
KELANGSUNGAN PRODUKSI SEPATU DAN TAS KULIT DI 

MAGETAN PADA MASA PANDEMI 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  

pada Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan 

 

Oleh : 

BINTI NADHIFATHU UMMAH 

A 210 170 219 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021



I 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

KELANGSUNGAN PRODUKSI SEPATU DAN TAS KULIT DI MAGETAN 

PADA MASA PANDEMI 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

Diajukan Oleh: 

Binti Nadhifathu Ummah 

A210170219 

 

Naskah publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Untuk dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi 

 

Surakarta, 17 Agustus 2021 

 

Dr. Suranto, S.Pd., M.Pd 

NIDN.0630108301 

 



II 
 

 

 



III 
 

 PERNYATAAN 

 

        Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperolah gelar keserjanaan di suatu pergurun 

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 

dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

     Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka 

akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

 

Surakarta, 17 Agustus 2021 

  

 

 

 

 

 

 



1 
 

KELANGSUNGAN PRODUKSI SEPATU DAN TAS KULIT DI MAGETAN 

PADA MASA PANDEMI 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kelangsungan produksi di 

home industri sepatu dan tas kulit di Magetan. Jenis penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Narasumber penelitian ini adalah pemilik usaha dan 

pengrajin kulit di home industri favoritedi Jl. Sawo Magetan. Tenik keabsahan data 

yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik sedangkan teknik 

analisis datanya dengan cara reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menyatakanselama pandemi covid-19 kegiatan produksi tetap 

berlangsung namun mengalami beberapa perubahan diantaranya pengurangan 

produksi yang semula perharinya 50 produk menjadi 30 produk perharinya, selain itu 

terdapat pembatasan pekerja yang masuk sehingga menjadikan proses produksi harus 

lebih strategik sesuai kebutuhan. Selanjutnya untuk pemasaran produknya dilakukan 

melalui sistem onlien dan offline. Dalam kegiatan produksi untuk menunjang produksi 

yang berkualitas harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan 

menggunakan strategi: 1) rekrutmen karyawan, 2) pelatihan kerja, 3) pemberian upah 

dan gaji, 4) kesejahteraan karyawan. 

 

Kata Kunci: Kelangsungan Produksi, Industri Sepatu dan Tas Kulit, Pandemi Covid-

19 
Abstract 

 

The purpose of this study is to describe the continuity of production in the home shoe 

and leather bag industry in Magetan. This research place is in a favorite center on Jl. 

Sawo Magetan. This type of research is a qualitative method with ethnographic design. 

Data collection techniques using interview methods and documentation. Speakers of 

this research are business owners and leather craftsmen in favorite leather centers on 

Jl. Sawo Magetan.Tenik validity of the data used is triangulation of the source while 

the data analysis techniques by means of data reduction, data collection and drawing 

conclusions. The results stated that during the covid-19 pandemic production activities 

continued but experienced several changes including a reduction in production that was 

originally 50 products per day to 30 products per day, in addition there were restrictions 

on incoming workers so as to make the production process must be more strategic as 

needed. Furthermore, the marketing of its products is done through onlien and offline 

systems. In production activities to support quality production must have quality 

human resources using strategies: 1) employee recruitment, 2) job training, 3) 

providing wages and salaries, 4) employee welfare. 

 

Keywords:Production Continuity, Shoe and Leather Bag Industry, Covid-19 

Pandemic 
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1. PENDAHULUAN 

Industri kecil dan industri rumah tangga merupakan bentuk perekonomian rakyat 

Indonesia, apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka dapat membantu 

mengembangkan perekonomian di Indonesia.Industri merupakan usaha untuk 

memproduksi barang-barang jadi, dari bahan baku atau bahan mentah yang melalui 

proses penggarapan dalam jumlah besar, sehingga barang-barang ini dapat diperoleh 

dengan harga satuan serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin(Panca 

Kurniasih,2011). Industrikerajinan merupakan jenis industri yang berkembang pesat di 

Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena setiap industri kerajinan memiliki hasil 

yang menarik dengan berbagai keunggulan yang dapat dilihat dari kreativitas dan 

inovasinya, sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi 

dengan mengutamakan trend pasar yang sedang berkembang. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian memiliki dasar 

pertimbangan bahwa pembangunan nasional dibidang ekonomi dilaksanakan alam 

rangk menciptkan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang 

maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan 

sumber daya yang tangguh, pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui 

penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, berdaya saing dengan 

mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong 

perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, 

keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan 

nasional. 

Industri merupakan suatu usaha pegelolaan bahan mentah atau barang setengah 

jadi menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah untuk memperoleh keuntungan 

(Arnold et al., 2020). Industri adalah suatu usaha guna memproduksi barang jadi 

melalui proses produksi penggaraoan di dalam jumlah yang besar, sehingga barang 

produksi dapat diperoleh dengan harga yang rendah namun dengan kualitas yang 

setinggi-tingginya. Produksi merupakan keseluruhan proses dan operasi yang 

dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa produksi 
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adalah sebagian kegiatan yang mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran 

(output), tercakup semua kegiatan yang menghasilkan atau menambah kegunaan suatu 

barang atau jasa serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha 

untuk menghasilkan produk ( Barry Render dan Jay Holzer, 2008). Input produksi 

dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal dan informasi. Sedangkan output 

produksi merupakan produk yang dihasilkan seperti limbah, informasi dan sebagainya. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah mendorong timbulnya berbagai 

pengusaha mikro. Industri mikro dan industri rumah tangga adalah termasuk bentuk 

perekonomian rakyat Indonesia yang apabila dikelola dengan baik, dapat membantu 

memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan Indonesia. Seperti yang diketahui 

bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, apabila sudah terpenuhi maka akan timbul 

kebutuhan lainnya. Hal ini dapat dilihat melalui maraknya pertumbuhan industri kecil 

rumah tangga yang bergerak diberbagai bidang. Sebagai salah satu bentuk usaha 

perseorangan dan termasuk dalam jenis usaha industri, home industri kulit merupakan 

salah satu pilihan usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki modal besar yang 

nantinya diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan pendapatan 

keluarga. 

Jalan Sawo, teletak di Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan yang merupakan 

salah satu daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengrajin kulit. 

Salah satu daya tarik dan keunggulan kerajinan kulit di Magetan yaitu pada proses 

produksi. Proses produksi kerajinan kulit masih menggunakan cara tradisional atay 

lebih dikenal dengan istilah handmade. Banyak konsumen yang tertarik karena hal 

tersebut, karena kualitas produk tidak kalah dengan produk jenis lainnya. Di daerah ini 

merupakan tempat usaha produksi kulit yakni memproduksi sepatu kulit, tas kulit, 

dompet kulit dan sandal kulit. Produk yang sering diminati oleh konsumen adalah 

sepatu dan tas kulitnya. Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia pada bulan Maret 

2020 hampir saja membuat rugi pemilik home industri kulit di Magetan. Hal ini 

berimbas pada suplai kerajinan kulit di berbagai pasaran. Sebagian produksi tidak 

beroperasi dengan baik sehingga produksi kerajinan kulit jauh lebih sedikit dibanding 

dengan produksi sebelum adanya covid-19. Sehingga menjadikan penjualan juga 
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mengalami penurunan, hal ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh berkurang. 

Para pengusaha dan pengrajin kulit berjuang bersama-sama memulai produksi dan 

semangat untuk bangkit menghadapi pandemi covid-19.  

Pemerintah kabupaten Magetan sangat memberikan dukungan terhadap potensi 

industri kerajinan kulit di sentra kulit yang berada di Jl. Sawo yang merupakan produk 

kulit unggulan yang ada di Magetan.Dengan berbagai dukungan yang ada dari berbagai 

dinas dimulai dari penyediaan fasilitas berupa peralatan produksi, pendanaan atau 

modal, tempat untuk pemasaran dan promosi, serta bantuan tenaga kerja. Inti dari ini 

pemerintah Kabupaten Magetan memiliki peran yang sangat dominan sebagai 

penggerak utama industri yang sesuai dengan peraturan yang dirancang oleh 

pemerintah pusat, bertujuan untuk memudahkan pemanfaatan potensi lokal dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan, dapat diperoleh fakta bahwa home 

industri kulit di Jalan Sawo Magetan memiliki berbagai keunggulan, dilihat dari proses 

produksinya yang masih menggunakan handmade untuk mendapatkan hasil yang lebih 

berkualitas. Selain itu pemilik home industri kulit mengelola usahanya dengan sangat 

baik sehingga dapat survive walaupun dalam kondisi pandemi covid-19. Meskipun 

home industri kulit memiliki keunggulan dan bisa survive pada masa pandemi in masih 

banyak permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul adalah mengenai 

kelangsungan produksi, karena jika suatu usaha itu ingin maju dan berkembang maka 

produksi harus tetap berlangsung atau berjalan.  

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

setiap pengrajin yang ada di Indonesia dalam menjaga kelangsungan produksi dan 

mengetahui cara mempertahankan penjualannya dalam kondisi pandemi ini agar 

supaya bertahan dan terus berkembang dalam persaingan pasar bebas. Sejumlah 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

proses pengelolaan produksi yang telah dijalani oleh sebuah Home Industri Kulit pada 

masa pandemi. 

Usaha home industri disebut dengan penjualan dengan kegiatan jual beli barang 

jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk melakukan kegiatan sebagai 
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perantara dari kegiatan jual beli. Home industri termasuk sektor informal yang dituntut 

untuk terus berkembang dan memiliki daya adaptasi tinggi secara tepat termasuk pada 

masa pandemi yang telah mewabah di segala penjuru dunia, dimana sektor 

perekonomian mengalami penurunan termasuk di Indonesia. Pendapatan penjual akan 

dipengaruhi oleh faktor lama usaha dikarenakan usaha yang telah berdiri lama akan 

banyak memiliki pelanggan yang sudah kenal dibandingkan dengan usaha yang baru 

saja berdiri. Dengan adanya pandemi ini semua usaha industri harus memiliki inovasi 

baru dalam menjaga kelangsungan produksi serta penjualannya, maka dari itu peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana kelangsungan produksi home industri 

sepatu dan tas kulit di Kabupaten Magetan. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain ethnografi. 

Penelitian dilaksanakan di Home Industri Favorite di Jl. Sawo, Kelurahan Selosari, 

Kabupaten Magetan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik 

home industri kulit favorite dan karyawan home industri kulit favorite. Selain itu 

observasi dilakukan untuk mengetahui kelangsungan produksi sepatu dan tas kulit di 

home industri sepatu dan tas kulit di Jl. Sawo, Kabupaten Magetan. 

Kehadiran peneliti dalam penelitain ini yaitu sebagai perencana, penghimpunan 

data, menganalisis data, serta pelaporan hasil penelitian. Teknik keabsahan data yang 

digunakan adalah triangulasi teknik dan traingulasi sumber. Teknik analisi data yang 

digunakan adalah analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018)yaitu: data 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion 

drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kelangsungan Produksi Sepatu dan Tas Kulit 

Menurut Sofjan Assauri (2016:123), "proses produksi adalah suatu kegiatan yang 

melibatkan tenaga manusia, bahan serta peralatan untuk menghasilkan produk yang 
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berguna". Menurut Reksohadiprodjo (2010:153 ), " proses produksi adalah kegiatan 

untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa dengan menggunakan 

faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih 

bermanfaat.Proses produksi yang baik tentunya akan menghasilkan kepuasan bagi 

pemilik perusahaan serta bermanfaat bagi kesiapan dalam sebuah usaha. Proses 

produksi dalam produksi sepatu dan tas kulit meliputi banyak aspek didalamnya. 

Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan 

sumber yang dimiliki, Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan 

secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Perencanaan harus 

mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan 

situasi dan kondisi baru secepat mungkin. Untuk memulai mempertahankan 

kelangsungan produksi sepatu dan tas kulit terdapat tiga perencanaan. Perencanaan 

yang pertama ada perencanaan lokasi dan bangunan.Pemilik sentra kulit memilih lokasi 

yang strategis untuk membangun tempat usahanya. Perencanaan yang kedua ada modal 

awal, modal awal yang dikeluarkan  pemilik sentra kulitsebesar Rp.8.500.000. 

Perencanaan yang ketiga ada alat dan bahan, alat utama yang harus dimiliki untuk 

produksi sepatu dan tas kulit adalah mesin jahit, mesin finishing dll. 

Perencanaan pada usaha sentra kulit yaitu ada perencanaan lokasi dan 

bangunan, modal, serta alat dan bahan. Ketiga perencanaan tersebut sangat berguna 

untuk menunjang kelancaran pada kelangsungan produksi sepatu dan tas kulit.Hal ini 

serupa dengan ungkapan Perdhanawati (2017) yang menunjukkan kelancaran dan 

kemajuan usaha menurut pemilik usaha konfeksi, modiste, bordir adalah faktor lokasi, 

mesin, tenaga kerja dan uang/modal. 

Pengorganisasian merupakan usaha untuk menyusun suatu komponen-

komponen pokok dalam suatu organisasi yang diatur sedemikian rupa, sehingga dapat 

dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan.Pengorganisasian dilakukan untuk 

mempermudah sitem opersional pada setiap karyawan dan mempermudah pengawasan 

kerja agar sesuai dengan standart kerja yang telah ditentukan. Pelaksanaan proses 

pengorganisasian yang sukses, dapat tercermin pada struktur organisasinya sehingga 

suatu organisasi dapat mecapai tujuannya. Tetapi untuk sentra kulit di Jl. Sawo 



7 
 

Magetan tidak memiliki struktur organisasi.Sentra kulit tidak memilikiStruktur tidak 

ada, tetapi saya menunjuk orang untuk membantu saya dalam mengawasi operasional 

produksi disini. Sentra kulit di Jl. Sawo Magetan belum memiliki struktur organisasi 

untuk mengelola sentra kulitnya, karena memang sentra kulit tersebut dikelola 

perorangan, pemilik usaha hanya menunjuk seseorang atau salah satu dari keluarga 

sendiri untuk membantu menjalankan operasional pada usaha sentra kulitnya. Hasil 

penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Parks (2017),adalah 

analitik bisnis memang memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah 

pengambilan keputusan. 

Pengarahan adalah suatu tindakan untukmengusahakan agar semua anggota 

kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai perencanaan manajerial dan 

usaha.Sedangkan Pengawasan adalah pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa 

standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Suatu usaha yang dikelola 

sendiri pastinya akan membutuhkan usaha yang lebih untuk mengatur jalannya 

operasional pada usaha sentra kulit, pelaku usaha harus benar-benar memberikan 

pengarahan dan pengawasan yang terus menerus kepada setiap karyawannya untuk 

menyesuaikan dengan model yang dikerjakan. Pemilik setra kulit 

melakukanPengarahan setiap hari, hal ini dilakukan untuk mengarahkan setiap 

karyawan untuk mengerjakan sepatu dan tas kulit dengan model yang sudah 

ditentukan. Pemilik sentra kulit melakukan pengarahan dan pengawasan yang hampir 

setiap hari dilakukan. Tujuan dilakukannya pengarahan dan pengawasan untuk 

mengurangi tingkat kesalahan pada saat proses produksi supaya bisa menghasilkan 

produk barang yang berkualiatas dengan model yang sudah ditetapkan oleh pemilik 

sentra kulit. Septiarso (2015) menunjukkan bahwa proses pengarahan pada wahana 

Widuri Water Park dilakukan oleh seorang general manager dan rutin dilakukan setiap 

satu bulan sekali. 

Pembelanjaan merupakan proses tentang merencanakan, mengorganisir, 

melaksanakan, mengontrol dana yang dimilikinya dalam mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dan tujuan dari pembelanjaan itu sendiri adalah memutarkan dana yang 

dimiliki sebaik mungkin dan benar untuk kelangsungan proses produksi perusahaan 
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kedepannya. Pemilik sentra kulit melakukan pembelanjaan bahan pokok produksi 

sesuai kebutuhan yang habis dan berapa uang yang tersedia. Pemilik sentra kulitakan 

mengatur efektifitas pembelanjaan bahan baku pokok untuk menunjang proses 

produksi di sentranya. Rata-rata pembelanjaan untuk bahan bakusepatu dan tas kulit 

dilakukan setiap bahan pokoknya habis dan berapa uang yang tersedia. Dalam 

pengadaan bahan baku tepung terigu, Wilto Kualasimpang melakukan pembelian 

tepung terigu dalam jumlah yang besar dan dengan frekuensi yang rendah per periode 

produksi, hal ini dilakukan untuk meminimalisir biaya persediaan(Nur Daud, 2017).  

Penerapan penilaian kerja atau evaluasi kinerja juga bisa digunakan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja karyawan pada sebuah perusahaan. Dengan terjaganya 

kualitas kinerja karyawan tentunya akan sangat berpengaruh untuk mengurangi 

kesalahan-kesalahan kerja yang kerap terjadi sebelumnya. Evaluasi juga dapat 

membantu pemilik sentra kulit untuk megetahui kendala apa saja yang kerap terjadi 

pada setiap karyawannya. Pemilik sentra kulit melakukan evaluasi kinerja untuk 

meningkatkan kinerja para karyawan dan mempertahankan kualitas. Pemilik sentra 

kulit melakukan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu minggu sekali. Evaluasi 

kegiatan operasional sangat diperlukan dalam usaha sentra kulit ini, karena hal tersebut 

dilakukan untuk menunjang kemajuan usaha sentra kulit itu sendiri dan meminimalisir 

kesalahan yang kerap terjadi agar kualitas hasil produksi tetap terjaga. Wilandari 

(2020)penilaian kerja pada karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawannya. 

Dalam suatu produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas maka 

dibutuhkan waktu yang relatif banyak. Di sentra kulit ini memiliki sistem kerja 

borongan. Pemilik sentra kulit membuatsistem kerja dengan sistem borongan, jadi saya 

bebaskanmulai jam berapa mereka bekerja asal target produksinya terpenuhi. Namun 

rata-rata jam 08.00 mereka sudah datang dan mulai bekerja. Pemilik sentra kulit 

menyerahkan sepenuhnya kepada karyawannya kapan mereka mulai berproduksi. 

Namun dengan catatan target produksi perharinya terpenuhi. Hal ini dilakukan agar 

para pengrajin kulit memiliki kebebasan serta tanggung jawab terhadap tugas yang 

harus dipenuhinya.  
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Proses produksi merupakan pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber 

menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen, hasil itu dapat berupa barang ataupun 

jasa. Sentra kulit pastinya sudah menciptakan standar produksi untuk menjaga kualitas 

sepatu dan tas kulit yang dihasilkan. Mekanisme produksi adalah pertama dimulai 

adalah penyamakan kulit sapi , setelah itu dipotong mengikuti pola model yang telah 

ditentukan sesuai dengan ukuran, setalah selesai dilakukan penjahitan sepatu dilanjut 

proses upper part dan pengeleman, setelah itu selesai proses produksi selesai. Setelah 

semua nya selesai masuk ke tahap quality control lagi, apabila lolos lalu masuk ke 

bagian pengemasan.Sentra kulit ini juga melakukan quality control yang ketat pada 

hasil dari produk sepatu dan tasnya hal ini dilakukan agar hasil produksi sepatu dan tas 

sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Mekanisme proses produksi sepatu dan 

tas kulit memiliki mekanisme produksi, mulai dari langkah awal potong bahan hingga 

tahap pengemasan. Sentra kulit melakukan Quality control pada proses produksi sepatu 

dan tas kulit, hal tersebut dilakukan agar kualitas barang produksi tetap terjaga dan juga 

mengurangi kesalahan pada hasil produksi sepatu dan tas kulit. Menggunakansistem 

produksi secara menyeluruh (Whole Garment Manufacturing System) dengan sistem 

progresif pada kelompok Job bundl(Amanda,2018). 

Terget produksi diperlukan untuk menunjang permintaan konsumen 

dipasaran.Sentra kulit memiliki target tersendiri untuk sepatu dan tas kulit yang akan 

diproduksi, dengan adanya target produksi diharapkan dapat mencukupi permintaan 

dari para konsumen dipasaran, hal ini dikatakan oleh pemilik sentra kulittarget 

produksi dalam sentra kulit ini yaitu setiap hari dengan perhari memproduksi awal 

sebelum pandemi 50 per hari, setelah adanya pandemi mengalami penyusutan menjadi 

30 per harinya. Dari 1500 perbulannya sekarang menjadi 900 saja perbulannya. Setiap 

sentra kulit pastinya memiliki target, hal itu juga berlaku pada sentra kulit yang 

berproduksi setiap hari, sentra kulit mampu memproduksi 50 per hari dan setelah 

adanya pandemi mengalami pengurangan menjadi 30 per hari. Target tersebut harus 

bisa tercapai guna meningkatkan pemasaran pada hasil produk sepatu dan tas kulit.  

Setiap proses produksi tentu saja mempunyai kendala tersendiri. Seperti halnya 

pada sentra kulit ini pada masa pandemi mengalami kendala bahwa kendala produksi 
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ada pada pembatasan karyawan yang masuk untuk memproduksi. Selain itu proses 

penjualan mengalami penurunan sehingga produksi dilakukan penyusutan. Pemilik 

sentra kulit melakukan pembatasan pengrajin yang masuk dikarenakan menjaga prokes 

kesehatan agar tidak terjadi kerumunan sehingga proses produksi tiap harinya dapat 

berlangsung secara baik.  

Untuk lebih meningkatkan progres pemasaran pemilik bisnis sentra kulit juga 

dituntut untuk berinovasi dalam mengembangkan produk sepatu dan tas kulit yang 

mereka buat, hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan permintaan dari para konsumen 

di pasaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pemilik sentra kulit yang 

mengatakan bahwa pengembanganuntuk produk sepatu dan tasmengedepankan model-

model yang kekinian dan bahan yang berkualitas. Supaya hasil produk sepatu dan tas 

dapat dengan mudah diterima dipasaran dan target pemasaran bisa tercapai. 

Pengembangan untuk produk sepatu dan tas kulitdi sentra 

kulitmengedepankan model-model yang kekinian dan bahan yang berkualitas. Supaya 

hasil produk sepatu dan tas kulit dapat dengan mudah diterima dipasaran dan target 

pemasaran bisa tercapai. Sama halnya dengan ungkapan bahwa promosi dan 

pengembangan produk secara simultan memiliki hubungan positive dan signifikan 

terhadap peningkatan hasil penjualan dengan kontribusi sebesar 37.0%(Jasmani, 2018).  

Pemasaran merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk 

memuaskan kebutuhan kepada konsumen maupun pasar.Strategi pemasaran juga harus 

dipilih secara tepat supaya produk barang atau jasa dapat bersaing dan menembus 

pasaran.Pemilik sentra kulit memasarkan produk biasanya saya kirim ke daerah yang 

memang peluangnya besar. Selain itu juga memalui online yang dioperasionalkan oleh 

karyawan.Selain itu warga sekitar juga dapat membeli langsung ke toko.Disini terdapat 

objek wisata dan tempat ini dijadikan pusat oleh-oleh produk kulit oleh pemerintah 

kabupaten magetan. Pemilik sentra kulit melakukan pemasaran hasil produksi sepatu 

dan tas kulit setiap hari dengan cara mengirimkan produknya ke daerah 

yangberpeluang tinggi. Selain itu dipasarkan melalui online dengan menggunakan 

media sosial. Disisi lain pemilik sentra kulit sudah memiliki toko untuk penjualannya 
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yang dapat didatangi langsung oleh konsumen maupun masyarakat sekitar.  Pemilik 

sentra kulit sudah mempunyai target pasar tersendiri untuk memasarkan produk sepatu 

dan tas kulitnya. Sasaran utama dalam pemasaran produk sepatu dan tas kulit mereka 

adalah kaum remaja dan anak-anak. Seperti yang diungkapkan oleh Wibowo, Arifin 

dan Sunarti (2015) dalam penelitiannya yang menunjukkan dalam memasarkan 

produknya, batik Diajeng Solo menggunakan strategi pemasaran segmentasi, targeting 

ke kalangan usia muda antara 16 – 30 tahun dan perusahaan. 

3.2 Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan terikat dan 

tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, institusi maupun perusahaan. Untuk 

mendapatkan sumber daya manusia atau karyawan yang sesuai dengan keinginan maka 

harus diadakannya perekrutan sumber daya manusia untuk mendukung semua proses 

pada suatu perusahaan. Untuk rekrumetmen yang pertama lewat mulut ke mulut yang 

kedua media online facebook dan story WA, selain itu juga menawarkan kepada 

masyarakat sekitar dan para sanak keluarga. 

Open rekrutmen karyawan yang dilakukakan pemilik sentra kulit dilakukan 

dengan menyebar luaskan lewat media online seperti Facebook dan WA dan juga lewat 

lisan atau dari mulut kemulut. Open rekrutmen dilakukan dengan tujuan mendapatkan 

karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Hal ini sama 

dengan sistem rekrutmen yang digunakan oleh Cahaya Tiga Tunggal yaitu melalui 

media internet dan melalui rekomendasi dari karyawan yang bekerja didalam 

perusahaan (Santosa Halim, 2016) 

Pemeliharaan tenaga kerja dilakukan untuk mempertahankan kualitas tenaga 

kerja yang dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan disetiap tenaga 

kerja.Pemberian pelatihan kerja terhadap karyawan juga merupakan bentuk dukungan 

pada pemeliharaan tenaga kerja.Pelatihan kerja diberikan agar tenaga kerja bisa 

mengembangkan kemampuannya lagi, serta menambah wawasan yang luas untuk 

pengalaman kedepannya.Pemilik sentra kulitmemberikan pelatihan kerja bagi 

karyawan baru yang belum memiliki pengalaman atau skill dibidang pegrajin kulit. 

Diberikan pengetahuan dasar pada produksi sepatu dan tas kulit, untuk menambah 
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pengetahuan supaya dikemudian waktu bisa lancar dalam mengikuti proses produksi 

secara keseluruhan. Memberikan pelatihan kerja kepada karyawan baru yang belum 

mempunyai pengalaman atau skill di bidang sentra kulit merupakan langkah untuk 

meningkatkan kualitas SDM.Langkah tersebut diberikan untuk mendukung menambah 

keterampilan SDM yang dimiliki pada sentra kulit.Menurut Gustina, dkk (2018) dalam 

peelitiannya menunjukkan pemilik usaha harus mengerti bahwa kemampuan SDM 

yang lebih baik akan menjadikan perjalanan bisnis menjadi lebih baik. 

Sistem pemberian upah atau gaji pada sentra kulit ini menggunakan sistem 

upah jangka waktu yaitu sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, 

misalnya harian, mingguan atau bulanan.Upah atau gaji yang diberikan biasanya dalam 

bentuk upah nominal yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas 

jasanya.Pemberian upah atau gaji sesuai dengan target yang dihasilkan dan diberikan 

setiap akhir pekan. Sentra kulit memberikan upah atau gaji setiap akhir pekan sesuai 

target yang dihasilkan oleh masing-masing pengrajin. Menurut Huda (2012) dalam 

penelitiannyapemberian upah kepada karyawan di usaha sentra kulit Wijaya 

Tulungagung adalah menggunakan sistem jangka waktu, yaitu dengan sistem upah 

harian, mingguan dan bulanan. 

Kompensasi atau kesejahteraan merupakan hubungan timbal balik antara 

perusahaan dengan karyawan.Kesejahteraan bagi setiap karyawan sangat penting bagi 

perusahaan, karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber 

daya manusia yang sudah ada.Kompensasi atau kesejahteraan dapat diberikan dalam 

bentuk finansial ataupun non finansial.Pemilik sentra kulit memberikanKesejahteraan 

berupa kenyamanan kerja, keselamatan kerja dan bonus bagi yang menyelesaikan 

diatas target. 

Kesejahteraan bagi setiap karyawan merupakan hal mutlak yang harus 

diberikan oleh setiap perusahaan, karena mencerminkan upaya organisasi untuk 

mempertahankan sumber daya manusianya.Kesejahteraan diberikan dengan maksud 

untuk memberikan balas jasa kepada karyawan dan untuk memotivasi mereka agar 

mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentang kelangsungan 

produksi sepatu dan tas kulit pada masa pandemi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kelangsungan produksi tetap berjalan dengan cara mengurangi produksi perharinya, 

dari 50 produksi perhari menjadi 30 produk per harinya dengan pembatasan karyawan 

masuk perharinya. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga prokes kesehatan supaya 

produksi tetap berlangsung. Selain itu untuk menjaga kelangsungan produksi pemilik 

home industri memperhatikan aspek produksi yang meliputi perencanaan produksi, 

pengorganisasian, pengawasan, pembelanjaan, mekanisme produksi, kendala produksi, 

pemasaran, pengembangan produk. Selain itu terdapat kendala dalam produksi 

disebabkan karena terdapat pembatasan karyawan masuk sehingga menjadikan 

pengrajin lebih kerja keras lagi dalam berproduksi. Kendala lain adalah sistem 

pemasarannya, home industri harus survive dan melakukan pemasaran melalui media 

sosial supaya hasil produksinya tetap terjual. Untuk menunjang kelangsungan produksi 

membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas karena menjadi aspek penting dalam 

menciptakan produk unggulan, untuk mempertahankan tenaga kerja maka pemilik 

home industri memberikan upah per target produksi serta kesejahteraan berupa 

tunjangan, bonus dan lain sebagainya.  
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