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ANALISIS KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI SHUTTLECOCK   

DI KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak 

Industri Shuttlecock di Kecamatan Serangan merupakan sentra industri pembuatan 

Shuttlecock yang sudah terkenal Sejak tahun 1970 sebagai penghasil shuttlecock. 

Kesulitan yang dihadapi oleh para pengusaha semuanya sama yaitu bahan baku. 

Tujuan dari penelitian ini adalah  menganalisis keberlangsungan industri 

Shuttlecock di Kecamatan Serengan dan menganalisis strategi yang harus diambil 

untuk dapat mempertahankan industri Shuttlecock di Kecamatan Serengan. Teknik 

pengambilan sampel metode ini menggunakan Purpossive Sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara dengan kuisoner. Hasil penelitian ini 

berupa usia pengusaha Industri Shuttlecock di Kecamatan Serengan usia tidak 

produktif, rata-rata pembuatan Shuttlecock merupakan Laki-laki, banyaknya 

pengusaha tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, dikarenakan Menekuni usaha 

keluaraga turun temurun, asal modal awal pengusaha ialah modal sendiri ada 

beberapa pengusaha modal awal meminjam bank, pembuatan Shuttlecock adalah 

dari Bulu Ayam,Dop,Benang,Lem/fox. Keberlangsungan Industri Shuttlecock 

dimulai kelurga ke keluarga, pengusaha merupakan penerus dari orang tua, Harga 

antara pengusaha sama, jangkauan pemasaran Shuttlecock mencakup Jawa Timur 

dan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha yaitu 

kekurangan bahan baku. Strategi Mempertahankan Industri Shuttlecock 

Menggunakan 4P yaitu Produk  seharusnya pengusaha membuat desain baru supaya 

menarik konsumen atau membuat shuttlecock kulitas internasional. Tempat Tidak 

ada strategi khusus untuk produksi tetap sama karena tempat produksi saat ini dirasa 

sudah strategis dikarena dekat untuk melakukan pemasaran dengan mudah. Harga 

Shuttlecock di kalangan pengusaha Shuttlecok sama dikarena tidak mau merusak 

harga paemasaraan yang ada di Kecamatan Serengan. Promosi melalui sosial media 

yaitu melalui facebook dan media cetak untuk menjangkau lebih banyak pasar 

lokal. 

 

Kata Kunci: industri shuttlecok, pengusaha, karakteristik, keberlangsungan, 

kesulitan, tantangan, bahan baku, strategi 4P. 

 

Abstract  

The Shuttlecock Industry in Serangan is an industrial center for making 

shuttlecocks which have been famous since 1970 as producer of shuttlecocks. The 

difficulties faced by all entrepreneurs are the same, namely raw materials. The 

purpose of this study is to analyze the sustainability of the Shuttlecock industry in 

Serengan District and to analyze the strategies that must be taken to be able  

maintain the Shuttlecock industry in Serengan. The sampling technique used in this 

method was purposive sampling. The data collection method used interviews with 

questionnaire. The results of this study are the age of the Shuttlecock Industry 

entrepreneurs in Serengan, the unproductive age, the average Shuttlecock making 

is male, the number of entrepreneurs does not have high education, because they 

are involved in family business for generations, as long  the initial capital of the 
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entrepreneur is his own capital, there are several entrepreneurs. Initial capital to 

borrow from  bank, making Shuttlecocks  from Chicken Feather, Dop, Yarn, Glue 

/ Fox. The sustainability of the Shuttlecock Industry starts from family to family, 

entrepreneurs are the successors of their parents, Prices are the same between 

entrepreneurs, Shuttlecock marketing reach covers East Java, Central Java, West 

Java. The difficulty faced by entrepreneurs  the lack of raw materials. The difficulty 

faced by entrepreneurs is the lack of raw materials. Strategies for Maintaining the 

Shuttlecock Industry Using 4P, namely Products, entrepreneurs should make new 

designs to attract consumers or make international quality shuttlecocks. Place There 

is specific strategy for production, remains the same because the current production 

site is considered strategic because is close to marketing easily. Shuttlecock prices 

among Shuttlecok entrepreneurs are the same because they do not want to damage 

the existing market prices in Serengan. Promotion through social media, namely 

through the Facebook and print media to reach more local markets. 

 

Keywords: shuttlecok industry, entrepreneur, characteristics, sustainability, 

difficulty, challenges, raw materials, 4P strategy. 

 

1. PENDAHULUAN 

Industri adalah sebuah tempat unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi 

dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa yang terdapat pada sebuah tempat 

atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri, Sektor industri 

dianggap sebagai obat yang paling memajukan untuk mengatasi masalah 

pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. (Badan Pusat Statistik 

2019). 

Sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kota Surakarta tahun 

2019 ada tiga yaitu pertama sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 22,15% lalu yang kedua sektor Informasi dan Komunikasi  

sebesar 11,67% dan yang ketiga Industri Pengolahan sebesar 8,44%. (BPS Kota 

Surakarta 2019) 

Kecamatan Serengan adalah kecamatan yang terletak di selatan Kota 

Surakarta dan merupakan kecamatan terkecil Kota Surakarta. Kecamatan Serengan 

memiliki 7 kelurahan, Kemlayan, Jayengan, Kratonan, Tipes, Serengan, 

Danukusuman, Joyotakan. Salah satu industri unggulan di Kecamatan Serengan 

yakni pengrajin kok (shuttlecock). Ratusan Kepala Keluarga menggantungkan 

hidupnya dengan membuat kerajinan berbahan baku bulu ayam tersebut.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
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Tabel 1. Jumlah Industri Shuttelcock Di Kecamatan Serengan 

 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 

Dilihat pada Tabel 1. perkembangan industri shuttlecock di Kecamatan 

Serengan dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang tidak terlalu 

signifikan, di lihat dari tabel di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah 

industri shuttlecock dari tahun 2017 yang berjumlah 60, tahun 2018 menjadi 57 

dan tahun 2019 menjadi 55. Faktor yang mempengruhi Industri shuttlecock ialah : 

Modal,bahan baku,dan tenaga kerja. 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi dan 

kuisioner. Populasi adalah keseluruhan objek yang diperhatikan dengan jumlah 

yang terbatas atau tidak terbatas, penelitian ini dipilih daerah Kecematan Serengan 

Karena wilayah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk industri 

Shuttelcock. Populasinya adalah seluruh usaha industri Shuttelcock yang berada di 

Kecematan Serengan. Metode pengambilan sampel keseluruhan obyek atau unit 

analisis yang karakteristiknya, teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

pengambilan sampel secara acak populasi pengrajin shuttlecocks di Kecamatan 

Serengan Kota Surakarta yaitu Tahun 2019 yang terdapat di kelurahan Tipes 30 

industri shuttlecock dan kelurahan Serengan 25 industri shuttlecock. Metode 

pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Variabel 

penelitian keberlangsungan yaitu Modal, Bahan baku ,Tenaga kerja, Pemasaran. 

Variabel penelitian Strategi 4P yaitu Promosi, tempat, harga, Produk. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Pengusaha 

3.1.1 Umur 

Tabel 2. Umur Pengusaha Shuttlecock 

 

Dilihat pada Tabel 2 data diperoleh usia rata-rata pengusaha Shuttlecock di 

Kecamatan Serengan merupakan usia tidak produktif dan usia produktif, usia tidak 

prduktif sebesar 25,5 % sedangkan usia prduktif sebesar 10,9%. Untuk usia termuda 

pengusaha Shuttlecock ialah berumur 34 tahun. Sedangkan untuk yang berumur 

tertua adalah 70 tahun.  Pengrajin terbanyak di rentang usia 51-60 tahun dengan 

sebesar 38,1%. 

3.1.2 Jenis Kelamin  

Tabel 3. Jenis Kelamin Pengusaha Industri Shuttlecock 

 

Dilihat pada tabel 3 menurut  jenis kelamin pengusaha industri Shuttlecock di 

Kecamatan Serengan  jumlah pengusaha laki-laki 32 orang di persentasikan sebesar 

59% sedangkan pengusaha industri Shuttlecock perempuan adalah 23 orang di 

persentasikan 41% dari jumlah keseluruhan industri sebesar 55 orang. Perbedaan 

jumlah penguasaha Industri Shuttlecock jelas rata-rata pengusaha laki-laki lebih 

banyak di bandingkan perempuan. Sosial ekonomi masyarakat Kecamatan 

Serengan bergantung pada Industri Shuttlecok. 
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3.1.3 Pendidikan  

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Pengusaha Industri Shuttlecok 

 

Dilihat pada tabel 4 frekuensi tingkat pendidikan pengusaha industri Shuttlecock di 

Kecamatan Serengan rata-rata tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Dapat 

dilihat pada tabel frekuensi untuk tidak sekolah sebesar 25 pengusaha sedangkan 

yang menempuh sarjana hanya 1 pengusaha. Dari hasil wawancara rata-rata 

pengusaha tidak mengenyam pendidikan dengan alasan membantu orang tua sejak 

kecil membuat Shuttlecock. Sedangkan pengusaha yang bisa menikmati sekolah 

merupakan penerus usaha dari orang tuanya. Industri shuttlecock sebagai mata 

pencarian sebagian masyrakat Kecamatan Serengan untuk tenaga kerja lebih 

banyak memilih kelurga sendiri atau tetangga dengan alasan penggalaman 

pembuatan industri tersebut. 

3.1.4 Alasan Menekuni Industri Shutllecock 

Tabel 5. Alasan Menekuni  Usaha Shuttlecock 

 

Dilihat pada tabel 5 frekuensi di atas yang meneruskan usaha orang tua sebesar 45 

pengusaha, sedangkan tidak punya keahlian dan meneruskan orang tua sebesar 10 

pengusaha. Bisa dilihat perbandingan nya sangat lah jauh, dari hasil wawancara 

pegusaha yang meneruskan orang tua merupakan kemauan mereka untuk 

menruskan usaha Shuttlecock dan ada juga cuma bisa membuat kerajnan 



 
 

6 

Shuttlecock saja. Sedangkan tidak punya keahlian lainya dan penerus orang tua 

ialah pengusaha yang sudah berumur atau mereka tidak memiliki keahlian lainya.  

3.1.5 Asal Modal Usaha  

Tabel 6. Asal Modal Usaha industri Shuttlecock. 

 

Modal awal pengusaha  modal sendiri, bisa dilihat di tabel dengan sebesar 53 

pengusaha mereka menggunakan modal sendiri sedangkan dengan meminjam bank 

hanya 2 pengusaha saja. Dikarnkan bahan baku mereka beli tidak terlalu besar jadi 

mereka menggunakan modal sendiri. Untuk meminjam bank dikarnakan menjadi 

mandor  untuk modal lumayan besar sehingga sehingga meminjam bank. 

3.1.6 Bahan baku  

Bahan baku untuk pembuatan industri Shuttlecok merupakan berbahan baku dari 

bulu Ayam, Dop (pentol), benang, lem Khusus. Bahan baku tersebut di gunakan 

untuk membuat industri shuttlecock yang di mana bahan baku tersebut di beli 

berbagai daerah seperti bulu ayam melakukan pemesanan di daerah Surabaya, dan 

Ngajuk. Untuk Dop (pentol) dibeli di Semarang. Sedangkan bahan baku benang dan 

lem dapat di dapat di Solo. Dibawah ini gambar pembuatan  industri shuttlecock.  

     

Gambar 1. Pembuatan Shuttlecock. 
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Tabel 7. Harga Bahan Baku Industri Shuttlecock 

 

Untuk harga bahan baku industri Shuttlecock berbeda-beda ada yang berbahan baku 

dari bulu ayam 130,000 (1000 bulu), Dop 700.000 (100 lusin) sedangkan benang 

khusus 60.000 dan lem khusus/fox 80.000.Untuk bahan baku sendiri mereka sudah 

ada pemasuknya masing-masing. untuk Kesulitan dalam bahan baku dialami oleh 

semua pengusaha adalah sulitnya  bahan baku  bulu ayam yang di dapat. 

3.1.7 Tenaga Kerja 

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Industri Shuttlecock 

 

             

Tenaga kerja industri Shuttlecock rata-rata di bawah 10 orang dengan frekuensi 34 

orang 61,8% pengusaha  sedangkan di atas 10 orang dengan ferkuensi 21 orang 

38,2%. 

Tabel 9. Penggunaan Tenaga Kerja Luar keluarga 

 

 

 

                   Sumber : Penulis, 2021 

Pada Tabel 9 penggunaan tenaga kerja luar keluarga dalam industri Shuttlecock 

sebesar 30 orang persentase 54,5% sedangkan penggunaan tenaga kerja keluarga 

sebesar 25 orang persentase 45,3%. 
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3.2 Karakteristik Pengusaha 

3.2.1 Awal Usaha Industri Shuttlecock 

Tabel 10. Awal Usaha Industri Shuttlecock 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 10 diketahui awal usaha industri Shuttlecock dimulai 1970 oleh keluarga 

para pengusaha Shuttlecock dan di turunkan ke anak-anak nya atau pun cucu-cucu 

nya. Jumlah terbanyak terdapat pada tahun 1970 12 pengusaha dan terkecil 2001-

2019 6 pengusaha. 

3.2.2 Sejarah  

Sejak tahun 1970 daerah Serengan terkenal sebagai penghasil shuttlecock. Industri 

ini banyak terdapat di Kelurahan Tipes dan Kelurahan Serengan , Kecamatan 

Serengan Kota Surakarta. Saat ini ada sekitar 55 pengrajin shuttlecock yang telah 

mampu memasarkan sendiri  produknya karena telah memiliki merk dagang. Dalam 

memproduksi shuttlecock, para pengrajin melibatkan anggota keluarga dan 

tetangganya untuk terlibat dalam proses produksi. Mayoritas industri shuttlecock di 

sentra ini berskala kecil, rata-rata memiliki 10 orang tenaga kerja. Industri 

shuttlecock di Indonesia tumbuh di banyak kota besar di Indonesia. Beberapa kota 

yang menjadi sentra industri shuttlecock antara lain kota Tegal dan Solo (Jawa 

Tengah) serta Nganjuk, Malang dan Sidoharjo (Jawa Timur). Besarnya skala 

industri shuttlecock di Indonesia menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya 

kebutuhan akan pasokan bahan baku shuttlecock dari produksi lokal. Pengrajin 

shuttlecock di Kota Solo umumnya memanfaatkan bulu ayam yang dipasok dari 

pasar hewan. 
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Tabel 11. Sejarah Menjadi Pengusaha Shuttlecock 

 

Pada tabel 4.10 menurut sejarah pengusaha shuttlecock adalah meneruskan 

usaha keluarga nya sendiri. 

3.2.3 Produksi  

Produksi Shuttlecock dalam sekali dalam minggu satu pengusaha bisa 

menghasilkan 500-1.000 lusin, sedangkan produksi Shuttlecock perbulan bias 

mencapai 2.000-20.000 lusin satu pengusaha. Untuk jumlah produksi antara 

pengusaha pengrajin shuttlecock berbeda-beda tergantung pekerja nya dan umur 

pekerjanya. Proses produksi industri shuttlecock ada menggunakan secara manual 

dengan tangan dan ada dengan bantuan mesin. 

Tabel 12. Jumlah Produksi Tiap Bulan 

 

                   

Produksi tiap Bulan tertinggi  dilihat  pada tabel 12 mencapai <1000 Lusin/bulan 

dan jumlah produksi terendah hanya 500 Lusin/bulan. Rata-rata jumlah produksi 

untuk seorang produsen dalam 1 bulan 1000 lusin. Harga Shuttlecock antara 

produsen atau pengusaha sama. Pengusaha Shuttlecock sama rata dan mereka 

menjual ke Distibutor dengan harga sama, haraga pasaran shuttlecock di hargai 

75,000/80.000 setiap slopnya. 
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3.2.4 Pemasaraan  

Tabel 13. Banyaknya Shuttlecock Di Pasarkan Tiap Minggu 

 

 

 

 

 

Banyaknya Shuttlecock di pasarkan perminggu bisa frekuensi yang paling banyak 

ialah 1 kali dalam seminggu dengan jumlah 50 pengrajin dengan persentase 90,9 

%sedangkan 2 kali dalam seminggu 5 pengusaha dengan presantase 9,1%. Dan 

jangkauan pemasaran Shuttlecock sekarang mencakup daerah Jawa Timur 

pamasaran mencakup Kota Surabaya, Nganjuk, sedangkan untuk jangkaun daerah 

Jawa Tengah Kota Solo, Semarang, Wonosobo dan Cilacap, untuk daerah Jawa 

Barat jangkaun pemasaranya adalah Kota Bandung, Bogor, Ciamis. 

Tabel 14. Lokasi Pemasaran Shuttlecock Jawa Tengah 

 

              Sumber : Penulis, 2021  

 

 

 

 

Tabel 14 menunjukkan lokasi pemasaran Shuttlecock,untuk presentase 

pemasaraan tertinggi ialah Kota Surabaya 25,4% sedengkan presentase terkecil 

terdapat di daerah Ciamis dan Nganjuk 3,6% dengan jumlah 55 pengusaha.  

3.2.5 Kesulitan dan tantangan  

Tabel 15. Kesulitan Dan Tantangan Dalam Usaha Gerabah 
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Kesulitan pengusaha ada dua yaitu kekurangan bahan baku dan Tenaga kerja. Untuk 

bahan baku hampir semua mengeluh susah di dapatkan, dikarnakan sulitnya 

mencari bahan baku dari bulu ayam di pasaran dan itupun para pengusahan harus 

melakukan pemesanan di daerah  lainya di karenakan sangat sulit di cari di Kota 

Solo. Sedangkan untuk Tenaga kerja untuk skala industri shuttlecock yang lumayan 

cukup besar membutuhkan tenga kerja yang lumayan banyak, dalam wawancara 6 

pengusaha mengeluhkan sulitnya mencari tenga kerja yang ahli dalam bidang 

shuttlecock. 

3.3 Strategi Mempertahankan Industri Shuttlecock Menggunakan Strategi 4P 

(Product, Place, Price, Promotion) 

3.3.1 Produk (Product) 

Produk Kerajinan Shuttlecock sendiri dari dulu sampai sekarang tetap sama untuk 

sekarang pengusaha seharusnya membuat desain baru supaya menarik konsumen. 

Produk pengerajin Shuttelcock adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu 

tangkis, terbuat dari rangkaian bulu ayam yang disusun membentuk kerucut 

terbuka, dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus (Dop) 

dan di rakit menjadi sebuah bola dengan menggunakan benang khusus dan lem 

khusus/fox. Untuk kualitas produk Shuttlecock yang di buat masih dalam sekala 

Nasional dan adapun Pembuatan dalam skala Internasional itu pun masih tahap 

pencobaan. 

3.3.2 Tempat (Place) 

Tidak ada strategi khusus untuk tempat produksi tetap sama karena tempat produksi 

saat ini dirasa sudah strategis. Dikarena dekat dengan kota dan dapat melakukan 

pemasan dengan mudah, untuk  distribusi pemasaran tidak ada kendala oleh para 

pengusaha dikarena sudah memiliki langganan distribusi tetap. Untuk jawaban dari 

para pelaku industri tidak ada masalah untuk tempat melaksanakan pengkerjaan, 

semuanya sama tidak ada kendala untuk masalah tempat dan pendistribusian. 

3.3.3 Harga (Price) 

Untuk harga Shuttlecock di kalangan pengusaha Shuttlecok rata-rata sama dikarena 

tidak mau merusak harga paemasaraan yang ada di Kecamatan Serengan. Harga 

Shuttlecock di bandrol mulai dari harga 75.000-80.000 perslopnya. Untuk modal 
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usaha pelaku suaha modal sendiri dan sedangkan pinjam bnak dan koferasi sangat 

sedikit. 

3.3.4 Promosi (Promotion) 

Pelaku usaha Shuttlecock tidak memikirkan promosi barangnya dikarena 

pemasaran produk sudah sejak dulu pengrajin menjual ke distributornya masing-

masing dengan begitu mereka tidak sulit untuk melakukan pemasaran atau 

penjualan barang mereka sudah ada wadah yang menampung produk. Ada beberapa 

pengusaha yang melakukan promosi seperti melakukan promosi media social 

marketplace facebook dan media Cetak seperti Koran untuk menjangkau lebih 

banyak pasar lokal. Cara ini adalah untuk pemasaran skala kecil dan dapat 

menambah keuntungan. 

 

4. PENUTUP 

Keberlangsungan industri Shuttlecock merurun karena setiap tahun terjadi 

penurunan jumlah pengusaha yang mana faktor yang paling berpengaruh yaitu 

bahan baku dan Tenaga kerja yang sulit dikarnakan jarang ada yang mau 

meneruskan menjadi pekerja industri Shuttlecock. Masalah harga bahan baku dan 

harga produk industri Shuttlecock berbeda-beda ada yang berbahan baku dari bulu 

ayam 130,000 (1000 bulu), Dop 700.000 (100 lusin) sedangkan benang khusus 

60.000 dan lem khusus/fox 80.000. Untuk haraga shuttlecock 1 lusin (12 biji) 

75.000 - 85.000 rb. Pengusaha menggunakan strategi 4P 

Produk,Tempat,Harga,Promosi sebagai strategi untuk mengembnagkan usaha agar 

dapat menambah inovasi dalam usaha agar berkembang. 
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