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SARI 
 
 

Arifah, Tutik. 2011. Strategi Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram Di 
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si dan Dr. P. Eko Prasetyo, SE, M.Si. 
 
Kata kunci: Strategi Pengembangan, Industri Kecil, SDM, Permodalan, 
Pemasaran 
 Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan 
perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, yang melibatkan perubahan 
besar secara sosial dalam ekonomi. Di Kabupaten Semarang terdapat sektor 
industri kecil yang memiliki potensi besar yaitu industri kecil pengembang jamur 
tiram. Penelitian ini menarik permasalahan bagaimana profil industri kecil jamur 
tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?, bagaimana kondisi SDM, 
permodalan dan permasaran pada industri kecil pengembang jamur tiram di 
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang?, bagaimana strategi pengembangan 
industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten 
Semarang?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil industri 
kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, kondisi SDM, 
permodalan dan pemasaran pada industri kecil pengembang jamur tiram di 
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang,dan strategi pengembangan industri kecil 
jamur tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. 
 Populasi penelitian ini berjumlah 15 pengusaha. Variabel penelitian ini 
adalah Sumber Daya Manusia, Permodalan dan Pemasaran serta Faktor Internal 
dan Eksternal pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten 
Semarang. Metode pengumpulan datanya meliputi kuesioner (angket), wawancara 
dan dokumentasi. Metode analisis data adalah deskriptif persentase dan Analisis 
SWOT.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil industri kecil jamur tiram di 
Kecamatan Jambu yaitu ada sekitar 15 unit usaha industri kecil pengembang 
jamur tiram, yang tersebar di 4 desa yaitu Desa Gondoriyo, Desa Jambu, Desa 
Bedono dan Desa Genting. Kondisi sumber daya manusia (SDM) pada industri 
kecil jamur tiram dalam kondisi tidak baik yaitu sebesar 66,7%, kondisi 
permodalan sebagian besar dalam kondisi tidak baik yaitu sebesar 66,6% dan 
kondisi pemasaran sebagian besar dalam kondisi kurang baik yaitu sebesar 53,4%.  
 Kesimpulan dari penelitian adalah strategi yang diterapkan yaitu strategi 
konsentrasi melalui integrasi horizontal, artinya strategi yang diterapkan lebih 
defensif, yaitu menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan pendapatan. 
Saran yang diajukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Semarang yaitu 
pemberian pelatihan dan pembinaan kepada para pengusaha pengembang jamur 
tiram tentang pengelolaan jamur tiram yang over produksi. Saran yang diajukan 
untuk pengusaha adalah pengelolaan usaha dengan baik dan memenejemen 
keuangan usaha agar usaha pengembang jamur tiram dapat berkembang dengan 
baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan 

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, yang melibatkan perubahan 

besar secara sosial dalam ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diarahkan 

untuk meningkatkan output, penggunaan tenaga kerja, pengurangan ketimpangan, 

dan perubahan sikap mental masyarakat dan lembaga yang ada (Suryana, 2000:4). 

Adapun sasaran pembangunan yaitu meningkatkan persediaan dan 

memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa 

hidup, meningkatkan taraf hidup termasuk menambah atau mempertinggi 

pendapatan dan penyadiaan lapangan kerja dan memperluas jangkauan pilihan 

ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional (Suryana, 2000:6). Indikator 

yang dapat menilai suatu keberhasilan dari pembangunan ekonomi yaitu 

terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Namun, kesempatan kerja saat ini masih sulit hal ini 

dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan para pencari kerja yang tinggi.  

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 

mendapat perhatian serius baik dari Pemerintah maupun kalangan masyarakat 

luas, terutama karena kelompok unit usaha tersebut menyumbang sangat banyak 

kesempatan kerja dan oleh karena itu menjadi salah satu sumber penting bagi 

penciptaan pendapatan (Tambunan, 1999:307). Usaha Mikro, Kecil dan 
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Menengah (UMKM) banyak dilakukan di Indonesia karena dapat menyerap 

tenaga kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran hal ini dikarenakan 

industri kecil bersifat padat karya serta dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) banyak 

dilakukan oleh masyarakat di Indonesia mengingat struktur usaha yang 

berkembang selama ini bertumpu pada keberadaan industri kecil/menengah, 

meskipun dengan kondisi yang memprihatinkan, baik dari segi nilai tambah 

maupun dari segi keuntungan yang diperoleh. Industri kecil di Kabupaten 

Semarang mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai usaha 

untuk mengatasi masalah pengangguran dan pendapatan masyarakat, mengingat 

bahwa industri kecil teknologi yang umumnya digunakan dalam proses 

produksinya adalah teknologi padat karya. Berikut adalah perkembangan jumlah 

unit usaha industri kecil di Kabupaten Semarang dari tahun 2004-2008: 

Tabel 1.1 
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Di Kabupaten Semarang 

tahun 2004-2008 

 Sumber Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan & PM Kab. Semarang 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, perkembangan jumlah unit usaha kecil di 

Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik industri 

Jenis Data Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 

Industri Kecil       

- Formal Unit 923 1.003 1.108 1.240 1.256 

-Non Formal       

a.sentra 

b.non sentra 

IRT 

Unit 

Unit 

7.549 

12.975 

7.648 

12.975 

7.850 

12.992 

7.975 

13.000 

8.014 

13.018 



3 
 

 

kecil formal maupun industri kecil non formal. Industri kecil formal mengalami 

peningkatan jumlah unit usaha industri kecil dari tahun 2004 sampai tahun 2008 

yaitu sebanyak 324 unit usaha, pada industri kecil non formal sentra dari tahun 

2004 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan sebanyak 465 unit usaha, 

sedangkan pada usaha kecil non sentra IRT mengalami peningkatan jumlah unit 

usaha dari tahun 2004 sampai tahun 2008 yaitu sebanyak 43 unit usaha. 

Peningkatan unit usaha kecil diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya sektor 

industri kecil di Kabupaten Semarang. Semakin meningkatnya sektor industri 

kecil dapat membuka kesempatan kerja di sekitar industri serta meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

Tabel 1.2 
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Kabupaten Semarang 

Tahun 2004 sampai dengan 2008 
 

Jenis Data Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 

Industri Kecil       

- Formal Orang 9.250 9.848 10.548 11.303 12.047 

-Non Formal       

a.sentra 

b.non sentra IRT 

Orang 

Orang 

7.488 

10.697 

7.638 

10.910 

5.472 

7.815 

6.722 

9.602 

7.224 

9.982 
Sumber Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan & PM Kab. Semarang 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan 

jumlah tenaga kerja industri kecil di Kabupaten Semarang untuk industri kecil 

formal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, untuk industri kecil 

non formal mengalami fluktuatif. Pada tahun 2004 sampai tahun 2008 industri 

kecil formal mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 2.797 

orang, pada tahun 2006 industri kecil non formal sentra mengalami jumlah 
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penurunan tenaga kerja yaitu sebanyak 2.166 orang, sedangkan pada industri kecil 

non sentra IRT mengalami penurunan jumlah tenaga kerja yaitu pada tahun 2006 

sebanyak 3.095 orang. Hal ini menujukkan bahwa industri kecil infomal sentra 

maupun non sentra IRT pada tahun 2006 mengalami penurunan jumlah tenaga 

kerja, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan jumlah 

tenaga kerja. 

Di Kabupaten Semarang banyak terdapat industri kecil seperti, industri 

kecil makanan, minuman, meubel, kerajinan, bahan bangunan, bengkel, konveksi 

dll. Salah satu sektor industri kecil yang potensial di Kabupaten Semarang adalah 

industri kecil jamur tiram. Sentra industri kecil jamur tiram terbesar terdapat di 

Kabupaten Semarang adalah Kecamatan Jambu. Industri kecil jamur tiram di 

Kecamatan jambu dibagi menjadi 2 jenis industri, yaitu industri kecil pembibitan 

dan pengembangan jamur tiram. Berikut ini disajikan Tabel 1.3 perbandingan 

jumlah industri kecil pembibitan dan pengembangan jamur tirm di Kecamatan 

Jambu. 

Tabel 1.3 
Perbandingan Jumlah Industri Kecil Pembibitan dan Pengembangan  

Jamur Tiram Kecamatan Jambu 

No. Desa 
Jumlah Unit Usaha Jamur Tiram 

Pembibitan Pengembangan 
1 Gondoriyo - 9 
2 Jambu - 1 
3 Bedono 1 4 
4 Genting 35 1 

Total  36 15 

 
Sumber Data: Data Primer diolah dan Dinas Perindustrian ,Perdagangan & PM Kab. Semarang. 
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Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat perbandingan jumlah industri kecil 

jamur tiram di Kecamatan Jambu yang terbagi menjadi industri kecil pembibitan 

dan pengembangan jamur tiram. Jumlah industri kecil pembibitan jamur tiram 

sebanyak 36 industri, sedangkan jumlah industri pengembangan jamur tiram 

sebanyak 15 industri atau kurang dari ½ jumlah industri pembibitan jamur tiram. 

Perbedaan jumlah industri kecil jamur tiram antara industri kecil pembibitan dan 

pengembangan jamur tiram tidak terlepas dari adanya beberapa faktor. Diantara 

beberapa factor tersebut seperti harga jual jamur tiram di Kecamatan Jambu masih 

rendah dibandingkan dengan harga jual didaerah lain dan permintaan jamur tiram 

di Kecamatan Jambu masih rendah dibandingkan dengan daerah lain, serta apabila 

terjadi over produksi para pengusaha pengembang jamur tiram di Kecamatan 

Jambu tidak bisa mengelola jamur tersebut. Industri pengembangan jamur tiram di 

Kecamatan Jambu perlu ditingkatkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan 

para pengusaha pengembang jamur tiram di daerah tersebut. Sebagai salah satu 

Kecamatan yang mengembangkan jamur tiram, Kecamatan Jambu memiliki 4 

Desa yang mengembangkan jamur tiram yaitu Desa Gondorio, Desa Bedono, 

Desa Jambu, dan Desa Genting dengan jumlah unit usaha sebanyak 15 unit dan 

jumlah kapasitas produksi sebesar 246 kg/hari. Berikut adalah rincian rata-rata 

kapasitas produksi Jamur tiram di Kecamatan Jambu: 

Tabel 1.4 
Rata-Rata Kapasitas Produksi Jamur Tiram di Kecamatan Jambu per hari 

Nama Desa Jumlah Unit Usaha Kapasitas Produksi 
1. Desa Gondoriyo 9 Unit 91 kg/hari 
2. Desa Jambu 1 Unit 15 kg/hari 
3. Desa Bedono 4 Unit 90 kg/hari 
4. Desa Genting 1 Unit 50 kg/hari 

Total  15 Unit 246 kg/hari 

Sumber Data: Data Primer diolah dan Dinas Perindustrian ,Perdagangan & PM Kab. Semarang. 
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan tanggal 27 Juli 2010, dengan 

Bp. Munasikin (pengembang dan pembibit jamur tiram) di Desa Genting 

menyatakan bahwa permintaan bibit jamur tiram lebih banyak dari luar 

Kecamatan Jambu, seperti Sumowono, Ambarawa, Temanggung, Ungaran dll. 

Padahal industri pengembangan jamur tiram dapat menjadi industri yang 

potensial. Dalam menjalankan usaha pengembangan jamur tiram, para 

pengembang jamur tiram sering mendapatkan masalah yang berkaitan dengan 

SDM, modal dan pemasaran.  

Kendala yang dihadapi terkait SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu masih 

kurangnya pengetahuan para pengusaha jamur  tentang cara pengembangan jamur 

tiram, serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan hasil panen yang over 

produksi padahal jamur tiram dapat diolah menjadi olahan makanan. Berdasarkan 

Uraian tersebut di atas, maka perlu diadakan penelitian dengan judul ”Strategi 

Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram Di Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Profil Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang? 

2. Bagaimana kondisi SDM, permodalan dan permasaran pada industri kecil 

Jamur Tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang? 
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3. Bagaimana Strategi Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui profil industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi SDM, Permodalan dan 

pemasaran pada Industri Kecil Pengembangan Jamur Tiram di Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang. 

3. Untuk merumuskan Strategi Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram di 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca pada 

khususnya bidang pemgembangan industri kecil menengah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

tentang industri pengembangan jamur. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-

lembaga yang terkait pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan 

perkembangan industri kecil jamur tiram. 
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b. Bagi pengusaha pada industri kecil jamur tiram di Kabupaten Semarang, 

penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan untuk 

mengembangkan industri kecil jamur tiram di Kabupaten Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Strategi Pengembangan 

2.1.1. Pengertian Strategi 

Dalam Rangkuti (2009:56) terdapat definisi strategi dari beberapa pakar 

strategi yaitu menurut Hayes dan Wheel Wright (1978), strategi mengandung arti 

semua kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan, termasuk di dalamnya 

pengalokasian suber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut Hill 

(1989), strategi merupakan suatu cara yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur 

dan pemasaran, semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif corporat 

melalui agragesi. 

Menurut Juch dan Glueck (1997) strategi adalah rencana yang disatukan, 

komprehensif dan terpadu yang menghubungkan keunggulan strategi (strategic 

advantage) perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk 

memastikan bahwa sasaran dasar perusahaan akan dicapai dengan pelaksanaan 

yang tepat oleh organisasi. 

2.1.2. Konsep Strategi 

Menurut Rangkuti (2009:4) konsep-konsep strategi ada dua yaitu: 

a.    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 
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perusahaan yang memiliki “Distinctive Competence”. Distinctive 

Competence menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Menurut 

Day dan Wensley (dalam Rangkuti, 2009:5), identifikasi Distinctive 

Competence dalam suatu organisasi meliputi : 

1) Keahlian tenaga kerja 

2) Kemampuan sumber daya 

Dua faktor tersebut menyababkan perusahaan dapat lebih unggul 

dibandingkan dengan pesaingnya . keahlian sumber daya manusia yang 

tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih 

efektif dibandingkan dengan pesaing. 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 diciptakan melalui 

penggunaan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan, 

seperti peralatan dan proses produksi yang canggih, penggunaan jaringan 

saluran distribusi cukup luas, penggunaan sumber bahan baku yang 

tinggi kualitasnya dan brand image yang positif serta sistem reservasi 

yang terkomputerisasi.  

b. Competetive Advantage merupakan pilihan strategi yang dilakukan 

perusahaan untuk merebut peluang pasar. Menurut Porter (dalam 

Rangkuti, (2009:6) dibagi menjadi 3 yaitu: 
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1) Keunggulan Biaya Menyeluruh (Cost leadership) 

 Menurut Porter (2008:32) pencapaian posisi biaya keseluruhan 

yang rendah seringkali menuntut bagian pasar relative yang tinggi atau 

kelebihan yang lain, seperti akses yang menguntungkan kepada bahan 

baku. Selain itu juga perlu untuk merancang produk agar mudah dibuat, 

menjual banyak lini produk yang berkaitan untuk menebarkan biaya, 

serta melayani kelompok pelanggan yang besar guna membangun 

volume. Penerapan strategi biaya rendah mungkin memerlukan investasi 

modal pendahuluan yang besar untuk peralatan modern, penetapan harga 

harga yang agresif dan kerugian awal untuk membina bagian pasar 

bagian pasar yang tinggi pada akhirnya dapat memungkinkan skala 

ekonomis dalam pembelian yang akan semakin menekan biaya. 

2) Diferensiasi 

 Diferensiasi merupakan strategi yang baik untuk menghasilakan 

laba diatas rata-rata dalam suatu industri karena strategi ini menciptakan 

posisi yang aman untuk mengatasi kekuatan pesaingan, meskipun 

dengan cara yang berbeda dari strategi keunggulan biaya. Deferensiasi 

memberikan penyekat terhadap persaingan karena adanya loyalitas dari 

merek pelanggan dan mengakibatkan berkurangnya kepekaan terhadap 

harga. Deferensiasi juga meningkatkan marjin laba yang menghindarkan 

kebutuhan akan posisi biaya rendah (Porter, et al: 2008:34).   
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3) Fokus 

 Strategi biaya rendah dan deferensiasi ditunjukkan untuk mencapai 

sasaran di keseluruhan industri, maka strategi fokus dibangun untuk 

melayani target tertentu secara baik. Strategi ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa perusahaan dengan demikian akan mampu melayani 

target strateginya yang sempit secara lebih efektif dan efisien ketimbang 

pesaing yang bersaing lebih luas.  

2.1.3. Tipe-Tipe Strategi 

Dalam Rangkuti (2009:7) strategi dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe 

strategi yaitu: 

a. Strategi Manajemen 

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh 

manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya 

strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi 

pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya. 

b. Strategi Investasi 

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya 

apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau 

berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, startegi pembangunan 

kembali divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.  

c. Strategi Bisnis 

Strategi bisnis ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena 

strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi 
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pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, dan strategi- 

strategi yang berhubungan dengan keuangan. 

d. Strategi Bersaing 

 

 

 

 

Faktor Intern                                                                                       Faktor Ekstern 

Perusahaan                                                                                          Perusahaan 

 

 

 

Gambar 2.1 Konteks Strategi Bersaing Dirumuskan 
                           Sumber: Porter, et al: 2008:xvii 

Keterangan: 

 Gambar 2.1 melukiskan bahwa pada tingkat yang terluas perumusan 

strategi bersaing harus mempertimbangkan empat faktor utama yang menentukan 

batas-batas yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan berhasil. Kekuatan dan 

kelemahan perusahaan merupakn profil dan kekayaan dan ketrampilannya relatif 

terhadap pesaing, meliputi sumber daya keuangan, posisi teknologi, identifiksi 

merek, dll. Kekuatan dan kelemahan yang dikombinasikan nilai-nilai tersebut 

menentukan batas intern (bagi perusahaan) terhadap strategi bersaing yang dapat 

diterapkan oleh perusahaan dengan berhasil. Batas-batas ekstern ditentukan oleh 

industri dan lingkungannya yang lebih luas. Peluang dan ancaman industri 

Kekuatan dan 
kelemahan 
perusahaan 

Peluang dan 
Ancaman 
Industri 
(Ekonomi dan 
Teknologi 

Nilai-nilai yang 
dianut para 
Eksekutif Kunci 

Harapan 
Masyarakat 

 
Strategi 
Bersaing 
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menentukan lingkungan persaingan, dengan resiko serta imbalan potensial yang 

menyertainya. Harapan masyarakat mencerminkan dampak dari hal-hal seperti 

kebijakan pemerintah, kepentingan sosial, adat istiadat yang berkembang, dan 

banyak lagi yang lain terhadap perusahaan. Keempat faktor ini harus 

dipertimbangkan sebelum suatu bisnis dapat mengembangkan perangkat tujuan 

dan kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan (Porter,et al :2008:xvii). 

Strategi pengembangan usaha (Kartasasmita, 1996:5) merupakan upaya 

dalam mangantisipasi masalah-masalah yang timbul dan dapat memberikan arah 

kegiatan operasional dalam pelaksanaan kegiatan industri. Dalam strategi  

pengembangan usaha kecil harus ada strategi yang tepat, yang meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: 

1. Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, di samping juga 

teknologi, manajemen, dan segi-segi lainya yang penting. 

2. Peningkatan akses pada pasar, yang meliputi suatu spektrum kegiatan yang 

luas, mulai dari pencadangan usaha, sampai pada informasi pasar, bantuan 

produksi, dan prasarana serta sarana pemasaran.  Khususnya, bagi usaha kecil 

di pedesaan, prasarana ekonomi yang dasar dan akan sangat membantu adalah 

prasarana perhubungan. 

3. Kewirausahaan, dalam hal ini pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. 

4. Kelembagaan ekonomi dalam arti  luas  adalah pasar. Memperkuat pasar 

adalah penting, tetapi hal itu harus disertai dengan pengendalian agar 
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bekerjanya pasar tidak melenceng dan mengakibatkan melebarnya 

kesenjangan.  

5. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis bagi 

pengembangan usaha ekonomi rakyat. 

 
2.2. Pengertian Industri 

Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang 

menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang 

digunakan, proses, bentuk produk akhir, dan konsumen akhir. Dalam arti yang 

lebih luas, industri dapat didefinisikan kumpulan perusahaan yang memproduksi 

barang dan jasa dengan elastisitas silang (cros elasticitas of demand) yang positif 

dan tinggi (Kuncoro, 2007:167). 

Pengertian menurut Sandy (1985:154) industri adalah usaha untuk 

memproduksi barang jadi dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses 

penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan 

harga satuan yang serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin. 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah 

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri (dalam Disperindag & PM Kab. Semarang, 2008:1). Dari 

definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa industri adalah kegiatan yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai tinggi dan mempunyai nilai tambah untuk 

penggunaannya. 
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Golongan industri berdasarkan jumlah tenga kerja, yaitu: 

1. Industri besar menggunakan jumlah tenaga kerja antara 100 orang/lebih. 

2. Industri sedang menggunakan jumlah  tenaga kerja antara 20-99 orang. 

3. Industri kecil menggunkan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang. 

4. Industri rumah tangga menggunakan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. 

(dalam Disperindag & PM Kab. Semarang, 2008:3). 

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Industri juga dapat 

dibedakan berdasarkan tingkat investasinya yaitu: 

1. Industri besar dengan tingkat investasi lebih dari 1 milyar 

2. Industri sedang dengan tingkat investasi 1 milyar-200 juta 

3. Industri kecil dengan tingkat investasi 200 juta-5 juta 

4. Industri kerajinan rumah tangga dengan tingkat investasi kurang dari 5 juta. 

Untuk keperluan pengembangan sektor industri sendiri (industrialisasi), 

serta berkaitan dengan administrasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 

industri di Indonesia digolongkan berdasarkan hubungan arus produknya menjadi: 

1. Industri Hulu, terdiri dari: 

a. Industri dasar kimia 

b. Industri mesin, logam dasar dan elektronika 

2. Industri hilir yang terdiri atas: 

a. Aneka industri 

b.  Industri kecil 

Industri merupakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak terlepas dari 

kondisi konsentrasi geografis. Konsentrasi akvitas ekonomi dalam suatu negara 
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menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses selektif dipandang 

dari dimensi geografis. Proses kluster merupakan ciri yang menonjol dari industri-

industri manufaktur, tidak hanya industri besar dan menengah tetapi juga industri 

kecil dan rumah tangga. Kluster secara umum didefinisikan sebagai konsentrasi 

geografis subsektor-subsektor manufaktur yang sama (Kuncoro, 2007:163). 

Menurut Marshall (dalam Kuncoro, 2007:196), kluster industri muncul karena 

adanya konsentrasi pekerja terampil, berdekatannya para pemasok spesialis, dan 

ketersedianya fasilitas untuk mendapatkan pengetahuan.  

 
2.3. Industri Kecil 

Industri kecil merupakan industri yang tergolong dalam batasan Usaha 

Kecil, yang menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil 

adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 

Rp. 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan banguna 

tempat usaha, paling banyak Rp.200 juta (Sudisman,et al:1996:5 dalam Kuncoro, 

2007:365). Menurut Tambunan (1999:20) industri kecil adalah kegiatan industri 

yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjanya merupakan anggota 

keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Karakteristik industri 

kecil disebutkan antara lain sebagai berikut: 

a. Proses produksi lebih mechanized dan kegiatannya dilakukan di tempat 

khusus (pabrik) yang biasanya berlokasi di samping rumah si pengusaha atau 

pemilik usaha. 

b. Sebagain tenaga kerja yang bekerja di industri kecil adalah pekerja bayaran 

(wage labour). 
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c. Produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang cukup 

sophisticated. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

30/4/Kep./Dir. Tanggal 4 April 1997, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha 

yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), milik warga negara Indonesia, serta 

berbentuk usaha perseorangan, bagan usaha tidak berbadan hukum atau badan 

usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi (dalam Rachmat, 2005:14). 

Sedangkan berdasarkan UU No. 9/1995 (dalam Anoraga, 2002:225) tentang 

Usaha Kecil yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat 

yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang. Usaha 

kecil yang dimaksud meliputi juga usaha kecil informal dan usaha kecil 

tradisional. Adapun usaha kecil informal adalah berbagai usaha yang belum 

terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani 

penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, 

pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah 

usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara 

turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya. 

Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil, namun agaknya usaha 

kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya 



19 
 

 

pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan 

industri dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus 

pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat 

dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit 

formal, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari 

modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang 

perantara, dll. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki 

status badan hukum. Keempat dilihat menurut golongan industri tampak bahwa 

hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha 

industri makanan, minuman, tembaku, lalu diikuti oleh kelompok industri barang 

galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, dll 

(Kuncoro, 2007:365).  

 
2.4.Perkembangan Usaha Kecil 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha kecil dalam upaya 

meningkatkan keuntungan menurut tim dosen STIE YKPN (2001:39-40) yaitu: 

1. Pengalaman. 

2. Modal. 

3. Lokasi. 

4. Lembaga demografis konsumen. 

5. Strategi manajemen persediaan. 

6. Pesaing. 

7. Administrasi keuangan. 
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Sedangkan menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, ciri-ciri 

dari usaha yang berkembang adalah: 

1. Adanya peningkatan setelah diberi kredit. 

2. Peningkatan produktivitas, seperti penambahan tenaga kerja. 

3. Biasanya usaha kecil di Indonesia berorientasi pasa usaha jangka pendek yaitu 

mendapatkan keuntungan dalam jangka singkat. 

4. Modal meningkat dibandingkan dengan modal sebelum memperoleh kredit. 

Upaya-upaya pengembangan usaha kecil berdasarkan pasal 14 UU No. 

9/1995 (dalam Anoraga, 2002:229) tentang usaha kecil dirumuskan bahwa 

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil dalam bidang :  

a. Produksi dan pengolahan 

b.  Pemasaran  

c. Sumber Daya Manusia 

d. Teknologi. 

Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 15 dan 16 UU tentang usaha kecil 

bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan 

pembangunan dalam bidang produksi dan pengolahan dengan: 

1. Meningkatkan kemampuan manajemen serta tekhnik produksi dan pengolahan 

2. Meningkatkan kemampuan rancangan bangun dan perekayasaan 

3. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan 

pengolahan bahan baku, bahan penolong dan kemasan. 
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 Usaha kecil sebagai salah satu penyangga dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat merupakan fenomena menarik yang perlu diikuti terus dan dibina 

sehingga dapat tumbuh dan berperan lebih besar dalam perekonomian Indonesia. 

Jumlah pengusaha demikian banyak, mereka bukan semakin berkembang tetapi 

semakin menurun lalu bangkrut. Ada yang bertahan dalam bisnisnya, sebagian 

berkembang pesat, tetapi tidak jarang yang hanya berjalan ditempat (Anoraga, 

2002:269).  

 Di Indonesia banyak terdapat industri kecil dengan beragam jenis usaha. 

Dengan keberadaan industri kecil menengah di Indonesia telah memiliki peran 

yang sangat penting di dalam perekonomian nasional, terutama dalam aspek-

aspek, seperti peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, 

pembangunan ekonomi pedesaan dan peningkatan ekspor non-migas (Anoraga, 

2002:249). Selain itu industri kecil telah terbukti tahan terhadap gejolak pasang 

surut perekonomian global. Namun demikian, dalam proses usahanya industri 

kecil di Indonesia banyak menghadapi berbagai masalah seperti dalam proses 

produksi dimana dipengaruihi oleh faktor-faktor produksi seperti SDA, SDM, 

Modal, Teknologi dan masalah pemasaran. Pembinaan usaha kecil harus lebih 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha 

menengah. Disadari pula bahwa, pengembangan usaha kecil menghadapi 

beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen 

sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya 

kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil 

tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, seperti kelemahan dalam 
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memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam 

struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-

sumber permodalan, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya 

manusia, keterbatasan usaha kerja sama antar pengusaha kecil, iklim usaha yang 

kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan, pembinaan yang telah 

dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian 

masyarakat terhadap usaha kecil (Kuncoro, 2007:368). 

2.4.1 Teori Fungsi Produksi 

Dalam Irawan dan M. Suparmoko (2002: 80), disebutkan bahwa banyak 

hal yang menentukan berhasilnya perkembangan ekonomi. Faktor-faktor tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. 

Kapasitas produksi suatu perekonomian dapat dilihat dari suatu fungsi produksi. 

Fungsi produksi yaitu suatu hubungan antara input dan output. Input adalah 

barang-barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Output 

adalah barang-barang yang dihasilkan dari kombinasi-kombinasi input tersebut. 

fungsi produksi dapat dinyatakan bahwa Y= f (L,K,R,T,S). Dimana Y merupakan 

besarnya output; L adalah besarnya/ jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk 

keperluan produksi; K adalah kapital yang tersedia untuk keperluan produksi, R 

menunjukkan banyaknya sumber-sumber alam riil, T menunjukkan teknologi 

yang digunakan, sedangkan S adalah karakteristik sosial budaya yang 

mempengaruhi. 

 Dalam Sadono Sukirno (2002:6) menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau 
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yang diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan  untuk memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam peekonomian 

dibedakan kepada empat jenis, yaitu: Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja (SDM), 

Modal dan Keahlian Keusahawanan. 

2.4.2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Modal utama dalam pembangunan yang tidak kalah pentingnya selain 

sumber daya manusia yang dilengkapi dengan ketrampilan, adalah sumber daya 

alam dan teknologi. Kualitas sumber daya manusia di negara-negara sedang 

berkembang pada umumnya sangat rendah. Kualitas sumber daya manusia yang 

sangat rendah dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja 

(Suryana,2000:83).   

Menrut Taliziduhu Ndraha (2002:7) dalam bukunya Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, SDM atau human resources adalah penduduk yang siap, 

mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan 

organisasional. Istilah karyawan digunakan terhadap tenaga organik tataran 

rendah, sementara istilah pegawai digunakan terhadap tenaga organik tingkat 

menengah (White collar) ke atas. Menurut UU RI No.13 tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan 

kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan nasional.   
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Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang 

mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan 

kepada tiga golongan berikut (Sukirno,  2002:7) : 

1. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah 

pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. 

2. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari 

pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu dan ahli 

mereparasi TV dan radio. 

3. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup 

tinggi dan ahli dalam bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi dan 

insinyur. 

Menurut Basu Swastha (2000:263) tenaga kerja dapat dibedakan sesuai 

dengan fungsinya, yaitu: 

1. Tenaga Kerja Eksekutif 

Tenaga kerja yang mempunyai tugas dalam pengambilan keputusan dan 

melaksanakan fungsi organik manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, mengordinir dan mengawasi. 

2. Tenaga Kerja Operatif 

Tenaga kerja pelaksana yang melaksanakan tugas-tugas tertentu yang 

dibebankan kepadanya. Tenaga kerja operatif dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Tenaga kerja terampil (skilled labour) 

b. Tenaga kerja setengah terampil (semi skilled labour) 

c. Tenaga kerja terampil (unskilled labour)  
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2.4.3. Permodalan 

Dalam menjalankan suatu usaha modal merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam suatu industri. Modal menurut Polak (dalam Bambang Riyanto, 

1999:18) adalah kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Modal 

dalam pengertian ekonomi umumnya mencakup benda-benda seperti tanah, 

gedung, mesin-mesin alat-alat perkakas dan barang produktif lainnya untuk suatu 

kegiatan usaha.  

Modal dalam arti sempit adalah sejumlah nilai uang yang dipergunkan 

dalam membelanjai semua keperluan usaha. Modal dalam pengertian umum 

mencakup benda-benda seperti tanah, gedung, mesin-mesin, alat-alat perkakas dan 

barang produktif lainnya untuk kegiatan usaha (Sriyadi, 1991:109).  

Sehubungan dengan kegiatan usaha, modal dibedakan menjadi dua yaitu 

(Sriyadi, 1991:111): 

1. Modal Tetap (Fixed Capital) 

Modal tetap adalah semua benda-benda modal yang dipergunakan terus 

menerus dalam jangka lama pada kegiatan produksi, seperti tanah, gedung, 

mesin, alat-alat perkakas dan sebagainya.  

2. Modal Bekerja (Working Capital) 

Modal bekerja adalah modal untuk mendapat operasi perusahaan seperti 

pembalian vahan dasar dan vahan habis pakai, membiayai upah dan gaji, 

membiayai pengiriman dan transportasi, biaya penjualan dan reklame, biaya 

pemeliharaan dan sebagainya. 

Jenis modal menurut Bambang Riyanto ( 1999, 227) ada 2, yaitu : 
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1. Modal Asing  

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya 

sementara bekerja didalam perusahaan dan bagi perusahaan yang 

bersangkutan. Modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus 

dibayar kembali. Ada 3 macam modal asing yaitu:  

a. Modal asing / utang jangka pendek yaitu modal asing yang jangka 

waktunya paling lama satu tahun ( short term debt). 

b. Modal asing / utang jangka menengah yaitu modal asing yang jangka 

waktunya antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun ( intermediate term 

debt). 

c. Modal asing / utang jangka panjang yaitu modal yang jangka waktunya 

lebih dari 10 tahun ( long term debt). 

2. Modal Sendiri  

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan yang tertanam didalam perusahaan untuk waktu yang tidak 

tertentu lamanya. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam 

bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal industria yang 

berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan.  

Sumber modal yang mungkin digali oleh industri kecil antara lain dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok yaitu sumber dana intern dan sumber dana 

ekstern (Anoraga, 2002: 267). 

1. Sumber-sumber ekstern dapat terdiri dari pihak lain bukan bank, bank, modal 

ventura. 
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2. Sumber- sumber Intern terdiri dari : 

a. Tabungan pribadi yaitu dana tabungan pemilik. 

b.  Laba yang ditahan yaitu dana yang diperoleh dari sisa laba yang tidak 

diambil bagi perusahaan kecil atau tidak dibagikan bagi koperasi. 

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan usaha kecil untuk mendapatkan 

pembiayaan untuk modal dasar maupun untuk langkah- langkah pengembangan 

usahanya yaitu: melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan 

bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), hibah, dan jenis-jenis pembiayaan lainnya. Dalam 

Anoraga (2002:268), modal ventura adalah suatu bentuk penyertaan modal yang 

bersifat sementara ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (PPU) yang ingin 

mengembangkan usahanya, namun mengalami kesulitan dalam pendanaan.  

2.4.4. Pemasaran 

Menurut Ferno (1992:11) pemasaran merupakan pandangan bisnis secara 

keseluruhan, sebagai usaha-usaha integrasi untuk menyamakan pembeli dan 

kebutuhannya serta untuk promosi, menyalurkan produk atau servis untuk mengisi 

kebutuhan tersebut. Tujuan fundamental dari pemasaran cukup sederhana yakni 

menambah peluang bisnis.  

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Dari pengaruh berbagai 

faktor tersebut, masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan 

produk yang memiliki nilai komoditas (Rangkuti, 2009: 48). Pemasaran 
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merupakan proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan 

dan menukarkan produk yang bernilai satu sama lain (Kotler, 2000:19).  

Dari definisi - definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran 

adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, 

budaya, politik, ekonomi dan manajerial dengan menciptakan, menawarkan dan 

menukarkan produk yang mempunyai nilai komoditas.  

Unsur-unsur utama pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur 

utama, yaitu (Rangkuti, 2009:49) : 

1. Unsur Strategi Persaingan 

Unsur strategi persaingan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Segmentasi pasar, adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk 

kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. 

b. Targeting, adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar 

yang akan dimasuki. 

c. Positioning, adalah penetapan posisi pasar.  

2. Unsur Taktik Pasar 

Terdapat dua unsur taktik pemasaran: 

a. Diferensiasi, yang berkaitan dengan cara membangun strategi pemasaran 

dalam berbagai aspek di perusahaan. Kegiatan membangun strategi 

pemasaran inilah yang membedakan deferensiasi yang Pdilakukan suatu 

perusahaan dengan yang dilakukan perusahaan lain.  

b. Bauran pemasaran, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai 

produk, harga, promosi dan tempat. 

3. Unsur Nilai Pemasaran 

Nilai pemasaran dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
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a. Merk atau brand, Nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai yang 

dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. 

b. Pelayanan atau service, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa 

pelayanan kepada konsumen. 

c. Proses, yaitu nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk 

membuat setiap karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab 

dalam proses memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung. 

 
2.5. Penelitian Terdahulu 

Mengutip skripsi dari Indar Wahyu Hidayat, yang berjudul Analisis 

Strategi Pengembangan Usaha Industri Kecil Batu Mulia Di Kecamatan Donorojo 

Kabupaten Pacitan (2009). Hasil penelitian menunjukkan analisis SWOT pada 

industri kecil batu mulia di Kecamatan Donorojo mengungkapkan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan meliputi ketersediaan tenaga kerja, 

prioritas pekerjaan utama dan peralatan yang cukup modern. Kelemahan meliputi 

kurangnya kemampuan dalam promosi dan pemasaran, minimnya jenis desain dan 

bahan baku lokal sulit didapat. Peluang meliputi dukungan dari perhatian 

pemerintah, peluang pasar yang luas, lokasi yang mudah dijangkau dan 

produktifitas yang stabil. Ancaman meliputi kontinuitas bahan baku dan 

persaingan lokal dan nasional.  

Hasil analisis dengan menggunakan matriks SWOT terdiri strategi SO, 

WO, ST dan WT. Strategi SO meliputi : 

1. kebijakan positif pemerintah agar pelaku industri tetap 

mempertahankan sebagai pekerjaan utama 

2. Meningkatkan kualitas SDM untuk memperluas pasar  
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3. perhatian pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan untuk 

mempertahankan kualitas peralatan  

4. peralatan yang modern untuk mempertahankan/meningkatkan 

produktivitas 

Strategi WO meliputi: 

1. Meningkatkan promosi agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas 

2. memanfaatkan kemudahan akses lokasi untuk perluas pasar dan 

mendatangkan bahan baku 

3. perhatian pemerintah dalam promosi dan pemasaran produk 

4. menambah variasi desain agar produksivitas tetap stabil 

Strategi ST meliputi:  

1. membuat wadah kerjasama antar pelaku industri karena kesamaan visi 

agar bisa mengurai persaingan lokal dan berani bersaing dengan daerah 

lain. 

Strategi WT meliputi: 

1. menciptakan desain baru untuk menghadapi persaingan 

2. mendatangkan bahan baku dari luar daerah agar keberlangsungan 

bahan baku tetap ada. 

 
2.6. Kerangka Berpikir 

Dalam industri pengembangan jamur tiram di Kecamatan Jambu, tidak 

terdapat masalah terkait dengan bahan baku dikarenakan Kecamatan Jambu 

merupakan sentra pembibitan jamur terbesar di Kabupaten Semarang. Dengan 

tersedianya bahan baku yang mudah diperoleh, seharusnya banyak pengembang 

jamur tiram di Kecamatan Jambu. Tetapi pada kenyataannya pengembang jamur 

tiram di Kecamatan Jambu masih sedikit. Hal tersebut disebabkan dalam proses 

pengembangan jamur tiram menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya 
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pengetahuan para pengusaha jamur tentang cara pengembangan jamur tiram dan 

pengelolaan jamur hasil panen yang over produksi.  

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep tahap-tahap penelitiannya secara 

teoritis. Kerangka pemikiran ini diambil dari Indar Wahyu Hidayat (2009) dan 

P.Eko prasetyo (dalam jurnal strategi pemberdayaan industri kecil dan kerajinan, 

2004), dengan dikembangkan kembali sesuai dengan penelitian ini. Kerangka 

pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang diharapkan memberi gambaran 

mengenai jalannya penelitian secara keseluruhan serta dapat mengetahui secara 

jelas dan terarah. Kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan pada digambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik 

(Sugiyono, 2009:8).  

 

3.2. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:80). Populasi 

penelitian ini adalah pengusaha pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu 

yaitu sebanyak 15 unit pengembang jamur tiram yang tersebar di 4 (empat) Desa 

yaitu Desa Gondoriyo, Desa Bedono, Desa, Jambu dan Desa Genting. Berikut 

tabel populasi dalam penelitian ini: 
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Tabel 3.1 
Daftar Pemilik Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu  
 

No Nama Alamat 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Soni Fauzi A. 
Jaelani 
Supriyadi 
Teguh Ehsanto 
Ehsantoso 
Misbah Anwari 
Yuli 
Maya 
Nuhri 
Munasikin 
Ari Antoko 
Totok 
Aris 
Anto 
Sumiyati 

Gondoriyo 
Gondoriyo 
Gondoriyo 
Gondoriyo 
Gondoriyo 
Gondoriyo 
Gondoriyo 
Gondoriyo 
Gondoriyo 
Genting 
Bedono 
Bedono 
Bedono 
Bedono 
Jambu 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa sajayang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:38). Adapun variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. SDM (Sumber Daya Manusia) 

Tenaga kerja adalah para pekerja yang bekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 

Variabel SDM dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut: 

- Jumlah tenaga kerja 

- Alokasi waktu  

- Tingkat pendidikan 
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2. Permodalan 

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional 

perusahaan dalam proses produksi. 

Variabel Permodalan dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut 

- Nilai modal kerja  

- Sumber modal  

3. Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan ekonomi dan manajerial dengan 

menciptakan, menawarkan dan menukarkan produk yang mempunyai nilai 

komoditas.  

Variabel Pemasaran dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut: 

- Unit yang terjual (output) 

- Omset 

- Daerah pemasaran 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat diskriptif kuantitatif dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara kuesioner, 

wawancara serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas-

dinas terkait. 

 

3.5.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya ( Sugiyono, 2009:142 ). Metode ini digunakan untuk mencari 
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data primer untuk mengumpulkan data tentang kondisi SDM, Permodalan dan 

Pemasaran pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner pilihan 

ganda dimana setiap item soal disediakan 4 (empat) jawaban dengan skor masing- 

masing sebagai berikut: 

1. Jawaban A dengan skor 4 

2. Jawaban B dengan skor 3 

3. Jawaban C dengan skor 2 

4. Jawaban D dengan skor 1 

 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil (Sugiyono, 2009:137). Dengan 

wawancara ini informasi tentang data-data yang berhubungan dengan penelitian 

dapat diperoleh melalui wawancara dengan pengusaha, pemerintah terkait dan 

lain-lain. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari pengusaha industri 

kecil jamur tiram di wilayah Kecamatan Jambu yaitu, Desa Gondoriyo, Desa 

Jambu, Desa Bedono dan Desa Genting. Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

data tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada industri kecil 

jamur tiram.  
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3.5.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data atau informasi 

tentang hal yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan jalan melihat kembali 

sumber tertulis yang lalu baik berupa angka atau keterangan (Arikunto, 

2006:231). Metode ini digunakan untuk memperoleh data fisik dan kondisi usaha 

industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yaitu di Desa Gondoriyo, Desa 

Jambu, Desa Bedono dan Desa Genting. 

 

3.6. Valitidas dan Reliabilitas Penelitian 

3.6.1.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

koesioner. Dalam pengujian validitas dengan menggunakan pengujian validitas isi 

yaitu dengan membandingkan isi instrumen dengan indikator, secara teknis 

pengujian validitas isi dapat dibantu dengan menggunkan kivi-kisi instrumen. 

Dalam kisi-kisi instrumen terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolok 

ukur dan nomor butir (item) pertanyaan atau pertanyaan yang telah dijabarkan dari 

indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan mudah dan sistematis (Sugiyono, 2009:129).  

3.6.2. Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Pengujian reliabilias menggunakan rumus alpha, yaitu: 
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Pengambilan keputusannya adalah apabila r hitung (r11) > dar r tabel maka 

instrumen dapat dikatan reliabel. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Data hasil penelitian ditabulasi dan dianalisis. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

3.7.1. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan dan 

meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Penelitian 

deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberi gambaran atau 

penegasan suatu konsep, menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan 

status subyek penelitian  (Wirartha, 2006:154). Analisis ini untuk mengetahui 

tentang profil industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu. 

3.7.2. Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui faktor- faktor yang 

mempengaruhi usaha industri kecil pengembangan jamur tiram dan tingkat 

perkembangan usaha yaitu secara Deskriptif  Persentase. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta–fakta dan sifat–sifat populasi atau daerah tertentu. Analisis 

deskripsi dapat dilengkapi dengan penggambaran secara persentase atau tabel. 

Adapun rumus Deskriptif Persentase adalah sebagai berikut : 

% = 
N
n  x 100% 

% : Persentase yang diperoleh. 
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n : Jumlah skor yang diperoleh dari data. 

N : jumlah skor ideal (Muhammad Ali, 1992 : 184) 

Langkah–langkah menggunakan rumus Deskriptif Persentase adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberi nilai di daftar pertanyaan dengan menggunakan skor sebagai berikut : 

1. Jawaban A diberi skor 4 

2. Jawaban B diberi skor 3 

3. Jawaban C diberi skor 2 

4. Jawaban D diberi skor 1 

2. Menghitung persentase dengan rumus: 

 DP =  n x 100% 
           N 

Keterangan : 

    n  : Nilai yang diperoleh 

N : Jumlah nilai keseluruhan   

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variable dari perhitungan deskriptif presentase 

kemudian ditafsirkan kedalam kalimat. Cara menentukan kriteria adalah : 

1. Menetukan angka persentase tertinggi 

  %100X
maksimalskor
maksimalskor

 

  %100
4
4 X = 100 % 

2. Menentukan angka persentase terendah 
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  %100min X
maksimalskor

imalskor
 

  %100
4
1 X = 25 % 

3. Menentukan rentang persentase  

  100 %-25 % = 75 % 

4. Menentukan kelas interval 

  75 % : 4 = 18,75 % 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut selanjutnya skor diperoleh 

(dalam %) dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria. Dengan panjang kelas interval 18,75% dan presentase terendah 25% 

dapat dibuat criteria, dalam jenjang kriteria ini penulis mengelompokkan menjadi 

4 kriteria yaitu sangat baik, baik, kurang baik dan tidak baik. 

Tabel 3.2 
Kategori Deskriptif Persentase 

 
No Interval Persentase Kategori 
1 81,26 – 100 Sangat Baik 
2 62,51 - 81,25 Baik 
3 43,76 - 62,50 Kurang Baik 
4 25,00 - 43,75 Tidak Baik 

 

3.7.3. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi industri kecil jamur tiram. Análisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Perencanaan strategis industri kecil jamur 
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tiram (kekuatan, kelemahan, peluang dan anacaman) dalam kondisi yang ada pada 

saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi (Rangkuti, 2009:19). Berikut 

adalah langkah-langkah selanjutnya setelah diperoleh analisis mengenai kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman pada industri kecil pengembang jamur tiram: 

1) Identifikasi faktor- faktor internal dan eksternal 

Identifikasi faktor- faktor internal dan eksternal ini diperoleh dengan 

memanfaatkan seluruh hasil analisis. Selanjutnya informasi yang diperoleh 

diklasifikasikan. Hal ini dilihat pada format tabel berikut ini: 

Tabel 3.3  
Analisis Faktor Internal dan Eksternal 

 
Faktor- faktor Strategi 
Internal dan Eksternal 

Bobot Rating Bobot x 
Rating 

Kekuatan    
Kelemahan    
Peluang    
Ancaman    

  Sumber : Rangkuti, 2009 hal 24-25 

Keterangan: 

Pemberian bobot masing- masing skala mulai 1,0 (paling penting) sampai 0,0 

(paling tidak penting), berdasarkan pengaruh tersebut. Semua bobot tersebut tidak 

boleh melebihi skor total 1,00. Pemberian rating untuk masing-masing faktor- 

faktor dengan skala mulai dari empat sampai dengan satu, berdasarkan pengaruh 

faktor tersebut terhadap kondisi sektor industri kecil jamur tiram. Pemberian nilai 

rating untuk faktor kekuatan dan peluang yang bersifat positif semakin besar 

diberi rating 4. Tetapi bila kecil diberi rating 1. Pemberian nilai rating kelemahan 

dan ancaman yang bersifat negatif semakin besar diberi rating 1, tetapi bila kecil 

diberi rating 4. 
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2)  Matrik Internal Eksternal 

                             Total Skor Faktor Strategi  Internal 
   Kuat           Rata-rata    Lemah 

               4.0                   3.0                           2.0                    1.0 
   4.0  

                                    
                   Tinggi 
 
                             
                            3.0 
 
Total skor  
Faktor  
Strategis    Menengah 
Eksternal                                           

     2.0 
 
 
Rendah 
                                          
                                   
                                   

      1.0       
 

Gambar 3.1 Gambar Internal-Eksternal Matrik 
 
Keterangan : 

I     : Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal 

II    : Strategi konsentrasi melalui integrasi horisontal 

III   : Strategi turnaround 

IV  : Strategi stabilitas 

 V : Strategi konsentrasi melalui integrasi horisontal atau stabilitas (tidak ada 

perubahan dalam pendapatan). 

VI  : Strategi divestasi 

VII : Strategi diversifikasi 

 
I 

Pertumbuhan

 
II 

Pertumbuhan  

 
III 

Penciutan 
 

 
IV 

Stabilitas 

 
V 

Pertumbuhan 

 
VI 

Penciutan 
Stabilitas 

 
VII 

Pertumbuhan

 
VIII 

Pertumbuhan 

 
IX 

Likuidasi 
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VIII: Strategi diversifikasi konsentrik 

IX   : Strategi likuiditas (tidak berkembang) 

Sumber : Rangkuti, 2009 hal 151 

 Setelah mengumpulkan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

usaha industri kecil pengembang jamur tiram, tahap selanjutnya adalah 

memanfaatkan informasi tersebut kedalam rumusan strategi. 

 Matrik dibawah ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang 

dan ancaman yang dihadapi sektor industri kecil pengembang jamur tiram 

sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik 

ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. 

Tabel 3.4 

Matrik SWOT  

                               IFAS 
 
EFAS 

STRENGHTS (S) 
 Tentukan faktor-

faktor kekuatan 
internal 

WEAKNESSES (W) 
 Tentukan faktor-

faktor kelemahan 
internal 

OPPORTUNITIES (O) 
 Menentukan faktor-

faktor peluang 
eksternal 

STRATEGI SO 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang 

STRATEGI WO 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang 

TREATHS (T)  
 Menentukan faktor-

faktor  ancaman 
eksternal 

 

STRATEGI ST 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk mengatasi ancaman

STRATEGI WT 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari ancaman 

Sumber : Freddy Rangkuti, 2009:31 

Keterangan : 

a Strategi SO  
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Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.  

b Strategi ST  

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi 

ancaman. 

c Strategi WO  

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d Strategi WT  

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat difensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Jambu 

a. Keadaan Geografi 

Kecamatan Jambu merupakan salah satu dari 19 Kecamatan di wilayah 

Kabupaten Semarang, yang terletak di wilayah strategi yang di lintasi jalan 

proprinsi yang menghubungkan kota Semarang dan Yogyakarta. Lima puluh 

persen lebih Desa terletak di wilayah perbukitan, memiliki penduduk padat 

dengan kondisi tanah relatif subur.  

Batas - batas Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang : 

Sebelah Utara : Kecamatan Sumowono dan Bandungan 

Sebelah Selatan : Kecamatan Banyu Biru 

Sebelah Timur : Kecamatan Ambarawa 

Sebelah Barat : Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. 

 Secara administratif Kecamatan Jambu terbagi atas 10 Desa yaitu, Bedono, 

Brongkol, Gemawang, Genting, Gondoriyo, Jambu, Kebondalem, Kelurahan, 

Kuwarasan, dan Rejasari. Luas wilayah Kecamatan Jambu adalah 5.386,75 Ha, 

dan mempunyai ketinggian rata–rata 450 m diatas permukaan laut. 

4.1.2 Profil Industri Kecil Jamur Tiram Di Kecamatan Jambu  

Industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang 

tersebar di 4 desa antara lain Desa Gondoriyo, Desa Jambu, Desa Bedono dan 
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Desa Genting.  Terdapat sekitar 15 industri kecil jamur tiram dengan jumlah unit 

terbanyak terletak di Desa Gondoriyo yaitu ada 9 industri kecil jamur tiram.  

Dalam penelitian ini yang diungkap dari profil usaha industri kecil jamur 

tiram di Kecamatan Jambu ialah : tahun mulai usaha, latar belakang mendirikan 

usaha, modal awal, daerah pemasaran, bahan baku, umur pengusaha, tingkat 

pendidikan, pekerjaan pokok pengusaha dan status kepemilikan usaha. 

4.1.2.1 Pertumbuhan Usaha  

Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan usaha pada industri kecil 

jamur tiram di Kecamatan Jambu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Pertumbuhan Usaha Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu  
 

No Desa ∑  Pertumbuhan Usaha Industri Kecil Jamur Tiram 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Gondoriyo 9 - - - - - - 8 1 - 
2. Jambu 1 - - - - - 1 - - - 
3. Bedono 4 - - - - - 3 - - 1 
4. Genting 1 1 - - - - - - - - 
 Jumlah 15 1 0 0 0 0 4 8 1 1 
 Persentase 

(%) 
100 6,67 0 0 0 0 26,67 53,33 6,67 6,67 

              Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Dari Tabel 4.1 diketahui bahwa perkembangan usaha industri kecil jamur 

tiram di Kecamatan Jambu yaitu pada tahun 2002 di Desa genting sebanyak 1 unit 

usaha (6,67%), tahun 2007 tumbuh industri pengembang jamur tiram sebanyak 4 

unit (26,67%) yaitu 1 unit di Desa Jambu dan 3 unit usaha di Desa Bedono, tahun 

2008 tumbuh industri pengembang jamur tiram sebanyak 8 unit usaha (53,33%) 

yaitu di Desa Gondoriyo, tahun 2009 tumbuh 1 unit usaha pengembang jamur 

tiram yaitu di Desa Gondoriyo, serta pada tahun 2010 tumbuh 1 unit usa yaitu di 
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Desa Bedono. Hal ini menunnjukkan bahwa jumlah industri kecil pengembang 

jamur tiram di Kecamatan Jambu sangat sedikit, yaitu hanya 15 unit usaha. 

4.1.2.2 Latar Belakang Mendirikan Usaha  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa latar belakang 

pemilik mendirikan usaha jamur tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Latar Belakang Mendirikan Usaha Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu  
 

No Desa ∑  
Latar Belakang Mendirikan Usaha 

Usaha Pokok  Usaha Sampingan  
1. Gondoriyo 9 4 5 
2. Jambu 1 - 1 
3. Bedono 4 3 1 
4. Genting 1 1 - 
 Jumlah 15 8 7 
 Persentase (%) 100 53,3 46,7 

      Sumber : Data Primer diolah (2011) 

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa latar belakang pengusaha 

mendirikan industri kecil jamur tiram yaitu sebagai usaha pokok sebesar 53,3% 

atau 8 pengusaha, tepatnya pada tahun 2008 di Desa Gondoriyo mendapatkan 

pelatihan dari pemerintah Kabupaten Semarang dan mendapatkan bantuan modal 

dari PNPM Mandiri. Sedangkan untuk usaha sampingan sebesar 46,7% atau 7 

pengusaha. Hal ini menunnjukkan bahwa sebagian besar industri kecil jamur tiram 

di Kecamatan Jambu adalah sebagai usaha pokok bagi pemiliknya.  

4.1.2.3 Modal Awal Pengusaha  

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendirikan usaha, 

tanpa modal yang mencukupi maka usaha yang dibangun tidak akan berjalan 
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dengan normal. Untuk mengetahui besarnya modal awal yang digunakan oleh 

pengusaha pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.3 
Modal Awal  Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu  
 

No Desa ∑  Modal Awal 
> 5 juta 3-5 juta 1-3 juta < 1juta 

1. Gondoriyo 9 - - 2 7 
2. Jambu 1 - - 1 - 
3. Bedono 4 - 1 3 - 
4. Genting 1 1 1 -- - 
 Jumlah 15 1 1 6 7 
 Persentase (%) 100 7 7 40 46 

    Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa modal awal yang digunakan oleh para 

pemilik industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu adalah pengusaha yang 

menggunakan modal awal lebih dari 5 juta ada 1 pengusaha atau sebesar 7%, yang 

menggunakan modal awal sebesar 3 juta - 5 juta ada 7% atau 1 pengusaha, yang 

menggunakan modal awal sebesar Rp. 1 juta - 3 juta ada 40% atau 6 pengusaha. 

Sedangkan pengusaha yang menggunakan modal kurang dari 1 juta dengan 

jumlah 7 awal sebesar nominal tersebut (46%). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar penggunaan modal awal dalam memulai usaha pada 

industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu di bawah 1 juta karena sebagian 

besar pengusaha memulai usaha dari skala kecil. 

4.1.2.4 Daerah Pemasaran 

Daerah pemasaran yang di maksud dalam hal ini adalah daerah dimana 

hasil jamur tiram dijual kepada konsumen. Untuk lebih jelasnya mengenai daerah 
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pemasaran yang dilakukan oleh para pengusaha industri kecil jamur tiram di 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 
Daerah Pemasaran Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

No Kode Responden Daerah Pemasaran 

1 Resp-1 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu. 
2 Resp-2 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu. 
3 Resp-3 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu. 
4 Resp-4 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu. 
5 Resp-5 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu. 
6 Resp-6 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu. 
7 Resp-7 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu 
8 Resp-8 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu 
9 Resp-9 Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu 
10 Resp-10 Ambarawa, Bandungan, Ungaran. 
11 Resp-11 Ambarawa, Bandungan. 
12 Resp-12 Ambarawa, Bandungan, Ungaran. 
13 Resp-13 Ambarawa, Bandungan, Ungaran. 
14 Resp-14 Ambarawa, Bandungan. 
15 Resp-15 Ambarawa, Bandungan. 

        Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa daerah pemasaran jamur tiram di 

Kecamatan Jambu yaitu daerah Ambarawa, Bandungan, Ungaran dan Jambu. 

Walaupun demikian dalam hal pemasaran masih menjadi hambatan dikarenakan 

sebagian besar dari para pengusaha jamur tiram dalam memasarkan jamur masih 

tergantung kepada tengkulak. Dalam pemasaran jamur tiram para pengusaha 

hanya memasarkan di wilayah Kabupaten Semarang, hal ini dikarenakan jamur 

tiram sendiri tidak dapat bertahan lama. 

4.1.2.5 Bahan Baku 

Bahan baku untuk pengembangan jamur tiram yaitu berupa log bibit jamur 

yang terbuat dari serbuk kayu. Log bibit jamur tiram dapat diperoleh dengan 
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mudah di Desa Sodong Genting yang merupakan sentra pembibitan jamur terbesar 

di Kabupaten Semarang. Harga 1 log bibit jamur tiram yaitu Rp. 1250,00. 

4.1.2.6 Jenis Kelamin Pengusaha 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jenis kelamin 

pengusaha pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut :  

Tabel 4.5 
Jenis Kelamin Pengusaha Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

No Desa ∑  Jenis Kelamin Pengusaha 
Laki-laki Perempuan 

1. Gondoriyo 9 7 2 
2. Jambu 1 - 1 
3. Bedono 4 4 - 
4. Genting 1 1 - 
5. Jumlah 15 12 3 
6. Persentase (%) 100 80 20 

         Sumber :  Data Primer diolah (Tahun 2011) 

 

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pengusaha pada industri kecil jamur 

tiram di Kecamatan Jambu lebih banyak pengusaha laki–lakinya yaitu sebesar 

80% atau 12 pengusaha, sedangkan untuk pengusaha perempuan sebesar 20% atau 

3 pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha industri kecil 

jamur tiram yang ada di Kecamatan Jambu berjenis kelamin laki-laki, dimana 

laki-laki lebih kreatif dalam berusaha dan tenaga maupun fisiknya lebih kuat dari 

pada perempuan, disamping itu laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang 

bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.  

4.1.2.7 Umur Pengusaha  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa umur pengusaha 

pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut :  
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Tabel 4.6 
Umur Pengusaha Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

No Desa ∑  Umur Pengusaha (tahun) 
< 25  26-30 31-35 > 35 

1. Gondoriyo 9 - - 3 6 
2. Jambu 1 - - - 1 
3. Bedono 4 - - 2 2 
4. Genting 1 - 1 - - 
 Jumlah 15 0 1 5 9 
 Persentase (%) 100 0 6,67 33,33 60 

        Sumber :  Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa umur pengusaha industri kecil jamur tiram di 

Kecamatan Jambu yaitu 1 pengusaha (6,7%) berumur 29 tahun, 5 pengusaha 

(33,3%) berumur antara 31-35 tahun dan 9 pengusaha (60%) berumur lebih dari 

35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha berada di usia 

lebih dari 35 tahun, karena rentang umur lebih dari 35 tahun merupakan umur 

yang sudah tidak produktif apabila melamar kerja di instansi baik swasta maupun 

pemerintah sehingga mereka membuka usaha sendiri. Umur seseorang dapat 

mempengaruhi stamina serta tenaga dalam bekerja. 

4.1.2.8 Tingkat Pendidikan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa tingkat pendidikan 

pengusaha pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut :  

Tabel 4.7 
Tingkat Pendidikan Pengusaha Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

No Desa ∑  Tingkat Pendidikan 
PT SLTA SLTP SD 

1. Gondoriyo 9 1 - 1 7 
2. Jambu 1 - - - 1 
3. Bedono 4 1 - 1 2 
4. Genting 1 - 1 - - 
 Jumlah 15 2 1 2 10 
 Persentase (%) 100 13,3 6,7 13,3 66,7 

         Sumber :  Data Primer diolah (Tahun 2011) 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

pengusaha industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yang tamat perguruan 

tinggi sebesar 13,3% atau 2 pengusaha yaitu di Desa Gondoriyo dan Bedono, 

sedangkan pengusaha yang tamat SLTA/SMT/SMEA sebesar 6,7% atau 1 

pengusaha yaitu di Desa Genting, tamat SLTP sebesar 13,3%  atau 2 pengusaha 

yaitu berada di Desa Gondoriyo dan Bedono. Sedangkan pengusaha yang tingkat 

pendidikannya tamat SD sebesar 66,7% atau 10 pengusaha yaitu di Desa 

Gondoriyo, Jambu dan Bedono. Diketahui bahwa tingkat pendidikan pengusaha 

industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagian besar pengusahanya 

berpendidikan SD. 

4.1.2.9 Pekerjaan Pokok Pengusaha 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa pekerjaan pokok 

pengusaha pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Pekerjaan Pokok Pengusaha Pada Industri Kecil Jamur Tiram 

di Kecamatan Jambu 
 

No Desa ∑  Pekerjaan Pokok 
Wirausaha Petani/Buruh/Lainnya

1. Gondoriyo 9 4 5 
2. Jambu 1 - 1 
3. Bedono 4 3 1 
4. Genting 1 1 - 
 Jumlah 15 8 7 
 Persentase (%) 100 53,3 46,7 

   Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Berdasarkan data tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pekerjaan pokok 

pengusaha pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yang mempunyai 

pekerjaan pokok sebagai wirausaha dalam arti mereka memang fokus pada usaha 
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pengembangan jamur tiram sebanyak 53,3% yang terdiri dari 3 Desa yaitu Desa 

Gondoriyo sebanyak 4 wirausaha, Desa Bedono sebanyak 3 wirausaha dan Desa 

Genting sebanyak 1 wirausaha. Sedangkan yang mempunyai pekerjaan pokok 

sebagai petani/ buruh/ ibu rumah tangga/ guru dalam arti usaha jamur tiram hanya 

sebagai usaha sampingan sebanyak 46,7% yaitu di Desa Gondoriyo sebanyak 5 

pengusaha, 1 pengusaha di Desa Jambu dan 1 pengusaha di Desa Bedono . Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha industri kecil jamur tiram di 

Kecamatan Jambu yaitu sebagai wirausaha.  

4.1.2.10 Status Kepemilikan Usaha  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa status kepemilikan 

usaha pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Status Kepemilikan Usaha Pada Industri Kecil Jamur Tiram 
 di Kecamatan Jambu 

 

No Desa ∑  Status Kepemilikan Usaha 
Sendiri Kelompok 

1. Gondoriyo 9 9 - 
2. Jambu 1 1 - 
3. Bedono 4 3 - 
4. Genting 1 1 - 
 Jumlah 15 15 - 
 Persentase (%) 100 100 0 

               Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Berdasarkan data tabel 4.9 dapat diketahui bahwa status kepemilikan 

usaha pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yaitu sebesar 15 unit 

usaha (100%) merupakan usaha milik sendiri, yang terdiri dari Desa Gondoriyo 

sebanyak 9 unit, Desa Jambu sebanyak 1 unit, Desa Bedono sebanyak 4 unit dan 

Desa Genting sebanyak 1 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa industri kecil 
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pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu merupakan usaha pribadi dan tidak 

terdapat usaha kelompok. Hal tersebut akan berpengaruh tehadap cara 

pengelolaan usaha serta keberlangsungan usaha bagi setiap industri jamur tiram di 

daerah tersebut.  

 
4.1.3 Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

4.1.3.1  Uji Validitas  

Pengujian validitas dengan menggunakan pengujian validitas isi yaitu 

dengan membandingkan isi instrumen dengan indikator, secara teknis pengujian 

validitas isi dapat dibantu dengan menggunkan kivi-kisi instrumen. Dalam kisi-

kisi instrumen terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolok ukur dan 

nomor butir (item) pertanyaan atau pertanyaan yang telah dijabarkan dari 

indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan mudah dan sistematis (Sugiyono, 2009:129). Berikut adalah 

tabel kisi-kisi Instrumen pada industri kecil pengembang jamur tiram di 

Kecamatan Jambu: 

Tabel 4.10 
Kisi-Kisi Instrumen 

 
No. Variabel Indikator Nomor Item(soal) 
1. SDM Jumlah tenaga kerja 

Alokasi waktu 
Tingkat pendidikan 

1-3 
6-7 
5 

2. Permodalan Nilai modal kerja 
Sumber modal 

1-5 
6 

3. Pemasaran Unit yang terjual (output) 
Omset 
Daerah sasaran 

2 
3 
5 
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4.1.3.2 Uji Reabilitas 

Hasil uji reliabilitas instrumen yang menggunakan rumus alpha adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 
Uji Reliabilitas Penelitian9 

 
No. r hitung ( ) r tabel Keterangan 

1. 0,752 0,514 R hitung ( ) > r atabel 

 

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa r hitung ( ) sebesar 0,752 , r 

tabel pada agregat kepercayaan 5% dengan n =15 sebesar 0,514, maka dapat 

disimpulkan bahwa r hitung ( ) > r tabel yang berarti bahwa instrumen 

penelitian reliabel (lihat lampiran hal 94-95)   

 

4.1.4 Kondisi Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan Jambu  

4.1.4.1 Sumber Daya Manusia  (SDM) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa kondisi SDM pada 

industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut : 

Tabel 4.12 
Deskripsi Jawaban Pada Variabel SDM 

 
Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 - 100 Sangat baik 0 0 
62,51 - 81,25 Baik 0 0 
43,76 – 62,50 Kurang baik 5 33,3% 
25,00 - 43,75 Tidak baik 10 66,7% 

Jumlah   100 
Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 
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Berdasarkan tabel 4.12, sebanyak 33,3% responden menyatakan kondisi 

SDM dalam industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu dalam kriteria kurang 

baik, sedangkan kondisi atau keadaan SDM dengan kriteria tidak baik sebesar 

66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi SDM pada industri 

kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu dalam kondisi tidak baik karena dilihat 

dari kurangnya pengetahuan pengusaha cara pengembangan jamur tiram yang 

benar serta pengolahan jamur pasca produksi yang over produksi.  

a. Penggunaan Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa rata–rata tingkat 

pendidikan tenaga kerja pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu 

sebagai berikut : 

Tabel 4.13 
Penggunaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil jamur tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  
Jumlah Penggunaan Tenaga Kerja 

> 10 
orang 

8 - 10 
orang 

5 – 7 
orang 

< 4 
orang 

Gondoriyo 9 - - - 9 
Jambu 1 - - - 1 
Bedono 4 - - - 4 
Genting 1 - - 1 - 

Jumlah 15 0 0 1 14 
Persentase (%) 100 0 0 6,7 93,3 

         Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Dari Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa penggunaan jumlah tenaga 

kerja pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yang menggunakan 

tenaga kerja kurang dari  4 orang sebesar 93,3% yaitu di Desa Gondoriyo, Desa 

Jambu dan Desa Bedono, sedangkan yang menggunakan tenaga kerja antara 5 -7 

orang sebesar 6,7% yaitu di Desa Genting. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 
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besar penggunaan tenaga kerja pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan 

Jambu adalah kurang 4 orang, sebagian besar tenaga kerjanya merupakan anggota 

keluarga. Hal ini berkaitan dengan besarnya biaya produksi dan pendapatan yang 

diperoleh pengusaha. 

Tabel 4.14 
Penggunaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil jamur tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

No Desa ∑  Penggunaan Tenaga Kerja 
Dari Keluarga Luar Keluarga 

1. Gondoriyo 9 9 - 
2. Jambu 1 1 - 
3. Bedono 4 2 2 
4. Genting 1 - 1 
 Jumlah 15 12 3 
 Persentase (%) 100 80,00 20,00 

  Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa penggunaan jumlah 

tenga kerja pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebanyak 12 

pengusaha atau sebesar 80,00% menggunakan tenaga kerja dari keluarga, yang 

berada di Desa Gondoriyo, Desa Jambu dan Desa Bedono. Sedangkan sebanyak 3 

pengusaha atau sebesar 20,00% menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga, 

yaitu Desa Bedono dan Desa Genting. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

pengusaha jamur tiram di Kecamatan Jambu menggunakan tenaga kerja dari 

keluarga. 

b. Pendidikan Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa rata-rata tingkat 

pendidikan tenaga kerja pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu 

sebagai berikut : 
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 Tabel 4.15 
Pendidikan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  Pendidikan Tenaga Kerja 
PT SLTA SLTP SD 

Gondoriyo 18 2 1 3 12 
Jambu 2 - - 1 1 
Bedono 8 - - 4 4 
Genting 5 - 4 - 1 

Jumlah 33 2 5 8 18 
Persentase (%) 100 6,06 15,15 24,24 54,54 

       Sumber :  Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Dari Tabel 4.15 bahwa pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja pada industri 

kecil pengembang Jamur Tiram di Kecamatan Jambu sebanyak 33 orang. Rata-

rata tingkat pendidikan tenaga kerja pada industri kecil jamur tiram yaitu di Desa 

Gondoriyo tingkat perguruan tinggi sebanyak 2 orang (6,06%), tingkat SLTA 

sebanyak 5 orang (15,15%), tingkat SLTP sebanyak 8 orang (24,24%) dan tingkat 

SD sebanyak 18 orang (54,54%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

tenaga kerja pada industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu 

berpendidikan SD. 

c. Jam Kerja  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jam kerja pada 

industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut : 

Tabel 4.16 
Jam Kerja Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  
Jam Kerja 

>12 jam 9-12 jam 5-8 jam Tidak terikat 
jam kerja 

Gondoriyo 9 - - - 9 
Jambu 1 - - - 1 
Bedono 4 - - 2 2 
Genting 1 - - 1 - 

Jumlah 15 0 0 3 12 
Persentase (%) 100 0 0 20 80 

     Sumber :  Data Primer diolah (Tahun 2011) 
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Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa jam kerja pada 

industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu tidak terikat jam kerja sebesar 

80% yang sebagian besar berada di Desa Gondoriyo yaitu sebanyak 9 unit, Desa 

Jambu 1 unit, Desa Bedono 2 unit, sedangkan jam kerja antara 5-8 jam sebesar 

20% yang berada di Desa Bedono sebanyak 2 unit dan Desa Genting sebanyak 1 

unit. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan jam kerja pada 

industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu tidak terikat jam 

kerja karena pada industri kecil ini banyak yang menggunakan tenaga kerja dari 

keluarga. 

d. Hari Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa hari kerja pada 

industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut : 

Tabel 4.17 
Hari Kerja Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  Hari Kerja dalam 1 Minggu 
7 hari 6 hari 5 hari 4 hari 

Gondoriyo 9 9 - - - 
Jambu 1 1 - - - 
Bedono 4 2 2 - - 
Genting 1 - 1 - - 

Jumlah 15 12 3 0 0 
Persentase (%) 100 80 20 0 0 

     Sumber :  Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Dari Tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa hari kerja pada industri kecil 

jamur tiram di Kecamatan Jambu yaitu dengan hari kerja sebanyak 7 hari sebesar 

80% yaitu berada di Desa Gondoriyo sebanyak 9 unit, Desa Jambu 1 dan Desa 

Bedono 2 unit, sedangkan hari kerja sebanyak 6 hari sebesar 20% yaitu berada di 
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Desa Bedono dan Genting. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jam kerja 

pada industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu sebanyak 7 hari 

dalam seminggu, hal ini masih berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja dari 

keluarga yang tidak terikat waktu. 

e. Pelatihan Kerja Untuk Pengusaha  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa pelatihan kerja 

untuk pengusaha pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai 

berikut : 

Tabel 4.18 
Pelatihan Kerja Untuk Pengusaha Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  
Dalam 1 Tahun 

3 kali 2 kali 1 kali Tidak ada 
pelatihan  

Gondoriyo 9 - 9 - - 
Jambu 1 - - - 1 
Bedono 4 - - - 4 
Genting 1 - - - 1 

Jumlah 15 0 9 0 6 
Persentase (%) 100 0 60 0 40 

     Sumber :  Data Primer diolah (Tahun 2011) 

 

Dari Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa responden yang mengaku ada 

pelatihan 2 kali dalam setahun sebanyak 60% atau 9 pengusaha, sedangkan yang 

mengaku tidak ada pelatihan sebesar 40% yaitu berada di Desa Jambu, Bedono 

dan Genting. Hal ini menunjukkan bahwa tidak meratanya pelatihan yang 

diberikan oleh pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait ke beberapa desa, 

pelatihan dari pemerintah tersebut hanya berada di Desa Gondoriyo. 
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4.1.4.2 Permodalan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa kondisi permodalan 

pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut : 

Tabel 4.19 
Deskripsi Jawaban Pada Variabel Permodalan  

 
Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 - 100 Sangat baik 0 0 
62,51 - 81,25 Baik 1 6,7% 
43,76 - 62,50 Kurang baik 4 26,7% 
25,00 - 43,75 Tidak baik 10 66,6% 

Jumlah  15 100 
Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi permodalan 

pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu dengan kriteria baik sebesar 

6,7%, kriteria kurang baik sebesar 26,7%%, sedangkan kriteria tidak baik sebesar 

66,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi permodalan pada 

industri kecil pengembang Jamur tiram di Kecamatan Jambu tidak baik, karena 

sebagian besar modal yang dimiliki pengusaha terbatas .  

a. Nilai Investasi 

Nilai investasi dalam penelitian ini adalah jumlah modal dan keseluruhan 

kekayaan yang dimilki pada usaha industri kecil jamur tiram. Berdasarkan 

penelitian dapat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.20 
Nilai Investasi Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  Nilai Investasi 
> 21 juta 15-21 juta 8-14 juta 1-7 juta 

Gondoriyo 9 - - - 9 
Jambu 1 - - - 1 
Bedono 4 - 0 2 2 
Genting 1 - 0 1 - 

Jumlah 15 0 0 3 12 
Persentase (%) 100 0 0 20 80 

      Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 



61 
 

 

Dari Tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa nilai investasi pada industri 

kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu senilai 8-14 juta sebanyak 20% atau 3 

pengusaha yaitu di Desa Bedono dan Genting, sedangkan antara 1-7 juta sebanyak 

80% atau 12 pengusaha yaitu berada di Desa Gondoriyo sebanyak 9 pengusaha, 

Desa Jambu 1 pengusaha dan di Desa Bedono 2 pengusaha. Hal ini menujukkan 

bahwa sebagian besar nilai investasi pada industri kecil jamur tiram senilai antara 

1-7 juta, hal ini dikarenakan sebagian besar nilai investasi pada industri kecil 

pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagian besar masih dalam skala 

yang kecil.  

b. Biaya Pembelian Bahan Baku 

Biaya untuk pembelian bahan baku tiap bulan berdasarkan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.21 
Pembelian Bahan Baku Pada Industri Kecil  

Jamur Tiram di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  Tiap Bulan 
> 4 juta 3-4 juta 1-2 juta < 1 juta 

Gondoriyo 9 - - - 9 
Jambu 1 - - - 1 
Bedono 4 - 1 2 1 
Genting 1 1 - - - 

Jumlah 15 1 1 2 11 
Persentase (%) 100 6,7 6,7 13,3 73,3 

     Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Berdasarkan Tabel 4.21 diketahui bahwa biaya pembelian bahan baku 

pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu setiap bulan yaitu baku lebih 

dari 4 juta sebesar 6,7% atau 1 unit usaha yang berada di Desa Genting, 

pembelian bahan baku antara 3-4 juta sebesar 6,7% atau 1 unit usaha yang berada 
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di Desa Bedono, pembelian bahan baku antara 1-2 juta sebesar 13,3% atau 2 unit 

usaha yang berada di Desa Bedono. Sedangkan pembelian bahan kurang dari 1 

juta sebesar 73,3% yaitu berada di Desa Gondoriyo sebanyak 9 unit, Desa Jambu 

sebanyak 1 unit dan di Desa Bedono sebanyak 1unit usaha. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku tiap bulan 

pada industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan jambu yaitu kurang 

dari 1juta, karena bahan baku berupa log bibit jamur tiram yang di gunakan 

mudah didapat di daerah tersebut, serta dengan harga log bibit jamur yang murah 

sehingga biaya yang dikeluarkan tiap bulan tidak terlalu tinggi.  

c. Sumber Modal 

Modal yang digunakan pengusaha dalam menjalankan usahanya beasal 

dari modal pribadi, modal pinjaman ataupun modal dari keduanya. Untuk lebih 

jelasnya mengenai sumber modal pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan 

Jambu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.22 
Sumber Modal Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  

Sumber Modal 
Pinjaman dari 

Bank atau 
lembaga non 
perbankan 

Sendiri dan 
pinjaman Bank 
atau lembaga 

non perbankan 

Sendiri 
dan 

Pinjaman 
keluarga 

Modal 
sendiri 

Gondoriyo 9 5 4 - - 
Jambu 1 1 - - - 
Bedono 4 2 2 - - 
Genting 1 - - 1 - 

Jumlah 15 8 6 1 0 
Persentase (%) 100 53,3 40 6,7 0 

   Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 



63 
 

 

Dari Tabel 4.22 di atas dapat diketahui bahwa sumber modal pada industri 

kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yang berasal dari pinjaman bank sebanyak 

53,3%atau 8 unit usaha yaitu berada di Desa Gondoriyo, Jambu dan Bedono, 

modal sendiri dan pinjaman dari bank sebesar 40% atau 6 unit usaha yang berada 

di Desa Gondoriyo dan Desa Bedono, sedangkan modal sendiri dan pinjaman dari 

keluarga sebesar 6,7% atau 1 unit usaha yaitu di Desa Genting. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar sumber modal pada industri kecil jamur tiram 

di Kecamatan Jambu berasal dari pinjaman bank atau lembaga non perbankan, 

seperti bank BRI dan koperasi.  

d. Bantuan Modal 

Bantuan modal berasal dari pemerintah atau dinas terkait agar pengusaha 

memilki kemampuan menjalankan usaha dengan baik sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan perkembangan usahanya. Untuk lebih jelasnya mengenai bantuan 

modal pada industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.23 
Bantuan Modal Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

No Desa ∑  Bantuan Modal 
Ada Tidak Ada 

1. Gondoriyo 9 9 - 
2. Jambu 1 - 1 
3. Bedono 4 - 4 
4. Genting 1 - 1 
 Jumlah 15 9 6 
 Persentase (%) 100 60 40 

             Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 
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Berdasarkan Tabel 4.23 di atas dapat diketahui bahwa pada industri kecil 

jamur tiram di Kecamatan Jambu sebesar 60% atau sebanyak 9 responden 

mengatakan ada bantuan permodalan dan sebesar 40% atau sebanyak 6 responden 

mengatakan tidak ada bantuan permodalan. Hal ini mencerminkan bahwa 

sebagian besar pengusaha mendapatkan bantuan permodalan seperti bantuan 

permodalan dalam bentuk modal uang baik dalam bentuk cuma-cuma, 

pengembalian dengan bunga ringan maupun pengembalian dalam jangka waktu 

yang lama.  

4.1.4.3 Pemasaran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa kondisi pemasaran 

pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut : 

Tabel 4.24 
Deskripsi Jawaban Pada Variabel Pemasaran  

 
Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

81,26 - 100 Sangat baik 0 0 
62,51 – 81,25 Baik 2 13,3% 
43,76 – 62,50 Kurang baik 8 53,4% 
25,00 - 43,75 Tidak baik 5 33,3% 

Jumlah  15 100 
   Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Berdasarkan Tabel 4.24 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi pemasaran 

pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu dalam kriteria baik sebesar 

13,3%, kriteria kurang baik sebesar 53,4%, sedangkan kriteria tidak baik sebesar 

33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi pemasaran pada 

industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu dalam kondisi tidak 

baik, karena pemasarannya sebagian besar lewat tengkulak dan hanya di wilayah 

sekitar Kabupaten Semarang, serta apabila pasca produksi mengalami over 
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produksi, para pengusaha jamur tidak bisa memasarkan kembali jamur tiram 

maupun mengolahnya.  

a. Jumlah Produksi Terjual  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jumlah produksi 

jamur yang terjual tiap hari pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu 

sebagai berikut : 

Tabel 4.25 
Jumlah Produksi Jamur yang Terjual Pada Industri Kecil  

Jamur Tiram di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  Jumlah Jamur yang Terjual Tiap Hari 
> 30 kg 21-30 kg 11-20 kg < 10 kg 

Gondoriyo 9 - - 3 6 
Jambu 1 - - 1 - 
Bedono 4 1 - -3 - 
Genting 1 1 - -- - 

Jumlah 15 2 0 7 6 
Persentase (%) 100 13,3 0 46,7 40 

      Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

Dari Tabel 4.25 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jamur tiram yang 

terjual pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu tiap hari sebanyak 

lebih dari 30 kg sebesar 13,3% atau 2 unit usaha yaitu 1 unit di Desa Bedono dan 

1 unit di Desa Genting, antara 11-20 kg sebesar 46,7% atau 7 unit usa yang berada 

di Desa Gondoriyo, Jambu dan Bedono, sedangkan jumlah jamur yang terjual 

kurang dari 10 kg sebesar 40% atau 6 unit usaha yang berada di Desa Gondoriyo. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah produksi jamur yang dapat 

dipasarkan tiap harinya pada industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan 

Jambu yaitu antara 11-20 kg.  

b. Omset Usaha 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa omset usaha tiap 

bulan pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut : 

Tabel 4.26 
Omset Usaha Pada Industri Kecil Jamur Tiram  

di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  Omset Usaha 
> 10 juta 7-9 juta 4-6 juta 1-3 juta 

Gondoriyo 9 - - 1 8 
Jambu 1 - - 1 - 
Bedono 4 - 1 3 - 
Genting 1 1 - - - 

Jumlah 15 1 1 5 8 
Persentase (%) 100 6,7 6,7 33,3 53,3 

     Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

 

Berdasarkan Tabel 4.26 di atas dapat diketahui bahwa omset perbulan 

pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu dengan omset lebih dari 10 

juta sebesar 6,7% atau 1 pengusaha yaitu di Desa Genting, omset usaha antara 7-9 

juta sebesar 6,7% atau 1 pengusaha berada di Desa Bedono, omset usaha antara 4-

6 juta sebesar 33,3% atau 5 pengusaha yang terdiri dari Desa Gondoriyo, Jambu 

dan Bedono sedangkan dengan omset antara 1-3 juta sebesar 53,3% atau 8 

pengusaha yang yang berada di Desa Gondoriyo. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar omset pengusaha pada industri kecil pengembang jamur tiram di 

Kecamatan Jambu yaitu antara 1-3 juta perbulan.  

d. Daerah Pemasaran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa daerah pemasaran 

pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagai berikut : 
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Tabel 4.27 
Daerah Pemasaran  Pada Industri Kecil Jamur Tiram 

 di Kecamatan Jambu 
 

Desa ∑  

Daerah Pemasaran 
Ambarawa 
Bandungan 
Ungaran 
Jambu 

Ambarawa 
Bandungan 

Ungaran 

Ambarawa 
Bandungan 

Ambarawa 

Gondoriyo 9 9 - - - 
Jambu 1 - - 1 - 
Bedono 4 - 2 2 - 
Genting 1 - 1 - - 

Jumlah 15 9 3 3 0 
Persentase (%) 100 60 20 20 0 

  Sumber : Data Primer diolah (Tahun 2011) 

 

Berdasarkan Tabel 4.27 di atas dapat diketahui bahwa daerah pemasaran 

pada industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagian besar 

daerah pemasarannya hanya sekitar wilayah Kabupaten Semarang yaitu di 

Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu sebesar 60%, pemasaran di daerah 

Ambarawa, Bandungan, Ungaran sebesar 20%, sedangkan daerah pemasaran di 

Ambarawa, Bandungan sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

hasil produksi jamur tiram di Kecamatan Jambu dipasarkan di daerah Ambarawa, 

Bandungan, Ungaran dan Jambu, penjualan hanya di lakukan di wilayah 

Kabupaten Semarang dikarenakan kondisi dari jamur tiram yang tidak dapat 

bertahan lebih dari 1 hari. 
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4.1.5 Analisis SWOT untuk menentukan Strategi Pengembangan Industri 

Kecil Jamur Tiram di Kecamatan Jambu 

4.1.5.1  Aspek Internal 

Tabel 4.28  Faktor-Faktor Strategi Internal 

Faktor-faktor Strategi Internal Bobot Rating Bobot x Rating 

KEKUATAN: 
1. Mudah dalam memperoleh bibit 

jamur. 
2. Banyaknya jumlah hasil produksi 

yang terjual 
3. Mudah dalam proses pengembangan/ 

budidaya jamur 

 
0,20 

 
0,20 

 
0,15 

 
4 
 
3 
 
3 
 

 
 

 
0,80 

 
0,60 

 
0,45 

 
 

KELEMAHAN: 
1. Tidak bisa mengelola hasil panen 

yang over produksi 
2. Tidak ada administrasi keuangan 

yang baik 
3. Jamur tiram tidak dapat bertahan 

lebih dari 1 hari 
4. Produksi jamur tiram yang tidak 

stabil 

 
0,15 

 
0,05 

 
0,15 

 
0,10 

 
1 

 
2 
 
1 
 
1 

 
0,15 

 
0,10 

 
0,15 

 
0,10 

 
 

 1,00  2,35 
 
Pada Tabel 4.28 di atas, skor tertinggi untuk faktor kekuatan adalah 0,80 

yaitu mudah dalam memperoleh bibit jamur tiram, hal ini terkait dengan 

Kecamatan Jambu merupakan sentra pembibitan jamur terbesar di Kabupaten 

Semarang, skor 0,60 banyaknya jamur tiram yang dapat di jual dan untuk skor 

0,45 yaitu yaitu Mudah dalam proses pengembangan/ budidaya jamur. Pada faktor 

kelemahan skor tertingi adalah 0,15 yaitu tidak bisa mengelola hasil panen yang 

over produksi dan jamur tidak dapat bertahan lebih dari 1 hari, sehingga pada saat 

over produksi para pengusaha tidak bisa mengolah maupun menjualnya. Pada skor 



69 
 

 

0,10 yaitu tidak adanya administrasi keuangan yang baik, produksi jamur yang 

tidak stabil, tidak stabilnya produksi jamur tiram yang dapat berdampak terhadap 

pendapatan bagi pengusaha industri kecil jamur tiram. 

4.1.5.2  Aspek Eksternal 

Tabel 4.29  Faktor-Faktor Strategi Eksternal 

Faktor-faktor  Strategi Eksternal 
Bobot Rating Bobot x Rating 

PELUANG: 
1. Belum ada barang subtitusi jamur 

tiram 
2. Permintaan jamur tiram yang 

tinggi. 
3. Mudahnya memperoleh modal. 
4. Sedikitnya jumlah usaha 

pengembangan jamur tiram.  
 

 
0,20 

 
0,10 

0,05 

0,20 

 
4 
 

4 
 

2 
 

4 

 
0,80 

 
0,40 

 
0,10 

 
0,80 

ANCAMAN: 
1. Kurangnya dukungan dari 

pemerintah. 
2. Masih tergantung kaepada 

tengkulak 
3. Cuaca yang dapat mempengaruhi 

hasil produksi. 
4. Adanya hama yang dapat 

menyebabkan jamur tiram tidak 
bisa berkembang dengan baik. 

 
0,10 

 
0,10 

 
0,10 

 
0,15 

 
2 
 

2 
 

1 
 

1 

 
0,20 

 
0,20 

 
0,10 

 
0,15 

 1,00  2,75 

 
Pada Tabel 4.27 di atas faktor tertingi untuk faktor peluang adalah 0,80 

yaitu belum ada barang subtitusi jamur tiram  serta masih seditnya jumlah usaha 

pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu. Skor 0,40 yaitu permintaan jamur 

tiram yang tinggi di pasar, serta skor yang paling terendah adalah 0,10 yaitu 

mudah dalam memperoleh modal usaha. Mudah dalam proses pengembangan/ 

budidaya jamur tiram serta masih sedikitnya jumlah usaha pengembang jamur 

tiram dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat di Kecamatan Jambu. Pada 

faktor ancaman skor tertinggi adalah skor 0,20 yaitu kurangnya dukungan dari 

pemerintah, masih tergantung kepada tengkulak. Pada skor 0,15 yaitu adanya 



70 
 

 

hama yang dapat menyebabkan jamur tiram tidak bisa berkembang dengan baik, 

serta skor 0,10 yaitu serta cuaca yang dapat mempengaruhi hasil produksi jamur 

tiram.  

 
4.1.5.3 Internal – Eksternal Matrik 

 Dari total skor yang diperoleh, yaitu faktor strategis Internal 2,35 dan faktor 

strategis eksternal 2,75 menunjukan titik koordinat terletak pada daerah 

pertumbuhan V seperti ditunjukan pada gambar 4.1 Internal-Eksternal Matriks 

(Rangkuty, 2009:151), dalam kasus ini berarti strategi pemecahan masalah harus 

melalui intergrasi horizontal. 

Total Skor Faktor Strategi  Internal 
   Kuat            Rata-rata            Lemah 

               4.0                   3.0                           2.0                    1.0 
      4.0 

                                    
                   Tinggi 
 
                             
                            3.0 
 
Total skor  
faktor  
strategis    Menengah 
Eksternal 
                                          

     2.0 
 
 
Rendah 
                                          
                                  

Gambar 4.1 Gambar Internal-Eksternal Matrik 
 

Keterangan : 

I     : Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal 

II    : Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal 

 
I 

Pertumbuhan 

 
II 

Pertumbuhan  

 
III 

Penciutan 
 

 
IV 

Stabilitas 

 
V 

Pertumbuhan 

 
VI 

Penciutan 
Stabilitas 

 
VII 

Pertumbuhan 

 
VIII 

Pertumbuhan 

 
IX 

Likuidasi 
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III  : Strategi turnaround 

IV  : Strategi stabilitas 

 V : Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas (tidak ada 

perubahan dalam pendapatan). 

VI  : Strategi divestasi 

VII : Strategi diversifikasi 

VIII: Strategi diversifikasi konsentrik 

IX    : Strategi likuiditas (tidak berkembang) 

 

Matrik-matrik diatas dipergunakan untuk mengetahui strategi yang tepat 

dalam pengembangan industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan 

Jambu. Dengan matrik diatas bahwa skor untuk strategi internal 2,40 dan skor 

untuk strategi eksternal adalah 2.80 dan dapat dilihat dalam matrik IE terdapat 

dalam pertumbuhan V dimana strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. 

Artinya strategi yang diterapkan lebih defensif, yaitu menghindari kehilangan 

penjualan dan kehilangan pendapatan. Industri yang berada pada sel V ini dapat 

memperluas daerah pemasaran dan fasilitas produksi melalui pengembangan 

internal maupun eksternal dengan kerja sama antar industri. 

 

4.1.5.4 Analisis Matriks SWOT 
 

Tabel 4.30 Analisis Matrik SWOT 
 

              IFAS 
 
 
 
 
 
 
 

STRENGHTS (S) WEAKNESSES (W) 
1. Mudah dalam memperoleh  

bibit jamur tiram. 
2.  Banyaknya jumlah hasil 

produksi yang terjual. 
3. Mudah dalam proses 

pengembangan/ budidaya 

1. Tidak bisa mengelola hasil 
panen yang over produksi. 

2. Tidak ada administrasi 
keuangan yang baik. 

3. Jamur tiram tidak dapat 
bertahan lebih dari 1 hari. 

4. Produksi jamur tiram yang 
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EFAS 

jamur tiram. 
 

tidak stabil. 

OPPORTUNITIES (O) STRATEGI SO STRATEGI WO 
1. Belum ada barang subtitusi 

jamur tiram 
2. Permintaan jamur tiram yang 

tinggi. 
3. Mudahnya memperoleh modal. 
4. Sedikitnya jumlah usaha 

pengembangan jamur tiram. 
 

1. Pengoptimalan pengelolaan 
usaha pengembangan jamur 
tiram dengan memnfaatkan 
bahan baku yang mudah 
diperoleh di daerah tersebut. 

2. Menumbuhkan lagi industri 
kecil jamur tiram di Kecamatan 
Jambu agar dapat menjadi 
daerah sentra pengembang 
jamur tiram terbesar di 
Kabupeten Semarang. 

3. Memperluas daerah pemasaran. 
4. Memanfaatkan pinjaman modal 

yang mudah diperoleh serta 
modal awal untuk mendirikan 
usaha sedikit untuk 
meningkatkan usaha. 
 

1. Memberikan pelatihan 
kepada para pengusaha 
jamur tiram mengenai 
pengelolaan jamur tiram 
yang over produksi. 

2. Menciptakan inovasi agar 
jamur tiram tidak hanya di 
jual dalam bentuk segar, 
tetapi olahan makanan 
misalnya membuat keripik 
jamur, jamur crispy, burger 
jamur dll. 

3. Memberikan pelatihan 
menejemen dan pengelolaan  
keuangan dengan baik 
dengan tidak mencampurkan 
uang usaha dengan uang 
pribadi. 
 

TREATHS (T) STRATEGI ST STRATEGI WT 
1. Kurangnya dukungan dari 

pemerintah. 
2. Masih tergantung pada 

tengkulak 
3. Cuaca yang dapat 

mempengaruhi hasil produksi. 
4. Adanya hama yang dapat 

menyebabkan jamur tiram tidak 
bisa berkembang dengan baik. 

 

1. Peran pemerintah atau dinas-
dinas terkait untuk memberikan 
penyuluhan atau arahan kepada 
pengusaha jamur tiram tentang 
bagaimana pengembangan 
jamur tiram yang benar agar 
dapat meminimalisir jamur dari 
serangan hama maupun cuaca 
yang buruk. 
 

1. Mengadakan / membentuk 
organisasi antar pengusaha 
jamur tiram agar bisa 
memperluas daerah 
pemasaran dan tidak 
tergantung pada tengkulak.  

2. Pemerataan dalam 
pembinaan atau penyuluhan 
usaha kepada para pemilik 
usaha industri kecil jamur 
tiram yang di laksanakan 
oleh pemerintah daerah atau 
dinas-dinas terkait. 
 

 
 
4.2 Pembahasan  

4.2.1 Kondisi Pada Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan Jambu 

SDM merupakan faktor terpenting dalam suatu kegiatan usaha, karena 

dengan SDM yang baik akan berdampak terhadap perkembangan suatu usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kondisi SDM pada 

industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu tidak baik. Hal ini 
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terbukti dari nilai persentase terbesar pada variabel SDM yaitu sebesar 66,7% 

berada pada kriteria tidak baik, 33,3% pada kriteria kurang baik (lihat tabel 4.12).  

Dari hasil penelitian di ketahui bahwa, pada kondisi SDM yang tidak baik 

yaitu sebagian besar pengusaha pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu 

tidak bisa mengolah hasil panen yang over produksi, serta tidak mengetahui 

teknik penyimpanannya, maka jamur tiram tidak dapat di pasarkan / dijual 

kembali. Tidak meratanya pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait dalam 

memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada para pengusaha jamur tiram serta 

pelatihan yang diberikan hanya cara pengembangan jamur, tidak berupa pelatihan 

menejemen keuangan, menejemen pembukuan atau pembinaan usaha. Hal ini 

menunjukkan bahwa kurangnya peran pemerintah daerah dalam mengembangkan 

usaha industri kecil pengembang jamur tiram. 

Selain SDM, modal juga merupakan faktor penting dalam suatu usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi permodalan pada industri 

kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagian besar dalam kriteria tidak baik 

sebesar 66,6%, pada kriteria kurang baik sebesar 26,7% dan pada kriteria baik 

sebesar 6,7% (lihat tabel 4.17). Sebagian besar modal pengusaha berasal dari 

modal sendiri, pinjaman bank dan lembaga non perbankan, sebagian pengusaha 

lebih memilih meminjam di bank atau lembaga non perbankan di karenakan tidak 

meratanya bantuan modal kepada para pengusaha jamur tiram dan sulit 

memperoleh pinjaman modal dari pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa nilai investasi pada industri kecil pengembang 

jamur tiram di Kecamatan Jambu sebagian besar antara 1 juta s/d 7 juta. Hal ini 
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disebabkan pemilik industri bermacam-macam keadaan, dalam arti masih ada 

yang baru merintis, ada pula yang sudah lama tetapi usaha pengembang jamur 

tiram ini bukan merupakan perkejaan pokok, ada yang memang sudah lama 

berkecimpung pada usaha tersebut dan merupakan pekerjaan pokok.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengusaha yang mendapatkan 

bantuan modal dari pemerintah daerah dibedakan menjadi 3 macam bantuan, yaitu 

bantuan modal dengan cuma-cuma, bantuan modal dengan bunga yang sangat 

rendah, dan bantuan modal dengan jangka pengembalian yang lama. Bentuk 

bantuan modal antara lain pemberian hibah uang, pinjaman uang dengan bunga 

yang rendah dan jangka waktu pengembalian lama. Biasanya pengusaha yang 

mendapatkan bantuan ialah pengusaha yang masih baru membuka usahanya dan 

aktif berhubungan dengan dinas terkait. 

Kondisi lain yang dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa 

pemasaran yang ada pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu berada 

pada kriteria kurang baik sebesar 53,4%, pada kriteria tidak baik sebesar 33,3%, 

serta pada kriteria baik sebesar 13,3% (lihat tabel 4.24), sehingga dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar kondisi pemasaran pada industri kecil jamur tiram ini 

kurang baik, hal ini dikarenakan sebagian besar para pengusaha dalam 

memasarkan hasil produksinya masih tergantung pada tengkulak dan apabila 

terjadi over produksi sebegian besar pengusaha tidak bisa mengolahnya serta tidak 

mengetahui teknik penyimpananya, sehingga jamur tidak dapat dijual kembali. 

Jamur tiram ini hanya di pasarkan di daerah Kabupaten Semarang saja, karena 

dilihat dari kondisinya jamur tiram yang tidak bisa bertahan lebih dari 1 hari. 
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4.2.2 Strategi Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan 

Jambu 

Dalam sebuah penyusunan perencanaan harus dilakukan suatu analisis, 

dalam hal ini analisis yang dilakukan berupa analisis SWOT. Analisis ini dilihat 

dari Strenght (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan 

Threat (ancaman). Kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh 

pengusaha pada industri kecil jamur tiram yang ada di Kecamatan Jambu sehingga 

bisa dimanfaatkan oleh pengusaha tersebut, kelemahan dalam hal ini adalah 

kelemahan pengusaha sehingga dapat diminimalisir dan dihindari oleh pengusaha 

industri kecil jamur tiram, peluang dalam hal ini adalah peluang yang berasal dari 

faktor eksternal atau dari luar perusahaan sehingga bisa dimaksimalkan oleh 

pengusaha, sedangkan ancaman dalam hal ini yaitu ancaman yang berasal dari 

luar sehingga bisa diantisipasi oleh pengusaha. 

Berdasarkan analisis matrik SWOT,  maka dapat diajukan beberapa 

strategi pengembangan pada industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yaitu: 

1) Strategi SO 

a. Pengoptimalan pengelolaan usaha pengembangan jamur tiram dengan 

memnfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh di daerah tersebut. 

b. Menumbuhkan lagi industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu agar 

dapat menjadi daerah sentra pengembang jamur tiram terbesar di 

Kabupeten Semarang. 

c.  Memperluas daerah pemasaran. 
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d. Memanfaatkan pinjaman modal yang mudah diperoleh serta modal awal 

untuk mendirikan usaha sedikit untuk meningkatkan usaha. 

2) Strategi WO 

a. Memberikan pelatihan kepada para pengusaha jamur tiram mengenai 

pengolan jamur tiram yang over produksi. 

b. Menciptakan inovasi agar jamur tiram tidak hanya di jual dalam bentuk 

segar, tetapi menjadi olahan makanan misalnya membuat keripik jamur, 

jamur crispy, burger jamur, dll. 

c.  Memberikan pelatihan menejemen dan pengelolaan  keuangan dengan baik 

dengan tidak mencampurkan uang usaha dengan uang pribadi. 

3) Strategi ST  

a. Peran pemerintah atau dinas-dinas terkait untuk memberikan penyuluhan 

atau arahan kepada pengusaha pengembang jamur tiram tentang 

bagaimana pengembangan jamur tiram yang benar agar dapat 

meminimalisir jamur dari serangan hama maupun cuaca yang buruk. 

4) Strategi WT 

a. Mengadakan / membentuk organisasi antar pengusaha jamur tiram agar bisa 

memperluas daerah pemasaran dan tidak tergantung pada tengkulak. 

b. Pemerataan dalam pembinaan atau penyuluhan usaha kepada para pemilik 

usaha industri kecil jamur tiram yang di laksanakan oleh pemerintah 

daerah atau dinas-dinas terkait. 
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Dalam mengembangkan usaha industri kecil jamur tiram, dapat 

dilaksanakan beberapa strategi yang menyangkut SDM, permodalan dan 

pemasaran, yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan faktor terpenting dalam suatu kegiatan usaha, karena 

dengan SDM yang baik akan berdampak terhadap perkembangan suatu usaha, 

strategi yang dapat dilakukan untuk menunjang pengembangan usaha pada 

industri kecil jamur tiram melalui sumber daya manusia (SDM) yaitu: 

1. Memberikan pelatihan kepada para pengusaha jamur tiram mengenai 

pengolan jamur tiram yang over produksi. 

2. Memberikan pelatihan menejemen dan pengelolaan  keuangan usaha. 

3. Mengadakan / membentuk suatu wadah organisasi antar pengusaha 

pengembang jamur tiram agar bisa memperluas daerah pemasaran yang 

tidak tergantung pada tengkulak. 

4. Pemerataan dalam pembinaan atau penyuluhan usaha kepada para pemilik 

usaha industri kecil jamur tiram yang di laksanakan oleh pemerintah 

daerah atau dinas-dinas terkait. 

b. Permodalan 

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam suatu usaha, strategi 

yang dapat dilakukan untuk menunjang pengembangan usaha pada industri kecil 

jamur tiram melalui permodalan yaitu: 
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1. Pemanfaatan pinjaman modal atau bantuan modal usaha yang diberikan 

oleh pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait untuk mengembangkan 

usaha industri pengembang jamur tiram. 

2. Pengoptimalan pengelolaan usaha pengembangan jamur tiram dengan 

memnfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh di daerah tersebut. 

c. Pemasaran  

Strategi yang dapat dilakukan untuk menunjang pengembangan usaha 

pada industri kecil jamur tiram melalui pemasaran yaitu: 

1. Memperluas daerah pemasaran dan melakukan promosi. 

2. Menciptakan inovasi agar jamur tiram tidak hanya di jual dalam bentuk 

segar, tetapi dalam bentuk olahan makanan misalnya membuat keripik 

jamur, jamur crispy, dll. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT strategi pengembangan industri kecil 

pengembang jamur tiram dapat dilakukan melalui SDM, permodalan, dan 

pemasaran, diharapkan dapat mengembangan usaha industri kecil pengembang 

jamur tiram di Kecamatan Jambu. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan usaha 

industri kecil jamur tiram dapat berkembang dengan baik, bila didukung dengan 

beberapa strategi yaitu, SDM, permodalan dan pemasaran. Sumber daya manusia 

(SDM) sangat berpengaruh terhadap suatu usaha, apabila suatu usaha didukung 

dengan SDM yang baik dan memadai, maka akan berkembang dengan baik. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pengetahuan 

serta pengalaman yang dimiliki, sehingga pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting dalam kehidupan. Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam 
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mengembangkan suatu usaha. Modal usaha yang memadai serta pengeloaan 

manejemen keuangan yang baik akan berdampak terhadap perkembangan usaha 

yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan suatu usaha. Selain 

SDM dan permodalan, pemasaran berperan aktif dalam suatu usaha. Dalam 

memasarkan produk usaha dibutuhkan beberapa strategi yaitu misalnya, 

melakukan promosi, memperluas daerah pemasaran, mengetahui peluang 

pasar,dll.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil industri kecil pengembang jamur 

tiram di Kecamatan Jambu yaitu ada sekitar 15 unit usaha industri kecil jamur 

tiram, yang tersebar di 4 desa yaitu Desa Gondoriyo, Desa Jambu, Desa 

Bedono dan Desa Genting. Awal mulai usaha ini pada tahun 2002, latar 

belakang pengusaha mendirikan usaha pengembang jamur tiram yaitu, 

sebanyak 53,3% sebagai usaha pokok dan sebanyak 46,7% sebagai usaha 

sampingan. Daerah pemasarannya yaitu di wilayah Kabupaten Semarang 

seperti Ambarawa, Ungaran, Bandungan dan Jambu.  

2. Kondisi sumber daya manusia (SDM) pada industri kecil jamur tiram di 

Kecamatan Jambu dalam kondisi tidak baik yaitu sebesar 66,7%, karena 

sebagian besar pengusaha tidak bisa mengelola hasil panen yang over 

produksi, kondisi permodalan sebagian besar dalam kondisi tidak baik yaitu 

sebesar 66,6%. kondisi pemasaran sebagian besar dalam kondisi kurang baik 

yaitu sebesar 53,4%. 

3. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat dilakukan untuk 

pengembangan industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu adalah dengan 

strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Artinya strategi yang 



 

 

diterapkan lebih defensif, yaitu menghindari kehilangan penjualan dan 

kehilangan pendapatan. 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

a. Dalam pengembangan industri kecil jamur tiram yang perlu diperhatikan 

terlebih dahulu yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara 

pemberian pelatihan dan pembinaan secara kontinyu dan merata kepada 

para pengusaha jamur tiram tentang pengololaan jamur tiram yang over 

produksi, serta pelatihan tentang menejemen keuangan, menejemen 

pembukuan atau pembinaan usaha. 

b. Untuk menunjang keberhasilan perkembangan usaha kecil, hendaknya 

pemerintah mempermudah dalam peminjaman modal usaha kepada para 

pengusaha industri kecil, sehingga pengusaha tidak mengalami kesulitan 

untuk memulai usahanya. 

2. Bagi Pengusaha  

a. Membentuk suatu wadah kerjasama antar pengusaha jamur tiram agar dapat 

menciptakan inovasi dalam pengelolaan jamur tiram yang over produksi 

serta dapat memperluas daerah pemasaran. 

b. Pengelolaan usaha dengan baik dan memenejamen keuangan usaha agar 

usaha pengembang jamur tiram dapat berkembang dengan baik. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 
Kepada 

Yth. Bbk/ Ibu/ Sdr Pengusaha Jamur Tiram 

Di desa……….. 

Kecamatan Jambu 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “STRATEGI 

PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL JAMUR TIRAM DI KECAMATAN 

JAMBU KABUPATEN SEMARANG”, maka saya mengharapkan kesediaan 

Bpk/ Ibu/ Sdr untuk mengisi angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 Saya sangat menghargai setiap jawaban yang diberikan dan akan tetap 

menjaga kerahasiaannya, karena hasilnya semata- mata hanya untuk kepentingan 

penelitian. 

 Atas bantuan dan kesediaan Bpk/ Ibu/ Sdr dalam mengisi angket ini, saya 

mengucapkan terima kasih. 

Semarang,                       2010 

 

Peneliti 

 

 
Tutik Arifah 
NIM 7450406566 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang telah tersedia dan 

isilah pertanyaan dengan keadaan anda yang sebenarnya. Jawaban anda tidak akan 

berpengaruh pada penilaian tertentu. Kerahasiaan jawaban anda akan selalu saya 

jaga. 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Indentitas Responden dan Profil Usaha  

1. Nomor Responden : 

2. Nama Responden : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Alamat Responden : 

5. Usia   : Tahun 

6. Pendidikan Terakhir : 

7. Pekerjaan pokok : 

8. Tahun Berdiri  : 

9. Lama Berusaha : 

10. Status Kepemilikan Usaha : ………………… 

11.  Daerah Pemasaran   : ………………… 

 a. Lokal   : …………………... 

  b. Luar Kabupaten    : ............................. 

12. Latar Belakang Mendirikan Usaha : ..................................... 
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Daftar Pertanyaan Untuk Pengusaha Industri Kecil Jamur Tiram Di 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang 

 

A. Variabel Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) 
1. Berapa jumlah tenaga kerja yang ada pada usaha Anda? 

a. > 10 orang, yaitu........ 
b. 8 - 10 orang, yaitu...... 
c. 5 - 7  orang, yaitu...... 
d. < 4 orang, yaitu......... 

2. Berapa jumlah tenga kerja yang berasal dari keluarga Anda? 
a.  8 - 10 orang, yaitu........ 
b. 5 – 7 orang, yaitu...... 
c. < 4 orang, yaitu...... 
d. Tidak ada  

3. Berapa jumlah tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga Anda? 
a. 8 – 10 orang, yaitu.... 
b. 5 – 7 orang, yaitu...... 
c. < 4 orang, yaitu...... 
d. Tidak ada 

4. Berapa usia tenga kerja anda ? 
a. < 25 tahun, .......orang 
b. Usia 26-30 tahun, .......orang 
c. Usia 31-35 tahun, .......orang 
d. > 35 tahun, ..........orang 

5. Apa rata- rata lulusan tenaga kerja yang bekerja pada usaha Anda? 
a. Perguruan Tinggi,.......orang 
b. SMA,......... orang 
c. SMP,.........orang 
d. SD,...........orang 

6. Berapa jam kerja pegawai (karyawan) dalam 1 hari pada tempat usaha 
Anda? 
a. > 12 jam 
b. 9 jam – 12 jam 
c. 5 jam –  8 jam 
d. Tidak terikat jam kerja 

7. Berapa hari kerja karyawan dalam 1 minggu di tempat usaha Anda? 
a. 7 hari 
b. 6 hari 
c. 5 hari 
d. 4 hari 

8. Apakah ada pelatihan  yang diberikan kepada Saudara? 
a. Ada, 3 kali dalam setahun 
b. Ada, 2 kali dalam setahun 
c. Ada, 1 kali dalam setahun 
d. Tidak ada 
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9. Jenis pelatihan apa yang pernah saudara ikuti ? 

 
No. Jenis Pelatihan Tujuan Peserta Penyelenggara 

1.      

 
 
B. Variabel Permodalan 

1. Berapa jumlah modal awal pada waktu mendirikan usaha yang Bpk/ Ibu 
keluarkan? 
a. > Rp 5 juta 
b. Antara  Rp 3 juta – Rp 5  juta 
c. Antara Rp 1 juta – Rp 3 juta 
d. < Rp 1 juta 

2. Berapa nilai investasi (keseluruhan modal dan kekayaan) pada usaha Anda 
saat ini? 
a. > 21 juta 
b. Antara Rp 15 juta – Rp 21 juta 
c. Antara Rp 8 juta –  Rp 14 juta 
d. Antara Rp 1juta - 7 juta 

3. Berapa modal yang dikeluarkan untuk biaya membayar karyawan  per 
bulan pada usaha Anda? 
a. > Rp 1.500.000 
b. Antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 
c. Antara Rp 400.000 – Rp 900.000 
d. > Rp 400.000 

4. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku per bulan? 
a. > Rp. 4 juta 
b. Antara Rp 3juta –  Rp 4 juta 
c. Antara Rp 1 juta – Rp 2 juta 
d. < Rp 1 juta 

5. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional (listrik, air, 
telepon dan transportasi) per bulan? 
a. < Rp 800.000 
b. Antara Rp 500.000 – Rp 800.000 
c. Antara Rp 200.000 – Rp 500.000 
d. < Rp 500.000 
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6. Dari mana sumber modal yang bapak/ Ibu peroleh? 
a. Pinjaman dari Bank atau lembaga non perbankan, yaitu …….. 
b. Modal sendiri dan Pinjaman dari bank atau lembaga non perbankan, 

yaitu…….. 
c. Modal sendiri dan Pinjaman keluarga 
d. Modal sendiri 

7. Selama ini apakah ada bantuan pemerintah dalam hal permodalan? 
a. Ada, dalam bentuk Cuma- Cuma 
b. Ada, dalam bentuk bunga ringan 
c. Ada, dalam bentuk jangka pengembalian lama 
d. Tidak ada 

8. Apakah saudara melakukan pembukuan keuangan menyangkut modal, 
biaya produksi dan penjualan? 
a. Melakukan pembukuan setiap tahun  
b. Melakukan pembukuan setiap bulan 
c. Melakukan pembukuan setiap minggu 
d. Tidak melakukan pembukuan 

9. Bagaimana sistem administrasi keuangan usaha Anda? 
a. Memisahkan semua uang milik pribadi dengan uang usaha  
b. Masih ada sebagian yang tercampur antara uang pribadi dengan uang 

usaha 
c. Mencampuradukkan semua uang pribadi dengan uang usaha 
d. Tidak ada administrasi keuangan 

 

C. Variabel Pemasaran  

1. Berapa Kg jamur tiram yang dapat Anda produksi dalam satu hari? 
a. > 30 Kg/hari 
b. 21 – 20 Kg/hari 
c. 11 – 20 Kg/hari 
d. < 10 Kg/hari 

2. Berapa Kg jamur tiram yang dapat Anda pasarkan dalam satu hari ? 
a. > 30  Kg/hari 
b. 21- 30 Kg/hari 
c. 11- 20 Kg/hari  
d. < 10 Kg/hari 

3. Berapa omset perbulan dari usaha Anda? 
a. > Rp 10 juta 
b. Antara Rp 7 juta – Rp 9 juta 
c. Antara Rp 4 juta - Rp 6 juta 
d. Antara 1-3 juta 

4. Berapa harga jual untuk 1Kg jamur tiram di industri Anda ? 
a. Rp. 9.500 - 10.000/Kg 
b. Rp. 8.500 - 9.000 /Kg 
c. Rp. 7.500 - 8.000/Kg 
d. Rp. 6.500 - 7.000/Kg 
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5. Daerah pemasaran jamur tiram? 
a. Ambarawa, Bandungan, Ungaran, Jambu 
b. Ambarawa, Bandungan, Ungaran 
c. Ambarawa, Bandungan 
d. Ambarawa 

6. Bagaimana anda memasarkan jamur tiram ke konsumen ? 
a. Di pasar 
b. Di swalayan 
c. Lewat tengkulak/ pengumpul 
d. Langsung ke konsumen 

7. Adakah kendala yang sangat berarti dalam pemasaran jamur tiram? 
a. Sangat ada kendala, karena........ 
b. Ada kendala, karena....... 
c. Sedikit ada kendala, karena...... 
d. Tidak ada kendala, karena...... 

8. Bagaimana tingkat persaingan dalam industri pengembangan jamur tiram? 
a. Sangat ketat 
b. Cukup ketat 
c. Ketat 
d. Tidak Ketat 
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Lampiran 2 

LEMBAR WAWANCARA 

I. FAKTOR INTERNAL 

A. Kekuatan 

1. Bagaimana dalam mendapatkan bibit jamur tiram pada usaha Anda?  

2. Berapa jumlah hasil produksi industri kecil jamur tiram tiap hari?  

3.  Bagaimana dengan pengembangan/budidaya jamur tiram di lingkungan 

Anda? 

B. Kelemahan 

1. Apa saja yang dihadapi dalam proses produksi jamur tiram pada usaha Anda? 

2. Bagaimana pengelolaan keuangan pada usaha Anda? 

3. Berapa lama jamur tiram dapat dapat bertahan? 

4. Apakah produksi jamur setiap hari stabil? 

 

II. FAKTOR EKSTERNAL 

C. Peluang 

1. Apakah ada barang subtitusi/pengganti jamur dipasar saat ini? 

2. Bagaimana tingkat permintaan jamur tiram pada usaha Anda?  

3. Bagaimana memperoleh pinjaman modal bagi perkembangan usaha Anda? 

4. Bagaimana dengan tingkat persaingan usaha pengembangan jamur tiram di 

daerah Anda? 
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D. Ancaman 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan 

usaha Anda? 

2. Bagaimana dalam memasarkan produk jamur tiram Anda? 

3. Apakah cuaca dapat berpengaruh terhadap produksi jamur tiram? 

4. Apakah yang dapat menyebabkan jamur tiram tidak dapat berkembang dengan 

baik? 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
 

DAFTAR RESPONDEN 
 
 

No. Nama Jenis Kelamin Alamat 
1. Soni Fauzi A. L  Gondoriyo RT 3/ RW 3 
2. Jaelani L Gondoriyo RT 3/ RW 3 
3. Supriyadi L Gondoriyo RT 1/ RW 2 
4. Teguh Ehsanto L Gondoriyo RT 3/ RW 3 
5. Ehsantoso L Gondoriyo RT 3/ RW 3 
6. Misbah Anwari L Gondoriyo RT 3/ RW 3 
7. Yuli P Gondoriyo RT 1/ RW 2 
8. Maya P Gondoriyo RT 2/ RW 3 
9. Nuhri L Gondoriyo RT 2/ RW 3 
10. Munasikin L Sodong, Genting RT 1/ RW 6 
11. Ari Antoko L Bedono RT 7/ RW 4 
12. Totok L Kraja, Bedono RT 4/ RW 1 
13. Aris L Bedono RT 7/ RW 4 
14. Anto L Bedono RT 7/ RW 4 
15. Sumiyati P Jambu RT 2/ RW 1 
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Lampiran 5 
FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wawancara dengan pengusaha pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pengisian angket oleh pengusaha pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu 

 
 



95 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan jamur tiram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan  jamur tiram  


