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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan 

ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang 

berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan 

administrasi sendiri (Badan Pusat Statistik 2018).Sektor industri yang 

berkembang di Indonesia saat ini menjadi salah satu faktor pendorong 

lahirnya sektor Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). UMKM memiliki 

peranan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, sebagai 

penyedia kesempatan kerja, sebagai pemain penting dalam pengembangan 

ekonomi lokal dan pembangunan masyarakat, sebagai pencipta pasar dan 

inovasi melalui fleksibelitas dan sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis 

antar kegiatan perusahaan, memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

ekspor non migas, serta mereduksi ketimpangan pendapatan (Urata,2000). 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang memiliki tiga sektor dominan diantaranya yaitu pertama sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan, kedua sektor industri pengolahan, ketiga 

sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. 

Industri pengolahan mempunyai peran penting dalam kontribusi terhadap 

PDRB Kabupaten Klaten.Data yang menunjukkan pentingnya sektor industri 

pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar 

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2017 (Persen) 

 

Sumber : BPS Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2015-2017 

 

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku seperti tabel 1.1 

sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Klaten 

tahun 2017 ada tiga yaitu pertama sektor Industri Pengolahan sebesar 36,30% 

lalu yang kedua sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor sebesar 16,63% dan yang ketiga sektor Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan sebesar 11,37%.  

Kecamatan Ngawen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Klaten yang memiliki 13 desa yaitu Candirejo, Drono, Duwet, Gatak, 

Kwaren, Manjung, Manjungan, Mayungan, Ngawen, Pepe, Senden, 

No. Lapangan Usaha 2015 2016 2017 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12,50 12,07 11,37 

2 Pertambangan dan Penggalian 3,30 3,31 3,19 

3 Industri Pengolahan 35,11 35,94 36,30 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,14 0,15 0,15 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

0,04 0,04 0,04 

6 Konstruksi 6,14 6,07 6,11 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

17,07 16,76 16,63 

8 Transportasi dan Pergudangan 2,12 2,04 2,14 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

3,36 3,46 3,48 

10 Informasi dan Komunikasi 3,04 3,01 3,20 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,40 3,44 3,45 

12 Real Estate 1,31 1,30 1,30 

13 Jasa Perusahaan 0,31 0,32 0,33 

14 Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

2,52 2,51 2,47 

15 Jasa Pendidikan 6,84 6,84 6,92 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,17 1,18 1,20 

17 Jasa lainnya 1,62 1,67 1,70 

 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 
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Tempursari. Salah satu desa di Kecamatan Ngawen merupakan sentra industri 

pembuatan mi soun yang sudah terkenal sejak tahun 1950 yaitu Desa 

Manjung yang mana industri ini merupakan mata pencaharian bagi sekitar 

30% penduduk berdasarkan data dari (https://bisnisukm.com/). Indsutri ini 

sudah dirintis oleh salah seorang warga yang bernama slamet somo suwito, 

beliau adalah orang pertama yang mendirikan tempat produksi soun pertama 

di desa Manjung setelah itu banyak warga yang mengikuti jejaknya menjadi 

produsen mi soun sampai sekarang sudah ada sekitar 65 tempat produksi 

“ungkap Amanto kepada BisnisUKM.com” dalam (https://bisnisukm.com/). 

Hal ini mengakibatkan keberadaan industri ini sangat berpengaruh pada 

kondisi sosial ekonomi di Desa Manjung sebagai salah satu penyumbang 

pemasukan bagi desa dan penduduk yang terlibat dalam industri ini. Oleh 

sebab itu penulis berminat untuk melakukan penelitian industri mi soun di 

Desa Manjung dimana industri ini sudah ada sejak tahun 1950 dan masih 

bertahan sampai sekarang serta mampu menjadi salah satu pendapatan desa 

sekaligus menjadi mata pencaharian bagi penduduk sekitar. 

  Tabel 1.2 Jumlah Industri Mi Soun Di Desa Manjung 

No. Dukuh Tahun 

2017 2018 2019 

1 Manjung 20 15 11 

2 Ngaglik 12 12 8 

3 Tegalsari 12 11 10 

4 Dukuh 8 7 6 

5 Tegalrejo 8 7 7 

6 Sidomulyo 1 1 1 

7 Tuban wetan 3 3 3 

8 Jamburejo 1 1 1 

9 Tuban kulon 3 2 2 

 Jumlah 68 59 49 

Sumber : Kantor Desa Manjung. 

https://bisnisukm.com/sentra-industri-sohun-turun-temurun-hidupi-1-000-warga-desa-manjung.html
https://bisnisukm.com/sentra-industri-sohun-turun-temurun-hidupi-1-000-warga-desa-manjung.html
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Tabel 1.2 menunjukkan adanya penurunan jumlah produsen mi soun 

dari tahun 2017 yang berjumlah 68 kemudian pada tahun 2018 menjadi 59 dan 

pada tahun 2019 menjadi 49. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah 

produsen mi soun yang cukup banyak yaitu pada tahun 2017 sebanyak 68 

produsen yang tiap tahun menurun sekitar 15 %. Jumlah produksi tiap tahun 

berbanding lurus dengan penurunan jumlah produsen yang mana jumlah 

produksi perhari dari satu produsen sekitar 360 kg.  

Tabel 1.3 Jumlah Produksi Mi Soun Perbulan 

Tahun Jumlah Produksi perbulan/kg Penurunan (%) 

2017 24.480 0 

2018 21.240 13 

2019 17.640 17 

Sumber : Kantor Desa Manjung 

Mi soun tidak perlu dimasak cukup direndam dalam air panas sudah 

dapat dimakan dan juga tekstur mi soun lebih lembut bila dibandingkan 

dengan mi sejenisnya seperti kwetiau dan bihun, itu bebe rapa kelebihan mi 

soun bila dibandingkan dengan mi yang lain. Semua produsen mi soun ini 

sudah memiliki pasar tetap yang tiap hari mereka suplai jadi mereka sudah 

tidak perlu memikirkan kemana harus menjual hasil produksi mereka. 

Berdasarkan jawaban dari para pengusaha mi soun yang menjadi 

permasalahan dari industri ini adalah tidak adanya minat dari para anak muda 

untuk meneruskan usaha ini, mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai 

buruh karyawan di pabrik. Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan diatas 

penulis tertarik melakukan penelitian untuk membantu para pengusaha agar 

dapat terus mempertahankan industri mi soun dengan penelitian berjudul. 

“KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI MI SOUN DI DESA MANJUNG 

KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik pengusaha mi soun di Desa Manjung? 

2. Bagaimana keberlangsungan industri mi soun di Desa Manjung ? 
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3. Strategi apa yang harus diambil pengusaha mi soun di Desa Manjung agar 

dapat bertahan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui karakteristik pengusaha mi soun di Desa Manjung. 

1. Mengetahui keberlangsungan industri mi soun di Desa Manjung. 

2. Mengetahui strategi yang harus diambil untuk dapat mempertahankan 

industri mi soun. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

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

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai pertanggung jawaban mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

3. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengusaha dan masyarakat sekitar 

untuk dapat mempertahankan industri mi soun, sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan di masa mendatang. 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Pengertian Geografi Industri 

Geografi industri adalah suatu sub bidang kajian dari geografi 

ekonomi dan berhubungan dengan aktivitas manufaktur (perpabrikan) atau 

aktivitas sekunder (Nursid Sumaatmaja, 1988 : 179).  Jika dua hal yang 

berbeda ini dikaitkan maka akan terdefinisikan bahwa Geografi Industri 

adalah mempelajari fenomena kegiatan perekonomian dalam pengolahan 

bahan baku menjadi barang sehingga memiliki nilai ekonomis yang dilihat 

dari segi pendekatan kewilayahan, keruangan dan ekologis. Dimana dalam 

geografi industri memiliki dua hal yang saling terkait yaitu alam dan 

manusia. Alam biasanya menyediakan bahan - bahan baku yang menjadi 

keperluan dari proses kegiatan industri serta mendukung dalam 

pertumbuhan maupun perkembangan suatu industri atau bisa dikatakan 

menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan suatu industri. 

Manusia biasanya berperan sebagai pengelola dan pelaksana suatu industri 
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yang terdiri dari beberapa komponen yang penting. Seperti kebijakan 

pemerintahan, tenaga kerja, aktivitas sosial bahkan tranportasi. Dimana 

dua hal ini saling mempengaruhi sehingga dapat memproduksi bahan baku 

menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta turut 

mempengaruhi dalam perekonomian. 

B. Pengertian Industri 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan 

rancang bangunan dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah 

bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau 

juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan 

kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan bagian 

suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses 

produksi (Undang-Undang RI No.5 tahun 1984 tentang perindustrian). 

Secara mikro, industri mempunyai pengertian sebagai kumpulan dari 

perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau 

barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti dengan 

erat.Namun secara pembentukan harga yaitu cenderung bersifat makro 

adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan secara garis 

besar dibagi menjadi dua bagian yaitu industri penghasil barang dan 

industri penghasil jasa (Hasibuan, 1994). 

C. Klasifikasi Industri 

Departemen Perindustrian mengelompokan industri nasional 

Indonesia dalam 3 kelompok besar yaitu: 

a. Industri Dasar 

Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam 

dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD) yang 

termasuk dalam IMLD antara lain industri mesin pertanian, 



 
 

7 
 

elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi 

baja, alumunium, tembaga dan sebagainya. 

Sedangkan yang termasuk IKD adalah industri pengolahan kayu 

dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri silikat 

dan sebagainya.Industri dasar mempunyai misi untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur industri 

dan bersifat padat modal.Teknologi yang digunakan adalah 

teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun dapat 

mendorong terciptanya lapangan kerja secara besar. 

b. Aneka industri (AL) 

Yang termasuk dalam aneka industri adalah industri yang 

mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah sumber daya 

pertanian secara luas dan lain-lain.Aneka industri mempunyai misi 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, 

memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi 

yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju. 

c. Industri Kecil 

Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman dan 

tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta 

barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri 

kertas, percetakan, penebitan, barang-barang karet dan plastik), 

industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bambu dan barang 

galian bukan logam) dan industri logam (mesin, listrik, alat-alat 

ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya). 

Industri di Indonesia dapat digolongkan kedalam beberapa macam 

kelompok. Industri didasarkan pada banyaknya tenaga kerja 

dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu: 
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- Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau 

lebih  

- Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20–99 

orang, 

- Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5–19 orang, 

- Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1–4 

orang. 

D. Faktor-Faktor Industri  

Berdirinya suatu industri di suatu tempat tidak terlepas dari faktor-

faktor ekonomi, historis, manusia, politis, dan geografis. Sehubungan 

dengan itu Robinson (Daljoeni, 1992:58) memasukkan enam hal ke dalam 

faktor geografis, yaitu : 

a. Bahan Mentah 

Tidak ada bahan barang yang dapat dibuat jika tidak ada bahan 

mentahnya. 

b. Sumber daya Tenaga (Power Resource) 

Ini menyangkut tenaga air atau pelistrikan untuk menggerakan 

mesin pabrik dapat pula bahan penggeraknya berupa petroleum 

atau gas karena mesin dapat berputar dengan menggunakan itu. 

c. Suplai Tenaga Kerja 

Hal ini menyangkut dua segi: kuantitatif, artinya banyaknya 

orang yang direkut dan kualitatif, yakni berdasarkan keterampilan 

tekniknya. 

d. Suplai Air 

Industri sangat memerlukan air untuk proses produksinya. 

e. Pasaran 

Tujuan utama dari perindustrian adalah memproduksi barang-

barang untuk dijual dan untuk itu pasaran penting kedudukannya. 

E. Mi Soun 

Sohun atau soun (suun) adalah mi halus yang dibuat dari pati. 

Setelah direbus atau direndam, sohun berwarna bening, bertekstur kenyal, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pati_(polisakarida)
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dan memiliki permukaan yang licin (http://www.kerjanya.net/misoun/). Di 

antara berbagai jenis pati yang bisa dijadikan bahan baku adalah pati 

kacang hijau, umbi , sagu, aren, dan midro (ganyong). Sohun berbeda 

dari bihun dijual dalam keadaan kering dan terlipat seperti sarang burung, 

sohun direbus atau direndam hingga agak lunak sebelum digunakan untuk 

berbagai masakan tumis dan sup.Sohun hampir-hampir tidak memiliki 

rasa, namun menyerap kaldu dan rasa bahan-bahan lain yang dimasak 

bersamanya. Tanpa direndam air lebih dulu, sohun bisa langsung digoreng 

hingga garing, dan dipakai sebagai alas atau penghias makanan. 

F. Karakteristik Ekonomi 

Terdapat beberapa faktor yang bisa menentukan tinggi rendahhnya 

sosial ekonomi orang tua dimasyarakat, antara lain pendidikan, jenis 

pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, 

pemilikan kekayaan, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari 

komunitasnya. 

- Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 pasal 1, jenjang 

pendidikan merupakan tahap pendidikan yang ditentukan 

menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang 

akan diraih, dan kemampuan yang dikembangkan. 

- Pendapatan 

Pendapatan merupakan jumlah keseluruhan pendapatan 

kepala keluarga ataupun anggota keluarga lainnya yang 

bentuknya berupa uang dan barang. Menurut Sumardi dalam 

Yerikho (2007) mengemukakan bahwa pendapatan yang 

diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan yang dimilikinya. 

- Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas 

Pemilikan kekayaan atau fasilitas merupakan kekayaan 

berupa barang-barang yang mana masih memiliki manfaat 

dalam menunjang kehidupan ekonominya. 

http://www.kerjanya.net/misoun/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_hijau
https://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sagu
https://id.wikipedia.org/wiki/Aren
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Midro&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bihun
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarang_burung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaldu
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- Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan akan menjadi penentu status sosial ekonomi 

karena dari bekerja selulruh keperluan akan bisa dipenuhi. 

Pekerjaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi upaya 

manusia untuk memperoleh kepuasan dan mendapatkan 

imbalan atau upah, dalam bentuk barang dan jasa akan 

terpenuhi kebutuhan hidupnya. 

(https://www.studinews.co.id/2017/10/pengertian-sosial-

ekonomi-faktor-yang-menentukan-kondisi-sosial.html) 

G. Keberlangsungan Usaha 

Keberlangsungan usaha (going concern) adalah suatu dalil 

yang menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan terus 

operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan 

proyeknya, tanggung jawab serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak 

berhenti. (Menurut Belkaoui, 2007) 

H. Strategi Pemasaran 4P 

Menurut Koetler dan Keller (2012 : 25) strategi pemasaran 

terdiri dari 4P dikenal sebagai ‘marketing mix’ yang merupakan 

konsep dasar dari marketing. ‘Marketing mix’ disini didefinisikan 

sebagai alat marketing yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan bisnisnya, yang terdiri atas empat level keputusan marketing 

yang mencakup  product (produk), price (harga), promotion (promosi), 

and place (lokasi).  

- Produk (Product) 

Kualitas produk yang baik tentu saja akan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Sebaliknya jika kualitas produk 

jelek maka pelanggan akan merasa kecewa dan tidak 

merekomendasikan produk anda kepada orang-orang 

disekitarnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam produk yaitu 

https://www.studinews.co.id/2017/10/pengertian-sosial-ekonomi-faktor-yang-menentukan-kondisi-sosial.html
https://www.studinews.co.id/2017/10/pengertian-sosial-ekonomi-faktor-yang-menentukan-kondisi-sosial.html
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desain produk, kualitas produk, merk produk, pengemasan 

produk. 

- Harga (Price) 

Harga menjadi salah satu hal yang vital dalam bisnis. 

Selisih sedikit saja Anda bisa kehilanggan konsumen. Untuk itu 

dalam penentuan harga Anda perlu melihat range harga dari 

kompetitor bisnis Anda. Apalagi bisnis Anda masih menjadi 

pendatang baru, lebih baik gunakan range harga yang sama 

dengan kompetitor. 

- Promosi (Promosi) 

Promosi merupakan ujung tombak keberhasilan suatu 

bisnis, baik itu bisnis skala kecil maupun skala besar. Promosi 

adalah kegiatan dalam bisnis yang tujuannya utamanya 

mengenalkan tentang suatu produk ataupun jasa kepada 

konsumen. Dengan promosi produk Anda bisa dikenal luas 

konsumen sehingga permintaan dan penjualan produk yang 

dimiliki bisa meningkat. 

- Tempat (Place) 

 Tempat menjadi salah satu hal yang penting. Jika Anda 

sudah memiliki produk yang bagus dengan harga yang menarik 

tetapi masih belum laku juga, berarti masalahnya berada pada 

tempat. Mungkin bisnis Anda lokasinya kurang strategis dan 

jauh dari jalanan utama sehingga konsumen sulit 

menemukannya. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Fira Aditya Sabrina (2012) dalam penelitian skripsinya Analisis 

Keberadaan Industri Tape Singkong Untuk Meningkatkan Pendapatan Total 

Keluaraga Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

- Faktor yang menyebabkan industri tape singkong tidak mengalami 

perkembangan : bahan baku, modal, pengaruh jangkauan pemasaran 

dengan produksi tape singkong. 

- Faktor – faktor yang berpengaruh dalam mempertahankan usaha dengan 

jumlah produksi : status usaha turun – temurun, tidak memiliki 

ketrampilan lain, pendapatan industri > besar dan permintaan pasar. 

- Pendapatan usaha industri tape singkong diperoleh dari pendapatan 

pengusaha sektor industri singkong, pendapatan pengusaha dari anggota 

keluarga dan pendapatan pengusaha non industri singkong. 

Perbedaan dengan penelitian saya berada pada strategi yang diperlukan agar 

industri tetap dapat bertahan. 

Siti Qoeriyah (2018) dalam penelitian skripsinya Analisis 

Keberlangsungan Industri Genteng Di Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

- Karakteristik sosial ekonomi pengusaha industri genteng yang masih aktif 

: kebanyakan laki-laki, masih di usia produktif, tingkat pendidikan SD, 

lama usaha berdiri. 

- Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan industri genteng : modal, 

bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, pendapatan. 

Perbedaan dengan penelitian saya berada pada strategi yang harus diambil 

agar industri tetap bertahan 
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Fira Aditya 

Sabrina 

(2012) 

Analisis 

Keberadaan 

Usaha Industri 

Tape Singkong 

Untuk 

Meningkatkan 

Pendapatan Total 

Keluarga Di 

Kecamatan 

Bandar 

Kabupaten 

Batang 

1. Mengetahui faktor - faktor  apa 

saja yang menyebabkan usaha 

industri tape singkong tidak 

mengalami perkembangan. 

2. Mengetahui faktor yang 

menyebabkan pengusaha 

mempertahankan keberadaan 

usaha industri tape singkong 

3. Mengetahui besarnya 

sumbangan pendapatan 

pengusaha industri tape 

singkong terhadap pendapatan 

total keluarga 

Survey 

lapangan 

- Faktor yang menyebabkan industri tape singkong tidak 

mengalami perkembangan : bahan baku, modal, 

pengaruh jangkauan pemasaran dengan produksi tape 

singkong. 

- Faktor – faktor yang berpengaruh dalam 

mempertahankan usaha dengan jumlah produksi : status 

usaha turun – temurun, tidak memiliki ketrampilan lain, 

pendapatan industri > besar dan permintaan pasar. 

- Pendapatan usaha industri tape singkong diperoleh dari 

pendapatan pengusaha sektor industri singkong, 

pendapatan pengusaha dari anggota keluarga dan 

pendapatan pengusaha non industri singkong. 
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Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Siti 

Qoeriyah 

(2018) 

Analisis 

Keberlangsungan 

Industri Genteng 

Di Kecamatan 

Jaten Kabupaten 

Karanganyar 

Tahun 2017 

1. Mengetahui karakteristik sosial 

ekonomi pengusaha industri 

genteng di Kecamatan Jaten. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberlangsungnyaindustri 

genteng di Kecamatan Jaten. 

Sensus - Karakteristik sosial ekonomi pengusaha industri genteng 

yang masih aktif : kebanyakan laki-laki, masih di usia 

produktif, tingkat pendidikan SD, lama usaha berdiri. 

- Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan industri 

genteng : modal, bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, 

pendapatan. 

Muhammad 

Ambyah 

Muttaqiin 

(2019) 

Keberlangsungan 

Industri M Soun 

di Desa Manjung 

Kecamatan 

Ngawen 

Kabupaten Klaten  

1. Mengetahui karakteristik sosial 

ekonomi masyarakat sekitar 

industri mi soun di Desa 

Manjung. 

2. Mengetahui faktor – faktor 

yang mempengaruhi 

keberlangsungan industri mi soun 

di Desa Manjung. 

Sampling - Keberlangsungan industri mi soun dipengaruhi oleh 

ketersediaan tenaga kerja dan bahan baku yang 

semakin sulit. 

- Strategi 4P menunjukkan bahwa produsen perlu 

pengemasan yang menarik, harga yang sama rata, 

proses distribusi yang lebih cepat dan promosi yang 

lebih giat agar industri ini mampu bertahan. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Kondisi industri mi soun saat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti bahan baku, tenaga kerja serta jumlah produksi yang 

berpengaruh terhadap distribusi/pemasaran dari mi soun itu sendiri. Semakin 

banyak pasar yang dijangkau maka semakin banyak juga produksi mi soun 

tiap harinya. Tingkat perekonomian masyarakat di desa manjung yang ikut 

dalam proses produksi juga tergantung pada hasil penjualan mi soun yang 

ada. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

Sumber : Peneliti, 2019 

1.7 Batasan Operasional 

a. Analisis adalah aktivitas penguraian pada pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara 

bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan. ( Rifka Julianty) 

b. Keberlangsungan adalah berjalannya suatu proses dalam hal ini adalah 

proses industri mi soun yang disebaban oleh beberapa faktor yang 

meliputi faktor pemasaran dan produksi. (Murbyanto, 1993 dan Tulus 

Tambunan, 2001) 

Bahan baku 

Industri mi soun 

Strategi mempertahankan industri mi soun 

Tenaga kerja Jumlah produksi 

Jumlah pengusaha tiap tahun menurun 
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c. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang 

setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi 

untuk penggunaannya. (UU RI No. 5 Tahun 1984) 

d. Sohun atau soun (suun) adalah jenis mi berwarna putih transparan 

berbahan dasar tepung pati dari umbi-umbian, kacang hijau, sagu, atau 

bahkan aren. 

e. modal adalah barang yang digunakan sebagai bekal/dasar untuk 

bekerja atau melakukan usaha, baik berupa uang, skill, atau yang 

lainnya. 

f. Bahan baku adalah sesuatu yang dipergunakan untuk membuat barang 

jadi, bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi.( 

Hanggana 2006 : 11) 

g. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat.(UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 

1 ayat 2) 

h. Pengusaha adalah orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan 

cara yang inovatif yang akan memberikan banyak keuntungan banyak 

orang dan tentunya untuk orang yang menjalankan perusahaannya 

(Andrew J Durbin) 

i.  Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk tugas tertentu, 

mencoba untuk mendapatkan sebuah informasi dan secara lisan 

pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara tatap muka.( 

Koentjaraningrat) 

j. 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) 
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