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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bergerak di banyak 

bidang dan membuat usaha yang dapat memberikan manfaat untuk dirinya sendiri 

dan orang lain. Usaha yang sering digeluti para pelaku usaha adalah Usaha Kecil 

Dan Menengah (UKM). Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran 

penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran 

akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. 

Selain untuk memberikan manfaat untuk diri sendiri, juga berguna untuk 

masyarakat sekitar, salah satunya membuka lapangan kerja. 

Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama 

pembangunan ekonomi Indonesia.  Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk 

menciptakan tingkat Gross National Product yang setinggi-tingginya, namun hal 

ini tidak dapat terlepas dari berbagai masalah ekonomi itu sendiri. Diantara 

masalah yang dimaksud yaitu pemberantasan kemiskinan, ketimpangan 

pendapatan, penyediaan lapangan kerja sebab hal ini menjadi pemicu timbulnya 

pertumbuhan suatu wilayah (Amalia, 2007:89). Dengan demikian, Indonesia yang 

menjadikan sasaran utamanya adalah pengembangan dan pembangunan lapangan 

kerja dengan tujuan untuk memeratakan pembangunan ekonomi kepada seluruh 

masyarakat. Selain hal tersebut digunakan pula sebagai untuk mengurangi 

kemampuan suatu daerah dan struktur perekonomian yang seimbang. Bagi 

Indonesia pengembangan ekonomi sangatlah diperlukan sehingga proses 

pembukaan lapangan kerja sangatlah diperlukan (Sukirno, 2005:445). 

Wiraswasta dalam usaha bisnis menengah dan kecil sangat menunjang 

perekonomian bangsa Indonesia dikarenakan dengan adanya unit usaha kecil dan 

menengah selain mengurangi jumlah angka pengangguran , UMKM (usaha mikro 

kecil dan menengah ) juga berperan penting yang dapat dilihat dari beberapa 

aspek, yaitu jumlah unit usaha yang terbentuk, penyerapan tenaga kerja, perannya 
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dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan sumbangannya terhadap 

ekspor nasional. Peranan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia 

sebagai salah satu pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Kontribusi sektor UKM terhadap produk domestik nasional pada tahun 2016 

bertumbuh sebesar 60,34 % dengan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor 

ini adalah meningkat sebesar 97,22 % (CNN Indonesia, 2016). 

Pemasaran perlu dilakukan pada produk yang dihasilkan dikenal oleh pasar 

pasar lokal maupun interlokal baik nasional dan internasional guna menambah 

pendapatan di dalam sebuah industri tersebut.Pemasaran adalah proses 

perencanaan serta pelaksanaan konsepsi penetapan, harga promosi dan juga 

distribusi ide barang dan jasa untuk menciptakan transportasi yang memuaskan 

tujuan individu dan organisasi. (Basu dan Hani ,2004) 

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2008 industri mempunyai dua 

pengertian. Pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan 

di bidang ekonomi bersifat produktif. Industri dalam arti sempit hanyalah 

mencakup industri pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan 

kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan 

sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, kemudian barang 

yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih 

kepada pemakaian akhir.  

Industri kecil di perdesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan 

keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata 

pencaharian pokok sebagian besar masyarakat perdesaan. Industri perdesaan 

mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan 

atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup 

masyarakat perdesaan (Mubyarto, 1986).  

Keberadaan industri kecil diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja 

serta meningkatkan terbentuknya lapangan kerja yang akan memberikan dampak 

peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu industri yang mampu menyerap 
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tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan adalah industri kecil khususnya 

industri kecil abon lele. Beberapa alasan mengapa prioritas utama diberikan bagi 

pembangunan industri kecil perdesaan antara lain sebagai berikut:  

1. Karena letaknya di wilayah perdesaan, maka diharapkan tidak akan 

menambah jumlah migrasi ke kota atau dengan kata lain dapat mengurangi 

urbanisasi.  

2. Sifatnya yang padat tenaga kerja memberikan kemampuan serap lebih besar.  

3. Masih dimungkinkan bagi tenaga kerja yang terserap untuk kembali 

berburuh tani dalam usaha tani khususnya menjelang dan saat- saat sibuk 

karena letaknya berdekatan.  

4. Penggunaan teknologi yang sederhana mudah dipelajari atau dilaksanakan. 

(Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad, 1987 : 87)  

Oleh karena itu pengembangan suatu usaha baik industri kecil atau menengah 

sangat penting dilakukan untuk upaya penyerapan tenaga kerja yang lebih besar 

sehingga berkembang ke arah yang lebih maju penunjang suatu ekonomi yang 

lebih sejahtera dala skala kecil seperti keluarga , lingkungan sekitar , wilayah 

Kecamatan , Kabupaten atupun suatu negara.Hal ini memerlukan suatu strategi 

pengembangan suatu usaha .Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu 

perusahaa,serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting 

untuk mencapai tujuan  tersebut.(Candler,1962) 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Jawa Tengah.Kabupaten Boolali mempunyai beragam jenis Industri dan salah 

satunya adalah industri abon lele . Menurut Tjipto L dan Syahrul (2001) abon 

adalah makanan berupa daging cincang yang telah dihaluskan, di didihkan, dan 

kemudian digoreng dengan campuran bumbu-bumbu alami sebagai penambah 

cita rasa. Penampilannya biasanya berwarna coklat terang hingga kehitaman.Desa 

Tegalrejo adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sawit, Kabupaten 

Boyolali dan Desa Tanjungsari yang terletak di Kecamatan Banyudono 

Kabupaten Boyolali . Di desa tersebut terdapat beberapa industri salah satunya 

adalah industri abon lele.   
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Ada 3 tempat pengolahan Abon Lele di Desa Tegalrejo, salah satu pengolahan 

dikelola oleh kelompok yaitu kelompok Abon Lele Karmina dan 2 dari 

perorangan. Untuk pekerja di Industri Abon Lele antara 7 sampai 16 orang dan 

perorang mendapatkan upah Rp 50.000/hari. Dengan harga lele yang tergolong 

murah yaitu Rp 17.000 dan didapat dari tambak yang terdapat disekitar tempat 

industri maka bahan baku sangat mudah untuk didapatkan.  (Penulis, 2019).  

Desa Tanjungsari memiliki 1 tempat pengolahan abon lele yang dikelola oleh 

pengusaha perorangan .Untuk pekerja di industri abon lele ada 10 orang pekerja 

dengan upah Rp 30.000 – 40.000/hari. Ikan lele didapatkan di desa dan kecamatan 

lain yaitu di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali dengan harga 

Rp 17.000/kg Berikut adalah perbandingan dari Desa Tegal Rejo dan Tanjungsari 

mengenai pengolahan, produksi dan bahan baku abon lele. (Penulis,2019). 

Desa mengambil sebuah peranan yang penting bagi upaya pemberantasan 

kemiskinan di Desa yang ada kegiatan industri abon lele dalam penyerapan tenaga 

kerjanya.Walaupun tenaga kerja yang diserap sedikit akan tetapi Desa dalam hal 

kecil ikut menjadi peran membantu adanya kesempatan kerja bagi warganya 

seperti di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit penggunaan lahan yang ada di Desa 

tersebut menjadi mata pencaharian bagi warganya karena banyak budidaya ikan 

lele . 

Tabel 1.1Perbandingan Produksi Abon Lele di Desa Tegal Rejo dan Desa 

Tanjungsari 

No Perbandingan Desa Tegal Rejo Desa Tanjungsari 

1 Pengolahan/Produksi Manual Otomatis (mesin) 

2 Jumlah Pengusaha 3 1 

3 Jumlah Pekerja 16 10 

4 Bahan Baku Ikan Lele Dari Tambak Lele/ Setoran Dari beda kecamatan 

5 Jumlah Produksi Perhari 240 Kg 100Kg 

6 Harga Ikan Lele Rp 17000/Kg Rp 17000/Kg 

7 Kesediaan Bahan Baku Melimpah Mengandalkan kecamatan lain 
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8 Distribusi/pemasaran Abon Lokal, Jawa Tengah Nasional 

 Sumber : Penulis 2019 

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan pola 

produksi antara pengusaha abon lele di Desa Tegalrejo dan Desa Tanjungsari. 

Yang paling terlihat mencolok adalah pegolahannya, di Desa Tegalrejo masih 

manual dan tentunya produksinya tak sebanyak di Desa Tanjungsari yang 

menggunakan mesin otomatis. Jumlah produksinya pun perhari di Desa 

Tanjungsari mencapai 100Kg.  Akan tetapi untuk ketersediaan ikan lele, di Desa 

Tegalrejo lebih melimpah karena di sekitar tempat produksi terdapat tambak lele.  

Beberapa faktor yang menjadi masalah adalah pemasaran produk, akan tetapi 

karena adanya sosial media perlahan masalah pemasaran dapat di minimalkan.  

Strategi pemasaran yang digunakan kebanyakan dengan hanya dari mulut ke 

mulut atau dengan media sosial. Saat ini media sosial sangat cepat merambat dan 

memberikan dampak yang besar terhadap UKM, salah satunya usaha abon lele. 

Karena mengakses media sosial sudah terlalu mudah untuk semua orang dan 

hanya dengan handphone sudah bisa berinteraksi dengan pedagang langsung.  

Berikut adalah nama usaha home industri abon lele dari Desa Tegal Rejo dan 

Tanjungsari . 

Tabel 1.2 Nama Usaha Home Industri Abon Lele 

Nama Usaha Home Industri Abon Lele 

No Desa Tegalrejo Kecamatan 

Sawit 

No Desa Tanjungsari Kecamatan  

Banyudono 

1. Abon Lele Karmina 1. Abon Lele AL –Fahd 

2. Abon Lele Pamuji   

3. Abon Lele Wien   

Sumber :Penulis 2019 

Peneliti mengambil tema abon lele karena abon lele adalah salah satu UKM 

yang bisa dikembangkan lebih besar lagi dan bisa membuka lapangan pekerjan 
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untuk masyarakat sekitar. Maka dari itu peneliti menentukan judul berupa 

“Strategi  Pengembangan Usaha Abon Lele di Kabupaten Boyolali Desa 

Tegalrejo Kecamatan Sawit dan Desa Tanjungsari Kecamatan Banyudono” 

1.2 Perumusan Masalah 

Analisis Industri Abon Lele merupakan salah satu industri kecil menengah 

yang memiliki potensi untuk terus berkembang. Perkembangan suatu usaha 

diperlukan peran pengusaha dalam menjalankan strategi pengembangan suatu 

usaha tersebut .Melalui teknologi dan juga semakin mudahnya akses dengan 

adanya media sosial mungkin bisa menaikan pamor suatu usaha. Kekurangan 

produk UKM adalah kurangnya pemasaran dan juga kurang dikenalnya produk di 

wilayah lain. Pelaku usaha yang memiliki peran penting juga memiliki pengaruh 

terhadap UKM. Karakteristik sosial ekonomi pelaku usaha patut di perhatikan 

lantaran pelaku usaha dalam hal ini adalah industri abon lele memiliki dampak 

besar terhadap perputaran ekonomi. Berdasarkan uraian tersebutmaka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimana karakteristik usaha abon lele di Desa Tanjungsari Kecamatan 

Banyudono dan Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

2. Bagaimana strategi pengembangan usaha pada pengusaha abon lele di desa 

Tegalrejo, Kecamatan Sawit dan desa Tanjungsari Kecamatan Banyudono 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui karakteristik usaha  Abon Lele terhadap sosial ekonomi di 

Desa Tegalrejo dan Desa Tanjungsari 

b. Mengetahui strategi pengembangan usaha Industri Abon Lele di Desa 

Tegalrejo dan Desa Tanjungsari 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Sebagai salah satu syarat pencapaian derajat sarjana S-1 Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

2. Dapat memberikan referensi dan bahan perbandingan penelitian sejenis 

lainnya.  

3. Untuk masukan kepada pemerintah supaya pembangunan UMK lebih 

ditingkatkan lagi khususnya untuk industri rumah tangga. 
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4. Sebagai masukan kepada pengusaha bagaimana strategi untuk 

mengembangkan industrinya 

1.5 Telaah Pustaka  

1.5.1 Telaah Pustaka  

1.5.1.1   Geografi Industri 

Secara garis besar, Geografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

cabang, yaitu: Geografi Fisik (Physical Geography), Geografi Manusia 

(Human geography), dan geografi Regional (Regional geography). 

Geografi Industri adalah cabang dari geografi ekonomi, dan geografi 

ekonomi merupakan salah satu kajian dari geografi manusia. Geografi 

Industri adalah suatu sistem yang merupakan perpaduan antara subsistem 

fisis dengan subsistem manusia (Nursid Sumaatdja, 1988: 179-180). 

Subsistem fisis yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri 

yaitu komponen lahan, bahan mentah atau bahan baku, sumber daya 

energi, iklim dan segala proses alamiahnya. Subsistem manusia meliputi 

komponen tenaga kerja, kemampuan tekhnologi, tradisi, keadaan politik, 

keadaan pemerintah, transportasi, komunikasi konsumen, pasar, pola 

pemasaran dan lain sebagainya (dsb). Perpaduan semua komponen itulah 

yang mendukung maju atau mundurnya suatu industri. 

1.5.1.2 Industri 

Menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1984 Bab 1 Pasal 1 tentang 

perindustrian, menyebutkan definisi industri adalah kegiatan ekonomi 

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

barang jadi menjadi barang dengan nilai jual lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan 

industri. 

1.5.1.3 Klasifikasi Industri 

Menurut Philip Kristanto, (2004) industri secara garis besar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1. Industri Dasar Hulu 

Industri hulu memiliki sifat sebagi berikut: padat modal, berskala 

besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu 

dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi 

sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum 

tersentuhpembangunan. 

2. Industri Hilir 

Industri hilir merupakan perpanjangan proses industri hulu. 

Padaumumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi 

barang jadi. Lokasinya selalu diusahakan dekat 

pasar,menggunakan teknologi madya dan teruji, padat karya. 

3. Industri Kecil 

Industri kecil banyak berkembang di perdesaan dan 

perkotaan,memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikat 

produksinya samadengan industri hilir, tetapi sistem 

pengolahannya lebih sederhana. 

Berdasarkan klasifikasi industri tersebut, industri abon lele yang 

berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali termasuk 

dalam kategori industri kecil karena berkembang diperdesaan, peralatan 

yang digunakan dan sistem pengolahannya masih sederhana.Sama halnya 

dengan industri Desa Tanjungsari Kecamatan Banyudono Kabupaten 

Boyolali walaupun menggunakan mesin atau alat otomatis tapi skala 

industrinya masih dalam lingkup skala kecil 

1.5.1.4 Industri Kecil 

Industri kecil adalah industri yang diusahakan terutama untuk 

menambah pendapatan keluarga. Industri kecil dapat membantu 

meningkatkan menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan 

pendapatan bagi penduduk kelompok miskin diperdesaan (Mubyarto, 

1983). 
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1.5.1.5 Karakteristik Industri kecil 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2004), terdapat tigakarakteristik utama 

industri kecil, yaitu: 

a. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas dalam manajemen antara 

bidang administrasi dan operasi. Sebagian besar usaha dikelola oleh 

perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola 

industri, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat 

dekat. 

b. Akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal yang rendah, 

sehingga cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari 

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

pedagang perantara, bahkan rentenir. 

c. Sebagian besar industri kecil belum mempunyai status badan 

hukum. 

1.5.1.6 Pemasaran 

Philip Kotler dan Amstrong (1989) menyatakan bahwa pemasaran 

(marketing) adalah sebagai proses sosial dan managerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai 

dengan orang lain. 

1.5.1.7 Interaksi Spasial 

(Yunus Hadi, 2010) menyatakan interaksi adalah suatu proses saling 

mempengaruhi antara dua hal. Sedangkan interaksi spasial adalah proses 

saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam 

penelitian ini interaksi spasial dapat menggambarkan keterkaitan suatu 

wilayah dengan wilayah lainnya dan saling mempengaruhi dalam hal 

sektor ekonomi.Spasial adalah suatu ruang, dalam hal ini ruang memiliki 

definisi yang luas, ruang dalam penelitian ini yakni suatu wilayah atau 

tempat yang memiliki pembatas atau batasan, baik batas secara admitrasi 

maupun secara morfologi. Dan di dalam pembahasan ruang tentuntunya 
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tidak lepas dengan adanya interaksi antar ruang tersebut, baik interaksi 

spasial dan interaksi sosial 

1.5.1.8 Desa 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yanng memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kewenagan berdasarkan hukum dan hak, (UU No 6 tahun 

2014). Dalan hal ini dasa juga memiliki batasan. Batas desa adalah 

pembatas wilayah adminitrasi pemerintahan antar desa yang merupakan 

rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat 

berupa tanda-tanda alan seperti igir/punggung gunung, sungai atau unsur 

buatan yang di tuangkan kedala peta. Unsur-unsur desa terbagi menjadi 3 

yakni: 

1. unsur daerah yang meliputi lokasi atau letak, batas-batas wilayah, 

luas, jenis tanah, pola serta pemanfaatanya 

2. unsur penduduk meliputi jumlah, tingkat kelahiran, tingkat kematian, 

pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian 

penduduk. 

3. unsur tata kehidupan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan 

pergaulan, adat dan norma yang berlaku pada daerah. 
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1.6 Penelitian Sebeumnya 

Tabel 2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
  

 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Eri Murti MA, 2009 Studi industri genteng di Desa 

Demakan Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 

1. untuk mengetahui karakteristik socialekonomi 

pengusahagenteng 

2. untuk mengetahui faktor produksi yang 

mendukung keberadaan industry genteng di Desa 

Demakan Mojolaban Sukoharjo, dan 

3. untuk mengetahui besarnya pendapatan 

pengusaha dari usaha industry genteng. 

 

 

Deskriptif kualitatif Dilihat dari faktor produksi yang mendukung keberadaan 

industri genteng di Desa Demakan Kecamatan Mojolaban 

Tahun 2008 adalah ketersediaan bahan baku untuk 

kelancaran dalam usaha industri genteng, pengambilan 

bahan baku dekat dengan lokasi industri, tersedianya 

tenaga kerja yang cukup, kemudahan dalam memperoleh 

sumber energi kayu bakar, adanya alat transportasi 

berupa truk yang memudahkan pengusaha untuk 

memasarkan hasil produksi ke pihak konsumen, dan 

jangkauan pemasaran sampai ke luar daerah Sukoharjo. 

Faktor produksi yang sangat dominan mendukung 

keeksistensian industri genting di Desa Demakan adalah 

bahan baku dan pemasaran 

Aziz Slamet Riyadi,  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Efisiensi Persediaan Bahan 

Baku Industri Abon lele karmina Di 

Kabupaten Boyolali 

1. mengetahui jumlah persediaan ikan lele di 

Industri Abon Lele Karmina 

2. mengetahui Lead Time di Industri Abon Lele 

Karmina 

3. mengetahui total biaya persediaan ikan lele. 

4. Mengetahui jumlah pemesanan dan biaya 

persediaan ikan lele menurut metode EOQ 

5. Mengetahui jumlah saftey stok dan reorder point 

untuk periode produksi 2012 

6. Mengetahui tingkat efisiensi persediaan ikan lele 

 

Survei, dan 

pengambilan sampel 

menggunakan metode 

purposive sampling 

1. jumlah bahan baku ikan lele yang optimal adalah 

230,11kg,18kg,488,63kg,595,55kg. 

2. Lead time adalah 0-3 hari 
3. Total biaya persediaan ikan lele yang optimal adalah 

Rp 6.870.000,Rp 8.075.000,Rp 14155.000 dan Rp 15.620.000 

4. Menurut perhitungan EOQ secara berurutan adalah 
Rp 663.400,33, RP 709.929.57, Rp 934.344,69 dan Rp 

979.948,98. 

5. Safty stock periode 2012 adalah 12,42kg dan reorder stock adalah 
173,49kg 

6. Kebijakan industri Abon Lele Karmina dalam mengelola 

persediaan bahan baku lele  
pada periode 2008,2009,2010 dan 2011 masih belum efesien  

apabila dibandingkan dengan metode EOQ 
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 Sumber : Penulis, 2019 

 

Dewi Setyorini,2011 Analisis Strategi Pengembangan 

Industri Kecil Knalpot di 

Purbalingga 

1. Mengetahui profil industri knalpot di Kabupate 

Purbalingga 

2. Mengetahui strategi pengembangan industri 

knalpot di Kabupaten Purbalingga 

Metode deskriptif kuantitatif 1. Profil industri kecil knalpot di Kabupaten Purbalingga 

menurut data tahun 2010 ada 147 unit usaha yang tersebar 

di 6 Kecamatan ada 906 tenaga kerja 

2. Kendala dalam industri yait waktu produksi lama , modal 

usaha terbatas,desain produk yang sedikit 

3. Strategi yang dapat dilakukan adalah strategi konsentrasi 

melalui integrasi horisontal 

Muhammad Nur Huda, 

2019 

Strategi pengembangan usaha 

Industri Abon Lele di Desa 

Tegalrejo Kecamatan Sawit dan 

Desa Tanjungsari Kecamatan 

Banyudono Kabupaten Boyolali 

a. Mengetahui karakteristik  usaha Industri Abon 

Lele di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit dan 

Desa Tanjungsari Kecamatan Banyudono 

Kabupaten Boyolali 

b. Mengetahui Strategi Pengembangan Usaha 

industri Abon Lele di Desa Tegalrejo  Kecamatan 

Sawit dan Desa Tanjungsari Kecamatan 

Banyudono Kabupaten Boyolali 

 

Survey, dengan menggunakan 

Sensus 

1. Peta bahan baku abon lele di Desa Tegalrejo Kecamatan 

Sawit dan Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali. 

2. Peta Pemasaran abon lele  di Desa Tegalrejo Kecamatan 

Sawit dan Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali. 

3. Mengetahi 4 strategi dalam pengembangan usaha abon 

lele yaitu Strategi harga, Strategi produksi, strategi 

pemasaran, strategi tenaga kerja 

(2) Karakteristik pengusaha Abon Lele Di Desa Tegalrejo 

Kecamatan Sawit Dan Desa Tanjungsari Kecamatan 

Banyudono Kabupaten Boyolali jenis kelamin pengusaha abon 

lele 100% perempuan ,umur pengusaha abon lele rata – rata 

kebanyakan berusia lebih dari 49 tahun sebanyak 50% , 

pendidikan terakhir pengusaha kebanyakan lulusan SMA 

sebanyak 75% ,status perkawinan pengusaha seluruhnya 

100% sudah berkeluarga 
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1.7 Kerangka Penelitian 

Keberlangsungan usaha industri Abon Lele dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kemudahan dalam perolehan produksi meliputi besarnya modal, bahan 

baku, jumlah tenaga kerja, tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap jumlah 

produk yang di pasarkan. Luas pemasaran berpengaruh juga terhadap industri abon 

lele karena berkaitan dengan kesempatan untuk menjual atau meningkatkan jumlah 

penjualan barang produksi. pendapatan menjadi ukuran suatu UKM sudah 

berkembang dan telah memberikan manfaat terhadap masyarakat.  

Tingkat keberlangsungan industri abon lele diukur dengan jumlah produksi 

dan pemasaran. Berdasarkan hasil jumlah produksi yang diperoleh pengusaha di 

daerah penelitian kemudian dapat diketahui hasilnya yang berupa persen dari setiap 

nilai produksi yang di hitung, maka dengan hasil tersebut sudah dapat di ketahui 

seberapa jumlah produksi dan persebaran abon lele. 

 

    

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

 

 

Strategi Pengembangan Usaha 

       Karakteritik Industri Abon Lele 

 Daerah asal Tenaga Kerja 

 Daerah Asal Bahan baku 

 Wilayah Pemasaran 

Industri Abon 

Lele 

      Faktor Produksi 

 Bahan Baku 

 Modal 

 Tenaga Kerja 

Pendapatan Pemasaran 

1. Strategi Harga 

2. Strategi Pemasaran 

3. Strategi Tenaga Kerja 

4. Stretegi Produksi 
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1.8 Batasan Operasional  
 

a. Strategi 

Strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasi 

tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam 

sebuah pernyataan yang saling mengikat (Mneurut Lynch dalam Wibisoni 

,2006 p.50 – 51) 

b. Karakteristik 

Karekteristik merupakan ciri khas seseorang dalam meyakini , bertindak 

ataupun merasakan . Berbagai pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk 

menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia (Boeree,2008) 

c. Industri  

Industri adalah kesibukan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, bahan 1/2 jadi atau barang jadi dengan nilai plus atau dengan nilai 

yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk kesibukan rancang 

bangun dan perekayasaan industri. (UU RI No. 5 Tahun 1984) 

d. Ikan lele (Clarias Sp)  

Ikan lele merupakan ikan air tawar yang memiliki bentuk tubuh 

memanjang yang makin kebelakang makin pipih, kepalanya besar dan 

gepeng. Ikan lele senang hidup di daerah air yang alirannya tidak deras, 

ikan lele tidak bersisik, tubuhnya licin, mempunyai 4 pasang sungut di 

sekitar mulutnya dan pada setiap kedua sirip dadanya terdapat taji yang 

runcing, (Murtidjo, 2001). 

e. Abon Ikan (Lele) 

Abon lele adalah jenis makanan olahan ikan (lele) yang diberi bumbu 

,diolah dengan cara perebusa, penggorengan .Produk yang dihasilkan 

mempunyai bentuk lembut , rasa enak , bau khas, dan mempunyai daya 

simpan yang relatif lama (Suryani,2007) 

f. Modal 

Modal adalah hak atau bagian modal suatu kekayaan perusahaan atas 

terdiri dari kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan 

dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri.(Munawir,2006:19) 
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g. Bahan baku 

Bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, 

bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. (Hanggana 

2006:11) 

h. Tenaga Kerja 

Tenaga adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja,guna menghasilkan jasa atau barang 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Peraturan Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, 2017). 

i. Usaha  

Usaha adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tetap dan terus 

menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan secara 

individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum maupun tidak 

yang didirikan dan berkedudukan disuatu tempat. (Harmaizar) 

j. Pengusaha  

Pengusaha merupakan orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan 

cara yang inofativ yang akan memberikan banyak keuntungan banyak 

orang dan tentunya untuk orang yang menjalankan perusahaannya 

(Andrew J Durbin). 

k. Wawancara  

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan – pertanyaan pada 

para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara 

interview dengan responden ,dan kegiatannya dilakukan secara lisan (P. 

Joko Subagyo ,2011:39) 

l. Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting 

yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain. 

(Boyd,dkk 2000:4)


