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PEMASARAN PRODUK HOME INDUSTRY KERIPIK  

(Studi Kasus Pada Keripik RH di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemasaran dan kendala 

yang dihadapi dalam pemasaran produk home industry keripik RH di Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Sragen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi 

sumber dan teknik triangulasi metode. Sedangkan Teknik analisis data 

menggunakan model analisis interaktif yaitu dengan langkah pengumpulan data, 

redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa (1) strategi produk selalu mempetimbangkan pemilihan bahan 

yang berkualitas baik dan selalu menjaga cita rasa. Menetapkan harga jual secara 

khusus pada event tertentu dan memberikan produk gratis pada hari jum‟at. 

Dalam kegiatan promosinya dilakukan dengan mengikuti pameran dan promosi 

melalui platform media sosial, maupun dengan model gethok tular, selain itu 

untuk pemasaranya dilakukan secara langsung (rumah dan outlet online) dan tidak 

langsung (outlet mitra dan reseller/agen/distributor); dan (2) Kendala yang 

dihadapi dalam pemasaran produk home industry keripik RH di Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Sragen meliputi tidak tersedianya bahan baku yang 

mencukupi dikarenakan ketersediannya tergantung pada musim, munculnya 

pesaing dalam industri sejenis, dan kendala terkait permodalan yang disebabkan 

karena sistem kerja sama dengan outlet mitra dilakukan dengan sistem konsiyansi 

(titip jual). 

Kata Kunci : Pemasaran, Produk, Home Industry keripik RH 

Abstract 

This study aims to describe the marketing strategy and the constraints faced in the 

marketing of RH chips home industry products in Kedawung District, Sragen 

Regency. The type of research used is qualitative research with a case study 

research design. Data collection techniques in this study were carried out by 

observation, in-depth interviews and documentation. The validity of the data was 

carried out by using source triangulation techniques and method triangulation 

techniques. While the data analysis technique uses an interactive analysis model, 

namely the steps of data collection, data reduction, data presentation and drawing 

conclusions. The results showed that (1) the product strategy always considers the 

selection of good quality ingredients and always maintains the taste. Set a special 

selling price for certain events and give free products on Fridays. In its 

promotional activities, it is carried out by participating in exhibitions and 

promotions through social media platforms, as well as with the gethok tular 

model, in addition to direct marketing (home and online outlets) and indirectly 

(partner outlets and resellers/agents/distributors); and (2) Constraints faced in 

marketing RH chips home industry products in Kedawung District, Sragen 

Regency include the unavailability of sufficient raw materials because their 
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availability depends on the season, the emergence of competitors in similar 

industries, and constraints related to capital caused by the cooperation system with 

partner outlets. carried out with a consignment system (sell deposit). 

Keywords: Marketing, Products, Home Industry RH chips 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki banyak sekali jenis 

keanekaragaman kuliner yang dikembangkan menjadi sebuah home industry. 

Home industry memiliki pertumbuhan yang semakin pesat sejalan dengan 

perkembangan era globalisasi saat ini yang telah banyak berkembang di kota-

kota besar di seluruh Indonesia. Kegiatan home industy pada umumnya 

memusatkan kegiatan disebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para 

karyawan berdomisili ditempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut. 

Karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat 

(pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi 

sangat mudah, dari kemudahan berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu 

etos kerja yang tinggi (Riyansyah et al., 2018). 

Pengembangan home industry dilakukan agar membantu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Nurzaman, dkk (2018) mengatakan bahwa 

banyaknya perkembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah 

pengangguran sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan 

usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan 

pedesaan. Dengan tercapainya perkembangan home industry maka dapat 

mendorong percepatan finansial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Salah satu home industry yang banyak berkembang di Indonesia adalah 

home industry yang bergerak pada usaha aneka makanan berupa keripik. 

Keripik merupakan salah satu produk olahan pangan yang secara langsung 

bahan bakunya berasal dari buah-buahan umbian-umbian atau sayuran yang 

cara pengolahannya diiris tipis dan digoreng di dalam minyak nabati. 

Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah yang banyak memproduksi 

olahan makanan berupa keripik dari umbi-umbian maupun buah-buahan. Salah 

satu home industry di Kabupaten Sragen yang memproduksi aneka makanan 

berupa keripik yaitu usaha home industry Keripik RH. Usaha rumahan keripik 
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RH memproduksi 15 jenis keripik diantaranya, talas, singkong, ubi ungu, 

slondok, emping garut, pisang, pare, pangsit wortel, sukun, debok pisang, 

tempe, biji kaloco, pangsit buah naga, pangsit brokoli, keripik jamur. Di antara 

berbagai jenis olahan keripik tersebut, keripik yang paling banyak diminati 

adalah keripik yang berasal dari umbi-umbian. Namun, dalam produksinya 

ditemui beberapa kendala diantaranya sulitnya menemukan bahan baku seperti 

umbi-umbian. Pentingnya bahan baku untuk usaha home industry keripik RH 

yaitu sebagai bahan persediaan. Karena bahan baku merupakan bahan paling 

utama dalam kegiatan usaha industry keripik RH. Menurut Jones et al., (2007) 

dalam jurnalnya mengatakan bahwa usaha makanan olahan mempunyai fungsi 

dasar yaitu mengelola dan menjaga pasokan bahan baku agar selalu memenuhi 

permintaan pelanggan terhadap produk makanan olahan yang dihasilkan. 

Apabila bahan baku tidak tersedia maka kegiatan produksi dan juga pemasaran 

akan berhenti. 

Masalah lain yang dihadapi pemilik usaha keripik RH yaitu pada 

pemasaran produk yang persaingannya semakin ketat. Dalam situasi tersebut, 

perusahaan harus berusaha untuk menghadapinya, perusahaan harus 

meningkatkan efektifitas dari nilai pelanggan dengan melakukan inovasi 

produknya secara terus-menerus (Yanti., 2020). Menurut Huda et al., (2017:5) 

pemasaran suatu produk adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang 

membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Faktor penting dalam 

menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, konsumsi, dan 

mengomersialisasikan relasi dengan konsumen untuk jangka panjang. 

Pemasaran produk yang digunakan pemilik usaha keripik RH masih secara 

konvensional yaitu dengan sistem gethok tular atau biasanya disebut words of 

mouths (WOM). Gethok tular merupakan strategi pemasaran produk keripik 

RH yang dirasa sudah memberikan upaya yang lebih efektif sampai saat ini. 

Selain menggunakan metode konvensional, produsen juga melakukan 

pemasaran melalui media sosial dan pesan antar atau biasa dikenal dengan 

delivery.  
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Pemilik usaha keripik RH juga menggunakan metode kerjasama dalam 

melakukan penjualan produk. Dalam sistem kerjasama ini pemilik produk 

menitipkan barang dagangannya kepada penyalur, pedagang atau pemilik toko 

untuk dijual atau biasa disebut dengan konsinyasi. Namun, dalam melakukan 

strategi pemasaran konsinyasi ini pemilik usaha memiliki kendala yaitu 

kendala modal. Modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

setiap pengusaha untuk menjalankan kegiatan proses produksi dalam usahanya 

(Nila Erpina. 2016). Pemilik usaha menyampaikan bahwa perlu modal yang 

lebih untuk dalam melakukan pemasaran dengan strategi konsinyasi 

dikarenakan produsen tidak langsung memperoleh pendapatan dari produk 

yang ia berikan ke penyalur, dimana penyalur akan membayar satu minggu 

setelah produk tersebut laku terjual. 

Selain itu, pemilik usaha juga menggunakan metode pemasaran jual 

butuh, yaitu produsen akan menjual produknya kepada penyalur sesuai dengan 

produk keripik yang diinginkan dan jumlah produk yang dibutuhkan, sehingga 

biasanya pemilik usaha keripik RH hanya memproduksi produk sesuai yang 

dibutuhkan di pasaran. Pemilik usaha keripik RH menyampaikan bahwa 

metode pemasaran jual butuh inilah yang dirasa paling efektif. Berdasarkan 

dari uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana strategi pemasaran produk home industry keripik RH dan 

bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemasaran produk home industry 

keripik RH. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) penelitian kualitatif digunakan untuk 

meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai triangulasi, analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekanankan pada 

generalisasi. Sedangkan Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu Studi 

Kasus. Menurut Sugiyono (2016:17) penelitian desain studi kasus merupakan 

salah satu penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dimana seorang 
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peneliti ikut serta dalam mengumpulkan data pada penelitian yang sedang 

berlansung dalam waktu yang berkesinambungan. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber 

dan teknik triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono  (2018:247) dengan melakukan 4 langkah yaitu 

pengumpulan data, redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Strategi pemasaran produk home industry keripik RH di Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Sragen  

Strategi pemasaran merupakan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran 

pemasaran dalam dunia bisnis khususnya di usaha home industry Keripik 

RH di Kecamatan Kedawung. Strategi pemasaran memberikan peluang 

usaha untuk mengoptimalkan kemampuan untuk menguasai pasar serta 

memposisikan suatu usaha di pasaran untuk menghadapi pesaing dan 

lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh home industry keripik 

RH menggunakan strategi marketing mix (bauran pemasaran) yang 

mencakup 4P, yaitu Product (produk), Price (harga), Promotion (promosi), 

dan Place (tempat). Hal ini sejalan dengan pendapat Tjiptono (2014:41) 

yang menyatakan bahwa dalam marketing mix terdapat kombinasi dari 

empat variabel, yaitu Product (produk), Price (harga), Promotion (promosi), 

dan Place (tempat) yang dapat digunakan sebagai alat-alat yang dapat 

digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk 

merancang program taktik jangka pendek.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran 

yang berkaitan dengan aspek Product (produk) yang dilakukan oleh home 

industry keripik RH adalah membuat produk yang berkualitas, yaitu dengan 
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cara pemilihan bahan yang berkualitas, menjaga cita rasa agar selalu 

konsisten, melakukan diversifikasi produk, menjaga ketersedian produk dan 

membuat kemasan yang menarik. Produk ini merupakan elemen pertama 

dari marketing mix. Produk itu sendiri didefinisikan sebagai “goods and/or 

service offered by the organization to satisfy the needs of a certain group of 

people” (Kotler & Keller, 2016). Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat 

bahwa kemampuan suatu produk untuk memuaskan kebutuhan konsumen 

adalah hal yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian 

terhadap produk tersebut (Eavani & Nazari, 2012). 

Strategi pemasaran yang dilakukan home industry selain itu yaitu 

staretegi yang berkaitan dengan aspek Price (harga) yang dilakukan oleh 

home industry keripik RH adalah menetapkan kebijakan harga jual produk 

keripik berbasis pada biaya produksi (cost-based pricing). Hasil penelitian 

Yeni Kusumawaty (2018) menyimpulkan bahwa strategi penetapan harga 

produk keripik nenas dan rengginang ubi kayu ditetapkan oleh produsen 

berdasarkan pendekatan orientasi biaya.  Kebijakan penetapan harga jual 

produk Keripik RH diberikan secara khusus pada setiap event tertentu, yaitu 

dengan memberikan produk gratis untuk pembelian dalam jumlah tertentu. 

Kebijakan ini biasanya dilakukan setiap hari Jum‟at dengan cara 

memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah tertentu dan 

pada event-event khusus lainnya. 

Aspek Promotion (promosi) juga tidak kalah penting dalam strategi 

pemasaran produk home industry keripik RH. Strategi promosi yang 

dilakukan oleh home industry keripik RH dalam pemasarannya dilakukan 

dengan mengikuti pameran produk yang difasilitasi pemerintah daerah dan 

mempromosikan produk melalui berbagai platform media sosial berupa 

WhattsApp (WA), Facebook, Instagram, maupun youtube dalam 

mempromosikan produk mereka, serta melalui pemasaran model gethok 

tular atau dikenal dengan istilah words of mouths (WOM). Cara promosi 

pemasaran melalui gethok tular atau dikenal dengan istilah words of mouths 

(WOM) yang dilakukan oleh keripik RH merupakan cara efektif untuk 
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mempromosikan produk mereka. Adanya informasi tentang kebaikan 

produk yang ditularkan melalui konsumen yang sudah pernah melakukan 

pembelian menjadi corong yang efektif untuk menjaring pembeli baru.  

Temuan ini mendukung hasil penelitian dari Nurzaman, dkk (2018) 

dan penelitian Fatimah Rahma Yanti (2020). Hasil penelitian dari 

Nurzaman, dkk (2018) menunjukkan bahwa strategi pemasaran gethok tular 

atau words of mouths (WOM) berhasil menarik minat warga dalam membeli 

keripik sermier super dan jumlah pesanan yang cukup banyak sehingga 

penjualannya selalu meningkat. Adapun hasil penelitian Fatimah Rahma 

Yanti (2020) dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa promosi UKM 

keripik rotan Bu Ifa dilakukan dengan metode promosi dari mulut ke mulut 

sehingga telah memberikan upaya yang maksimal dan lebih efektif. 

Strategi pemasaran yang berkaitan dengan aspek Place (tempat) yang 

dilakukan oleh home industry keripik RH adalah dengan memasarkan 

produk baik secara langsung kepada konsumen maupun secara tidak 

langsung. Pemasaran langsung dilakukan dengan menggunakan outlet tetap 

yang ada di rumah, outlet insidental yang dibuka pada event-event tertentu, 

maupun melalui outlet online. Adapun pemasaran tidak langsung dilakukan 

melalui outlet mitra, pedagang reseller/ distributor/agen. Sistem kerja sama 

dengan outlet mitra dilakukan dengan sistem konsinyasi, sedangkan untuk 

pedagang reseller/distributor/agen menggunakan sistem beli putus atau cash 

and carry.  

Strategi pemasaran dengan aspek Place (tempat), Kotler & Keller 

(2016) menyatakan bahwa “products need to be available in the right place 

and time.” Dengan demikian, maka apabila produk tersedia untuk 

pelanggan, produk akan menghasilkan niat beli yang lebih tinggi. Konsep 

ini sesuai dengan strategi penempatan produk yang dilakukan oleh keripik 

RH di mana mereka menempatkan produk di outlet yang ramai, tempatnya 

yang strategis dan mudah dijangkau konsumen, bukannya yang sekedar 

besar.  
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Temuan bahwa tempat ikut menjadi salah satu strategi dalam 

pemasaran produk mendukung hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yeni Kusumawaty (2018), Ainun Mardhiyah & Feby Aulia Safrin, (2020), 

maupun Leni Nuraeni & Harnanik (2017), Hasil-hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tempat pemasaran yang strategis merupakan salah satu 

faktor kunci keberhasilan dalam strategi pemasaran. 

3.2 Kendala yang dihadapi dalam pemasaran produk home industry 

keripik RH di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen 

Kendala-kendala pemasaran sering menghantui para pelaku usaha kecil/ 

home industry. Hal ini terjadi pada Home Industry Keripik RH di 

Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Salah satu kendala yang sering 

dihadapi oleh home industry Keripik RH di Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen adalah kendala yang berkaitan dengan kontinuitas 

ketersediaan produk. Sebagaimana diketahui, bahan baku utama produk 

keripik RH adalah hasil bumi, yaitu umbi-umbian yang ketersediaannya 

sangat terpengaruh oleh musim. Hal ini berdampak pada munculnya kendala 

pengadaan bahan baku di saat pesanan meningkat. Guna mengatasi kendala 

ini, maka pemilik home industry Keripik RH mendatangkan bahan baku 

langsung dari petani baik dari lingkungan sekitar maupun dari luar 

kabupaten. Penelitiian ini memilik persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mardhiyah & Aulia Safrin, (2020). Hasil penelitian 

Mardhiyah & Aulia Safrin, (2020) menyimpulkan bahwa memperbanyak 

jenis produk dan varian merupakan strategi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemasaran produk Keripik Singkong Sambal-Sambal. 

Kendala lain yang dihadapi home industry Keripik RH dalam 

pemasaran produknya adalah munculnya pesaing dalam industri sejenis. 

Munculnya pendatang-pendatang baru yang menjual produk yang sama 

tentu saja menjadi salah satu ancaman. untuk mengatasi kendala berupa 

munculnya pesaing adalah dengan tetap menjaga kualitas produk sehingga 

tetap berani bersaing. Hal ini sejalan dengan pendapat Eavani & Nazari 
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(2012) yang menyatakan bahwa kemampuan produk untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen adalah apa yang mempengaruhi niat beli.   

Kendala berikut terkait dengan pemasaran produk home industry 

keripik RH di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen berkaitan dengan 

permodalan. Permodalan menjadi kendala yang cukup besar mengingat 

sebagian besar produk home industry keripik RH dipasarkan melalui outlet 

milik mitra usaha mereka dengan sistem titip jual atau konsinyasi. Sistem 

konsinyasi yang harus dilakukan oleh pemilik usaha home industry keripik 

RH mengharuskan pengusaha untuk memiliki cadangan modal yang cukup 

besar. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah adanya bantuan 

permodalan dari pemerintah berupa penyediaan kredit usaha dengan bunga 

rendah. 

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nila 

Erpina (2016). Hasil penelitian Nila Erpina (2016) menyimpulkan bahwa 

untuk meningkatkan produksi kripik pisang yang dihasilkan, perusahaan 

melakukan pengembangan modal usaha yang dimiliknya. Dalam 

meningkatkan permintaan konsumen UD.SAAS menggunakan modal 

sendiri dan pinjaman modal dari pihak luar perusahaan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan simpulan sebagai berikut: Strategi 

pemasaran produk home industry keripik RH dilakukan dengan menggunakan 

strategi marketing mix yang mencakup 4P, yaitu Product, Price, Promotion 

dan Place. Dalam pemasaran produk home industry keripik RH dilakukan 

dengan mengikuti pameran produk yang difasilitasi pemerintah daerah dan 

mempromosikan produk melalui platform media sosial serta melalui promosi 

model gethok tular atau dikenal dengan istilah words of mouths (WOM) yang 

sudah memberikan upaya lebih efektif dalam strategi pemasarannya. Selain itu, 

pemasarannya selalu mempertimbangkan produk yang berkualitas menjaga cita 

rasa, membuat kemasaan produk yang menarik minat konsumen. 
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Kendala yang dihadapi dalam pemasaran produk home industry keripik 

RH di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen meliputi tidak tersedianya 

bahan baku yang mencukupi dikarenakan ketersediannya tergantung pada 

musim, munculnya pesaing dalam industri sejenis, dan kendala terkait 

permodalan yang disebabkan karena sistem kerja sama dengan outlet mitra 

dilakukan dengan sistem konsiyansi (titip jual).  
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