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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini di negara berkembang seperti Indonesia kemiskinan masih 

menjadi masalah yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dan 

senantiasa relavan untuk dikaji terus menerus (Edi Suharto, 2005). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah penduduk 

miskin (penduduk dengan pengeluaran per-kapita per bulan di bawah garis 

kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau sekitar 9,82 

persen, penyebabnya antara lain seperti masih rendahnya kualitas sumber 

daya manusia (SDM), tingkat persaingan di pasar dunia kerja dan jumlah 

lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan tingginya kapasitas tenaga 

kerja. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak memiliki 

pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga keadaan ini menuntut penciptaan 

lapangan kerja baru sesuai dengan perkembangan penduduk yang ada demi 

mencegah banyaknya pengangguran serta timbulnya kesenjangan sosial. 

Salah satu upaya guna menekan angka pengangguran dan kesenjangan 

sosial adalah dengan menciptakan home industri. Industri mempunyai dua 

pengertian yaitu pengertian secara umum dimana industri diartikan sebagai 

perusahaan yang menjalankan operasi dibidang kegiatan ekonomi yang 

tergolong kedalam sektor sekunder. Sedangkan yang selanjutnya adalah 

pengertian dalam teori ekonomi, diartikan sebagai kumpulan dari 

perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu 

pasar (Sadono Sukirno, 2002). 

Singkatnya, Home Industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan “Home 

Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau perusahaan kecil (Anwar, 

2009). Dikatakan demikian sebab jenis kegiatan ekonomi ini di pusatkan di 

rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 

Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa: 
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1. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak 

Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). 

2. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu 

Miliar Rupiah). 

3. Milik Warga Negara Indonesia. 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau 

Usaha Besar. 

5. Berbentuk usaha orang perorangan yang tidak berbadan hukum, 

atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau tolak 

ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha 

kecil atau besar adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

 Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

1-4 orang 5-19 orang 20-99 orang >100 orang 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 

Keberadaan industri rumah tangga atau home industri dinilai dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan ekonomi 

daerah. Sebaran industri rumah tangga yang sebagian besar berada di 

wilayah perdesaan diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi 

perekonomian desa maupun daerah (Kementrian Perindustrian, 2016).  
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Tabel 1.2 Banyaknya Pekerja Menurut Jenis Sektor dan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Sukoharjo Akhir Tahun 2017 (orang) 

No Jenis Sektor Pekerja 

Laki-

laki 

Pekerja 

Perempuan 

Jumlah 

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, 

Perburuan dan Perikanan 

202 371 573 

2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 

3 Industri Pengolahan 34019 34294 68313 

4 Listrik, Gas dan Air 769 349 1118 

5 Konstruksi 1927 242 2169 

6 Perdagangan Besar, Eceran dan 

Rumah Tangga 

10176 4509 14685 

7 Angkutan, Perdagangan dan 

Komunikasi 

2605 82 2687 

8 Lembaga Keuangan, Real Estate Usaha 

Persewaan dan Jasa 

3843 1481 5324 

9 Jasa Kemasyarakatan Sosial 7916 5991 13907 

10 Kegiatan yang belum jelas batasnya 0 0 0 

Total 91458 17318 108776 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, 2017 

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah pekerja berdasarkan 

sektor rumah tangga masih memiliki posisi yang cukup strategis di 

Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja yakni 

sebesar 13,5%. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa industri rumah 

tangga di Kabupaten Sukoharjo adalah unit yang cukup besar 

pertumbuhannya jika dibandingkan sektor-sektor lain setelah industri 

pengolahan. 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten yang berada  

di Jawa Tengah dengan luas wilayah 46.666 km2 atau 1,43% luas wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif terdiri atas 12 kecamatan, 150 
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desa, dan 17 kelurahan (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2018). Kabupaten 

Sukoharjo merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi 

lokasional dan daya dukung fisik yang cukup memadai bagi pengembangan 

industri, sebab posisi Kabupaten Sukoharjo sangat strategis dimana terletak 

di pintu lalu lintas wilayah JOGLOSEMAR (Jogjakarta-Solo-Semarang) 

dan di tengah wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta-Boyolali-

Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten) (Hardati, 2015:75). 

Dalam dasawarsa terakhir geliat perekonomian di Kabupaten 

Sukoharjo cukup tinggi, perkembangan perekonomian daerah tak lagi 

terkonsentrasi di dalam kota saja, namun meluas hingga tingkat kecamatan 

dan desa. Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Menengah Kabupaten Sukoharjo, mengatakan bahwa 

saat ini jumlah pelaku UMKM di Sukoharjo terus mengalami peningkatan 

jumlahnya, dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah. Sehingga kondisi tersebut 

dapat menekan angka kemiskinan dan penggangguran di masyarakat. Sebab 

warga bisa mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan bekerja di 

berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha kecil. 

Tabel 1.3 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2018 

No Jenis Usaha Jumlah Persentase 

1 Usaha Mikro 12.616 63% 

2 Usaha Kecil 5.222 26,37% 

3 Usaha Menengah 1.966 9,93% 

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 

 Saat ini home industri banyak sekali diminati masyarakat. Selain bisa 

dilakukan dengan konsep yang sederhana, home industri bisa dikatakan 

cukup menjanjikan. Apalagi produk yang dihasilkan banyak dibutuhkan 

masyarakat serta mampu berkreativitas dan berinovasi menciptakan produk 
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yang berbeda, sehingga mampu diterima pasar (Jauhari, 2010). Banyak 

orang yang mencoba peruntungannya untuk menjalani bisnis sendiri atau 

berwirausaha dalam industri rumah tangga, salah satu contohnya yaitu usaha 

dalam bidang kuliner. Seperti yang kita ketahui makanan adalah urutan 

pertama kebutuhan pokok manusia. Demi menjaga kelangsungan hidup 

sehari-hari maka manusia memerlukan asupan energi salah satunya dari 

makanan. Melihat sebab-sebab tersebut, maka tak heran jika bisnis kuliner 

menjadi bisnis yang cukup digemari masyarakat Indonsesia. Tak sedikit dari 

mereka yang berhasil mengembangkan usahanya dari mulai industri 

rumahan hingga menjadi usaha yang cukup dikenal di masyarakat. Tentu 

dari mereka terus berusaha mencari ide-ide segar agar produk mereka 

menjadi produk yang unik, sehingga masyarakat menjadi tertarik (Hafsah, 

2004). 

Usaha kecil dalam bidang kuliner banyak contohnya, salah satunya 

adalah usaha bakpao. Bakpao merupakan produk pangan yang berbahan 

dasar tepung terigu yang diberi ragi sehingga mengembang, kemudian 

diberi aneka isian dan dikukus. Bak berarti daging, sedang pao sendiri 

berarti bungkusan. Jadi, bakpao berarti “bungkusan daging”. Bakpao berasal 

dari Cina dan telah lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Di negeri 

panda, bakpao dikenal dengan sebutan BaoZi, makanan ini cukup populer di 

masyarakat dan disukai oleh masyarakat. Zaman sekarang bakpao di jual 

dengan banyak macam varian isi tidak hanya isian daging tetapi ada juga 

coklat, kacang hijau, strawberry dan blueberry (Pamungkas, 2016).  

Bakpao merupakan salah satu makanan yang mungkin saat ini sudah 

mulai dilupakan masyarakat. Akan tetapi, diantara bentuk dan jenis roti 

yang dipilih, bakpao masih mempunyai eksistensi tersendiri bagi 

penikmatnya. Hal tersebut disebabkan dengan adanya faktor-faktor 

diantaranya seperti produk tersebut dapat dikonsumsi segala usia, bahan 

baku produk yang mudah didapat, proses produksi yang tidak menyita 

banyak waktu, harga yang ekonomis dan terjangkau, prospek bisnis jangka 
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panjang serta strata usianya makanan ringan ini sudah lama di negeri ini. 

Keberlangsungan industri kecil rumah tangga bakpao dapat memberikan 

peluang kerja secara mandiri dan memberikan keuntungan, serta mampu 

menyerap tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah. 

Walaupun pengembangan usaha pada industri ini masih relatif rendah, 

hal tersebut tidak menyurutkan pengusaha bakpao untuk terus melakukan 

produksi, meskipun termasuk usaha kecil namun usaha ini terus 

memproduksi barang setiap hari. Keberadaan industri kecil ini cukup 

menjajikan bagi perekonomian namun dalam pengembangannya industri ini 

masih mengalami berbagai macam masalah seperti tempat produksi bakpao 

ini tidak terlalu besar, pekerjaannya dilakukan dengan mesin dan beberapa 

masih manual. Home industri ini memiliki pegawai yang tidak terlalu 

banyak yakni 5-15 orang pegawai saja. Tetapi hal tersebut tidak 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. 

Adapun lokasi yang menjadi fokus penelitian mengenai home industri 

bakpao ini adalah Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban. 

Dipilihnya kedua lokasi tersebut sebagai objek penelitian selain dari masih 

belum banyaknya usaha bakpao yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo 

namun juga karena secara geografis kedua lokasi tersebut memiliki latar 

belakang karakteristik fisik wilayah yang berbeda. Kecamatan Sukoharjo 

misalnya, secara administratif wilayah ini hanya berbatasan dengan satu 

wilayah lain yakni Kabupaten Klaten, namun wilayahnya masih terletak di 

pusat kota Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Kecamatan Mojolaban 

berbatasan langsung dengan dua daerah lain yakni Kabupaten Karanganyar 

dan Kota Surakarta. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung berdampak 

terhadap karakteristik yang ada dikedua wilayah tersebut baik dari segi 

aksesibilitas, jangkauan antar wilayah, bahkan karakter penduduknya 

sehingga menjadi faktor pertimbangan yang berpengaruh dalam produksi 

bakpao dalam menentukan target sasaran konsumen pembeli bakpao serta 

proses produksinya.  
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Kehidupan masyarakat modern seperti saat ini dibedakan antara 

masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam bentuk “rural 

community” dan “urban coummunity”. Karakteristik masyarakat pedesaan 

dan masyarakat kota bisa begitu berbeda akibat adanya beberapa perbedaan 

signifikan terkait cara hidup sehari-hari dan sosialnya (Soekanto, 1982:149). 

Kecenderungan bagi masyarakat desa adalah konsumsinya relatif kecil, 

lebih bergantung terhadap hasil alam, dan tidak tergantung pada produsen. 

Berbeda dengan penduduk pinggiran yang sudah terpengaruh oleh gaya 

hidup perkotaan yang mana tingkat konsumsinya lebih tinggi, 

mengutamakan kepraktisan, dan lebih tergantung menjadi konsumen 

(Hattas, 2011). Hal inilah yang kemudian menimbulkan diferensiasi pada 

home industri bakpao di kedua kecamatan tersebut. Diferensiasi sendiri 

adalah semua upaya yang dilakukan untuk membedakan diri dari pesaing 

lain baik konten (what to offer), konteks (how to offer), dan infrastruktur 

(enabler) (Kertajaya dalam Syafrizal, 2007:183).  

Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus menerus berubah 

yang mengakibatkan kondisi pasar yang tidak menentu, mulai dari harga 

bahan baku yang relative tidak stabil, dengan daya beli konsumen yang naik 

turun tidak menyurutkan usaha bakpao tersebut untuk tetap berproduksi. 

Dalam usaha, melakukan pengembangan pasar yang lebih luas dibutuhkan 

strategi pemasaran yang lebih optimal (Sofyan, 2002). Seperti yang 

diungkapkan Ina Primiana (dalam Menggerakkan Sektor Riil UKM dan 

Industri, 2009) permasalahan mendasar yang sering dihadapi pemilik usaha 

kecil adalah lemahnya penetrasi pasar dan kurang luasnya jangkauan 

wilayah pemasaran. 

Oleh karena itu, untuk memajukan usaha kecil diperlukan kajian lebih 

mendalam menggunakan ilmu geografi khususnya geografi industri guna 

melakukan pengembangan terhadap keberadaan home industri bakpao yakni 

dengan melakukan analisis karakteristik faktor produksi dan pemetaan 

terkait distribusi spasial sebaran lokasi usaha, asal bahan baku, asal tenaga 
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kerja dan lokasi pemasarannya. Geografi industri merupakan bagian dari 

geografi ekonomi antara lain mengkaji tentang lokasi industri, karakteristik 

faktor geografis lokasi yang berkaitan dengan wilayah bahan mentah, 

sumber daya tenaga meliputi tenaga air atau tenaga listrik sebagai penggerak 

mesin pabrik, suplai tenaga kerja, suplai air, pasaran dan fasilitas 

transportasi (Daldjoeni, 1992:58). 

Saat ini usaha kecil masih terus mengalami perkembangan. 

Keberadaan home industri bakpao di Kabupaten Sukoharjo dapat 

menunjang perekonomian pendapatan masyarakat. Oleh karena itu perlu 

pengkajian lebih mendalam demi menjaga keberlangsungannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pola Distribusi Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Keberlangsungan Home Industri Bakpao Di 

Kecamatan Sukoharjo Dan Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo” 

1.2 Perumusan Masalah 

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan padat, usaha kecil 

harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing atau pelaku usaha 

lainnya. Lemahnya penetrasi pasar dan kurang luasnya jangkauan wilayah 

pemasaran menjadi permasalahan mendasar bagi pemilik usaha, 

berdasarkan uraian tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana karakteristik home industri bakpao di Kecamatan Sukoharjo 

dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana pola distribusi spasial home industri bakpao di Kecamatan 

Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo? 

3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan home 

industri bakpao di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban di 

Kabupaten Sukoharjo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui karakteristik home industri bakpao di Kecamatan 

Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

2. Mengetahui pola distribusi spasial yang mempengaruhi 

keberlangsungan home industri bakpao di Kecamatan Sukoharjo dan 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan 

home industri bakpao di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan 

Mojolaban  Kabupaten Sukoharjo. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

kajian pola distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan home industri bakpao di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintah khususnya 

dalam melaksanakan pengembangan home industri di Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai 

tambah yang  selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-

penilitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji  pola distribusi dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan home industri 

bakpao di Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 



10 
 

 
 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Geografi 

Widodo (2001:81) mengatakan bahwa geografi adalah ilmu 

yang menggunakan pendekatan holistik melalui kajian keruangan, 

kewilayahan, ekologi, dan sistem, serta historis untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis struktur pola, fungsi, dan proses interrelasi, dan 

hubungan timbal balik dari serangkaian gejala penampakkan, atau kejadian 

dari kehidupan manusia (penduduk). Adapun kajian ilmu geografi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah geografi industri dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

a. Geografi Industri 

Geografi industri adalah  cabang dari geografi ekonomi. 

Geografi ekonomi adalah suatu sistem yang merupakan perpaduan 

anatara subsistem fisis dan subsistem manusia (Sumaatmadja, 

1988:179-180). Subsistem fisis yang mendukung pertumbuhan daan 

perkembangan industri yaitu komponen lahan, sumber daya energi, 

bahan mentah atau bahan baku, iklim dan segala proses alamiahnya. 

Subsistem manusia meliputi komponen tenaga kerja, kemampuan 

teknologi, tradisi, keadaan politik, keadaan pemerintah, transportasi, 

dan komunikasi, konsumen, pasar dan lain sebagainya. Perpaduan 

semua komponen itulah yang mendukung maju mundurnya suatu 

industri (Sumaatmadja, 1988:179-180). 

b. Kajian Geografi 

Berdasarkan hasil  seminar dan lokakarya di Semarang pada 

tahun 1988 (Suharyono dan Moch. Amien, 1994 : 26-35) 

mengungkapkan ada 10 konsep geografi. Penelitian ini menggunakan 

5 konsep yaitu : 

1. Konsep Lokasi 

Konsep lokasi merupakan konsep utama geografi yang menjadi 

ciri khas dalam ke-ilmuan geografi dan merupakan jawaban atas 

pertanyaan dalam geografi yaitu “dimana”. Secara umum lokasi 
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dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi 

absolut adalah letak yang tetap berdasarkan sistem grid dan 

koordinat. Letak relatif adalah letak yang berubah-ubah bertalian 

dengan daerah sekitarnya (Suharyono dan Moch. Amien, 

1997:27). Konsep lokasi berkaitan dengan penelitian ini yaitu 

lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Sukoharjo dan 

Kecamatan Mojolaban yang keduanya berada di Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Konsep Jarak 

Jarak berkaitan dengan lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan 

pokok kehidupan, pengangkutan barang dan penumpang.  Jarak 

sebagai pemisah antara dua tempat, dapat berubah sejalan dengan 

kemajuan komunikasi dan sarana angkutan (Suharyono dan 

Moch. Amien, 1994:28-29). Konsep jarak dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui jarak antar industri rumah tangga 

atau home industri di Kabupaten Sukoharjo. 

3. Konsep Interaksi/Interdependensi 

Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi obyek atau 

tempat satu dengan yang lainnya. Suatu tempat mengembangkan 

potensi, sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama di wilayah 

lain (Suharyono dan Moch. Amien, 1994:33). Konsep interaksi 

ini menjelaskan adanya hubungan interaksi antara pengusaha 

dengan konsumen di luar wilayah indsutri dalam hal pemasaran. 

4. Konsep Pola 

Pola adalah bentuk, struktur dan persebaran fenomena atau 

kejadian di permukaan bumi baik gejala alam maupun gejala 

sosial. Pola juga diartikan sebagai tatanan geometris yang 

beraturan sebagai interaksi manusia dengan lingkungannya. 

Dalam penelitian ini konsep pola dikorelasikan dengan 

mengetahui pola distribusi terkait dengan lokasi usaha dan 

distribusi pemasaran hasil dari home industri bakpao. 
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5. Konsep Keterkaitan Keruangan 

Keterkaitan keruangan atau asosisasi keruangan menunjukkan 

keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang 

lain di suatu tempat atau ruang baik menyangkut fenomena alam, 

tumbuhan atau kehidupan sosial (Suharyono dan Moch. Amien, 

1994:34). Konsep keterkaitan ruang menunjukkan keterkaitan 

obyek wilayah penelitian dengan wilayah lain yaitu dengan 

daerah pemasaran dan daerah penyedia bahan baku. 

 

1.5.1.2 Diferensiasi 

Diferensiasi adalah proses memanipulasi bauran pemasaran 

untuk menempatkan sebuah mereka sehingga para konsumen dapat 

merasakan perbedaan yang berarti antara mereka tersebut dengan pesaing 

(Mowen dan Mirror, 2005:55). 

a. Jenis-Jenis Diferensiasi 

Menurut Rapliansyah (2012:20-21) bahwa diferensiasi secara 

umum terbagi atas beberapa jenis. Adapun jenis-jenis diferensiasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Diferensiasi Psikologis 

Diferensiasi psikologis adalah diferensiasi yang dibuat 

berdasarkan pesaingnya melalui penciptaan kreasi yang bisa 

diasumsikan oleh konsumen bahwa terdapat produk yang 

sesuai dengan harapan konsumennya. Hal ini pada penelitian 

dapat dikaitkan kepada identifikasi karakteristik produk yang 

dihasilkan antar home industri bakpao terkait dengan inovasi 

dalam menciptakan variasi bakpao dari segi harga, rasa serta 

kualitas. 

2. Jenis Diferensiasi Fisik 

Diferensiasi fisisk adalah diferensiasi yang dibuat ulang 

berdasarkan bentuk atas suatu perbedaan secara fisik. Hal ini 

dalam penelitian akan diungkap dari karakteristik sosial-
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ekonomi serta faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap 

keberlangsungan home indsutri bakpao. 

1.5.1.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Menurut Rudjito (2003) UMKM adalah usaha kecil yang 

membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian 

Indonesia karena melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru 

dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. 

a. Kriteria UMKM 

Menurut Peraturan Perundang-undangan No. 20 Tahun 2008, 

kriteria UMKM dibedakan menjadi 3 : 

1. Usaha Mikro 

Usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun 

badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro dengan 

kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah 

dan bangunan usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 4 

orang. 

2. Usaha Kecil 

Merupakan suatu usaha yang dikelola perorangan dan bukan 

melalui badan usaha. Kriteria usaha kecil mempunyai 

kekayaan bersih dibawah Rp 300.000.000/tahun dengan 

jumlah tenaga kerja 5 hingga 19 orang. 

3. Usaha Menengah 

Usaha yang dikelola oleh perorangan dan bukan melalui badan 

usaha, kriteria kecil sebagai usaha mikro apabila kekayaan 

bersih dibawah Rp 500.000.000/tahun dengan jumlah tenaga 

kerja 20 hingga 99 orang. 

b. Klasifikasi UMKM 

Berdasarkan PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Usaha Kecil, dalam perkembangannya UKM di 

Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi diantaranya : 
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1.  Livelihood activities, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum 

dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang 

kaki lima. 

2. Micro Enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin 

namun belum punya sifat kewirausahaan. 

3. Small Dynamic Enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki 

jiwa entrepreneurship subkontrak dan ekspor. 

4. Fast Moving Enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa 

kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi usaha besar. 

c. Ciri-ciri UMKM 

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari UMKM menurut Keppres 

No. 127 Tahun 2001 tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan 

untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk 

usaha menengah/besar dengan syarat kemitraan adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis komoditi atau barang yang terdapat pada usaha tidak 

tetap dan bisa sewaktu-waktu berganti. 

2. Tempat untuk usaha bisa berubah sewaktu-waktu. 

3. Usaha yang belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan 

pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. 

4. Sumber daya manusia (SDM)  yang ada belum memiliki jiwa 

pengusaha atau wirausaha yang dapat dihandalkan. 

5. Pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau yang 

bersifat legalitas, termasuk NPWP. 

 

1.5.1.4 Teori Lokasi Industri 

Lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen 

yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin 

enggan membeli karena biaya trasnportasi untuk mendatangi tempat 

penjual semakin mahal (August Losch , 1954). Teori ini bertujuan untuk 



15 
 

 
 

menemukan pola lokasi industri sehingga diketemukan kesinambungan 

spasial antar lokasi. Bahwa dalam lokasi industri yang tampak tak 

beraturan dapat diketemukan pola keberaturan (August Losh, 1954). 

 

1.5.1.5 Keberlangsungan Usaha 

Mengutip Sanchez dan Heene, Jaafari menyatakan bahwa 

keberlangsungan (suistainabilitiy), yakni penciptaan keunggulan bersaing 

yang merefleksikan lingkungan eksternal dan juga kapabilitas internal. Hal 

ini dapat dicapai dengan mengelola dinamika organisasi. 

Perusahaan atau badan usaha merupakan suatu organisasi yang 

didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan para pemilik 

modalnya (profitability), selain itu adapula tujuan lain yang tidak kalah 

penting yaitu harus menjaga keberlangsungan usahanya (survive) dalam 

persaingan. Tujuan keberlangsungan usaha dapat diartikan sebagai 

maksimalisasi dari kesejahteraan badan usaha yang merupakan nilai 

sekarang suatu badan usaha terhadap prospek masa depannya. Prinsip 

keberlangungan usaha menganggap bahwa badan usaha akan terus 

melakukan operasinya sepanjang proses penyelesaian proyek, perjanjian 

dan kegiatan yang sedang berlangsung. Prediksi keberlanjutan usaha suatu 

badan usaha sangat penting bagi manajemen dan pemilik badan usaha 

untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kebangkrutan, karena 

kebangkrutan menyangkut terjadinya biaya-biaya baik biaya langsung 

maupun tidak langsung. 

a. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberlangsungan Usaha 

 Faktor Pendukung Keberlangsungan Usaha 

Istilah aset nirwujud, aset pengetahuan dan intellectual capital 

sering digunakan untuk merujuk pada sumber-sumber value 

(klaim atas manfaat di masa depan) non-fisik yang diciptakan 

melalui inovasi atau penemuan (discovery), desain organisasi 

yang unik, dan praktik-praktik sumber daya manusia. Tanaszi dan 

Duffi menegaskan bahwa aset nirwujud dan pengelolaanya yang 
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efektif merupakan sumber keunggulan bersaing yang 

keberlangsungan. Salah satu penopang utama dari bisnis yang 

sukses di era sekarang adalah suistainability (keberlangsungan). 

Sebuah badan usaha mungkin mampu menciptakan value yang 

unggul bagi para pelanggannya guna menjamin 

keberlangsungannya, badan usaha harus memiliki setidaknya 

empat asset nirwujud ini yaitu : 

1. Kepemimpinan 

Manajemen perusahaan harus mempunyai leadership yang baik, 

dalam arti mesti mempunyai visi yang jelas serta kemampuan 

untuk mengelola sumber daya perusahaan dan mengarahkannya 

menuju tujuan yang di rancangkan perusahaan. 

2. Inovasi 

Tanpa adanya inovasi yang terus menerus, keunggulan bersaing 

perusahaan tidak akan dapat bertahan lama. Seluruh elemen suatu 

perusahaan harus bersama-sama memetakan arah pertumbuhan 

bagi perusahaan agar dapat unggul dalam menghadapi persaingan. 

3. Komitmen pegawai 

Seluruh pegawai suatu usaha harus memiliki suatu komitmen 

yang kuat sehingga selanjutnya dapat menjadi daya juang yang 

tinggi bagi perusahaan. 

4. Kepuasan pelanggan 

Perusahaan harus memiliki hubungan yang erat dengan para 

pelangganya, melampaui hubungan transaksional semata. Dengan 

begitu, perusahaan mampu merespon perubahan-perubahan 

kebutuhan serta keinginan para pelanggannya. 

 Faktor Penghambat Keberlangsungan Usaha 

Selain keberhasilan dalam menjalankan usaha, seorang 

wirausaha juga selalu dibayangi oleh potensi kegagalan dalam 

menjalankan usahanya. Keberhasilan atau kegagalan seorang 

wirausaha dalam menjaga keberlangsungan usahanya sangat 
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tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha. Zimmerer 

mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha 

gagal dalam menjaga keberlangsungan usahanya, yaitu: 

1. Tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak 

memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha 

merupakan faktor utama  penyebab suatu usaha kurang berhasil. 

2. Kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, 

memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber 

daya manusia, dan mengintegrasikan operasi perusahaan. 

3. Kurang dapat mengendalikan keuangan.  

4. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari 

suatu kegiatan, jika sekali gagal dalam perencanaan maka akan 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. 

5. Lokasi kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan 

faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. 

Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan atau 

usaha sukar beroperasi karena kurang efisien. 

6. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya 

dengan efisiensi dan efektivitas.  

 Indikator Keberlangsungan Usaha 

Menurut jurnal yang telah ditulis oleh Titin Agustina dalam 

judul Analisis Keberlanjutan Usaha Tani Kedelai melalui 

Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu di Kabupaten Jember, 

mengemukakan beberapa indikator keberlangsungan usaha tani 

kedalam beberapa indeks keberlangsungan usaha diantaranya : 

1. Indeks Keberlangsungan Pada Dimensi Ekologi 

Lima atribut yang menjadi faktor pengungkit utama yang 

mempengaruhi nilai indeks keberlangsungan ekologi diantaranya 

: 1) tingkat penggunaan pestisida pada usaha tani kedelai, 2) 

pemenuhan petani untuk pengairan, 3) penggunaan pupuk saat 
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usaha tani, 4) tingkat pemanfaatan lahan untuk menanam kedelai, 

5) kesesuaian lahan untuk kedelai. 

2. Indeks Keberlangsungan Pada Dimensi Ekonomi 

Pada dimensi ini menunjukkan tujuh atribut yang menjadi faktor 

pengungkit utama yang menjadi indeks keberlangsungan pada 

dimensi ekonomi, diantaranya : 1) kestabilan harga kedelai setiap 

musim panen, 2) ketersediaan tenaga kerja, 3) kestabilan 

permintaan kedelai, 4) kestabilan produksi kedelai tiap tahun, 5) 

bantuan pemerintah pada UT kedelai PTT, 6) modal untuk usaha 

tani kedelai PTT, 7) kemudahan memperoleh sarana produksi. 

3. Indeks Keberlangsungan Pada Dimensi Sosial  

Pada indeksi ini dilihat apakah aspek sosialnya cukup 

berkelanjutan atau tidak. Pada dimensi ini menunjukkan tujuh 

atribut yang menjadi indeks keberlangsungan pada dimensi sosial, 

diantaranya : 1) pengetahuan terhadap lingkungan, 2) frekuensi 

penyuluhan dan pelatihan, 3) konflik selama pengusaha kedelai 

PTT, 4) kelembagaan/kelompok tani, 5) kelembagaan di bidang 

input dan output. 

  Dengan jurnal di atas penulis akan menggunakan indikator 

keberhasilan usaha dalam memberdayakan berdasarkan indikator 

keberlangsungan usaha pada dimensi ekonomi. Dimana indeks 

keberhasilan usaha pada dimensi ekonomi lebih tepat dengan apa yang 

diteliti dan bisa menjadi acuan bagi indeks keberlangsungan usaha. 

Berikut adalah indeks keberlangsungan usaha pada dimensi  ekonomi 

berdasarkan permasalahan yang akan diteliti: 

1. Indeks Keberlangsungan pada Dimensi Ekonomi 

Pada dimensi ini menunjukkan bahwa usaha home industri 

bakpao di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo dapat meningkatkan aspek ekonomi 

yang cukup berkelanjutan. Dimensi ini menunjukkan lima 

atribut yang menjadi faktor pengungkit utama yang menjadi 
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indeks keberhasilan pada dimensi ekonomi, diantaranya: 1) 

kestabilan harga jual bakpao setiap harinya, 2) ketersediaan 

tenaga kerja, 3) kestabilan permintaan bakpao, 4) bantuan 

pemerintah atau koperasi, 5) modal untuk usaha home industri 

bakpao. 

b. Faktor Perkembangan Industri Kecil 

Perkembangan industri kecil di pedesaan dibedakan menjadi lima 

faktor, yaitu : (Hastuti,2012) 

1. Modal, jumlah modal mempengaruhi jumlah produksi bakpao 

yang dihasilkan dalam memenuhi pesanan. Semakin besar 

modal yang dimiliki pemilik usaha maka semakin besar 

kesempatan untuk memproduksi. 

2. Alat produksi, alat produksi yang lebih modern memebrikan 

hasil dan kualitas bakpao yang lebih maksimal. 

3. Bahan baku, bahan baku yang murah dapat menekan biaya 

produksi akan tetapi bahan baku yang dengan kualitas tinggi 

mampu menghasilkan kualitas bakpao yang lebih tinggi. 

4. Organisasi pengusaha, adanya organisasi ini dapat mewadahi 

semua pengusaha sehingga memiliki tingkat keberhasilan yang 

sama. 

5. Sumberdaya manusia dan pendidikan, hal ini berpengaruh 

terhadap perkembangan usaha bakpao. Sumberdaya manusia 

yang terampil dan profesional akan menghasilkan hasil 

produksi yang berkualitas dan banyak diminati. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Joko Mariyadi (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Pola Distribusi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keberlangsungan Usaha Jasa Penggilingan Padi di Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pola distribusi jasa penggilingan padi di Kecamatan 
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Polanharjo, mengetahui jangkauan pelayanan yang dilakukan oleh 

pengusaha jasa penggilingan padi, mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberlangsungan jasa penggilingan padi di 

Kecamatan Polanharjo.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sensus. Hasil dari penelitian ini adalah pola distribusi pengusaha 

uni huiler di Kecamatan Polanharjo adalah memiliki pola 

mengelompok dan faktor yang mempengaruhi keberlangsungan 

jasa huiler adalah faktor modal, pendapatan dan tenaga kerja. 

Persamaan penelitian dari Joko Mariyadi adalah sama-sama 

membahas mengenai pola distribusi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberlangsungan usaha dengan metode yang 

digunakan adalah metode sensus. Akan tetapi, pada penelitian 

tersebut obyek yang dikaji berbeda yakni meneliti tentang usaha 

jasa penggilingan padi, sedangkan untuk menganalisis tingkat 

keberlangsungannya penelitian ini menggunakan teknik skoring 

dari hasil faktor-faktor karakteristik penentu keberlangsungan yang 

kemudian diolah lagi dengan cara menghitung korelasinya 

menggunakan aplikasi SPSS. 

Shohibuddin (2017) melakukan penelitian dengan judul 

“Sebaran Lokasi dan Karakteristik Industri Kecil Rumah Tangga 

Di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sebaran lokasi industri rumah tangga 

Kecamatan Susukan, mengetahui karakteristik modal industri kecil 

rumah tangga di Kecamatan Susukan, mengetahui besaran 

penyerapan tenaga kerja industri kecil rumah tangga di Kecamatan 

Susukan, mengetahui kontribusi pendapatan rumah tangga industri 

kecil rumah tangga di Kecamatan Susukan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sensus. Hasil dari penelitian ini adalah sebaran keruangan industri 

kecil rumah tangga di Kecamatan Susukan memiliki pola 
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mengelompok, karakteristik industri rumah tangga di Kecamatan 

Susukan meliputi asal modal pengusaha berasal dari koperasi, 

pinjaman keluarga, dan modal sendiri, pendapatan tenaga kerja 

memiliki penyerapan sebesar 5%, dan kontribusi pendapatan 

industri rumah tangga terhadap pendapatan keluarga mencapai 

75%. 

Persamaan penelitian dari penelitian Shohibuddin adalah sama-

sama terdapat bagian kajian yang membahas mengenai sebaran 

lokasi industri dan karakteristik industri kecil rumah tangga dengan 

metode sensus, namun obyek yang dikaji berbeda. Pada penelitian 

tersebut obyek yang dikaji bersifat universal, meliputi keseluruhan 

industri rumah tangga yang ada di Kecamatan Susukan, akan tetapi 

yang diteliti hanya berupa sebaran lokasi industri kecil, sedangkan 

untuk karakteristik yang dicari hanya dari segi modal, tingkat 

penyerapan tenaga kerja, serta tingkat kontribusi pendapatan 

industri rumah tangga. 

Novia Putri Pamungkas (2016) melakukan penelitian 

berjudul “Kadar Betakaroten, Tingkat Pengembangan dan Daya 

Terima Bakpao Dengan Subtitusi Tepung Labu Kuning”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar betakaroten, 

tingkat pengembangan dan daya terima bakpao dengan subtitusi 

tepung labu kuning 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen. Hasil dari penelitian ini adalah nilai 

betakaroten pada bakpao tidak memiliki peningkatan ketika 

disubtitusi tepung labu kuning, tingkat pengembangan pada bakpao 

tidak mengalami peningkatan, bakpao dengan subtitusi tepung labu 

kuning mengandung 10% daya terima paling tinggi. 

Persaman penelitian milik Novia Putri Pamungkas adalah 

sama-sama membahas mengenai bakpao, akan tetapi metode yang 

digunakan untuk penelitian tersebut berbeda yakni menggunakan 
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metode penelitian eksperimen guna mengetahui kadar komposisi 

yang ada di dalam bakpao. 

Yiyin Handayani (2019) melakukan penelitian berjudul “Pola 

Distribusi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keberlangsungan Home Industri Bakpao di Kecamatan Sukoharjo 

dan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui karakteristik home 

industri di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo, mengetahui pola distribusi spasial home 

industri bakpao di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlangsungan home industri bakpao di 

Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo. 

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan metode 

pengambilan sampelnya yakni metode sensus. Hasil penelitian ini 

yakni mayoritas pengusaha bakpao adalah laki-laki diusia produktf 

dengan status keseluruhan sudah menikah. Rata-rata pengusaha  

menekuni usaha dalam rentang waktu 5 sampai 10 tahun dan 

mampu menghasilkan bakpao hingga 1000 pcs/hari. Pola 

persebaran home industri bakpao dikedua daerah penelitian adalah 

pola seragam (dispersed).Faktor berpengaruh bagi keberlangsungan 

home industri bakpao adalah faktor produksi berupa bahan baku, 

modal, ketersediaan tenaga kerja, transportasi dan jangkauan 

pemasaran. 

Untuk mengetahui lebih detail tentang penelitian sebelumnya 

dapat dilihat pada tabel 1.4. 
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Penelitian Tujuan Metode 

Penelitian 

Hasil 

Joko 

Mariyadi 

(2012) 

Pola Distribusi Dan 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keberlangsungan 

Usaha Jasa 

Penggilingan Padi di 

Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten 

1.Mengetahui pola distribusi jasa penggilingan padi di 

Kecamatan Polanharjo 

2.Mengetahui jangkauan pelayanan yang dilakukan 

oleh pengusaha jasa penggilingan padi 

3.Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan jasa penggilingan padi di 

Kecamatan Polanharjo 

Metode 

sensus 

1.Pola distribusi pengusaha uni huiler di Kecamatan 

Polanharjo adalah memiliki pola mengelompok 

2.Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan jasa 

huiler adalah faktor modal, pendapatan dan tenaga 

kerja 

Shohibuddin 

(2017) 

Sebaran Lokasi dan 

Karakteristik Industri 

Kecil Rumah Tangga 

Di Kecamatan Susukan 

Kabupaten Semarang 

1.Mengetahui sebaran lokasi industri rumah tangga 

Kecamatan Susukan 

2.Mengetahui karakteristik modal industri kecil rumah 

tangga di Kecamatan Susukan 

3.Mengetahui besaran penyerapan tenaga kerja industri 

kecil rumah tangga di Kecamatan Susukan 

4. Mengetahui kontribusi pendapatan rumah tangga 

industri kecil rumah tangga di Kecamatan Susukan 

Metode 

sensus 

1.Sebaran keruangan industri kecil rumah tangga di 

Kecamatan Susukan memiliki pola mengelompok 

2.Karakteristik industri rumah tangga di Kecamatan 

Susukan meliputi asal modal pengusaha berasal dari 

koperasi, pinjaman keluarga, dan modal sendiri 

3.Pendapatan tenaga kerja memiliki penyeraoan 

sebesar 5% 

4.Kontribusi pendapatan industri rumah tangga 

terhadap pendapatan keluarga mencapai 75% 
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Lanjutan Tabel 1.4  

Nama Judul Penelitian Tujuan Metode 

Penelitian 

Hasil 

Novia Putri 

P (2016) 

 1.Mengetahui perbedaan kadar betakaroten 

2. Mengetahui tingkat pengembangan dan daya terima 

bakpao dengan subtitusi tepung labu kuning 

Metode 

Eksperimen 

1.Nilai betakaroten pada bakpao tidak memiliki 

peningkatan ketika disubtitusi tepung labu kuning 

2.Tingkat pengembangan pada bakpao tidak 

mengalami peningkatan 

3.Bakpao dengan subtitusi tepung labu kuning 

mengandung 10% daya terima paling tinggi. 

 Yiyin 

Handayani 

(2019) 

Pola Distribusi dan 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keberlangsungan 

Home Industri Bakpao 

di Kecamatan 

Sukoharjo dan 

Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo 

1. Mengetahui karakteristik home industri di 

Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo 

2. Mengetahui pola distribusi spasial home industri 

bakpao di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan home industri bakpao di Kecamatan 

Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo 

Metode 

sensus 

1. Mayoritas pengusaha bakpao adalah laki-laki diusia 

produktf dengan status keseluruhan sudah menikah. 

Rata-rata pengusaha  menekuni usaha dalam rentang 

waktu 5 sampai 10 tahun dan mampu menghasilkan 

bakpao hingga 1000 pcs/hari. 

2. Pola persebaran home industri bakpao di kedua 

daerah penelitian adalah pola seragam (dispersed). 

3.Faktor berpengaruh bagi keberlangsungan home 

industri bakpao adalah faktor produksi berupa bahan 

baku, modal, ketersediaan tenaga kerja, transportasi 

dan jangkauan pemasaran. 

 

Sumber : Penulis, 2019 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan klasifikasinya industri dibagi menjadi beberapa 

golongan, yakni industri besar yang terdiri dari 100 (seratus) orang atau 

lebih tenaga kerja, industri sedang yang terdiri dari 20-99 (dua puluh hingga 

sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja, industri kecil yang terdiri dari 

5-19 (lima hingga sembilan belas) orang pekerja. Industri kecil saat ini 

menjadi salah satu penyumbang dalam pertumbuhan ekonomi.  Hal tersebut 

mengakibatkan saat ini semakin banyak Usaha Kecil Mikro dan Menengah 

(UMKM) yang bermunculan. Adanya UMKM ini membuka kesempatan 

bagi semua industri untuk saling bersinergi. Hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan dapat menjadikan suatu tantangan bagi keberadaan setiap 

industri untuk terus memperbaiki kualitas produk dan mengembangkan 

inovasi, selain dengan meningkatkan potensi yang ada tentunya sebuah 

usaha juga mempunyai kelemahan, sehingga diperlukan suatu usaha 

pengembangan untuk menjaga keberlangsungan suatu industri tersebut, 

diantaranya seperti meningkatkan jumlah modal, meningkatkan jumlah 

produksi dan meningkatkan jangkauan pemasaran untuk mendapatkan 

variabel-variabel faktor produksi guna mengetahui keberlangsungan usaha 

industri rumah tangga bakpao. Secara singkat dapat dilihat pada Gambar 1.1 

berikut ini. 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

Sumber : Penulis, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Industri 

Bakpao 
Potensi Kelemahan 

1. Motor penggerak bagi 

perekonomian daerah. 

2. Menyerap tenaga kerja 

berpendidikan rendah. 

3. Membutuhkan konsep 

yang sederhana. 

4. Tidak terikat oleh 

perusahaan. 

5. Prospek bisnis jangka 

panjang. 

6. Bahan baku mudah 

didapat. 

1. Daya dukung fisik dan 

potensi lokasional. 

2. Banyak pesaing. 

3. Jangkauan pemasaran. 

4. Minimnya inovasi dan 

kreativitas. 

5. Terbatasnya teknologi. 

UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah) 

Industri 

Industri Besar Industri Sedang Industri Kecil 
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1.7 Batasan Operasional 

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan 

sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam, dan penduduk, serta 

mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari 

fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu (Bintarto, 1977). 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang (Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 20 Tahun 

2008). 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki (Undang-

Undang Pasal 1 Ayat 2 Nomor 20 Tahun 2008). 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan yang sebagaimana 

diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Nomor 20 

Tahun 2008). 

Modal adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang 

disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekayaan itu hasil dari 

aktivitas usaha itu sendiri (Munawir, 2006:19). 

Tenaga Kerja adalah anggota keluarga yang membantu untuk 

memperoleh pendapatan atau keuntungann (Sumartono, 2002). 

Bahan Baku adalah bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam 

produksi untuk menghasilkan barang jadi (Sumartono, 2002). 

Pemasaran adalah suatu kegiatan yang mengarahkan aliran barang dan 

jasa dari produsen ke konsumen (Basu Swastha D.H, 1985). 

Produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah 

kegunaan barang atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan 

faktor-faktor produksi (Sumiati, 1987:60). 
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Diferensiasi adalah salah satu strategi perusahaan untuk membedakan 

produknya terhadap pesaing (Kotler, 2007:385). 

Distribusi adalah sekumpulam perantara yang terhubung erat antara 

satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada 

konsumen (pembeli) (Winardi, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


