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ANALISIS KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI KIPAS BAMBU DI 

KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 

 

Abstrak  

Kecamatan Polanharjo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupatan 

Klaten. Pada kecamatan ini terdapat industri yang cukup terkenal dan menjadi ciri khas 

di kecamatan tersebut. industri yang dimaksud adalah indutri kipas bambu. Industri ini 

sudah berdidiri sejak 1960-an dikembangkan secara turun temurun. industri kipas 

bambu memiliki potensi baik dalam nilai budaya maupun nilai ekonomi yang mampu 

membantu mengembangkan perekonomian masyarakat setempat dengan menjaga 

keberlangsungan dari industri kipas bambu ini. adapun yang menyebabkan terjadinya 

permasalahan keberlangsungan industri kipas bambu di Kecamatan Polanaharjo yaitu 

berupa jumlah pengusaha yang menurun disebabkan oleh 3 faktor yaitu iklim, 

perkembangan teknologi, dan masyarakat. Dimana faktor tersebut mempengaruhi bahan 

baku dan pemasaran industri kipas bambu. Tujuan dari penelitian ini (1) Analisis 

keberlangsungan industri kipas bambu di Kecamatan Polanharjo.(2) Analisis strategi 

yang harus diambil untuk dapat mempertahankan industri kipas bambu. Teknik 

pengambilan sampel, metode ini menggunakan Purpossive Sampling termasuk teknik 

pengambilan sampel tidak acak.Metode pengumpulan data menggunakan wawancara 

dengan kuisoner.Teknik pengolahan data menggunakan penyuntingan, pengkodean, 

tabulasi. Hasil penelitian ini berupa : (1) usia rata-rata pengusaha Kipas bambu di 

Kecamatan Polanharjo merupakan usia tidak produktif,rata-rata yang bisa membuat 

kerajinan kipas bambu adalah laki-laki, Alasan Menekuni usaha adalah meneruskan 

orang tua,Asal modal awal pengusaha ialah modal sendiri,Bahan baku dalam pembuatan 

Kerajinan kipas bambu adalah bambu dan kain,Jumlah tenaga kerja dibawah 5-10 

orang. .(2) Keberlangsungan Industri Kipas Bambu : usaha industri kipas bambu 

dimulai oleh nenek moyang,seluruh pengusaha merupakan penerus dari orang tua,Harga 

kipas bambu antara pengusaha sama, Kerajinan kipas bambu sangat lah terjangkau 

untuk dibeli selain itu awet dan unik.pemasaran kipas bambu mencakup Jawa tengah, 

Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, sampai malaysia. Kesulitan yang dihadapi oleh 

pengusaha ada dua yaitu kekurangan bahan baku dan Tenaga kerja dan bahan baku. (3) 

Strategi Mempertahankan Industri Kipas Bambu Menggunakan Strategi 4P yaitu : 

Produk (product) seharusnya pengusaha membuat desain baru supaya menarik 

konsumen, Tempat (place) strategis karena dekat dengan kota dan dekat dengan sumber 

bahan baku pembuatan Kipas Bambu,Harga (price) Harga rata-rata sama dan 

terjangkau,Promosi (promotion) melalui sosial media yaitu melalui marketplace 

facebook untuk menjangkau lebih banyak pasar lokal. 

 

Kata Kunci: Industri Kipas Bambu, Pengusaha, Karakteristik, Keberlangsungan, 

Tenaga kerja, Bahan baku, Strategi 4P 

 

Abstrak 

Polanharjo District is one of the districts in Klaten Regency. In this sub-district, there is 

an industry that is quite well known and has become a characteristic feature of the sub-

district. the industry in question is the industrial bamboo fan. This industry has been in 
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existence since the 1960s and has been developed from generation to generation. The 

bamboo fan industry has the potential both in cultural and economic value which can 

help develop the local community's economy by maintaining the sustainability of this 

bamboo fan industry. As for the causes of problems for the sustainability of the bamboo 

industry in Polanaharjo District, namely in the form of a decreasing number of 

entrepreneurs due to 3 factors, namely climate, technological developments, and 

society. Where these factors affect the raw materials and marketing of the bamboo fan 

industry. The purpose of this study (1) To analyze the sustainability of the bamboo fan 

industry in Polanharjo District. (2) Analysis of strategies that must be taken to be able to 

sustain the bamboo fan industry. The sampling technique used was purposive sampling 

method including non-random sampling techniques. The method used data using 

interviews with questionnaires. Data processing techniques used editing, coding, 

tabulation. The results of this study are: (1) the average age of bamboo fan 

entrepreneurs in Polanharjo District is an unproductive age, the average person who can 

make bamboo fan crafts is men, the reason for pursuing a business is parents, the origin 

of the initial capital of the entrepreneur is his own capital. The raw materials for making 

bamboo fan crafts are bamboo and cloth. The number of workers is under 5-10 people. . 

(2) Sustainability of the Bamboo Fan Industry: the bamboo fan industry business was 

started by the ancestors, all entrepreneurs are the successors of their parents, The price 

of bamboo fans is the same between entrepreneurs, Bamboo fan crafts are very 

affordable to buy besides that they are durable and unique. Bamboo fan marketing 

includes Java Central, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, to Malaysia. The difficulties 

faced by entrepreneurs are two shortages of raw materials and labor and raw materials. 

(3) Strategies to Maintain the Bamboo Fan Industry The 4P strategy is: Products should 

be made by entrepreneurs to make new designs to attract consumers, strategic places 

because they are close to the city and close to the source of raw materials for making 

bamboo fans, average price equal and affordable, Promotion (promotion) through social 

media, namely through the Facebook marketplace to reach more local markets. 

Keywords: Bamboo Fan Industry, Entrepreneur, Definition, Sustainability, Labor, Raw 

Materials, 4P Strategy 

 
1.PENDAHULUAN 

Usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, 

bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi 

tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur 

biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha nya (Badan Pusat 

Statistik 2019). 

Kecamatan Polanharjo merupakan salah satu kecamatan yang menjadikan industri 

dalam membangun perekonomian masyarakat. Adapun industri tersebut adalah industri 

kipas bambu. Industri kipas bambu disini berdiri sejak 1960an yang dikembangkan 

secara turun temurun. Industri ini memiliki potensi baik dari nilai budaya maupun nilai 

ekonomi. Secara tidak langsung dengan berlangsungnya industri ini sama dengan 
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mempertahankan nilai budaya ciri khas orang jawa masyarakat sekitar. Selain itu juga 

terdapat potensi nilai ekonomi yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. 

Meskipun begitu terdapat berbagai kendala yang menyebabkan industri kipas bambu ini 

semakin menurun jumlahnya tiap tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

iklim, perkembangan teknologi, dan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan faktor tersebut 

meyebabkan terjadi masalah yang berkaitan dengan bahan baku dan pemasaran dari 

industri kipas bambu di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Oleh sebab itu, 

penulis berminat untuk melakukan penelitian industri kipas bambu di Kecamatan 

Polanharjo agar dapat terjaga keberlangsungan dari industri ini. 

 Tabel 1. Jumlah Industri Kipas Bambu Di Kecamatan Polanharjo 

No. Desa Tahun 

2018 2019 2020 

1 Kebonharjo 12 10 10 

2 Keprabon 19 17 17 

3 Polan 3 3 3 

 Jumlah 34 30 30 

Sumber : Kecamatan Polanharjo Tahun 2020 

Objek kajian penelitian berlokasi di Desa Keprabon, Desa Kebonharjo, dan Desa Polan 

di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Desa Keprabon sendiri merupakan desa 

yang dikenal akan pembuatan Kerajinan Kipas Bambu yang dapat menembus pasar 

Internasional. Desa Keprabon berlokasi di Kecamatan Polanharjo dimana lokasi tersebut 

terkenal dengan beribu mata air. Tabel diatas menunjukan bahwa industri kipas bambu 

setiap tahunnya mengalami penurunan yang tersebar di 3 desa yaitu Desa Kebonharjo, 

Desa Keprabon, dan Desa Polan. Jumlah pengrajin kipas bambu pada tahun 2018 

berjumlah 34 kemudian mengalami penurun pada 2019 dmenjadi 30 pengrajin kipas 

bambu. Adapun yang mempengaruhi industri kipas bambu yaitu: bahan baku, tenaga 

kerja, dan pemasaran. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.  Dengan menggunakan data 

kuesioner sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian dilakukan di Kecamatan 

Polanharjo karena di kecamatan ini terdapat sentra industri kipas bambu yaitu di Desa Kprabon. 

Selain itu juga terdapat di Desa Kebonharjo dan Desa Polan. Teknik yang digunakan dalam 

metode penelitian dengan menggunakan purpossive sampling termasuk teknik pengambilan 
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sampel tidak acak  Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Variabel dalam keberlangsungan yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan Pemasaran. 

Variabel penelitian strategi keberlangsungan yaitu Produk, harga, tempat, dan promosi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Pengusaha 

3.1.1 Umur 

Umur adalah salah satu faktor yang berfengaruh terhadap kepemilikan usaha kipas 

bambu.Berikut adalah tabel umur responden pegusaha kipas bambu 

.Tabel 2. Umur Pengusaha Kipas Bambu 

No. Umur Frekuensi Persentase (%) 

1 30-40 tahun 1  3% 

2 41-50 tahun 14 47 % 

3 51-60 tahun 10 34 % 

4 60-80 tahun 5 16% 

  Jumlah 30 100 % 

Sumber : Penulis, 2020 

Berdasarkan tabel 1 diperoleh lah data  usia rata-rata pengusaha kipas bambu di 

Kecamatan Polanharjo merupakan usia tidak produktif dan usia produktif,usia tidak 

prduktif sebesar 84 % sedangkan usia prduktif sebesar 16%.untuk usia termuda 

pengrajin gerabah ialah berumur 34 tahun,ia merupakan penerus usaha dari 

keluarganya.sedangkan untuk yang berumur tertua adalah 69 tahun.sedangkan pengrajin 

terbanyak di rentang usia 41-60 tahun dengan sebesar 47%. 

3.1.2 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin  adalah merupakan ciri-ciri yang membedakan antara laki-laki dan 

perempuan dan merupakan faktor seseorang dalam mencari pekerjaan. 

Tabel 3. Jenis Kelamin Pengusaha Kipas Bambu 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki-laki 28 93% 

2 Perempuan 2 7% 

  Jumlah 30 100 % 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan tabel 2 jenis kelamin pengusaha industri kipas bambu di 

Kecamatan Polanharjo dengan jumlah pengusaha laki-laki 28 orang apabila di 

persentasikan sebesar 93%  sedangkan pengusaha industri kipas bambu perempuan 
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adalah 2 orang apabila di persentasikan 7 % dari jumlah keseluruhan responden sebesar 

30 orang.Perbedaan jumlah sangat terlihat jelas dikarnakan rata-rata yang bisa membuat 

kerajinan kipas bambu adalah laki-laki sedangkan perempuan sangat jarang. 

3.1.3. Pendidikan  

Pendidikan adalah salah satu faktor menjadi penentu dalam pencarian pekerjaan apa lagi 

pada masa pandemi seperti ini. 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Pengusaha Kipas Bambu 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak sekolah - 

 2 SD 10 33 % 

3 SMP 15 50% 

4 SMA 5 17% 

 Sarjana -  

  Jumlah 30 100% 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan tabel 4 frekuensi tingkat pendidikan pengusaha industri kipas 

bambu di Kecamatan Polanharjo rata-rata tidak mengenyam pendidikan yang tinggi.bisa 

dilihat pada tabel frekuensi untuk sd sebesar 10 pengusaha sedangkan yang menempuh 

SMA hanya 5 pengusaha. Dari hasil wawancara rata-rata pengusaha yang sudah 

berumur yang tidak mengenyam pendidikan dengan alasan membantu orang tua sejak 

kecil membuat kipas bambu. 

3.1.4. Alasan Menekuni Usaha kipas bambu 

  Tabel 5. Alasan Menekuni Usaha Kipas Bambu 

No. Alasan Menekuni Frekuensi  Persentase 

1 Meneruskan usaha orang tua 25 83% 

2 Tidak memiliki keahlian lain dan 

meneruskan orang tua 

5 17 % 

 Total 30 100 % 

 Sumber : Penulis, 2020 

Berdasarkan tabel 5 frekuensi di atas yang meneruskan orang tua sebesar 25 

pengusaha,sedangkan tidak punya keahlian dan meneruskan orang tua sebesar 5 

pengusaha.bisa dilihat perbandingan nya sangat lah jauh.dari hasil wawancara pegusaha 

yang meneruskan orang tua merupakan kemauan mereka untuk menruskan usaha kipas 

bambu dan ada juga Cuma bisa membuat kerajnan kipas bambu saja.sedangkan tidak 
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punya keahlian lainya dan penerus orang tua ialah pengusaha yang sudah berumur atau 

mereka tidak memiliki keahlian lainya. 

3.1.5. Asal Modal Usaha 

Asal modal adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu 

industri.  

Tabel 6. Asal Modal Usaha industri Kipas Bambu 

No.  Asal Modal Frekuensi  Persentase 

1 Bank -  - 

2 modal sendiri 30 100% 

 Total 30 100% 

Sumber : Penulis, 2020 

Asal modal awal pengusaha ialah modal sendiri,bisa dilihat di tabel dengan 

sebesar 30 pengusaha mereka menggunakan modal sendiri sedangkan dengan 

meminjam bank tidak ada.dikarnkan bahan baku mereka beli tidak terlalu besar jadi 

mereka menggunakan modal sendiri. sehingga yang digunakan dalam memproduksi 

kipas bambu adalah menggunakan modal sendiri. 

3.1.6. Bahan Baku 

Bahan baku dalam pembuatan Kerajinan kipas bambu adalah  bahan utamanya 

merupakan bambu,bambu di daerah Kecamatan Polanharjo sendiri sudah sulit dicari 

seingga para pengusaha industri kipas bambu mengambil kedaerah lain seprti daerah 

sragen.Semua pengusaha kipas bambu menggunakan bahan baku yang berasal dari 

sumber yang sama.  

Tabel 7. Harga Bahan Baku Kerajinan Kipas Bambu 

No.  Harga (Rp.) Frekuensi  Persentase 

1 Rp2000 21 70% 

2 Rp5000 5 17% 

3 >Rp5000 4 13% 

 Total 30 100 % 

Sumber : Penulis, 2020 

Untuk harga bahan baku industri kipas bambu berbeda-beda ada yang Rp2000 

ada 21 pengusaha dan Rp5000 ada 5 pengusaha sedangkan >Rp5000 ada 4 

pengusaha.untuk bahan baku sendiri mereka sudah ada pemasuknya masing-masing. 

untuk Kesulitan dalam bahan baku dialami oleh semua pengusaha dikarnakan susahnya 

bahan baku yang di dapat. 
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3.1.7. Tenaga Kerja 

Dalam sebuah industri pasti akan membutuhkan tenaga kerja untuk proses produksi 

indusri tersebut. Industri Kipas Bambu di Kecamatan Polanharjo membutuhkan tenaga 

kerja walaupun industri di Kecamatan Polanharjo masuk dalam golongan industri 

rumah tangga. 

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Industri Kipas Bambu 

No. Jumlah Tenaga Kerja Frekuensi  Persentase 

1 < 10 30 100% 

2 >10 0 0% 

 Total 30 100 

  Sumber : Peneliti, 2020 

Jumlah tenaga kerja industri kipas bambu rata-rata di bawah 10 orang karna 

dalam proses membuat kipas bambu gk semua orang bisa sehingga mayoritas pekerja 

adalah keluarga atau pun tetangga mereka sendiri.pengusaha industri pun mengeluh 

dalam tenaga kerja karna susah nya akan mencari tenaga kerja yang mau membuat 

kerajinan kipas bambu. 

  Tabel 9. Penggunaan Tenaga Kerja Luar keluarga 

No. Kesulitan Frekuensi  Persentase 

1 Iya 9 30% 

2 Tidak 21 70% 

 Total 30 100% 

  Sumber : Peneliti, 2020 

Tabel 9 penggunaan tenaga kerja luar keluarga dalam industri kipas bambu 

sebesar 9 orang sedangkan penggunaan tenaga kerja keluarga sebesar 21orang. 

Menunjukkan bahwa pengusaha menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga dan dari 

dalam keluarga tidak berbanding jauh.dikarnakan rata-rata pekerja merupakan 

keluarga,saudara pengusaha dan tetangga-tetangga rumah mereka sendiri. 
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 Gambar 1. Proses penjemuran kipas bambu 

Sumber : Penulis, 2020 

3.2. Keberlangsungan Industri Kipas Bambu 

3.2.1. Awal Usaha Industri Kipas Bambu 

Awal usaha Industri Kipas Bambu merupakan turun temurun dari nenek moyang para 

pengusaha industri kipas bambu. 

   Tabel 10. Awal Usaha Industri Kipas Bambu 

No. Tahun Mulai Frekuensi Persentase  (%) 

1 < 1970 3 10% 

2 1971-1980 10 33% 

3 1981-1990 15 50% 

4 1991-2000 2 0,7% 

5 2001-2010 -  

6 2011-2018 -  

6 Total  30 100 

   Sumber: penulis, 2020 

tabel 10 diketahui awal usaha industri kipas bambu dimulai oleh nenek moyang 

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

nya.jumlah pengusaha terbanyak ialah di bawah tahun 1981-1990 dikarnakan pengrajin 

industri kipas bambu adalah sudah pengusaha lama.dari hasl wawancara semua 

pengrajin indusri kipas bambumerupakan turun temurun dari orang tua mereka. 

3.2.2. Sejarah 

Sejarah adalah asal mula kerajinan kipas bambu ialah dari nenek moyang para pengrajin 

kipas bambu yang sudah di kenal dar tahun 1960 dikarnakan keaslian dan masih 

traditionalnya sampai sekarang pu para pengrajin masih mempertahankan ke 

traditionalnya.cara membuatnya pun sampai sekarang masih traditional. 
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Tabel 11. Sejarah Menjadi Pengusaha Kipas Bambu 

No. Sejarah  Frekuensi Persentase (%) 

1 Turun temurun 30 100% 

 Total  30 100% 

 Sumber: penulis, 2020 

Berdasarkan tabel 11 seluruh pengusaha atau pengrajin merupakan penerus dari 

orang tua mereka dari hasil wawancara 30 pengusaha kipas bambu seluruhnya usaha 

mereka ini merupakan turun temurun dari orang tua mereka dan nenek moyang mereka. 

3.2.3 Produksi 

Produksi Kipas Bambu dalam satu hari satu pengusaha dengan 5 karyawan bisa 

menghasilkan 200-300 gerabah,tergantung pesanan  kadang ada pesanan yang besar 

perhari pengusaha bisa menghasilkan 100 buah kipas bambu.untuk jumlah produksi 

antara pengusaha pengrajin kipas bambu berbeda-beda tergantung pekerja nya dan umur 

pekerjanya. 

 

Gambar 2. Proses pembuatan kipas bambu 

Sumber : Penulis, 2020 

Tabel 12. Jumlah Produksi Tiap Bulan 

No. Jumlah (Buah) Frekuensi  Persentase  

1 1000 - - 

2 2000 - - 

3 4000 15 50% 

4 5000 6 20% 

5 >5000 9 30% 

 Total 30 100 % 

Sumber: Penulis, 2020 

Jumlah produksi tiap Bulan tertinggi dapat dilihat dari tabel 12 mencapai >5000 

buah/bulan dan jumlah produksi terendah hanya 4000 buah/bulan. Rata-rata jumlah 
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produksi untuk seorang produsen dalam 1 bulan 4000 buah.Harga kipas bambu antara 

produsen atau pengusaha sama. 

Tabel 13. Harga Kipas bambu/Satuan 

No. Nama Harga 

1 Kipas kecil 2000 

2 Kipas besar 5000 

Sumber: Peneliti, 2020 

Untuk Harga semua pengusaha kipas bambu sama rata dan mereka menjual ke 

tengkulak dengan harga sama,bisa dilihat di tabel untuk harga terendah adalah kipas 

yang berukuran kecil dengan harga Rp2.000 sedangkan untuk harga tertinggi yaitu 

kipas ukuran besar dengan harga Rp5.000. 

3.2.4 Pemasaran 

Pemasaran adalah proses paling penting dalam proses penjualan kipas bambu apabila 

proses pemasaran sangat lancar maka pendapatan pengusaha kipas bambu pun lancar. 

rata-rata pengusaha kipas bambu sudah mempunyai pemasaran masing-masing. 

Tabel 14. Banyaknya Kipas Bambu Di Pasarkan Tiap Minggu 

No. Banyaknya 

Dipasarkan/Minggu 

Frekuensi  Persentase 

1 1 Kali 28 93% 

2 2 Kali 2 7% 

3 3 Kali 0 - 

4 4 Kali 0 - 

 Total 30 100% 

Sumber : Peneliti, 2020 

Banyaknya Kipas Bambu di pasarkan tiap minggu bisa dilihat di tabel frekuensi 

yang paling banyak ialah 1 kali dalam seminggu dengan jumlah 28 pengrajin dengan 

persentase 93%.dan jangkauan pemasaran Kipas Bambu sekarang mencakup 

kalimantan, Sumatra, Sulawesi sampai luaar negeri seperti Malaysia dan Brunei.  

Tabel 15. Lokasi Pemasaran Kipas Bambu 

No. Lokasi Frekuensi  Persentase 

1 Sumatra 5 17% 

2 Kalimantan 4 13% 

3 Sulawesi 2 10% 

4 Jawa Tengah 14 46% 

5 Luar negeri 4 14% 

 Total 30 100% 

Sumber : Peneliti, 2020 
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Tabel 15 menunjukkan lokasi pemasaran Kipas Bambu,untuk pemasaran 

tertinggi ialah jawa Tengah dengan 14 pengusaha memasarkan di daerah jawa tengah 

sedangkan lainnya tersebar diberbagai daerah di Indonesia, tidak hanya itu tetapi sampai 

juga ke luar negeri seperti brunei dan malaysia berjumah 4 pengusaha.  

3.2.5 Kesulitan dan Tantangan  

Proses produksi Kipas Bambu tidak lepas dari kesulitan dan tantangan..Setiap usaha 

pasti mengalami pasang surut dan hal ini juga dirasakan oleh para pegusaha Kipas 

Bambu yang berada di Kecamatan Polanharjo. 

Tabel 16. Kesulitan Dan Tantangan Dalam Usaha Kipas Bambu 

No. Kesulitan dan 

Tantangan 

Frekuensi  Persentase 

1 Bahan Baku 12 40% 

2 Tenaga Kerja dan 

bahan baku 

18 60% 

 Total 30 100% 

Sumber : Peneliti, 2020 

Kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha ada dua yaitu kekurangan bahan baku 

dan Tenaga kerja dan bahan baku. Untuk bahan baku hampir semua mengeluh dlam hal 

bahan baku,dikarnakan sulitnya bambu di dapat karena terjadinya musim yang tidak 

menentu sehingga sering kali pengusaha atau pengrajin berhenti sejenak dikarnakan 

bahan baku tidak ada,dan sekali ada bahan baku rata-rata pengusaha menimbun atau 

menyetok bahan baku.dan untuk kesulitan kedua ialah pekerja dikarnakan susahnya 

mencari pekerja yang bisa dan mau membuat kipas bambu.  

3.3 Strategi Mempertahankan Industri Kipas Bambu Menggunakan Strategi 4P 

(Product, Place, Price, Promotion) 

3.3.1 Produk (Product) 

Produk Kerajina Kipas Bambu sendiri dari dulu sampai sekarang tetap sama mungkin 

untuk sekarang seharusnya pengusaha membuat desain baru supaya menarik 

konsumen.tetapi keaslian harus di pertahankan dari situ lah daya tarik pembeli atau 

konsumen pembeli kerajinan kipas bambu,karena bentuk dan warna nya lah para 

konsumen ingin membeli kipas bambu untuk sebagai pernak-pernik khas dari 

Kecamatan Polanharjo.Tidak ada strategi khusus untuk pengembangan produk kerajinan 

kipas bambu dikarnakan dari dulu sampai sekarang bentuk dan warna tidak pernah 

berubah. 



12 

3.3.2 Tempat (Place) 

Tidak ada strategi khusus untuk ini sejak dulu sampai sekarang tempat produksi tetap 

sama karena tempat produksi saat ini dirasa sudah strategis karena dekat dengan kota 

dan dekat dengan sumber bahan baku pembuatan kipas bambu yaitu bambu yang di 

pasok dari Sragen dan Boyolali.untuk urusan distribusi tidak ada kendala yang 

dirasakan oleh para pengusaha karena sudah memiliki langganan tetap sejak dulu dan 

akses jalan sudah baik sejak dulu. Jawaban dari para pengusaha semuanya sama tidak 

ada yang dapat dilakukan untuk masalah tempat dan pendistribusian. 

3.3.3 Harga (Price)  

Harga Kipas Bambu di kalangan pengusaha kipas bambu rata-rata sama karena ada 

sebuah koperasi yang menaungi para produsen Kipas Bambu di Kecamatan 

Polanharjo.Harga kipas bambu mulai dari harga Rp2000 sampai yang tertinggi yaitu 

>Rp5000. Koperasi belum mampu menaungi semua pengusaha yang ada di Kecamatan 

Polanharjo. Perlu adanya penyuluhan dari pihak-pihak yang aktif dalam usaha ini agar 

semua pengusaha mau bergabung dalam satu wadah agar semua menjadi satu. 

3.3.4 Promosi (Promotion) 

Pengusaha Kipas Bambu tidak terlalu memikirkan promosi karena untuk pemasaran 

produk sudah sejak dulu pengrajin menjual ke tengkulak dengan begitu mereka tidak 

sulit untuk menjual kipas bambu yang mereka hasilkan tiap hari namun ada beberapa 

pengusaha yang melakukan promosi juga seperti promosi yang dilakukan oleh para 

pengusaha dengan cara memperkenalkan produk mereka melalui sosial media yaitu 

melalui marketplace facebook untuk menjangkau lebih banyak pasar lokal. Cara ini 

sudah diterapkan oleh beberapa pengusaha untuk meningkatkan jumlah penjualan agar 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 
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Gambar 3. Peta Pemasaran Industri Kipas Bambu Di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

Tahun 2020 

3.4 Keberlangsungan Industri Kipas Bambu 

Sejarah industri Kipas bambu di Kecamatan Polanharjo berawal dari tahun 1950. Usaha 

kerajinan kipas bambu merupakan usaha turun temurun dari orang tau maupun nenek 

moyang warga Kecamatan Polanharjo,seingga sampai sekarang pun kerajinan kipas 

bambu masih eksis di daerah desa maupun kota.rata-rata pengusaha kipas bambu 

merupakan penerus dari usaha orang tua mereka,umur pengusaha atau pun pengrajin 

bervariasi mulai dari umur 40 tahun sampai umur 60 tahun,Kebanykan pengusaha kipas 

bambu merupakan berumur atau masa tidak produktif.kebnayakan pengusaha 

merupakan laki-laki dan hanya sedikit yang perempuan apabila di lihat di hasil 

wawamcara pengusaha laki-laki hanya 28 orang dari total 30 pengusaha.berarti 

pengusaha laki-laki mendominasi dengan persentase 83,4% dan pengusaha perempuan 

dengan persentase 16,6%  

Pendidikan para pengusaha Kipas Bambu hanya sedikit yang sampai kejenjang 

yang tinggi dimana hanya ada 1 orang yang menempuh pendidikan sampai sma dan ada 

yang hanya sampai sekolah dasar tanpa melanjutkan ke jenjang selanjutnya dikarenakan 

tidak adanya minat dari pengusaha untuk menenpuh pendidikan tinggi, hal ini sejalan 

dengan jawaban beberapa pengusaha yang bilang “sudah membantu orang tua dari 

kecil,sehingga mereka tidak mau bersekolah mending buat gerabah saja.” kata beberapa 

pengusaha yang saya wawancara. 
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Dalam 3 tahun ini pengusaha kipas bambu mengalami penurunan yang tidak 

signifikan adapun alasan pengusaha ialah susah nya bahan baku dan tenaga kerja,untuk 

bahan baku mereka harus menyetok bahan baku apabila mau membuat gerabah dan 

tenaga kerja sekaran susah di karnakan mencari tenaga kerja sebagai pembuat kerajinan 

gerabah sulit,mereka lebih memilih sebagai pegawai pabrikdibanding sebagai pekerja 

pengrajin kipas bambu.  

Alasan para pengusaha menekuni usaha Kerajinan Kipas Bambu yaitu 

meneruskan usaha orang tau dan memenruskan orang tua/tidak memiliki keahlian lain 

sekalin membuat kipas bambu. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan para 

pengusaha kipas bambu merupakan tidak sekolah atau hanyak tamatan SD dan mereka 

tidak di bekali keahlian lain sekalian membuat kerajinan kipas bambu. 

Modal awal para pengusaha kipas bambu ialah dari uang mereka sendiri,dan 

hanya satu orang yang modal awal dengan meminjam bank.dikarnakan dalam usaha 

kipas bambu tidak terlalu besar sehingga mreka lebih memilih memakai uang 

sendiri,dan ntuk tempat mereka membuat di rumah mereka sendiri sehingga mengurangi 

jumlai modal.rata-rata mereka hanya mengeluarkan modal hanya untuk membeli bahan 

baku saja. 

Bahan baku dalam pembuatan kipas bambu ialah bambu  semua bahan baku 

kerajinan kipas bambu di dapat dari sragen dan boyolali untuk harga bahn baku rata-rata 

sama semua,dkarnakan ada nya suplayer bahan baku bambu sehingga para pengrajin 

rata-rata membli bambu dengan harga sama.. 

Usaha Kerajinan kipas bambu ini termasuk UMKM yang mana tidak 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak.Jumlah tenaga kerja kerajinan gerabah 1-5 

orang saja.kebanyakan para pekerja adalah keluarga dan tetangga sekitar sehingga 

pekerja dari luar desa bentangan tidak ada.itu pun para pekerja sudah sepuh-sepuh 

dikarnakan para pemuda-pemudi lebih memilih bekerja sebagai pegawai pabrik di 

banding bekerj sebagai pengrajin kipas bambu. 

Jumlah produksi per hari untuk tiap pengusaha kipas bambu berbeda -beda 

tergantung berapa banyak pekerja dan umur ada pengusaha yang mampu membuat 

kipas bambu sebanyak 300 kerajinan kipas bambu dan ada juga yang mampu membuat 

sebear 200 buah kipas bambu saja.tergantung dari pekerja dan umurnya pengrajin kipas 

bambu, 
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Kipas bambu di pasarkan dalam jangka 1-4 minggu sekali,tetapi rata-rata 

pengrajin kipas bambu memasarkan kipas bambunya dengan jangka seminggu sekali itu 

diambil oleh tengkulak atau pengepul,untuk daerah yang pemasaran kerajinan kipas 

bambu mencakup jawa tengah meliputi karasidenan surakarta,semarang,sragen, 

boyolali.dan adapun dari luar jawa seperti sumatra, kalimantan, dan sulawesi sampai 

didistribusikan ke luar negeri sperti brunei dan malaysia. 

Kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha ada dua yaitu kekurangan bahan baku dan 

Tenaga kerja dan bahan baku. Untuk bahan baku hampir semua mengeluh dalam hal 

bahan baku,dikarnakan sulitnya bambu di dapat sehingga sering kali pengusaha atau 

pengrajin berhenti sejenak dikarnakan bahan baku tidak ada,dan sekali ada bahan baku 

rata-rata pengusaha menimbun atau menyetok bahan baku.dan untuk kesulitan kedua 

ialah pekerja dikarnakan susahnya mencari pekerja yang bisa membuat kipas bambu. 

3.5 Strategi Mempertahankan Industri Kipas Bambu 

Produk kerajinan kipas bambu sendiri dari dulu sampai sekarang tetap sama.seharusnya 

pengrajin kipas bambu membuat desain baru untuk menarik konsumen,tetapi kwalitas 

dan keaslian kipas bambu harus di pertahankan karna disana lah keunggulan kipas 

bambu di Kecamatan Polanharjo. Tidak ada strategi khusus untuk pengembangan 

produk kerajinan kipas bambu dikarnakan dari dulu sampai sekarang bentuk dan warna 

tidak pernah berubah. 

Tidak ada strategi khusus untuk ini sejak dulu sampai sekarang tempat produksi tetap 

sama karena tempat produksi saat ini dirasa sudah strategis karena dekat dengan kota 

dan dekat dengan sumber bahan baku pembuatan kipas bambu yaitu bambu yang di 

pasok dari Stagen dan Boyolali.untuk urusan distribusi tidak ada kendala yang 

dirasakan oleh para pengusaha karena sudah memiliki langganan tetap sejak dulu dan 

akses jalan sudah baik sejak dulu. Jawaban dari para pengusaha semuanya sama tidak 

ada yang dapat dilakukan untuk masalah tempat dan pendistribusian. 

Harga Kipas Bambu di kalangan pengusaha kipas bambu rata-rata sama karena ada 

sebuah koperasi yang menaungi para produsen Kipas bambu di Kecamatan 

Polanharjo.Harga kipas bambu mulai dari harga 2000 sampai yang tertinggi yaitu 

>5000. Koperasi belum mampu menaungi semua pengusaha yang ada di Kecamatan 

Polanharjo. Perlu adanya penyuluhan dari pihak-pihak yang aktif dalam usaha ini agar 

semua pengusaha mau bergabung dalam satu wadah agar semua menjadi satu.Perlu 
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dukungan dari pemerintah setempat untuk mendirikan suatu wadah yang mampu 

menampung semua pengusaha kipas bambu dalam satu kelompok yang tertata dan jelas. 

Pengusaha Kipas bambu tidak terlalu memikirkan promosi karena untuk pemasaran 

produk sudah sejak dulu pengrajin menjual ke tengkulak dengan begitu mereka tidak 

sulit untuk menjual kipas bambu yang mereka hasilkan tiap hari namun ada beberapa 

pengusaha yang melakukan promosi juga seperti promosi yang dilakukan oleh para 

pengusaha dengan cara memperkenalkan produk mereka melalui sosial media yaitu 

melalui marketplace facebook untuk menjangkau lebih banyak pasar lokal. Cara ini 

sudah diterapkan oleh beberapa pengusaha untuk meningkatkan jumlah penjualan agar 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Campur tangan dari pihak-pihak yang 

berkaitan untuk meningkatkan jumlah pendistribusian Kipas bambu yang lebih luas lagi 

diperlukan agar Kipas bambu dapat lebih dikenal luas oleh semua kalangan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Berdasarkan hasil wawancara keberlangsungan industri Kipas Bambu saat ini dapat 

dikatakan semakin merurun karena tiap tahun terjadi penurunan jumlah pengusaha 

yang mana faktor yang paling berpengaruh yaitu bahan baku yang semakin sulit 

untuk dicari,harus mencari ke desa lain atau daerah lainnya, dan Tenaga kerja yang 

sulit dikarnakan jarang ada yang mau meneruskan menjadi pekerja industri kipas 

bambu,anak-anak dari pekerja lebih memilih bekerja diluar daerah atau bekerja 

sebagai buruh pabrik dibanding bekerja sebagai pengrajin kipas bambu.  

2) Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha menggunakan strategi 4P untuk 

produk perlu adanya inovasi desai baru atau mempertahankan keaslian produk 

mereka dengan mutu dan hasil yang memuaskan para konsumen.untuk tempat sudah 

strategis bila dilihat dari kedekatan dengan pusat kota dan bahan baku.untuk harga 

semua para pengrajin harga sama semua untuk promosi perlu lebih ditingkatkan 

dengan media social yang saat ini sudah banyak macamnya seperti facebook , 

Instagram, whatsapp dll. 

4.2 Saran 

1) dipertahankan keaslian kipas bambu dan cara traditionalnya dalam pembuatan kipas 

bambu,dikarnakan konsumen sekarang lebih memilih produk yang asli dikarnakan 
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keawetan produk kipas bambu lebih tahan lama di banding menggunakan 

mesin.untuk pemerintah daerah sekitar seharusnya desa bentangan menjadi desa 

wisata dalam pembuatan kipas bambu sehingga lebih banyak orang untuk mengenal 

produk kerajinan kipas bambu di Kecamatan Polanharjo. 

2) Perlu dukungan dan bantuan dari pemerintah untuk mendukung usaha-usaha kecil 

agar dapat terus bertahan menghadapi era yang baru yang saat ini semakin tergerus 

oleh banyaknya produk-produk berbahan plastik. 

3) Pengenalan produk ke semua kalangan diperlukan agar tingkat produksi kipas 

bambu dapat lebih meningkat. 
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