungkin (semaksimal mungkin). Namun lebih dari itu , 

yakni bagaimana menjual produk perusahaan semaksimal mungkin dengan 

diiringi cara pelayanan yang baik. Hal ini berguna dalam mengantisipasi faktor 

jangka panjang yaitu dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan yang 

pada akhirnya dapat mempertahankan serta meningkatkan faktor penjualan. 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha yang mengatakan bahwa 

salah satu cara untuk mengembangkan usaha ceriping pisang adalah dengan 

unggul pada produk yaitu dengan membuat ceriping pisang dari pisang kepok 

dimana menurut pemiliki pisang ini sangat lembut jika dibuat ceripng, hal ini 

menjadi keunggulan rasa yang dimiliki home industri negeri ciki.  

 

4.3 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian Home Industri Negeri Ciki tidak melakukan 

pengembangan Strategi dengan memandang prinsip Distinctive Competence. 

Prinsip ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat 

melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.Suatu 

perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan 

pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki „Distinctive 

Competence”.Distinctive Competence merupakan kemampuan spesifik suatu 

organisasi.Identifikasi Distinctive Competence dalam suatu organisasi meliputi 

keahlian tenaga kerja dan kemampuan sumber daya. Dua faktor tersebut 

menyebabkan perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya, keahlian 
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sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi 

khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing.kemampuan spesifik yang 

dilakukan home industri ciki adalah salah satunya dengan cara membuat hasil 

produksi berkualitas. Bahan dasar ceriping pisang dipilih dari pisang yang 

memiliki kualitas baik sehingga menciptakan daya saing tersendiri. 

Berdasarkan analisis tersebut menunjukan bahwa home industri negeri ciki 

dalam mengembangkan usahanya tidak memandang kualitas pekerjanya, 

melainkan lebih utama mengembangkan pendapatan perekonomian masyarakat 

sekitarnya. Hal itu sesuai dengan pendapat Mulyawan (2008:8) menjelaskan 

bahwa beberapa manfaat dan keutamaan nyata yang dapat diperoleh dari 

pertumbuhan industri rumah tangga secara khusus untuk tingkat kesejahteraan 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Membuka lapangan kerja baru.  

2. Pembentuk dan penguat jaringan sosial budaya dan ekonomi lokal.  

3. Pendorong percepatan siklus finansial.  

4. Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat.  

5. Mengurangi tingkat kriminalitas.  

6. Alat penganekaragaman sumber daya alam dan manusia 

Pendapat di atas sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan di lokasi 

penelitian menunjukan bahwa Keberadaan home industriNegeri Ciki memberikan 

pengaruh dan membawa suatu perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat setempat, baik ituyang berskala besar, sedang, maupun kecil. 

Perubahan tersebut dilihat dari aktivitas masyarakat terutama ibu-ibu yang tidak 
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memiliki pekerjaan tetap menjadi memiliki pekerjaan, artinya dengan adanya 

home industri ceriping pisang masyarakat mampu membuka lapangan kerja baru 

di tengah-tengah masyarakat. Perubahan tersebut bersifat holistic bagi kehidupan, 

seperti yang diungkapkan oleh Hartono (1985:5) yang menyatakan bahwa Adanya 

industri di suatu daerah biasanyameningkatkan volume perdagangan, peningkatan 

kegiatan pembangunan, peningkatan volume dan frekuensi lalu lintas uang dan 

barang-barang dari daerah itu, ataupun penambahan jumlah uang yang beredar. 

Selain itu,terlihat pula peningkatan kegiatan usaha pemberian jasa (bank, 

transportrasi). 

Home industri di masyarakat akan menunjang pembangunan perekonomian 

negara. Masyarakat yang memiliki usaha home industri maka tidak lagi 

menggantungkan ke pemerintah dalam hal pekerjaan. Masyarakat sudah memiliki 

usaha sendiri bagi dirinya sendiri bahan juga bisa bagi masyarakat 

sekitarnya.Dengan keadaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan perkapita 

nasional juga.Ibu rumah tangga yang biasanya tidak memiliki pekerjaan, tidak 

memiliki penghasilan setiap bulannya, dan menggantungkan pada penghasilan 

suami saja menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat budaya tersebut. Ibu 

rumah tangga memiliki pekerjaan kecil-kecilan yaitu bisa sebagai karyawan orang 

yang memiliki home industri terutama dalam hal ini adalah ceriping pisang.  

Masyarakat jika memiliki pekerjaan maka akan mengurangi tindak 

kejahatan karena dengan bekerja kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi. Selain itu 

dengan adanya home industri ceriping pisang menjadikan perdagangan dalam 

negeri juga meningkat. Artinya anak-anak sekarang tidak hanya disediakan 
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jajanan dari luar seperti steak, humburger, pizza, namun juga dikenalkan dengan 

makanan tradisonal yaitu ceriping pisang.Home industri ceriping pisang ini 

mengubah pisang yang sekarang tidak diminati anak-anak sekarang menjadi 

cerping yang enak, menarik untuk dicoba, bahkan menjadikan anak muda 

sekarang tidak malu untuk membeli di tempat umum. 

Sesuai dengan pendapat Hartono di atas bahwa salah satu dampak dengan 

adanya indsutri adalah meningkatkan kegiatan perbankan. Pemilik usaha biasanya 

akan meminjam uang ke perbankan untuk meningkatkan usahanya tersebut. 

Semakin banyak masyarakat yang memiliki usaha maka akan semakin banyak 

yang akan meminjam ke perbankan. Begitu juga home industri ceriping pisang 

ini, jika suatu saat usaha ini maju dengan pesat, maka tidak lain adalah keinginan 

pemilik untuk lebih mengembangkan lagi yang lebih besar, selain itu kegiatan 

perbankan juga tidak hanya berkaitan dengan peminjaman modal, tapi dengan 

adanya home industri di masyarakat maka akan ada banyak masyarakat yang 

menabung. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka simpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Home industri negeri ciki adalah usaha rumah tangga yang memproduksi 

ceriping pisang dengan aneka rasa, home industri ini beroperasi di Desa 

Banjarwaru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

2. Kelebihan atau keunggulan home industri ini adalah dari segi aneha rasa 

yang diproduksi beraneka rasa dimana hal itu tidak dimiliki home industri 

lainnya. Selain itu produksi ceriping pisang menggunakan bahan baku 

pisang yang berkualitas tinggi sehingga menghasilkan produk ceriping 

pisang yang berkualitas juga. Namun, kelemahan home industri ini adalah 

teknologi yang digunakan untuk memproduksi ceriping pisang ini masih 

manual sehingga terbatas waktu jika ada pesanan banyak dari konsumen. 

5.2 Saran  

Saran yang diberikan kepada pemilik usaha adalah agar selalu menjaga 

kualitas produk, serta meningkatkan penggunaan teknologi modern agar dapat 

mengikuti perkembangan perdagangan pasar bebas. 
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Lampiran 2 

INDIKATOR PENELITIAN 

No Variabel Pokok Indikator 

Variabel 

Daftar Pertanyaan 

1. Profil home 

industriceriping pisang 

Lokasi 1. Geografis tempat usaha, 

lokasi, kondisi jalan dan 

ketersediaan angkutan 

2. Jenis produk 

3. Keungggulan produk 

4. Omset perbulan 

5. Pelanggan  

  Sumber Daya 

Manusia 

1. Jumlah tenaga kerja 

2. Kebutuhan dan 

ketersediaan tenaga kerja 

3. Kualifikasi pendidikan 

4. Lama hari dan jam kerja 

5. Peningkatan SDM dengan 

pelatihan 

2. Setrategi 

pengembangan bisnis 

home industri criping 

pisang 

Teknologi  1. Berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk produksi 

2. Alat produksi/mesin 

produksi 

3. Status alat produksi, 

pribadi/pinjam/sewa? 

4. Jumlah alat/mesin 

  Modal 1. Biaya produksi, bahan 

baku, operasional, 

karyawan 

2. Modal usaha dan atau 

jumlah investasi 

3. Sumber modal 

4. Manajemen keuangan 

  Pemasaran 1. Jumlah hasil produksi 

2. Jumlah barang yang terjual 

3. Jangkaun wilayah 

pemasaran 

4. Sistem distribusi barang 

5. Jenis promosi/iklan produk 

6. Kendala pemasaran 

7. Persaingan antar pegusaha 
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Lampiran 3 

HASIL WAWANCARA 

DAFTARPERTANYAAN 

Lokasi dan Kondisi Usaha 

1. Dimanakah lokasi usaha?Bagaimanakondisi jalan dan ketersediaan angkutan 

menuju tempat usaha? 

2. Jenis produk yang dibuat apa saja? Ada variasi produk tidak? 

3. Apkah keungggulan produk anda dibandingkan dengan produk sejenis? 

4. Berapa omset yang dihasilkan dalam satu bulan? 

5. Apakah anda mempunyai pelanggan tetap?  

Sumber Daya Manusia 

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang anda pekerjakan? 

2. Jumlah pekerja yang ada sekarang sudah memenuhi kebutuhan? Jika belum, 

bagaimana anda mendapatkan tambahan tenaga kerja baru? 

3. Kualifikasi pendidikan para pekerja anda? 

4. Berapa hari pekerja masuk dalam satu minggu? Bekerja dari jam berapa 

sampai jam berapa? 

5. Dalam rangka peningkatan SDM, apakah ada semacam pelatihan atau 

workshop untuk pekerja? 

Teknologi Usaha 

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk produksi dari bahan mentah 

sampai siap dijual? 
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2. Apakah proses produksi menggunakan alat/mesin? Apa saja?  

3. Jika iya, status alat produksi tersebut apakah kepemilikan 

pribadi/pinjaman/sewa? 

4. Berapa jumlah alat/mesin yang tersedia? 

Permodalan 

1. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk produksi, bahan baku, biaya operasional, 

dan menggaji karyawan? 

2. Berapa jumlah modal yang harus dikeluarkan? 

3. Sumber modal? Uang pribadi/pinjaman/investasi? 

4. Manajemen keuangan yang anda terapkan seperti apa? 

Pemasaran  

1. Berapa jumlah hasil produksi dalam sehari/ seminggu/ sebulan? Apakah ada 

waktu tertentu hasil produksi meningkat? 

2. Berapa jumlah produk yang terjual dalam sehari/ seminggu/ sebulan? Apakah 

ada waktu tertentu hasil penjualan meningkat? 

3. Dimana saja anda menjual produk anda? 

4. Bagaimana anda menjangkau pembeli? Apakah pembeli yang datang sendiri/ 

anda yang mengantarkan? 

5. Apakah promosi/iklan produk anda memberi hasil pada peningkatan jumlah 

penjualan? Jenis promosi yang anda lakukan, ikut pameran/ iklan koran/ 

online? 

6. Kendala yang dihadapi dalam pemasaran? 

7. Apakah ada persaingan antar pegusaha lain dengan produk yang sama? 
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Strategi Pengembangan 

1. Upaya-upaya apasajakah yang dilakukan untuk meningkatkan pemasaran 

produk? 

2. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pemasaran 

produk? Jika ada jelaskan? 

DAFTAR JAWABAN 

Lokasi dan Kondisi Usaha 

1. Lokasi jualan kami di pasar malam mas, kadang di tepi jalan yang strategis 

dan saya juga menerima pesanan. 

2. Saya disini ada dua produk mas, pisang dan kentang. Untuk pisang saya 

mempunyai berbagai variasi ada rasa coklat, keju, vanilla, susu, an 

original. 

3. Keunggulan produk saya adalah pisang yang kami gunakan untuk 

memproduksi pisang ini adalah pisang kepok mas. Kenapa saya memilih 

pisang kepok ini karena pisang ini sangat lembut sehingga ketika dibuat 

ceriping menjadi sangat bagus hasilnya dari segi rasa, kualitas ceriping 

pisang kami banyak diminati pembeli karena rasanya yang enak. 

4. Penghasilan kami sebulan ya kurang lebih Rp 4.500.000,- mas. Itu 

pendapatan kotor belum menggaji karyawan kami. 

5. Ada mas, biasanya saya mendapatkan langganan tetap ditoko-toko. 

Sumber Daya Manusia 

1. Jumlah karyawan tetap kami 2 mas. 
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2. Sudah mas, tetapi jika pesanan banyak dan menumpuk maka saya 

menambah jumlah karyawan dengan gaji harian mas. Sehingga karyawan 

saya tidak kwalahan dalam memproduksi ceriping tersebut. 

3. Saya tidak melakukan kualifikasi untuk mencari atau menerima karyawan 

mas, saya hanya berprinsip asal mereka mau bekerja keras, mau diajari 

memproduksi itu sudah cukup mas. Ditambah lagi usaha yang saya 

kembangkan ini kan juga tidak membutuhkan tenaga kerja yang spesifik, 

jadi semua yang mau bergabung menjadi karyawan saya terima. 

4. Karyawan saya bekerja 4 kali seminggu mas . Kerja jam 08.00 WIB dan 

jam 03.00 WIB biasanya sudah slesai. 

5. Tidak ada mas 

Teknologi Usaha 

1. Biasanya saya memproduksi bahan mentah sampai siap jual Cuma 

setengah hari mas. 

2. Saya masih manual mas. Alat yang saya gunakan pasah pisang, pisau, 

ember, wajan, kompor, dan las plastic. 

3. Alhmdllah milik pribadi mas. 

4. Ada 6 

Permodalan 

1. Untuk bahan baku sendiri saya beli pisang dipasar setiap sisir dengan 

harga Rp. 6.500,- mas . Terkadang jika lagi banyak pembeli sedangkan 

stok terbatas kita rebutan mas. Akibatnya kan harga bahan baku naik, 
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tetapi jika kita mau menaikan harga jual ceriping pisang tidak laku jika 

dijual mahal mas. Kalo karyawan sendiri saya gaji Rp. 25.000,- mas. 

2. Modal awal untuk mendirikan usaha home industry ini adalah sebesar Rp. 

700.000,- mas . 

3. Uang itu uang pribadi mas saya belum berani pinjam ke koperasi atau 

bank, kan pada awalnya saya ini mencoba dulu mas jadi tidak berani 

mengambil resiko jika langsung mengambil pinjaman bank. 

4. Modal manajemen keuangan dalam usaha yang kami jalankan bersifat 

kekeluargaan mas, yang labanya kami kelola scara bersama sama. 

Pemasaran 

1. Sehari biasanya jumlah hasil produksi kami 150 sampai 200 bungkus mas. 

Untuk setiap hari sabtu dan minggu jumlah orderanya meningkat karena 

banyak pelanggan yang meluangkan waktu bersama keluarganya 

untukjalan-jalan. 

2. Biasanya saya menjual produk saya di pasar malam mas, tepi jalan yang 

ramai dan strategis dan saya setorkan ditoko-toko juga. 

3. Untuk menjangkau pembeli saya menggunakan sistem jemput bola mas, 

jadi saya yang mencari pelanggan. 

4. Promosi/iklan sangat membantu mas, biasanya saya ikut dipameran-

pameran terdekat di desa saya. 

5. Kendala yang saya hadapi dalam pemasaran adalah cuaca yang tidak 

mendukung mas, itu sulit untuk kami mendistribusikan produk olahan 

ketoko-toko. Karena kami masih menggunakan sepeda motor, selain itu 
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kendala yang dialami adalah kejenuhan pasar karena produk olahan kami 

sehingga harus membuat inovasi-inovasi rasa agar pelanggan tidak bosan 

dengan produk kami. 

6. Ada mas, 6 . 

Strategi Pengembangan 

1. Untuk meningkatkan produk kami biasanya saya membuat kemasan 

produk kami menjadi semenarik mungkin mas. Selain itu kami juga 

membuat inovasi rasa baru supaya pelanggan kami tidak bosan dengan 

rasa yang itu-itu saja . 

2. Adam as, kejenuhan pasar. Banyak sekali persaingan pengusaha yang 

menjual produk olahan berbahan baku pisang, sehingga harus membuat 

inovasi-inovasi agar tetap bertahan di pasaran. Selain itu harga bahan baku 

yang tidak menentu juga dapat menjadi kendala. Karena disaat harga 

pisang naik kami tidak bisa menaikan harga produk kami . 
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Lampiran 4 

DOKUMENTASI 

PRODUK CERIPING PISANG 

 

PASAH PISANG (memotong pisang) 
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PENGGORENGAN CERIPING PISANG 

 

CERIPING PISANG JASMINE 

 


