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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional didorong tidak hanya dengan industri besar

ataupun manufaktur. Dimana industri kecil juga berperan penting bagi

pembangunan ekonomi nasional dan merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang

memiliki potensi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang semakin

seimbang hal tersebut tercantum dalam UU No. 9 tentang Usaha Kecil Menengan

tahun 1995.Industri rumah tangga adalah suatu kegiatan mengolah barang mentah

menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi, dengan jumlah tenaga kerja 1-4

orang (Badan Pusat Statistik,2005). Di Indonesia industri kecil pada dasarnya masih

bertahan, akan tetapi berdasarkan data jumlah industri kecil di Indonesia mengalami

penurunan, di tahun 2013 terdapat 531.351 jumlah industri kecil menurun ke angka

283.022 pada jumlah industry kecil di tahun 2015 (Badan Pusat Statistik,2018).

Industri kecil biasanya beriorentasi di pedesaan dengan menjadi usaha alternatif

selain pertanian. Pentingnya pengembangan industri berskala kecil yakni pertama,

fleksibel dalam memperoleh bahan baku yang artinya masih mudah mencari bahan

baku dengan upah yang masih murah yang bisa menekan biaya produksi. Yang

kedua, memberikan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.dan yang

ketiga, serta menciptakan integrasi kegiatan ekonomi di sector-sektor lain dan

berperan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang mandiri (Irzan Azhary

Saleh, 1986).

Kemajuan zaman mendorong seluruh industri untuk bergerak menanggapi

tantangan yang akan muncul seperti kecanggihan teknologi digital dan

pembaharuan teknologi industri. otomatis akan muncul berbagai tantangan maupun

hambatan bagiindustri kecil  dan industri rumah tangga.Selain hambatan dan

tantangan, pengaruh Perkembangan zaman juga memberikan berbagai manfaat

positif ataupun keuntungan bagi pelaku industri yakni dengan kecanggihan

teknologi digitalakan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan industri guna
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membantu untuk proses produksi dan distribusi barang  yang bersifat lebih cepat,

fleksibel, serta dinamis dan  juga efesiensi dalam pemanfaatan sumber daya(Lasi

dkk,2014).

Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa

Tengah dengan jumlah penduduk 954.706 jiwa (BPS Kabupaten Wonogiri tahun

2017). dengan jumlah presentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja

menurut lapangan pekerjaan utama yaitu total 516.294 jiwa yang mana hanya

45.310 jiwa yang bekerja di bidang industri. Kabupaten Wonogiri memiliki

berbagai komoditi industri pengolahan yang tersebar di 25 kecamatan yang Salah

satu industri terdapat di Kecamatan Bulukerto. Kecamatan Bulukerto sendiri

merupakan kecamatan yang lokasinya berada di timur dari Kabupaten Wonogiri

yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Dengan luas daerah 4.125,32 hektar.

Kecamatan Bulukerto memiliki kepadatan penduduk sebanyak 29.332

jiwa.(Kecamatan Bulukerto Dalam Data, 2017).

Tabel 1. Komoditi Industri Pengolahan Kabupaten Wonogiri tahun 2018

No Usaha Industri Lokasi

1 Anyaman/Kerajinan Bambu se-Kab. Wonogiri

2 Kerajinan Akar Wangi Kec. Bulukerto

3 Patung Kayu Antik Kec. Purwantoro

4 Tatah Sungging Kec. Manyaran, Kec. Wuryantoro

5 Batik Tulis Kec. Tirtomoyo, Kec. Wonogiri

6 Genting
Kec. Tirtomoyo, Girimarto,
Giriwoyo, Purwantoro,
Slogohimo, Kismantoro

7 Batu Bata
Kec. Purwantoro, Giriwoyo,
Tirtomoyo, jatiroto, selogiri

8 Terompet Kec. Bulukerto

9 Tempe Se.Kab. Wonogiri

10 Gerabah Kec. Purwantoro

11 Batu Sipat
Kec. Baturetno, Purwantoro,
Ngadirojo

12 Jamu Gendong Se.Kab.Wonogiri

13 Tepung Mocaf Kec. Girimarto

14 Tepung Tapioca Kec.Selogiri, Nguntoronadi

Sumber : Wonogiri dalam Angka 2018, Disbudparpora Tahun 2018
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Berdasarkan tabel komoditi industri pengolahan Kabupaten Wonogiri tahun

2018 terdapat salah satu industri yang berada di Kecamatan Bulukerto, Industri

tersebut yakni industri terompet. Industri terompet tradisional yang berlangsung

di Kecamatan Bulukerto tersebut sebagai salah satu opsi usaha tambahan untuk

mencukupi kebutuhan selain di sektor pertanian. Industri terompet merupakan

usaha turun temurun yang masih dilakukan sampai sekarang yang dilakukan oleh

individu atau rumahan yang biasa disebut industri rumah tangga. Industri terompet

tradisional merupakan pekerjaan musiman yang dilakukan mulai mendekati acara

perayaan tahun baru dan biasanya mulai dibuat masal mulai bulan oktober sampai

desember. Bahan baku umtuk pembuatan terompet tradisional yakni dengan

menggunakan kertas, kemudian bambu kecil sebagai penghasil bunyi terompet

atau yang disebut sebagai selompret dan untuk mengemas terompet agar menarik

digunakannya Loyang sebagai pembungkus kertas terompet.Proses pembuatan

terompet memakan waktu 1 samapi 2 minggu karena melalui berbagai proses

seperti membentuk kertas sesuai dengan pola terompet, dan kemudian untuk

membuat terompet agar tahan lama dan kuat terompet perlu dijemur terlebih

dahulu. Industri terompet tradisional yang berada diKecamatan Bulukerto tersebar

di 5 desa yakni, Desa Ngaglik, Desa Nadi, Desa Domas, Desa Bulurejo, dan Desa

Krandegan. Berikut tabel jumlah pengrajin terompet tradisional di Kecamatan

Bulukerto Kabupaten Wonogiri pada tahun 2014 dan 2018.

Tabel 2.  Jumlah Pengrajin Terompet Tradisional di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri
Tahun 2013 dan 2018

No Nama Desa Jumlah Pengrajin di
Tahun 2013

Jumlah Pengrajin di
Tahun 2018

1 Desa Krandegan 18 Pengrajin 14 Pengrajin
2 Desa Ngaglik 131 Pengrajin 85 Pengrajin
3 Desa Domas 15 Pengrajin 11 Pengrajin
4 Desa Bulurejo 19 Pengrajin 15 Pengrajin
5 Desa Nadi 38 Pengrajin 35 Pengrajin

Jumlah 221 Pengrajin 160 Pengrajin
Sumber: Dinas perindag Kab.Wonogiri,2014.
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Gambar 1. Diagram perkembangan jumlah pengrajin terompet tahun 2013 dan 2018.

Berdasarkan dari tabel jumlah pengrajin terompet tradisional di tahun 2013 dan

2018 terjadi penurunan jumlah pengrajin terompet tradisional.  Di tahun 2013

tercatat 221 pengrajin dan ditahun 2018 turun menjadi 160 pengrajin (Dinas

Perindag Kabupaten wonogiri, 2018). eksistensi terompet pun  menurun di rentang

5 tahun terakhir, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa isu-isu yang tidak

benar atau hoax yang mengatakan bahwa meniup terompet dapat memicu resiko

penyakit berbahaya termasuk kanker mulut, kanker lidah, hepatitis, HIV, TBC yang

ditularkan melalui terompet, sebagaimana dilansir (liputan6.com,2018). Selain isu-

isu yang beredar munculnya terompet modern atau terompet yang diproduksi pabrik

membuat industri terompet tradisional memiliki saingan dalam usaha. Seperti yang

di beritakan di (okezone.com,2012) terompet modern menjadi saingan terompet

tradisional karena terompet modern memiliki dua pilihan yang menggunakan gas

dan pompa tangan.

Industri rumah tangga terompet tradisional yang berkembang di tiap desa di

Kecamatan Bulukerto berperan penting menambah pundi-pundi penghasilan

tambahan. Akan tetapi dengan adanya percepatan teknologi serta kemajuan

dibidang industri membuat pengusaha terompet tradisional yang notabene

merupakan industri rumahan hal tersebut perlu adanya strategi untuk mengatasi

berbagai masalah-masalah yang muncul tersebut seperti berita hoax tentang

terompet tradisional dan dan tantangan dengan adanya terompet pabrik, yang mana
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strategi tersebut agar usaha terompet tetap berlangsung serta tidak termakan jaman

atau tetap bertahan maupun bisa lebih berkembang. Strategi yang harus dilakukan

meliputi strategi operasi dan strategi bisnis yang dapat dilihat dari kondisi eksternal

maupun internal pada suatu usaha atau industri. Lingkungan eksternal yakni

meliputi persaingan, pelanggan, ekonomi, teknologi dan kondisi sosial, sedangkan

untuk lingkungan internal yakni identifikasi pada kekuatan dan kelemahan pada

suatu industri (Schroeder, 1989). Strategi tersebut meliputi strategi harga, bahan

baku, dan lokasi pemasaran dan juga inovasi para pengrajin untuk mengikuti

perkembangan industri saat ini. Harga untuk tiap terompet variatif tergantung pada

macam atau jenis terompet tradisional yang sekarang mengalami perkembangan

dari segi bentuk mulai dari terompet biasa hingga bentuk hewan seperti kupu-kupu,

lele, dan naga.Dimana strategi tersebut berguna untuk menjadi problem solving

dalam upaya mempertahankan industri terompet dari berbagai perkembangan

jaman di kemajuan industri saat ini dengan memberikan cara untuk para pelaku

industri terompet untuk meningkatkan inovasi terompet tradisional agar tetap laku

dipasaran serta mengetahui market place di era digital ini yang mencakup market

yang lebih luas, cepat dan dinamis.hal tersebutdiharapkan akan menimbulkan

interkasi antar wilayah akibat adanya aliran suatau barang atau di dalam konsep

geografi disebut dengan istilah interpedensi. Sehingga penulis mengambil judul

“STRATEGI BERTAHANINDUSTRI RUMAH TANGGA TEROMPET

TRADISIONAL DI KECAMATAN BULUKERTO KABUPATEN

WONOGIRI”.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik industri industri terompet tradisional di

Kecamatan Bulukerto ?

2. Bagaimana perkembangan industri rumah tanggaterompet yang berada di

Kecamatan Bulukerto  ?

3. Strategi apa yang dilakukan pelaku industri terompet tradisional untuk

tetap bertahan ?
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1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui karakteristik industri terompet tradisional di kecamatan

bulukerto

2. Mengetahui perkembangan industri rumah tangga terompet di Kecamatan

Bulukerto Kabupaten Wonogiri

3. Mengetahuistrategi pelaku industri terompet tradisional untuk bertahan

hidup

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1)

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta

2. Dapat memberikan bahan informasi terhadap kegiatan serta perkembangan

industri rumah tangga yang terdapat di Kecamatan Bulukerto.

3. Dapat menjadi masukkan kepada dinas terkait prospek industri rumah

tangga serta kebijakan yang mendukung keberlangsungan indusri rumah

tangga di Kecamatan Bulukerto

1.5. Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

1.5.1.1.Geografi Industri

Geografi industri merupakan bagian dari geografi ekonomi. Geografi

ekonomi adalah studi tentang variasi wilayah dimuka bumi yang mencakup aktifitas

manusia, meliputi : produksi, konsumsi, dan distribusi dalam hubungannya dengan

lingkungan tempat hidupnya (Alexander dan Gibson, 1979). Untuk pengertian

industri sendiri ialah sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual

sejumlah produk yang sama, dan memanfaatkan teknologi yang serupa dan

mungkin juga mengakses faktor produksi (input) dari pasar faktor produksi yang

sama. (Arsyad, 2014).

Terdapat 6 konsep yang berkaitan dengan industri, antara lain: a) Bahan

mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam atau diperoleh dari
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usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. b) Bahan baku industri adalah

bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai

sarana produksi dalam dalam industri. c) Barang setengah jadi adalah bahan mentah

atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses lebih lanjut

menjadi barang jadi. d) Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap

pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi. e) rancangan

bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan

pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. f) perekaasaan

industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan

pembuatan dan peralatan industri lainnya.

1.5.1.2.Industri Rumah Tangga

Industri kecil adalah suatu bentuk industri yang belum dikelola secarabaik

dan belum menggunakan manajemen modern. Adapun jumlah penjualan atau omset

tiap tahun terkadang kurang jelas karena tergantung situasi dan kondisi (Marbun,

1996). Karakteristik industri kecil secara umum mempunyai klasifikasi sebagai

berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti

kaidah administrasi pembukuan standar.

2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.

modal usaha terbatas.

3. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

4. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk mampu

menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

5. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

6. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah,

mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan

dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi

standar dan transparan.

Karakteristik industri terdapat 2 klasifikasi yakni karakteristik pengrajin dan

karakteristik usaha. Karakteristik pengrajin meliputi jenis kelamin, usia, status

pernikahan, dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan karakteristik usaha
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meliputi lama usaha, jumlah produksi dan modal yang digunakan. Karakteristik

pengrajin lebih mengkaji pelaku industrinya baik mengetahui kondisi demografi

atau ilmu kependudukan di wilayah industri tersebut seperti usia pengrajin, jenis

kelamin, jumlah tanggungan, dan pendidikan terkahir.

Peran Industri Kecil yang pertama,  mempunyai peran penting dalam

penyerapan tenaga kerja, serta menjadi penggerak roda perekonomian dan

pelayanan masyarakat. Maka dari itu keberadaan usaha kecil mempunyai peranan

yang penting dan strategis terhadap pembangunan struktur ekonomi nasional

sehingga industri kecil perlu dikembangkan (Anoraga, 2002).

1.5.1.3.Strategi Bisnis

Strategi Bisnis adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang

akan hendak dicapai (David, 2012). Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis,

diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi

karyawan, divestasi, likuidasi dan usaha patungan atau joint venture.Strategi bisnis

meliputi juga strategi pemasaran yang mana terdapat berbagai jenis. Salah satunya

strategi pemasaran 4P yang mana merupakan alat pemasaran taktis yang meliputi:

produk (product), harga (price), promosi (promotion), dan tempat (place) untuk

merespon apa yang diingkan pasar.

1. Produk (Product) Suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan

perhatian agar produk yang dijual mau dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang

dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan dari konsumen.

2. Harga (Price) Sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari

memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh

pembeli dan penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk

satu harga yang sama terhadap semua pembeli.

3. Promosi (Promotion) Sebagai salah satu cara pemasaran untuk

mengkomunikasikan dan menjual suatu produk kepada konsumen yang

berpotensi.

4. Tempat atau Saluran Distribusi (Place) Tempat diasosiasikan sebagai saluran

distribusi yang ditujukan untuk mencapai target konsumen. Sistem distribusi ini

mencakup lokasi, transportasi, pergudangan dan sebagainya.
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Siti Qoeriyah (2018) dalam skripsinya Analisis Keberlangsungan Industri

Genteng Di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2017. Faktor yang

menyebabkan usaha anyaman bambu tetap bertahan yaitu : modal, bahan baku,dan

untuk tenaga kerja merupakan keluarga sendiri dan dari dalam desa lokasi industri

,serta dipasarkan dalam satu wilayah yang tersebar di kabupaten karanganyar

karena merupakan produk unggulan dikabupaten karanganyar. Karakteristik usaha

yang masih melakukan usaha industry genteng dilihat dari  pengusaha usia

produktif dengan 80,5% dari keseluruhandan pendidikan paling banyak yakni

Sekolah Dasar dengan 47 pengusaha atau 57,3% dan seluruh pengusaha berstatus

sudah kawin.

Persamaan dengan penelitian ini yakni industri genteng memiliki berbagai

saingan jenis produk genteng seperti halnya genteng yang berbahan metal, asbes,

dan beton yang membawa masalah tersendiri untuk keberlangsungan industri agar

tetap bertahan dalam menghadapi berbagai persaingan. Sedangkan untuk perbedaan

terletak pada penelitian ini yakni Jangkauan pemasaran yang lebih luas tidak hanya

satu lingkup wilayah kabupaten saja dan juga strategi yang dilakukan para pengrajin

untuk mempertahankan terompet tradisional yakni dengan harga jual dan inovasi

dari bentuk terompet tradisional yang mengikuti kemauan pasar tidak hanya bahan

baku, modal, dan tenaga kerja.

Feri Endriyani (2005) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Industri

Rumah tangga Sepatu Kulit di Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kota

Surakarta. Faktor yang memperngaruhi proses produksi industry sepatu kulit adalah

bahan baku danTenaga kerja sebagian besar berasal dari dalam wilayah kelurahan

gandekan sendiri dengan presentase 83,67%.Sumbangan pendapatan dari industry

sepatu kulit terhadap pendapatan total keluarga adalah besar. Untuk perbedaannya

dengan peneelitian ini yakni Industri terompet tradisional merupakan pekerjaan

sampingan masyarakat di Kecamatan Bulukerto dan dilakukan hanya oleh anggota

keluarga sendiri.
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Tabel 3.  Penelitian Sebelumnya.

Nama
Peneliti

Judul Tujuan Metode Hasil Perbedaan dengan
penelitian ini

Siti
Qoeriyah
(2018)

Analisis
Keberlangsung
an Industri
Genteng di
Kecamatan
Jaten
Kabupaten
Karanganyar
Tahun 2017

1. Mengetahui
karakteristik social
ekonomi pengusaha
industry genteng di
kecamatan jaten

2. Mengetahui factor-
faktor yang
mempengaruhi
keberlangsungan
industry genteng di
kecamatan jaten

Sensus 1. Faktor yang menyebabkan usaha
anyaman bambu tetap bertahan
yakni modal, bahan baku, dan
untuk tenaga kerja merupakan
keluarga sendiri dan dari dalam
desa lokasi industri. Serta di
pasarkan dalam satu wilayah yang
tersebar di kabupaten karanganyar

2. Karakteristik usaha anyaman
bambu dilihat dari pengusaha usia
produkstif dengan 80,5% dari
keseluruhan dan pendidikan paling
banyak yakni tamat sekolah dasar
dengan 47 pengusaha atau 57,3%
dan seluruh pengusaha berstatus
sudah kawin.

1. Jangkauan pemasaran
yang lebih luas tidak
hanya satu lingkup
wilayah kabupaten
saja dan juga strategi
yang dilakukan para
pengrajin untuk
mempertahankan
terompet tradisional
yakni dengan harga
jual dan inovasi dari
bentuk terompet
tradisional yang
mengikuti kemauan
pasar.

2. Perbedaan metode
penelitian

Feri
Endriyani
(2005)

Analisis
Industri
Rumah tangga
Sepatu Kulit di
Kelurahan
Gandekan
Kecamatan
Jebres Kota
Surakarta

1. Mengetahui factor
produksi yang paling
berpengaruh terhadap
industri sepatu kulit di
kelurahan gandekan
2.  Mengetahui daerah
asal tenaga kerja
industri sepatu kulit
dikelurahan gandekan

Sensus  Faktor yang memperngaruhi proses
produksi industri sepatu kulit adalah
bahan baku

 Tenaga kerja sebagian besar berasal
dari dalam wilayah kelurahan
gandekan sendiri dengan presentase
83,67%

 Sumbangan pendapatan terhadap
pendapatan total keluarga adalah
besar

 Industri terompet
tradisional merupakan
pekerjaan sampingan
masyarakat di
Kecamatan Bulukerto
dan dilakukan hanya
oleh anggota keluarga
sendiri.
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Yayang
Arditya
Putra
(2019)

Strategi
Bertahan
Industri
Rumah
Tangga
Terompet
Tradisional di
Kecamatan
Bulukerto
Kabupaten
Wonogiri

1. Mengetahui
karakteristik
industri terompet
tradisional di
kecamatan
bulukerto

2. Mengetahui
perkembangan
industri rumah
tangga terompet di
Kecamatan
Bulukerto
Kabupaten
Wonogiri

3. Mengetahuistrategi
pelaku industri
terompet
tradisional untuk
bertahan hidup

Survey  Karakteristik Pengrajin terompet
tradisional di kecamatan bulukerto
kabupaten wonogiri dilihat dari
jenis kelamin pengrajin terompet
tradisional hampir semua laki-laki
dengan presentase sebanyak 97.5%
dan usia pengrajin terompet
tradisional paling banyak direntang
usia 50-60 tahun. Sedangkan untuk
pendidikan terakhir paling banyak
pada tamatan sekolah dasar.

 Perkembangan usia terompet
tradisonal mulai dari awal
kemunculan mengalami berbagai
fase yang mana puncak kejayaan
terjadi pada tahun 1990-2000, masa
pasang surut pertama terjadi pada
tahun 2004, kemudian masa
kebangkitan mulai dari tahun 2006
hingga tahun 2015, dan mulai dari
tahun 2016 hingga 2019 mengalami
pasang surut kedua.

 Strategi Bertahan yang dilakukan
pengrajin terompet tradisional
yakni mulai dari strategi bahan
baku, strategi inovasi produk,
strategi pemasaran, dan strategi
harga.
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1.6. Kerangka Penelitian

Industri rumah tangga terompet tradisional Kecamatan Bulukerto

Kabupaten Wonogiri saat ini berada pada perkembangan industri dengan segala

persaingan baik pada perkembangan teknologi digital yang lebih dinamis, cepat,

dan fleksibel. Dalam perkembangan industri saat ini memberikan kemudahan untuk

para pelaku industri mengembangkan usahanya.akan tetapi adapula tantangan

ataupun hambatan bagi pelaku industri. Tantangan bagi pengrajin industri terompet

tradisional untuk saat ini  yaknimuncul isu-isu tidak benar atau hoaxseperti isu yang

megatakan meniup terompet menyebabkan timbul gangguan penyakit seperti

kanker mulut dan TBC. Selain itu munculnya terompet modern yang diproduksi

oleh pabrik juga menjadi pesaing bagi kelangsungan industri terompet tradisional.

Dengan berbagai tantangan dan hambatan di kemanjuan teknologi saat ini

minat pasar akan terompet tradisional pun menurun, hal tersebut memicu sebagian

pengrajin untuk berhenti melakukan produksi. maka dari itu untuk menjaga

keberadaan terompet agar tetap laku ataupun diminati dipasaran perlu adanya

strategi dari para pelaku industri terompet tradisional sebagai problem solving

usaha terompet agar industri padat karya tidak hilang akibat kemajuan teknologi

digital di Era Industri 4.0. Strategi tersebut merupakan suatu bentuk upaya

mempertahankan dan merespon perubahan dari kondisi sosial, ekonomi, dan

budaya saat ini dan agar usaha industri rumah tangga terompet tradisional tetap

bertahan.
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber : Peneliti, 2019.

Mempengaruhi
Keberlangsungan Industri

Terompet Tradisional

Muncul Persaingan
dengan adanya

Terompet
modern / pabrik

Isu negatif tentang terompet
tradisional yang menyebabkan

berbagai penyakit seperti
kanker mulut, TBC

Strategi pengrajin
terompet tradisional

tetap Bertahan

Pengaruh kemajuan
teknologi digital dan

teknologi industri

Industri Terompet
Tradisional



14

1.7.Batasan Operasional

Geografi Ekonomi

Geografi ekonomi  adalah studi tentang variasi wilayah dimuka bumi yang

mencakup aktifitas manusia, meliputi : produksi, konsumsi, dan distribusi dalam

hubungannya dengan lingkungan tempat hidupnya (Alexander dan Gibson, 1979).

Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga yakni industri yang dikekola oleh anggota keluarga

dengan jumlah tenaga kerja 1-5 orang (Badan Pusat Statistik, 2002). Sedangkan

menurut (Soegiyanto, 1989) mengatakan industry rumah tangga produksinya

menggunakan alat-alat dan teknik sederhana yang diproduksi dirumah dengan upah

yang murah.

Strategi

Strategi adalah suatu rangkaian yang terpadu dan terkoordinasi dari

komitmen dan tindakan yang dirancang untuk mengelola meraih keunggulan

kompetitif (Hitt, 2011).

Strategi Bertahan

Strategi bertahan merupakan suatu kemampuan untuk mempertahankan

suatu usaha industri dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya (Susilo,

2003).

Terompet Tradisional

Terompet tradisional merupakan salah satu media hiburan yang muncul

pada saat perayaan pergantian tahun baru. Terompet dibunyikan dengan cara ditiup

dan dibuat dengan bahan baku kertas, selompret ,dan loyang. Awal kemunculan

terompet mulai dari tahun 1990 dan hingga kini masih banyak ditemukan pada saat

perayaan pergantian tahun baru walaupun eksistensinya sudah mulai menurun.


