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Penulis 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya  ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 - - Alif ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‟ Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ṭa Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Ẓa Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Fa ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:   

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

Contoh: 

  : kaifa 

 : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu: 
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 : māta 

  : rāmā 

: qīla 

           : yamūtu 

4. Tā marbūtah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu tā‟ marbūtah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan tā‟ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūtah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka tā‟ marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

: raudah al-atfāl 

 : al-madīnah al-fādilah 

                        : al-hikmah 

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (   ), dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

Contoh: 

: rabbanā 

: najjainā 

: al-haqq 

: nu‟ima 

: „aduwwun 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (      ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh 

  : „Alī (bukan „Aliyy atau A‟ly)  
: „Arabī (bukan A‟rabiyy atau „Arabiy)  

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf  ال (alif lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

: al-falsafah 

: al-bilādu 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

: ta‟murūna 

: al-nau‟ 

: syai‟un 

: umirtu 

  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-

Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Syarh al-Arba‟īn al-Nawāwī 

Risālah fi Ri‟āyah al-Maslahah 

9. Lafz al-Jalālah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh:           

 Dīnu                                       billāh 

adapun tā‟ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

         hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
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menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Nasr Hāmid Abū Zayd 

Al-Tūfī 

Al-Maslahah fī al-Tasyrī‟ al-Islāmī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū  (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

SWT.  = Subhanahu Wa Ta„ala 

SAW.  = Sallallahu „Alaihi Wasallam  

AS   = „Alaihi Al-Salam  

H   = Hijrah  

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad 

Ibnu) 
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M  = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi  

l   = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

W  = Wafat Tahun  

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4  

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Desi Rahmawati, 2021. “Analisis SWOT Pengembangan Home Indusri Kerupuk 

Sagu di Desa Purosari Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan”. 

Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam  Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. 

Abdi Imam. S.E.,M.Si.,Ak., CA. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor 

eksternal dalam mengembangkan Home Industri kerupuk sagu serta mengetahui 

strategi yang di gunakan dalam mengembangan UMKM di Desa Purwosari 

Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan 

metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini di karenakan metodologi 

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena secara alamiah atau apa adanya. Yaitu 

menggambarkan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian menggunakan analisis SWOT dalam 

mengembangkan Home Industri kerupuk sagu dapat disimpulkan bahwa faktor 

internal dan eksternal sangat memberikan dampak dan pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan suatu usaha dikarenakan meliputi faktor penghambat 

maupun faktor pendukung yang ada di dalamnya yang memegang peranan penting 

bagi perkembangan suatu usaha. Maka dari itu, sangat diperlukan tindakan-

tindakan yang dapat meminimakan kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan 

kekuatan dan peluang. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan sumber daya dan 

tekonologi agar dapat meningkatkan pemasaran (promosi) yang belum intensif 

sehingga masalah dalam ketersediaan bahan baku dan hal lainnya dapat diatasi 

dan pemasaran dapat terkontrol dengan baik. Adapun strategi yang digunakan 

yaitu SO, WO, ST dan WT. Implikasi dari penelitian adalah dengan adanya 

Strategi pengembangan Home Industri yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan 

sangat mempengaruhi dan memberikan dampak yang sangat besar bagi 

perkembangan perusahaan kedepannya. Bagi perusahaan yang memiiki strategi 

yang terkontrol dengan baik tidak menutup kemungkinan bahwa dampak yang di 

berikan juga bersifat positif bagi perusahaan terutama dalam pengembangan dan 

kemajuan usaha itu sendiri.  

 

Kata Kunci: Pengembangan, Home Industri, Kerupuk Sagu. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan usaha industri di Indonesia tidak lepas dari persaingan 

bisnis, dari persaingan tersebut banyak variasi untuk mencapai keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Keuntungan merupakan pendapatan yang diperoleh 

produsen didalam menjalani kegiatan bisnis mereka yang mana memiliki 

barang/jasa yang bisa meningkatkannilai produksi serta bermanfaat dalam 

perkembangan usaha industrinya.  

perkembangan usaha industri di Indonesia tidak lepas dari persaingan 

bisnis,dari persaingan tersebut banyak ide yang bermunculan untuk variasi 

kemasan yang akan dibuat untuk mencapai keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Keuntungan merupakan pendapatan yang diperoleh dalam menjalani 

kegiatan bisnis mereka yang memiliki barang atau jasa yang bisa meningkatkan 

nilai produksi serta bermanfaat untuk perkembangan usahanya.  

 Pembentukan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dan 

dikembangkan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan menghasilkan 

berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

kehidupannya. Sehingga melalui usaha industri diharapkan bisa memajukan dan  

membangun kehidupan masyarakat dari kemiskinan atau terbatasnya kebutuhan 

ekonomi yang dimiliki. Kemiskinan tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor 

seperti pengangguran. Penduduk yang menganggur umumnya tersebar di 

pedesaan maupun perkotaan. Pengangguran yang banyak terdapat di pedesaan 

disebabkan masyarakat tersebut berpendidikan rendah dan tidak memiliki 

keterampilan atau keahlian.  
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 Meninjau  perkembangan  industri disuatu daerah seperti Luwu Timur juga 

masih banyak industri yang berkembang seperti industri kerupuk yang dikelola 

oleh industri kecil atau unit kegiatan rumah  tangga yang bertujuan untuk 

menutupi kebutuhan ekonominya. Luwu Timur merupakan Kabupaten yang ada 

di bagian Provinsi Sulawesi Selatan, sektor industri kerupuknya sudah lama 

berkembang, dimana perkembangan usaha tersebut sudah banyak masyarakat 

mengenal produk-produk yang telah dipasarkan, adapun wilayah industri usaha 

kerupuk sagu yang dikenal di Kabupaten Luwu Timur ialah terletak di Desa 

Purwosari kecamatan Tomoni.  

Kecamatan Tomoni  merupakan lokasi industri kerupuk sagu yang ada di 

Kabupaten Luwu Timur yang dilihat secara ekonomi mampu berkembang dan 

meningkatkan nilai produksi yang sudah menjadi permintaan konsumen secara 

kontiniu. Karena usaha industri juga merupakan suatu langkah sebagai solusi yang 

tepat untuk digunakan oleh masyarakat dalam berkreatifitas dan menciptakan nilai 

produksi dengan model-model atau barang yang bernuansa seni, unik, eksotis, 

motif dan kreasi, baik berupa makanan ataupun benda.
1
 

Home industri adalah usaha di rumah tempat tinggal yang merangkap tempat 

usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Semula pelaku 

home industri yang mempunyai desain ini adalah kalangan enterpreneur dan 

profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum2
.  Home industri 

sendiri merupakan kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi 

menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. 

                                                 
1
 Sukirno Sadono, Ekonomi mikro (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2011) 37 

2
 Teguh,M, Manajemen Industri (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)168 
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Home industri seperti yang diketahui pada umumnnya merupakan usaha yang 

dikerjakan di rumah,berskala kecil, bisa dilakukan siapa saja artinya tidak berpacu 

pada pendidikan tertentu, tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Dengan 

adanya industri kreatif berbasis usaha rumahan (one person on product) 

diharapkan dapat memberi gerakan positif bagi rumah tangga sekitar dan menabah 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 

Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun 

keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia bisa 

meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, 

namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan 

baik secara wajar dan tidak berlebihan. 

Dalam hal mengonsumsi suatu barang misalkan, akan mempertimbangkan 

manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen dapat 

merasakan kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik 

ataupun psikis. Di sisi lain berkah berkah yang akan diperolehnya ketika ia 

mengonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat.
3
 

Pentingnya bekerja dalam Islam dijelaskan oleh firman Allah Swt. dalam 

QS An-Najm (39):  

     

     

Terjemahannya:  

                                                 
3
 Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, “Pengantar Islamic Economics Mengenal 

Konsep dan Praktek Ekonomi Islam”, Cet Kedua, (Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan, 

2014), 50. 
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dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya,
4
 

Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini. Bahwa seseorang tidak 

memperoleh pahala kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri
5
 

Hal ini dijelaskan pula dalam QS An-Nisa (32):  

     

     

   

   

    

    

      

     

 

Terjemahannya: 

dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 

usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-

Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
6
 

Dalam tafsir al-Muyassar, iri yang dimaksud adalah berharap memperoleh 

sesuatu yang Allah unggulkan dengannya sebagian orang di atas sebagian yang 

lain. 
7
 

                                                 
4
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dengan Kode Warna Hukum Tajwid (Jakarta, 2011). 

5
 M. Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i. 

6
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dengan Kode Warna Hukum Tajwid (Jakarta, 2011). 

7
 Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur‟an”, Vol. I”, Jakarta: Lentera 

Hati 
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Berdasarkan dua tafsir di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa setiap 

usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan memperoleh hasil 

yang baik yang di karuniai oleh Allah SWT dan juga tidak iri hati atas apa yang di 

kerjakan orang lain karena Allah SWT maha mengetahui atas apa yang telah di 

lakukan. 

Saat ini home industri patut diperhitungkan eksistensi atau keberlanjutan 

usaha ditengah-tengah hadirnya perusahaan-perusahaan besar. Home industri 

mampu memberdayakan masyarakat maupun komunitas masyarakat untuk 

meningkatkan ekonomi, sosial dan lingkungan mereka. Salah satu home industri 

di Luwu Timur yang patut diperhitungkan eksistensi atau keberlanjutan usaha 

home industri di tengah-tengah krisis saat ini ialah home industri usaha krupuk 

sagu di desa Purwosari kecamatan Tomoni. Usaha yang sudah berjalan sekitar 

enam tahunan ini kian hari semakin berkembang.  

Awalnya hanya pemilik usaha saja dan  tiga orang anggotanya yang bekerja. 

Tetapi saat ini mereka sudah mampu mempekerjakan 10 orang masyarakat 

sekitarnya. Tempat pembuatan krupuk sagu ini tidak begitu besar dan pekerjaanya 

pun sebagian besar masih dilakukan secara manual. Alat yang digunakan pun 

masih tradisional tidak seperti pabrik-pabrik krupuk lainnya yang telah 

menggunakan  mesin sehingga dari perkembangan usaha yang terus berjalan  

maka berpengaruh  pada omset pendapatan home industri  yang juga semakin 

bertambah  jika di hitung penghasilan perhari mencapai Rp. 528.000,00  jika di 

hitung perminggu bisa mencapai Rp. 3.500.000,00 dan jika di hitung dari 

penghasilan perbulan maka bisa mencapai Rp. 14.000.000,00, belum termasuk 

pesanan dari pelanggan untuk di jual kembali. Jika di hitung hasil produksinya 
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home industri kerupuk sagu dapat membuat enam ratus bungkus perhari dan di 

jual di pasar sekitar kecamatan tomoni, tetapi jika ada pelanggan yang memesan 

kerupuk untuk di jual kembali maka home industri kerupuk sagu akan membuat 

berdasarkan banyaknya permintaan pelanggan. 

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dilokasi home Industri pengembangan kerupuk sagu untuk mencari 

informasi dan mengetahui lebih jauh seputar perkembangan pengolahan kerupuk 

sagu di Desa Purwosari Kabupaten Luwu Timur. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, sempurna, dan 

dilakukan dengan baik maka penulis memandang dengan permasalahan penelitian 

yang dilakukan perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis hanya 

membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pengembangan Home Industri Kerupuk 

Sagu di Desa Purwosari Kabupaten Luwu Timur Sulawasi Selatan”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Strategi pengembangan  pengelolaan usaha 

kerupuk sagu di desa Purwosari dalam meningkatkan pendapatan usaha? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Mendeskripsikan Strategi 

pengembangan pengelolaan usaha kerupuk sagu di desa Purwosari dalam 

meningkatkan pendapatan usaha. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat : 
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1. Manfaat Akademik 

Adapun manfaat akademik yang di harapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai perkembangan aktivitas home industri kerupuk 

sagu di Desa Purwosari.  

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang di harapkan masyarakat dapat 

memperhatikan perkembangan aktivitas dalam menjalankan  Home 

Industri. 

.     
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BAB II 

 KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penyusunan skripsi ini, sebelum penulis melakukan penelitian 

maka terlebih dahulu penulis melakukan tinjauan pustaka dalam mengkaji 

penelitian-penelitian sebelumnnya yang relevan dengan judul skripsi yang diambil 

oleh peneliti. Maksud dari pengkaji adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang 

akan penulis teliti tidak sama dengan peneliti-peneliti terdahulu. Adapun setelah 

penulis melakukan tinjauan pustaka, peneliti akhirnya menemukan dua penelitian 

yang relevan dengan yang ada diteliti oleh penulis. Adapun judul-judul penelitian 

relevan sebagai berikut: 

Syaeful Bakhri dengam judul “Analisis SWOT Untuk Strategi 

Pengembangan Home industri Kue Gapit Sampurna Jaya Kabupaten Cirebon”
8 

hasil penelitian pada Home industri Kue Gapit Sampurna Jaya diketahui bahwa 

terdapat beberapa strategi yang dapat mempengaruhi untuk bersaing dipasaran 

seperti pada produksi gapit yaitu penggunaan bahan baku yang berkualitas, 

memprioritaskankan rasa, memaksimalkan produksi untuk memenuhi pesanan 

konsumen, melakukan pesan antar kepada pelanggan yang memesan dalam 

jumlah tertentu. Analisis SWOT yang terdiri dari faktor internal (strength, 

opportunity) dan faktor eksternal (weakness, treatment) yang digunakan pada 

Home industri Kue Gapit Sampurna Jaya maka strategi pengembangan usaha 

yang dapat digunakan Home industri Kue Gapit Sampurna Jaya berdasarkan 

                                                 
8
 Syaeful Bakhri, “Analisis SWOT Untuk Strategi Pengembangan Home industri Kue 

GapitSampurna Jaya Kabupaten Cirebon,” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019. 
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matriks SWOT yaitu mempertahankan kualitas produk yang berkualitas, 

menambah modal usaha seperti meminjam pada keluarga atau meminjam uang di 

bank yang bunganya ringan, membuat variasi rasa baru agar konsumen tidak 

merasa bosan, ada tenaga kerja khusus dibidang yang memasarkan produk gapit 

untuk memperluas pangsa pasar dengan cara memasarkannya lewat internet atau 

media sosial agar produk gapit lebih dikenal seluruh Indonesia. Adapun perbedaan 

literatur diatas dengan skripsi penulis yaitu terkait objek penelitiannya. Penelitian 

di atas objek penelitiannya adalah kue gapit sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan, objek penelitiannya ialah kripik sagu. Adapun persamaan literatur diatas 

dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan 

home industri. 

Yoesti Silvana dengan judul “Analisis Nilai Tambah dan Strategi 

Pengembangan Agroindustri Gula Merah di Kabupaten Madiun”
9
 Hasil dari 

penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa Agroindustri gula merah 

memberikan nilai tambah bagi pengrajin. Setiap pengolahan satu kilogram tebu, 

dapat dihasilkan 0,19 kg gula merah tebu. Agroindustri gula merah memberikan 

nilai tambah sebesar Rp 1.051 per kg atau sebesar 58,28 % sehingga berada pada 

kategori nilai tambah yang tinggi. Ditinjau dari aspek agroindustri, industri gula 

merah di Madiun umumnya masih bersifat industri padat karya karena mampu 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dan pemanfaatan teknologinya 

masih terbatas (sederhana). Sehingga, jika usaha ini dikembangkan maka ada 

beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu petani tebu memiliki alternatif 

pengolahan tebu selain dibawa ke pabrik-pabrik gula, usaha ini mampu 

                                                 
9
 Yoesti Silvana, “Analisis Nilai Tambah Dan Strategi Pengembangan Agroindustri Gula 

Merah Di Kabupaten Madiun,” Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis UGM, 2019. 
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mengurangi pengangguran di perdesaan, dan mampu memberikan nilai tambah 

dari olahan bahan mentah (tebu) menjadi gula merah, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan agroindustri gula merah 

di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh lingkungan 

internal dan eksternal yang sebaiknya diperhatikan oleh pengrajin agar usahanya 

dapat bertahan lama. Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut 

strategi yang dianggap layak untuk diterapkan pada agroindustri gula merah 

berbasis home industri di Kecamatan Kebonsari adalah strategi konsentrasi 

melalui integrasi horizontal. Strategi ini bertujuan memperluas usaha dengan cara 

meningkatkan jumlah produksi dan memperluas pasar dengan cara promosi. 

Adapun perbedaan literatur diatas dengan skripsi penulis yaitu terkait objek 

penelitiannya. Penelitian di atas objek penelitiannya ialah gula merah sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan, objek penelitiannya ialah kerupuk sagu. 

Sedangkan persamaan dari literatur diatas dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama 

meneliti tentang strategi home industri. 

Fatmawati Kaddas dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Home 

Industri Sirup Pala Kie Raha Di Kelurahan Ngade Kota Ternate”
10

  Hasil 

Analisis SWOT menunjukkan bahwa Home Industri Sirup Pala berada pada 

kuadran I dengan demikian perusahaan berada pada posisi yang menguntungkan. 

Hal ini menunjukkan perusahaan mempunyai kekuatan dan peluang artinya 

perusahaan dalam kondisi prima dan mantap sehingga perusahaan harus berusaha 

memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada sebaik baiknya dan sangat 

dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan 

                                                 
10

 Fatmawati Kaddas , “Strategi Pengembangan Usaha Home Industri Sirup Pala Kie 

Raha Di Kelurahan Ngade Kota Ternate” Universitas Khairun, 2016.vol. 5 
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meraih kemajuan secara maksimal. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini 

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (Griwth Oriented Strategy), 

yaitu strategi yang memanfaatkan atau mempertahankan dan mengembangkan 

peluang yang ada. Berdasarkan diagram SWOT akan dilanjutkan pada posisi 

matriks SWOT yang menunjukkan keempat posisi strategi, yaitu SO, WO, ST, 

dan WT. Adapun perbedaan literatur diatas dengan proposal penulis yaitu terkait 

objek penelitiannya. Penelitian di atas objek penelitiannya ialah sirup pala kie 

raha sedangkan penelitian yang peneliti lakukan, objek penelitiannya ialah kripik 

sagu. Sedangkan persamaan dari literatur diatas dengan skripsi peneliti yaitu 

sama-sama meneliti tentang strategi home industri. 

 

B. Deskripsi Teori 

1. Teori Legitimasi 

  Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer 

dalam Bustanul, teori legitimasi dikemukakan yang memberikan gambaran 

tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-

nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam dimana 

perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy gap
11

. Legitimasi gap akan muncul 

apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari 

aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya 

berorientasi pada menghasilakan keuntungan sebesar-besarnya. 

 Legitimasi merupakan keadaan psikologi keberpihakan orang dan 

kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitanya baik fisik 

                                                 
 

11
Binziad Kadafr, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, edisi 1 (Indonesia, Pusat Studi 

Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), 4 
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maupun nonfisik. Legitimasi masyarakat merupakan factor strategi bagi 

perusahaan dalam rangka menegmbangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat 

dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksikan strategi perusahaan, terutama 

terkait dengan upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang 

semakin maju. Ciri-ciri apabila perusahaan atau organisasi telah dilegitimasi oleh 

masyarakat (legitimasi) adalah sesuai dengan kerangka rasional dan legah dalam 

masyarakat tersebut. 

2. Stakeholder 

  Stakeholder theory merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang 

berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, 

penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk 

berkontribusi dalam pembagunan secara berkelanjutan. Jones menjelaskan 

bahwa stakeholder dibagi dalam dua kategori 
12

: 

a. Inside Stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan 

dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam 

organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori 

inside stakeholders ini adalah pemegang saham (stockholders), manejer, 

dan karyawan. 

b. Outside stakeholders, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang 

bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, serta bukan 

pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan di pengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori outside 

                                                 
 

12
Lela Nurlela Wati, Model Corporate Social Responsibility (CSR), edisi 1 (Jawa Timur, 

Myria Publisher, 2019), 9 
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stakeholders ini adalah pelanggan (customer), pemasok (supplier), 

pemerintah, masyarakat local, dan masyarakat secara umum. 

 Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak 

mana saja perusahaan bertanggung jawab 
13

. Perusahaan harus menjaga 

hubungan dengan stakeholder-nya dengan mengakomodasi keinginan 

dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai 

power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk 

aktivitas operasional perusahaan, missal tenaga keija, pasar atas produk 

perusahaan dan lain-lain. 

3. Pengembangan  

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan 

merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan.
14

 Penjelasan lebih 

jelasnya dipaparkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS 

Poerwarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan 

bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, 

pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidan dan tori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

  Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara 

perlahan dan bertahap. Menurut Seels dan Richey, pengembangan adalah 

                                                 
13

Lela Nurlela Wati, Model Corporate Social Responsibility (CSR), edisi 1 (Jawa Timur, Myria 

Publisher, 2019), 10 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 

2014), 201 
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proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam 

bentuk fitur fisik. Sedangkan menirut Tessmer dan Richey, pengembangan 

lebih memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi 

juga isu-isu luas tentang analisis awal sampai akhir seperti analisis 

kontekstual.
15

  

  Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kamampuan 

teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri 

berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas 

lingkungan secara menyeluruh. Sedangkan latihan adalah suatu usaha 

peningktan pengetahuan dan keahlian seorrang karyawan untuk mengerjakan 

suatu pekerjan tertentu.
16

  

Pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. 

Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk 

melakukan pekerjaan pada masa yang akan dating. Pengembangan adalah 

proses, cara, perbuatan mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan 

teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki
17

.  

                                                 
15

 Alim Sumarno, Perbedaan Penelitian dan Pengembangan, (Surabaya: Elearning 

UNESA, 2012)  
16

 Ihya Udin Al Ghozali, skripsi, ”Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

Melalui Optimalisasi Potensi Di Desa Mulyosari Kecamatan Pagewojo Kabupaten 

Tulungagung”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungan, 

2019,35 
17

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua, Balai Pustaka:2003),473 
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Berdasarkan dari uraian tersebut, pengembangan merupakan suatu proses 

yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. 

Pengembangan dapat berupa proses, produk, dan rancangan. 

a. Teori Pengembangan menurut beberapa ahli
18

: 

1) Menurut Mahmud Mach Foedz Pengembangan adalah sebagai 

pelaksanaan perdagangan oleh sekelompok orang yang tersusun untuk 

memperoleh keuntungan dengan memproduksi danmenjual 

barang/jasa guna mencakupi kebutuhan konsumen. 

2) Menurut Brown Petrello Pengembangan diartikan sebagai lembaga 

penghasilan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Jika 

kebutuhan meningkat, lembaga usaha juga ikut meningkat dan 

berkembang guna mencukupi kebutuhan tersebut sembari 

mendapatkan keuntungan. 

3) Menurut Stainford Pengembangan ialah kegiatan penyediaan 

barang/jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai badan usaha 

ataupun perorangan yang tak mempunyai badan hukum ataupun 

badan usaha seperti pedagang kaki lima. 

4) Menurut Hughes dan Kapoor Pengembangan adalah aktivitas usaha 

manusia yang tersusun untuk menciptakan dan menjual barang/jasa 

untuk memperoleh keuntungan. 

5) Menurut Mussleman dan Jackson Pengembangan adalah suatu 

kegiatan pemenuhan kebutuhan dan keinginan ekonomi masyarakat 

dan perusahaan yang diciptakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

                                                 
18

Hieronymus Budi Sanstoso, Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XIII 
Semester 1. Bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, edisi 1 ( Yogyakarta, ANDI, 2021) 3 
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tersebut. 

b. Faktor Pengembangan 

Menurut Bappeda Kota Malang ada 6 aspek yang mempegaruhi 

perkembangan usaha kecil yaitu: sumber daya manusia, 

produksi/operasional, finansial, pemasaran, kemitraan, infrastruktur dan 

regulasi. Sementara menurut Madura, perkembangan usaha dapat diukur 

melalui kineija usaha dengan indikator return dan resiko dari penanaman 

modal usaha tersebut. 

Sedangkan menurut Shanmugam dan Bhaduri melalui 

pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan 

pendapatan dan pertumbuhan laba.
19

 

c. Indikator Pengembangan 

Berikut beberapa indikator pengembangan:
20

 

1) Penjualan/Pendapatan 

Penjuaan adalah modal utama sebuah bisnis untuk dapat bertahan 

hidup dan berkembang. Hampir semua pebisnis pastinya benar-benar 

getol terhadap penjualan agar selalu memiliki tren yang positif. Jika 

tingkat penjualan stabil bahkan semakin tinggi dari satu period eke 

periode berikutnya, maka dapat dikatakan kinerja perusahaan sedang 

baik. 

2) Laba/Profit 

Laba/profit pada bisnis anda memberikan persepsi baru yang 

                                                 
19

Jibeka, faktor yang mempegaruhi pengembangan usaha kecil, volume 11, edisi 2, (02 febmari 

2017), 73, http://media.neliti.com 
20

 Humda Jazila, 21 mei 2019, https://www.pikirantrader.com/bisnis/10517-pantau- 

pengembangan-bisnis-dengan-5-indikator-i-ini/amp, di akses pada hari rabu tanggal 25 agustus 

2021 pukul 13:02 

http://media.neliti.com/
https://www.pikirantrader.com/bisnis/10517-pantau-pengembangan-bisnis-dengan-5-indikator-i-ini/amp
https://www.pikirantrader.com/bisnis/10517-pantau-pengembangan-bisnis-dengan-5-indikator-i-ini/amp
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belum bias dihindarkan oleh penjualan/omzet. Hal ini karena saat 

anda menghitung laba, berarti anda sudah memperhatikan pendapatan 

dan beban usaha karena laba didapat dari pendapatan dikurangi beban. 

3) Aset/harta 

Aset/harta adalah sumber daya (baik berwujud maupun tidak, 

berbentuk uang maupun barang) yang dimiliki oleh bisnis 

kita dan masih produktif untuk menghasilkan penjualan/penghasilan. 

4) Saldo Kas 

Sedikitnya jumlah kas dalam sebuah bisnis bisa berdampak fatal 

karena membuat bisnis tersebut tidak mampu membayar beban-beban 

operasional jangka pendek. Namun terlalu tingginya jumlah kas juga 

berakibat tidak baik karena berarti perusahaan tidak bisa 

memanfaatkan sumber dayanya secara optimal. Oleh karena itu, setiap 

pebisnis harus jeli melihat berapa kebutuhan kas bisnisnya setiap 

bulan. 

4. Strategi Pengembangan 

Strategi pengembangan adalah bakal tindakan yang menuntut keputusan 

manajemen puncak dalam pengembangan usaha untuk merealisasikannya. 

Disamping itu, strategi pengembangan juga mempengaruhi kehidupan organisasi 

dalam angka panjang. Paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat 

strategi pengembangan adalah berorientasi ke masa depan. 

Strategi pengembangan mempunyai fungsi perumusan dan dalam 

mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi 

perusahaan. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang 
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untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari 

kekuatan dan kelemahan perusahaan.    

Strategi Pengembangan Bisnis home industri merupakan keseluruhan 

usaha termasuk perencanaan, cara, teknik, media, dan taktik yang digunakan 

dalam mengembangkan bisnis sehingga tujuan usaha atau bisnis dapat tercapai.  

5. Pengertian Analisis SWOT 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk menentukan strategi 

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).
21

  

Analisis SWOT apabila dilihat berdasarkan filosofinya analisis SWOT 

merupakan suatu penyempurnaan pemikiran dari berbagai kerangka kerja dan 

rencana strategi yang pernah diterapkan baik di medan pertempuran maupun 

bisnis. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sun Tzu, bahwa apabila kita 

mengenal kekuatan dan kelemahan lawan sudah biasa dipastikan bahwa kita akan 

dapat memenangkan pertempuran.
22

  

Pembuatan keputusan perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang 

mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup 

peluang dan ancaman. Dalam hal ini, analisis SWOT dipakai jika para penentu 

strategi perusahaan mampu melakukan pemaksimalan peranan faktor kekuatan 

dan memanfaatkan peluang sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisi 

                                                 
21

 Swardono, Manajemen Strategik Konsep Dan Kasus, (Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN,2002),5 
22 Irham Fahmi, Manajemen Resiko Teori, Kasus Dan Solusi, (Bandung: Alvabeta, 2010),264 
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kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan ancaman yang 

timbul dan harus dihadapi dengan tepat. 

Tujuan utama Analisis SWOT adalah mengidentifikasi strategi perusahaan 

secara keseluruhan. Hampir setiap perusahaan maupun pengamat bisnis dalam 

pendekatannya banyak menggunakan analisis SWOT. Kecenderungan ini 

tampaknya akan terus semakin meningkat, yang mana satu dengan yang lain 

saling berhubungan dan saling tergantungan.  

Dalam perkembangannya saat ini analisis SWOT tidak hanya dipakai 

untuk menyusun strategi di medan pertempuran, melainkam banyak dipakai dalam 

penyusunan perencanaan bisnis (Strategic Business Planning) yang bertujuan 

untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang sehingga arah dan tujuan 

perusahaan dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera diambil keputusan berikut 

semua perubahannya dalam menghadapi pesaing.
23

 

a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis SWOT  

Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam tubuh 

perusahaan, strategi yang sangat cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang 

timbul dalam perusahaan dan ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan 

dalam mengambil keputusan antara lain: 

1) Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh perusahaan 

tersebut seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki 

keterampilan yang juga dapat diandalkan serta berbeda dengan produk lain yang 

mana dapat membuatnya lebih kuat dari para pesaingnya. Menurut Pearce 

                                                 
23

 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta:Gramedia 

Pustaka Utama, 1997), 10 
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Robinson, kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-

keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau 

ingin dilayani oleh perusahaan.  

2) Kelemahan (Weakness)  

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya 

yang ada pada perusahaan baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi 

penghalang bagi kinerja organisasi. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber 

daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif 

perusahaan. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, 

keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. 

3) Peluang (Opportunity) 

Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu 

perusahaan. Situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, 

kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. 

Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi 

persaingan atau peraturan, perubahan tekhnologi, serta membaiknya hubungan 

dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan. 

4) Ancaman (Treats) 

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan 

dalam perusahaan jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan 

yang bersangkutan baik masa sekarang maupun yang akan datang. Ancaman 

merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan 

perusahaan. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, 

meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, 
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perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi 

ancaman bagi keberhasilan perusahaan.
24

 

b. Faktor-faktor Analisis SWOT 

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu 

melihat faktor-faktor analisis SWOT. Yaitu, faktor internal dan eksternal  suatu 

perusahaan. Berikut adalah penjelesan dari masing-masing faktor tersebut:  

1). Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbenrtuknya Opportunities And 

Threates (O dan P). Dimana faktor ini bersangkutan dengan kondisi-kondisi yang 

terjadi diluar perusahaan yang mempengaruhi pembuatan keputusan perusahaan. 

faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, 

politik, hukum, teknologi, kependudukan dan sosial budaya. 

2). Faktor internal 

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya Strengths And Weaknesses 

(S and W). Dimana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, 

yang mana ini terut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahan. 

Faktor ini meliputi semua macam manajemen pungsiona: pemasaran 

keuangan,oprasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, system 

informasi manajemen dan budaya perusahaan. Faktor eksternal dan internal dalam 

perspektif SWOT memiliki pnelitian terhadap kondisi suatu perusahaan. 

 

6. Home Industri 

                                                 
24

 Pearce, Robinson, Manajemen Strategi Formulasi, Implementasi Dan Pengendalian 

Jilid 1 (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997),  231 
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Secara harfiah, home berarti rumah, tempat tinggal, atau kampung 

halaman, sedangkan industry dapat diartikan sebagai kerajinan,usaha produk 

barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, Home industri adalah rumah usaha 

produk barang atau juga perusahaan kecil. Home industri juga disebut dengan 

industri rumah tangga karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola 

keluarga.
25

  

Home industri merupakan suatu usaha mencari manfaat atau faedah bentuk 

fisik dari suatu barang sehingga dapat di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan 

dan dikerjakan dirumah. Dalam pengertian ini termasuk juga kegiatan kerajinan 

tangan. Sehingga home industri dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk 

memproduksi dimana di dalamnya terdapat perubahan bentuk atau sifat dari suatu 

barang.
26

  

Usaha industri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang 

menghasilkan barang-barang homogen atau barang-barang yang mempunyai sifat 

saling mengganti yang sangat erat. Usaha merupakan salah satu dari bidang 

garapan profesi pekerjaan sosial yang paling muda yang dilakukan oleh semua 

lapisan masyarakat, guna mencukupi kebutuhan ekonomi di dalam kehidupan. 

Pekerjaan sosial dalam bidang usaha didefinisikan sebagai lapangan 

praktik pekerjaan sosialyang secara khusus menangani seluruh kebutuhan-

kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan 
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 Abidatul Afiyah, “Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home industri (Studi 

Kasus Pada Home industri Cokelat „Cozy‟ Kademangan Blitar),” Universitas Brawijaya Malang, 

2015,3. 
26

 Edi Eka Putra, “Peran Home Industri dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa 

Desaloka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (Studi pada Home Industri Abon Ikan 

Gabus),” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, 11. 
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penerapan metode pertolongan untuk memelihara adaptasi  (penyesuaian) secara 

optimal antara individu dengan lingkungannya.
27

 

Perusahaan atau 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 tersebut. 

7. Faktor yang Mempengaruhi Produksi 

Kegiatan produksi erat kaitannya dengan faktor-faktor produksi, sehingga 

bagi seorang pimpinan sebagai pengambil keputusan harus diperhatikan hal ini 

dengan serius, dimana faktor-faktor inilah nantinya yang diolah dalam suatu 

prosesuntuk menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Adapun faktor-faktor 

produksi tersebut adalah tenaga kerja, modal, skill, bahan baku serta peralatan dan 

mesin.
28

  

Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan 

perencanaan produksi atau yang sering disebut dengan 4M adalah, Tenaga kerja 

(Man) , Modal (Money), Bahan baku (Material), 

Metode (Method)
29

  

Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam 

sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi 

menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan 

kewirausahaan. Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya alam 

                                                 
27

 Rozi Arysika Putra, “Pendapatan dan Efisiensi Home Industri Tahu di Desa Kunir 

Kidul Kabupaten Lumajang,” Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. 
28

 Sofyan Assauri, Manajemen Produksi Dan Operasi (Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004). 
29

 Subagyo Pangestu, Manajemen Operasi (Yogyakarta: BPFE, 2000). 
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diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam 

maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai 

faktor fisik (physical resources).  

Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai 

sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi di era 

globalisasi ini. Secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor 

produksi, yaitu tenaga kerja (labor), modal(capital), sumber daya fisik (physical 

resources), kewirausahaan (entrepreneurship), dan sumber daya informasi 

(information resources).
30

 

a. Modal 

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “modal 

usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas 

uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat 

dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal 

dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang 

digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.  

Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-

galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah 

usaha sangat diperlukan. Persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, 

karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tapi bagaimana mengelola 

modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.
31
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 Syafni Yelda, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Fiber Pada UD 

Matahari Fibre Glass Pekanbaru,” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 

2010. 
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 Danang Faizal Furqon, “Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Sikap 

Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting Di Lemah Duwur, Kecamatan 

Kuwarasan, Kabupaten Kebumen,” Universitas Negeri Yogyakarta, 2017,.30. 
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Modal terbagi atas beberapa macam, yaitu 

1) Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. 

Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain 

sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah: 

a) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga 

tidak menjadi beban perusahaan 

b) Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari 

setoran pemilik modal 

c) Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang 

relatif lama; 

d) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang 

ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya 

pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. 

Kekurangan modal sendiri adalah: 

a) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu 

sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas; 

b) Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru 

(calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan 

kinerja dan prospek usahanya; 

c) Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal 

sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal 

asing.
32
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2) Modal Asing (Pinjaman) 

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh 

dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan 

modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam 

jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya 

timbul motivasi dari pihakmanajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-

sungguh. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:  

a) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun 

pemerintah atau perbankan asing; 

b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, 

 modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau  

lembaga pembiayaan lainnya; 

c) Pinjaman dari perusahaan non keuangan. 

Kelebihan modal pinjaman adalah :a) Jumlahnya tidak terbatas, artinya 

perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana 

yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak 

berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek 

cerah; 

b) Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan 

modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk 

memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk 

mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image 

dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.  
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b. Tenaga Kerja  

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja 

memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 

bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.
33

  

Adam Smith merupakan tokoh utama dalam aliran ekonomi yang dikenal 

sebagai aliran klasik. Ia mengganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi 

utama yang melakukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasanya, menurut Smith 

alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai 

mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.
34

 

c. Pasar dan Pemasaran 

Dalam realitas kehidupan, kita akan selalu berhadapan dengan pasar, baik 

secara fisik maupun secara virtual. Ada pasar tradisional, pasar modern, pasar 

uang dan pasar modal.Secara ekonomi pasar dapat didefenisikan sebagai tempat 

pertemuan antara pembeli dan penjual. Menurut Kotler dalam Sa‟id dan Intan 

pemasaran ialah sejumlah kegiatan bisnis yang ditunjukan untuk memberikan 

kepuasan dari barang atau jasa yang dipertukarkan kepada konsumen atau 

pemakai.  

Upaya melihat suatu pengembangan pasar dimana dapat dipastikan dengan 

informasi yang jelas tetang pasar lebih lanjut “dimana permintaan pasar yang 
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selalu memacu pada jumlah penjual, sedangkan jumlah konsumen biasanya 

diasumsikan banyak. Hal ini merupakan karakteristik permintaan suatu produk 

oleh seorang konsumen, dimana penjumlahan permintaan semua individu.
35

 

8. Kerupuk Sagu 

Kerupuk sagu merupakan salah satu usaha industri sekelompok 

masyarakat di Desa Purwosari Kabupaten Luwu timur. Kerupuk sagu terdiri dari 

dua kata yaitu kerupuk dan sagu. Kerupuk merupakan jenis makanan ringan yang 

suka dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh 

Indonesia, sedangkan sagu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari 

pemrosesan batang pohon sagu.  

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka ini 

didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang 

didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti 

merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai 

variabel yang diteliti. 
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 R. Misriah Ariyani, Ekonomi Mikro Analisis Dan Pendekatan Praktis (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 52. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas menjelaskan bahwa dalam 

pengembangan Home Industri terdapat strategi yang diterapkan. Dalam strategi 

pengembangannya Home Industri Pengelolaan kerupuk sagu memiliki kelemahan 

dan kekuatan dalam proses pengembangannya baik dari faktor internal maupun 

eksternal. Dari kekuatan dan kelemahan tersebut kita bisa mengidentifikasi baik 

peluang  (Opportunities) yang terbuka untuk organisasi dan ancaman (Treaths) 

yang dihadapi oleh organisasi. Dengan mengetahui peluang dan ancaman yang 

dihadapi, kita dapat menemukan peluang baru dalam merumuskan rencana 

strategi pengembangan pengelolaan home indusri kerupuk sagu dan dapat 

mengurangi ancaman organisasi. Dalam hal ini kita dapat melihat strategi apa 

yang di gunakan dalam mengembangkan Home industry tersebut. 

Strategi pengembangan 

pengelolaan Home 

Industry Kerupuk sagu 

Faktor Eksternal Faktor Internal 

Analisis SWOT 

Strategi 

Perusahaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.   Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik 

konstekstual melalui pengumpulan data secara alami dengan memanfaatkan diri 

penulis sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna 

(Perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, 

laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan 

mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keontetikan.
36

 

Penelitian kualitatif menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan 

jalan penguraian (describing) dan pemahaman (understanding) terhadap gelaja-

gelaja sosial yang diamatinya. Pemahaman bukan saja dari sudut pandang peneliti 

(researcher‟s perspective) tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman 

terhadap gelaja dan fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek yang 

diteliti.
37

 

 

B.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk mebatasi penelitian agar dapat memilih 

mana data yang relevan dan mana yang data yang tidak relevan. Pembatasan 

                                                 
36

 Muhazzab Zaid,et.al, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah Skripsi Dan 

Tesis (Palopo: STAIN Palopo, 2012), 2. 
37

 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), 39. 
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dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi 

dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan 

pada “Analisis SWOT Pengembangan Home Industri Pengelolaan Kerupuk Sagu 

di Desa Purwosari Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan” 

 

C. Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan interpretasi pembaca terhadap 

variabel atau istilah-istilah yang terkandung dalam judul, maka peneliti 

mendekskripsikan pengertian beberapa istilah yang di anggap penting. 

1. Strategi  

Strategi berasal dari kata strategos dalam bahasa yunani merupakan 

gabungan dari stratus atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi 

mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada 

dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi ialah suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai suatu 

sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi 

yang paling menguntungkan. Pengembangan pengembangan adalah suatu proses 

untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan suatu 

proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau 

menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

2. Pengembangan  

 pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada 

menjadi sesuatu yang lebih baik dan suatu proses atau langkah-langkah untuk 
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mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada 

menjadi produk yang dapat dipertanggung jawabkan 

3. Home Industri 

Home Industri yang dimaksud adalah usaha di rumah tempat tinggal 

yang merangkap tempat usaha produksi kerupuk sagu. 

4. Kerupuk Sagu 

Kerupuk Sagu yang dimaksud suatu jenis makanan kering yang terbuat 

dari bahan-bahan yang mengandung sagu, yang di produksi oleh masyarakat 

di Desa Purwosari. 

 

D. Desain Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, pengolaan data yang bersifat gagasan yang dikemukakan para ahli 

kemudian dianalisis, juga menggunakan penelitian kualitatif yaitu pengolaan data 

yang bersifat kasus atau fakta-fakta social, yaitu pengelolaan data yang bersifat 

uraian, argumentasi dan paparan yang kemudian akan di jelaskan dalam analisis 

SWOT dan bersifat penelitian survey.  

 

E. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun informasi, sedangkan informasi adalah pengolahan data untuk suatu 

keperluan. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam 

penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan 

hasil observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi langsung 

lapangan serta hasil kajian pustaka dengan membaca literatur-literatur yang 

berkaitan dengan penelitian 

2. Data sekunder merupakan data yang peroleh peneliti berdasarkan hasil 

evaluasi terhadap sumber, keadaan data dan juga peneliti harus menerima limitasi-

limitasi dari data tersebut. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama, selain itu untuk 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti juga menggunakan 

instrumen pendukung pengumpulan data seperti kuesioner dan dokumentasi 

(video maupun suara).   

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

akurat, sehingga teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat 

dibutuhkan. Teknik pengumpulan data adalah salah satu prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pelaksanaan 

penelitian, Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  
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1. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data  

yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung secara bertatap muka (personal face to face interview) 

dengan sumber data (responden). Wawancara langsung diadakan dengan orang 

yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara. Jadi sumber 

datanya adalah orang yang diamati. Sedangkan wawancara tidak langsung 

dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.
38

  

2. Dokumentasi 

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa bebentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. Hasil penelitian 

dari observasi/wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila di dukung 

oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
39

 

3. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan 

Pengamatan terhadap Objek. Pengamatan ini bertujuan untuk mengamati secara 

langsung subjek penelitian yaitu strategi pengembangan pengelolaan home 

industri kerupuk sagu. 
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Sambas Ali Muhidin, S.Pd. M.Si dan Drs. Maman Abdulrahman, M.Pd, Analisis 

Korelasi Regresi, Dan Jalur Dalam Penelitian, 2 edition (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 19-
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H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

1. Uji Kredibilitas   

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti melakukan pengamatan ke lokasi penelitian 

dengan mewawancarai kembali subjek penelitian (sumber data) yang sebelumnya 

ditemui maupun yang baru ditemui. Fokus penelitian terhadap pengujian data 

yang telah diperoleh sebelumnya mengenai benar atau tidaknya, berubah atau 

tidak. Apabila sudah benar, maka dapat dikatan kredibel sehingga pepanjangan 

pengamatan dapat peneliti akhiri.
40

 

b. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan artinya melakukan pengamatan dengan lebih cermat 

serta berkesinambungan. Dalam hal ini peneliti melakukan dengan cara membaca 

berbagai bentuk referensi seperti buku ataupun hasil penelitian-penelitian serta 

dokumentasi-dokumentasi yang ada kaitannya dengan temuan yang diteliti. 

Dengan membaca, maka wawasan peneliti akan semakin luas, sehingga hal ini 

mengakibatkan peneliti lebih mudah untuk memeriksa perihal benar atau tidaknya 

data yang telah ditemukan.
41

 

c. Triangulasi  

Triangulasi merupakan data yang dilakukan dengan bebagai cara dan waktu. 

Sebagai berikut: 

                                                 
40

  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung:Alfabeta,2014),121. 
41

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta,2014),124. 
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1) Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber data. Data yang diperoleh dari sumber tersebut 

dideskripsikan, dikategorikan mengenai pandangan yang sama dan pandangan 

yang berbeda, sehingga data yang telah dianalisis tesebut dapat diperoleh sebuah 

kesimpulan. 

2) Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data keoada 

narasumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Contohnya, data 

dari hasil observasi lalu dicek melalui wawancara atau kuesioner. Apabila data 

yang diperoleh pada masing-masing teknik tersebut berbeda, maka dilakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data atau yang lainnya untuk mendapatkan 

kepastian mengenai data yang dianggap benar dan bisa saja semua benar karena 

setiap individu mempunyai sudut pandang yang berbeda. 

3) Triangulasi waktu, dalam pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan 

cara pengecekan data dengan wawancara dan observasi ataupun teknik lainnya. 

Namun dalam waktu dan situasi yang berbeda. 

 I. Teknik Analasis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dan analisis SWOT, meliputi pengumpulan semua informasi strategis 

kemudian memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kualitatif 

dan model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SWOT. Matriks SWOT 

merupakan pendekatan yang paling sederhana dan cenderung bersifat subjektif-

kualitatif. Matriks ini menggambarkan secara elas bagaimana faktor-faktor 

internal maupuneksternal yang dimiliki suatu usaha sehingga dapat diketahui 



37 

 

 
 

faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap suatu strategi pengembangan yang akan lakukan.   
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa purwosari adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Luwu 

Timur Provinsi Sulawesi Selatan.Jumlah penduduknya mencapai 3.133 jiwa. 

Setelah pengumpulan data yang berupa data usaha kerupuk sagu, Desa 

Purwosari terdiri atas dua dusun yaitu dusun Hargosari dan dusun 

Hargomulyo. Letak Geografis dan Luas Daerah Desa Purwosari terbagi atas 2 

dusun/kelurahan.Dilihat dari topografi wilayahnya, desa ini berada pada 

ketinggian 7 m dari permukaan laut. Sebagian besar rumah penduduk berada 

di kawasan persawahan. 

Adapun batas-batas dari Desa Purwosari adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kertoraharjo 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mulyasri 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangun Jaya 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung 

Berdasarkan kondisi geografis Desa Purwosari Kabupaten Luwu 

Timur maka sebagian besar kondisi wilayah daerah tersebut adalah daratan. 

Kondisi ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut 

dalam membangun sektor industri, termasuk subsector usaha keupuk sagu. 

Keadaan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu keuntungan yang di 

miliki wilayah tersebut, jika penduduk di wilayah tersebut memiliki kualitas 

yang baik. Penduduk satu wilayah merupakan sumber daya yang berpengaruh 
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terhadap perkembangan suatu wilayah. Oleh karena itu peningkatan kualitas 

penduduk suatu wilayah sangat penting dilakukan melalui peningkatan 

pendidikan maupun pengetahuan serta keterampilan. 

Karakteristik pengelola atau gambaran umum pengelola yang ada di 

daerah penelitian, yang meliputi umur, pendidikan, pengalaman berpengelola 

dan tanggungan pengelola. Karakteristik dan faktor fisik lainnya berpengaruh 

terhadap kemampuan kerja pengelola dalam meningkatkan produksi. 

Karakteristik pengelola juga mencerminkan kemampuan dalam berpikir dan 

kecepatan dalam mengambil kebijaksanaan sehubungan dengan kegiatan 

home industrinya seperti usaha penerapan teknologi baru yang akan 

diterapkan pengelola. 

Karakteristik pengelola merupakan gambaran pengelola terhadap 

kemampuan pengelola dalam suatu usaha yang ditekuni, kemampuan 

pengelola di cerminkan dari karakteristik pengelola tersebut yang meliputi 

umur, pendidikan, jumlah tanggungan dan pengalaman. Umur pengelola  

industri akan mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan biasanya umur 

yang relatif muda maka akan mampu menghasilkan produksi yang lebih 

banyak sedangkan semakin tua umur pengelola maka akan semakin banyak 

hambatan yang dimiliki oleh pengelola tersebut sehingga produksi akan 

semakin sedikit.  

Pendidikan juga merupakan hal terpenting pada pengelola home 

industri dimana semakin tinggi pendidikan pengelola home industri akan 

semakin mampu memanajemen usahanya tersebut, untuk jumlah tanggungan 

merupakan jumlah tanggungan pada usia produktif dimana diharapkan jumlah 
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tanggungan dapat membantu dari home industri dari skala tersebut. 

Pengalaman merupakan hal yang terpenting dalam perjalanan home industri 

dimana seiring waktu berjalan diharapkan pemilik dapat memahami dan 

menjalankan usahanya untuk lebih bagus kedepannya berdasarkan 

pengalaman yang dialami sebelumnya, sehingga semakin lama pengalaman 

pemilik home industri maka akan semakin baik juga proses 

pengolahan kerupuk sagu. 

Pengusaha Kerupuk Sagu yang memiliki pengalaman yang lebih 

tentunya akan memberikan performa dan kemampuan kerja yang lebih baik. 

Pengalaman seseorang dapat mendorong munculnya keterampilan sebab 

semakin lama seseorang bekerja maka cenderung pengusaha Kerupuk Sagu 

semakin terampil dalam pekerjaan tersebut, sedangkan pengalaman dapat 

diperoleh dari lama kerja seiring dengan lamanya seseorang berada dalam 

pekerjaan tersebut. Dengan demikian tingkat keberhasilan dapat semakin besar 

karena pengalaman adalah guru yang paling baik, serta kesalahan-kesalahan 

yang mungkin terjadi dalam usaha akan semakin di hindari.  

Dalam mengembangkan usaha kerupuk sagu ini harus memiliki unsur 

pendukung seperti informasi pasar, dukungan teknologi, manajemen dan 

prasarana ekonomi. Disamping itu, keberadaan home industri ini juga menjadi 

sumber pendapatan warga desa sekitar yang ikut berpartisipasi dalam 

mengembangan home industri kerupuk sagu dengan bergabung menjadi 

pekerja di home industri tersebut dalam meningkatkan pendapatan atau 

perekonomian keluarga. 
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B. Paparan Data 

1. Analisis lingkungan internal  

Faktor internal merepresentasikan bidang sumber daya manusia, produksi, 

pemasaran dan pengembangan produk yang memberikan gambaran terhadap 

keadaan suatu usaha. Faktor-faktor internal yang positif dapat digunakan suatu 

usaha untuk mencapai misi, sasaran, dan tujuan. Faktor ini mencakup 

keterampilan atau pengetahuan, citra publik yang positif, tenaga penjualan 

yang berpengalaman, pelanggan yang loyal, dan faktor-faktor lainnya. 

Sebaliknya faktor internal yang negatif harus di hindari oleh suatu pengusaha 

karena akan menghambat usaha dalam mencapai tujuan, misalnya kekurangan 

modal, kekurangan pekerja terampil, tidak mampu menguasai teknologi,dan 

lokasi yang tidak strategis.  

a. Kondisi internal yang menjadi kekuatan pengembangan home industri 

kerupuk sagu di Desa purwosari kecamatan Tomoni kabupaten Luwu 

Timur 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan 

bahwa salah satu faktor yang menjadi kekuatan dari home industry 

tersebut ialah lokasi usahanya yang strategis. Sebagaimana dipaparkan 

Suwanti, pemilik home industry Krupuk Sagu  menyatakan bahwa: 

“ lokasi usaha saya ini strategis karena dekat dengan jalan, jadi 

banyak pedagang sayur keliling yang langsung singgah membeli 

untuk di jual kembali”
42

  

Faktor lain yang juga menjadi kekuatan dari home industry ini ialah mutu 

dari produk tetap terjaga kualitasnya serta pelayananan yang baik ke 

pelanggan.  
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 Suwanti, Pemilik Home Industri Krupuk Sagu, Wawancara 2 November 2021 
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“ kami memiliki pelanggan tetap karena kualitas produk kami yang 

menarik untuk dilihat serta rasa yang gurih dan renyah karena 

buatan rumah. Pelayanan ke pelanggan pun selalu kami usahakan 

tepat waktu, jadi pelanggan yang telah memesan di hari 

sebelumnya, pesanannya kami persiapkan memang jadi tidak 

menunggu terlalu lama lagi”
43

 

Sementara itu Mariana, pekerja di home industri kerupuk sagu 

menambahkan bahwa dalam menjaga mutu produk, mereka selalu 

memperhatikan kebersihan saat membuat krupuk sagu tersebut. 

“kami sangat menjaga kebersihkan mulai dari proses pembuatan 

sampai pengemasan, selain itu juga usaha kami ini merupakan 

usaha yang cukup lama dari pengusaha kerupuk lain jadi kami 

sudah memiliki banyak langganan”
44

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

kekuatan dari Home industri Kerupuk sagu dapat bertahan dan bisa 

berkembang disebabkan karena lokasi usaha yang strategis, kualitas 

produk yang terjaga dan memiliki banyak pelanggan tetap. 

b. Kondisi internal yang menjadi kelemahan pengembangan Home Indutry 

kerupuk sagu di Desa purwosari kecamatan Tomoni kabupaten Luwu 

Timur 

 Dari hasil observasi, peneliti menemukan beberapa factor yang 

menjadi kelemahan dalam pengembangan home industry tersebut ialah 

factor cuaca. Cuaca menjadi factor yang begitu penting saat proses 

penjemuran krupuk, sehingga cuaca yang kurang baik, bisa membuat 

proses penjemuran hingga berhari hari. 
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 Suwanti, Pemilik Home Industri Krupuk Sagu, Wawancara 2 November 2021 
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 “sering terjadi biasa cuaca yang tidak baik saat proses penjemuran 

kerupuknya, jadi bisa memakan waktu sampai berhari-hari 

lamanya”
45

 

Factor lain yang menjadi kelemahan dalm pengembangan home industry 

ini ialah belum memiliki transportasi yang memadai. 

“kami belum memiliki transportasi yang bisa mengangkut pesanan 

kerupuk sekaligus, jadi masih harus bolak balik mengangkutnya”
46

 

 

Suliana, karyawan  Home industri krupuk sagu menambahkan bahwa 

cuaca memang menjadi salah satu penghambat utama dalam proses 

penjemuran pengeringan krupuk. 

“kalau cuaca mendung kami kesulitan dalam proses pengeringan 

atau penjemuran kerupuknya jadi bias sangat menghambat. 

Biasanya ada pelanggan yang komplen jika hasilnya tidak sesuai 

dengan biasanya karena memang saat di jemur tidak stabil 

hasilnya”. 
47

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

kelemahan dari Home industri ini yaitu karena faktor cuaca yang dapat 

menghambat proses pengeringan kerupuk sagu serta transportasi yang 

belum memadai. 

Dari hasil indetifikasi  diatas dapat dilihat bahwa kekuatan (strength) 

strategi pengembangan Home industry kerupuk sagu di Desa Purwosari 

dalam meningkatkan pendapatan. 

Tabel 4.1 kekuatan ((strength)) Home industri Kerupuk Sagu di Desa 

Purwosari 
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S1 Lokasi yang strategis  

S2 Memiliki banyak pelanggan tetap 

S3 Kualitas produk yang menarik dan higienis 

S4 Rasa yang gurih dan renyah karena buatan rumahan  
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Dari hasil identifikasi ditas tentang kelemahan (weakness) strategi 

pengembangan home industri kerupuk sagu di Desa Purwosari dalam 

meningkatkan pendapatan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 kelemaham (weakness) Home industri Kerupuk sagu di 

Desa Purwosari 

W1 Belum memiliki mesin pengering 

W2 Belum ada transportasi yang bisa mengangkut barang sekaligus 

W3 Harga bahan baku yang naik 

 

Fakto-faktor Strategi Pengembangan Home industri dalam 

meningkatkan pendapatan berdasarkan wawancara yang didapat kemudian 

dimasukan dalam bentuk Tabel IFAS sebelumnya dilakukan pembobotan 

terhadap masing-masing faktor strategi pengembangan Home industri 

dalam meningkatkan pendapatan pemberian bobot internal di dasarkan 

pada perhitungan kategori nilai penilaian terhadap setiap faktor strategis 

perusahaan. Dari sini dilihat mana yang mempunyi pengaruh paling besar 

dan pengaruh terkecil untuk memberikan penelain. 

Fungsi dari pembobotan dan rating adalah untuk mengetahui faktor 

strategi pengembangan Home industri dalam meningkatkan pendapatan 

dan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat 

menjadi faktor kekuatan dan peluang, sedang dampak negtif menjadi 

kelemahan dan ancaman.  

Analisis faktor-faktor internal (IFAS) berikut ini diuraikan tabel 

pemberian nilai dan bobot serta serta pemberian bobot dan rating: 

S5 Pelayanan yang ramah kepada pelanggan 

S6 Mementingkan kepuasan pelanggan   

S7 Menyiapkan lebih awal setiap pesanan sebelum waktunya di 

ambil 
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  Tabel 4.3 penentuan nilai bobot IFAS  

Faktor-Faktor strategis internal Pilihan Jawaban Penilaian Bobot 

 1 2 3 4   

Kekuatan (Strength)  

1. Lokasi yang strategis      3 0,083 

2. Memiliki banyak 

pelanggan tetap 

     3 0,083 

3. Kualitas produk yang 

menarik dan higienis 

     4 0,111 

4. Rasa yang gurih dan 

renyah karena buatan 

rumahan 

     4 0,111 

5. Pelayanan yang ramah 

kepada pelanggan 

     3 0,083 

6. Mementingkan 

kepuasan pelanggan   

     4 0,111 

7. Menyiapkan lebih awal 

setiap pesanan sebelum 

waktunya di ambil 

     3 0,083 

Sub Total  24 0,666 

Kelemahan (Weakness)  

1. Belum memiliki mesin 

pengering 

     4 0,111 

2. Belum ada transportasi 

yang bisa mengangkut 

barang sekaligus 

     4 0,111 

3. Harga bahan baku yang 

naik 

     4 0,111 

Sub Total  12 0,333 

Total 36  

 

Keterangan: 

1. Bobot = 
      

            
  

Bobot =  
 

  
  = 0,111 

2. Bobot = 
      

            
   

Bobot = 
 

  
         

3. Bobot = 
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Bobot = 
 

  
         

Berdasarkan table 1 terdapat faktor yang bekaitan erat hubungannya dengan 

faktor-faktor kekuatan (strenght) di antaranya: 

a Faktor pertama Lokasi yang strategis, dengan penilaian 3 dan diperoleh bobot 

sebesar 0,083 dari perhitungan yang telah diolah.  

b Faktor  kedua Memiliki banyak pelanggan tetap, dengan penilaian 3 dan 

diperoleh bobot sebesar 0,083 dari perhitungan yang telah diolah. 

c Faktor ketiga Kualitas produk yang menarik dan higienis, dengan penilaian 4 

dan diperoleh bobot 0,111 dari perhitungan yang telah diolah. 

d Faktor keempat Rasa yang gurih dan renyah karena buatan rumahan, dengan 

penilaian 4 dan diperoleh bobot sebesar 0,083 dari perhitungan yang telah 

diolah. 

e Faktor kelima Pelayanan yang ramah kepada pelanggan, dengan penilaian 3 

dan diperoleh bobot sebesar 0,111 dari perhitungan yang telah diolah. 

f Faktor keenam Mementingkan kepuasan pelanggan, dengan penilaian 4 dan 

diperoleh bobot sebesar 0,111 dari perhitungan yang telah diolah. 

g Faktor ketujuh Menyiapkan lebih awal setiap pesanan sebelum waktunya di 

ambil, dengan penilaian 3 dan diperoleh bobot sebesar 0,083 dari perhitungan 

yang telah diolah. 

Berdasarkan pada table diatas juga terdapat 3 (tiga) faktor yang berkaitan 

hubungannya dengan faktor-faktor kelemahan (weaknesses) diantaranya: 

a Faktor pertama Belum memiliki mesin pengering, dengan penilaian 4 dan 

diperoleh bobot sebesar 0,083 dari perhitungan yang telah diolah. 
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b Faktor kedua Belum ada transportasi yang bisa mengangkut barang sekaligus, 

dengan penilaian 4 dan diperoleh bobot sebesar 0,083 dari perhitungan yang 

telah diolah. 

c. Faktor ketiga Harga bahan baku yang naik, dengan penilaian 4 dan diperoleh 

bobot sebesar 0,083 dari perhitungan yang telah diolah. 

2. Kondisi eksternal yang menjadi peluang dan ancaman pengembangan Home 

industri kerupuk sagu dalam meningkatkan pendapatan. 

a Peluang pengembangan pengelolaan Home industri kerupuk sagu di Desa 

Purwosari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur  

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa factor 

peluang dari home industry tersebut ialah bahan baku yang mudah 

didapat dan juga dekat dengan lokasi produksi.  

” usaha saya ini mulai dari bahan baku yang mudah di jangkau oleh 

lokasi produksi, kerupuknya juga di olah sendiri mulai dari 

pembuatan sampai pengemasan jadi hasilnya lebih banyak dan 

untungnya juga lumayan dari pada beli dari toko terus di goreng 

dan di jual lagi “
48

 

 

 Faktor lainnya ialah home industry ini telah dikenal luas hingga keluar 

daerah, sehingga pelanggannya tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar daerah. 

“Banyaknya pelanggan dari luar daerah yang memesan juga jadi 

peluang untuk usaha kami karena pasti jadi lebih banyak yang tau 

produk kerupuk kami apa lagi proses pembuatannya yang tidak 

memakan waktu lama misalnya hri ini di buat besok bisa langsung 

di goreng tergantung dari cuaca”. 
49

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

peluang dari Home industri kerupuk sagu untuk terus berkembang 

diantaranya ialah, bahan baku yang mudah didapat dan dekat dengan 

lokasi produksi. Selain itu juga dikenal hingga keluar daerah . 
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b Ancaman pengembangan Home industri pengelolaan kerupuk sagu di 

Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu timur Dari hasil 

observasi, peneliti menemukan bahwa faktor ancaman dari home industri 

ini ialah munculnya pesain yang mengikuti produk dari home industry ini.  

“ya… kalau untuk itu sekarang sudah mulai ada yang mengikuti 

usaha kami dan pasti lama kelamaan akan jadi pesaing, walaupun 

kami sudah cukup lama tapi tetap saja it salah satu faktor ancaman 

yang akan berpengaruh pada usaha ini belum lagi biasa ada 

complain dari customer yang mungkin kurang puas dengan tekstur 

kerupuknya”
50

 

 

Demikian juga dengan hasil wawancara dengan Ibu Suliana salah 

satu pekerja yang ada di Home industri tersebut menyatakan bahwa: 

”ancamannya itu dik kalau pas cuaca tidak bagus untuk menjemur 

kerupuk terus pelanggan tersebut sudah mau ambil kerupuknya 

dalam waktu dekat kami mulai bingung karena kalau mau langsung 

di goreng sementara kerupuk belum kering pasti hasilnya akan 

tidak bagus dan pasti pelanggan tersebut complain”.(Ibu Suliana)
51

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

ancaman dari Home industri kerupuk sagu ini diantaranya mulai ada yang 

mengikuti usaha ini sehingga kedepannya akan menadi pesaing. Selain itu 

complain dari pelanggan juga merupakan salah satu ancaman karena 

kadang tidak sesuai dengan yang di inginkan .  

Mengidentifikasi lingkungan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman 

disajikan data-data yang diperoleh mengenai strategi pengembangan Home 

industri pengelolaan kerupuk sagu di Desa Purwosari Kecamatan Tomoni 
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Kabupaten Luwu Timur. Dilakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak 

yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan di berikannya kuesioner ini adalah 

untuk mendapatkan berbagai rincian mengenai faktor eksternal yang meliputi 

peluang dan ancaman bagi organisasi atau usaha yang kemudian jawaban tersebut 

kemudian direkapitulasi dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Peluang (oppurtunuty) Home industri kerupuk sagu 

O1 Penjual Bahan baku dekat dengan lokasi produksi 

O2 Kerupuk di olah sendiri untungnya lebih banyak 

O3 Hasil kerupuk lebih banyak di bandingkan beli di took 

O4 Banyaknya pelanggan dari luar daerah 

O5 Proses pembuatan yang tidak memakan waktu lama 

O6 Rasa kerupuk sagu yang masih khas  

O7 Banyak di kenal oleh masyarakat  

 

 

Hasil identifikasi dari faktor ancaman adalah debagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Ancaman (Treath) Home industri kerupuk sagu 

T1 Mulai adanya pesaing baru 

T2 Proses penjemuran kerupuk tidak stabil 

T3 Komplain dari pelanggan 

 

 

Table 4.6 Penentuan Nilai Bobot EFAS 

Faktor-Faktor strategis internal  Pilihan Jawaban Penilaian Bobot 

 1 2 3 4   

Peluang (Opportuniti) 

1. Penjual Bahan baku 

dekat dengan lokasi 

produksi 

     3       

2. Kerupuk di olah sendiri 

untungnya lebih banyak 

     4       

3. Hasil kerupuk lebih 

banyak di bandingkan 

beli di took 

     3       

4. Banyaknya pelanggan 

dari luar daerah 

     3       
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5. Proses pembuatan yang 

tidak memakan waktu 

lama 

     3       

6. Rasa kerupuk sagu yang 

masih khas 

     4       

7. Banyak di kenal oleh 

masyarakat 

     4       

Sub Total 24 0,685 

Ancaman (T) 

1. Mulai adanya pesaing 

baru 

     4       

2. Proses penjemuran 

kerupuk tidak stabil 

     4       

3. Komplain dari 

pelanggan 

     3       

Sub Total 11 0,314 

Total 35  

 

 

Keterangan: 

1. Bobot = 
      

            
   

Bobot = 
 

  
         

2. Bobot = 
 

  
          

3. Bobot = 
 

  
         

Berdasarkan table 4.5 terdapat tujuh faktor yang berkaitan hubungannya 

dengan fakor-faktor peluang diantaranya: 

a Faktor pertama Penjual Bahan baku dekat dengan lokasi produksi, dengan 

penilaian 3 dan diperoleh bobot sebesar 0.085 dari perhitungan yang telah 

diolah. 
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b Faktor kedua Kerupuk di olah sendiri untungnya lebih banyak, dengan 

penilaian 4 dan diperoleh bobot seesar 0,114 dari perhitungan yang telah 

diolah 

c Faktor ketiga Hasil kerupuk lebih banyak di bandingkan beli di toko, 

dengan penilaian 3 dan diperoleh bobot sebesar 0.085 dari perhitungan 

yang telah diolah. 

d Faktor keempat, Banyaknya pelanggan dari luar daerah, dengan penilaian 

3 dan diperoleh bobot sebesar 0.085 dari perhitungan yang telah diolah.  

e Faktor kelima Proses pembuatan yang tidak memakan waktu lama Proses 

pembuatan yang tidak memakan waktu lama, dengan penilaian 3 dan 

diperoleh bobot sebesar 0.085 dari perhitungan yang telah diolah. 

f Faktor keenam Rasa kerupuk sagu yang masih khas, dengan penilaian 4 

dan diperoleh bobot seesar 0,114 dari perhitungan yang telah diolah. 

g Faktor ketujuh Banyak di kenal oleh masyarakat, dengan penilaian 4 dan 

diperoleh bobot seesar 0,114 dari perhitungan yang telah diolah. 

 

Berdasarkan pada table 4.6 juga terdapat empat faktor yang berkaitan 

hubunganna dengan faktor-faktor ancaman (Treath), di antaranya: 

a Faktor pertama Mulai adanya pesaing baru, dengan penilaian 4 dan 

diperoleh bobot seesar 0,114 dari perhitungan yang telah diolah. 

b Faktor kedua Proses penjemuran kerupuk tidak stabil, dengan penilaian 4 

dan diperoleh bobot seesar 0,114 dari perhitungan yang telah diolah. 

c Faktor ketiga Komplain dari pelanggan, dengan penilaian 3 dan diperoleh 

bobot sebesar 0.085 dari perhitungan yang telah diolah. 
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3. Analisis SWOT Model strategi pengembangan Home industri kerupuk 

sagu di Desa Purwosari Dalam penelitian ini analisis SWOT digunakan 

untuk mengetahui strategi apa yang seharusnya diterapkan Home industri 

kerupuk sagu di Desa Purwosari. Memanfaatkan peluang pasar melalui 

analisa terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

usaha kerupuk sagu di desa Purwosari.  

Analisis SWOT melibatkan faktor internal, yaitu kekuatan dan 

kelemahan Home industri kerupuk sagu di Desa Purwosari dan faktor 

eksternal yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi oleh usaha kerupuk 

sagu yang ada di Desa Purwosari. 

Dari hasil penentuan bobot pada faktor-faktor interal dan eksternal 

Home industri pengelolaan kerupuk sagu di desa Purwosari pada langkah 

selanjutnya yaitu melakukan penghitungan terhadap nilai bobot dan ratting 

berikut ini:  

Tabel 4.7 perhitungan IFAS  

Faktor-faktor strategis internal Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Kekuatan (Strength) 

1. Lokasi yang strategis 0,083 3 0,249 

2. Memiliki banyak pelanggan tetap 0,083 3 0249 

3. Kualitas produk yang menarik 

dan higienis 

0,111 4 0,444 

4. Rasa yang gurih dan renyah 

karena buatan rumahan 

0,111 4 0,444 

5. Pelayanan yang ramah kepada 

pelanggan 

0,083 3 0,249 
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Faktor-faktor strategis internal 
Bobot Rating Bobot x 

Rating 

Peluang (Opportunities) 

1. Penjual Bahan baku dekat 

dengan lokasi produksi 
      3 0255 

2. Kerupuk di olah sendiri 

untungnya lebih banyak 
      4 0,456 

3. Hasil kerupuk lebih banyak di 

bandingkan beli di took 
      3 0,255 

4. Banyaknya pelanggan dari luar 

daerah 
      3 0,255 

5. Proses pembuatan yang tidak 

memakan waktu lama 
      3 0,255 

6. Rasa kerupuk sagu yang masih 

khas 
      4 0,456 

6. Mementingkan kepuasan 

pelanggan   

0,111 4 0,444 

7. Menyiapkan lebih awal setiap 

pesanan sebelum waktunya di 

ambil 

0,083 3 0,249 

Sub total 
2,328 

Kelemahan (Weaknesses) 

1. Belum memiliki mesin pengering 
0,111 4 0,444 

2. Belum ada transportasi yang bisa 

mengangkut barang sekaligus 

0,111 4 0,444 

3. Harga bahan baku yang naik 
0,111 4 0,444 

Sub total  
1,332 
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7. Banyak di kenal oleh 

masyarakat 
      4 0456 

Sub total 
2,388 

Ancaman (Threats) 

4. Mulai adanya pesaing baru       4 0,456 

5. Proses penjemuran kerupuk 

tidak stabil 
      4 0,456 

6. Komplain dari pelanggan       3 0,255 

Sub total  
1,167 

 

 

Dengan faktor eksternal dalam mewujudkan pengembangan strategi bersaing 

Home industri pengelolaan kerupuk sagu di Desa Purwosari Kecamatan Tomoni 

Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui kondisi pencapaian pengembangan 

stategi bersaing usaha kerupuk sagu  maka akan digunakan diagram analisis swot 

dari hasil pembobotan faktor IFAS dan faktor EFAS .  

Hal ini untuk mengetahui strategi yang tepat bagi Home industri pengelolaan 

kerupuk sagu di Desa Purwosari untuk dapat melakukan pengembangan strategi 

bersaing usaha kerupuk sagu ini . Setelah diketahui berada di kuadran mana, maka 

ome industry pengelolaan kerupuk sagu di Desa Purwosari akan dapat mengetahui 

strategi yang akan diimplementasikan kedalam di lihat pada gambar 1 Diagram 

analisis SWOT. 

Dari hasil susunan fator-faktor internal dan eksernal di atas, menghasikan 

rangkaian skor sebagai berikut : 
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a Kekuatan (Strenghts)  = 2,328 

b Kelemahan (Weaknesses) = 1,332 

c Peluang (Opportunities) = 2,388 

d Ancaman (Threats)  = 1,167 

  

Berdasarkan hasil pengolaan data pada matriks evaluasi internal dan 

matrks evaluasi eksternal didapatkan besaran nilai dari msing-masing matriks 

tersebut yang kemudian menjadi masukan untuk analisa kuadran. 

Nilai Matriks Evaluasi Internal = Total Kekuatan – Total kelemahan 

         = 2,238 – 1,132 

         = 1,106 

Nilai Matriks Evaluasi Eksternal = Total Peluang – Total Ancaman 

          = 2,388 -  1,167 

          = 1,221 

Dari rangkaian nilai skor tersebut, maka dapat disusun sebuah table 

Reapitulasi Nilai Skor IFAS dan EFAS sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Nilai Skor IFAS dan EFAS 

Skor Internal Skor Eksternal Pilihan Strategi 

S>W (+) 

1,106 

O>T (+) 

1,221 

Growth (pertumbuhan) 

S<W (-) O<T (-) Survival (bertahan) 

S>W (+) O<T (-) Diversification (pertukaran usaha) 

S>W (-) O>T (+) Stability (stabil) 

  

Untuk menentukan pilihan strategi yang lebih spesifik dari nilai yang 

didapat dimasukkan ke dalam diagram pilihan strategi, karena hasil dari table 

diatas terlihat bahwa dari skor yang ada mengarah pada pilihan strategi 

pertumbuhan (Growth) 
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Posisi model pengembangan strategi bersaing dalam wilayah kaudran 1 

posisi ini menggambarkan bahwa situasi menguntungkan karena organisasi 

mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang 

secara maksimal sehingga mampu menerapkan strategi yang mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif. 
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Selanjutnya akan dibuat matriks SWOT adalah sebagai berkut: 

Table 4.9 Analisis Matriks SWOT 

 

                IFAS 

 

 

 

 

 

 

 

       EFAS 

Strenght (S) Weakness (W) 

1. Lokasi yang 

strategis  

2. Memiliki banyak 

pelanggan tetap 

3. Kualitas produk 

yang menarik dan 

higienis 

4. Rasa yang gurih dan 

renyah karena 

buatan rumahan 

5. Pelayanan yang 

ramah kepada 

pelanggan 

6. Pelayanan yang 

ramah kepada 

pelanggan 

7. Menyiapkan lebih 

awal setiap pesanan 

sebelum waktunya 

di ambil 

1. Belum memiliki mesin 

pengering 

2. Belum ada transportasi 

yang bisa mengangkut 

barang sekaligus 

3. Harga bahan baku yang 

naik 

Opportunities (O) Strategi S-O Strategi W-O 

1. Penjual Bahan baku 

dekat dengan lokasi 

produksi  

2. Kerupuk di olah 

sendiri untungnya 

lebih banyak 

3. Hasil kerupuk lebih 

banyak di 

bandingkan beli di 

toko 

4. Banyaknya 

pelanggan dari luar 

daerah 

5. Proses pembuatan 

yang tidak 

memakan waktu 

1. Mempertahankan 

kualitas produk 

untuk menarik 

konsumen 

2. Meningkatkan 

kemampuan 

manajemen  dan 

kerja sama untuk 

tujuan  usaha  

 

1. Memanfaatkan 

kemajuan  teknologi 

untuk pemasaran 

2. Pelayanan yang baik 

kepada konsumen dan 

pemasok bahan baku 
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lama 

6. Rasa kerupuk sagu 

yang masih khas 

7. Banyak di kenal 

oleh masyarakat 

Threats (T) Strategi S-T Strategi W-T 

1. Mulai adanya 

pesaing baru 

2. Proses penjemuran 

kerupuk tidak stabil 

3. Komplain dari 

pelanggan 

1. Mempertahankan 

citra atau image 

home industry  

2. Membangun 

kepercayaan kepada 

konsumen 

 

1. Meayani pangsa pasar ke 

bawah dengan 

menyediakan berbagai 

jenis pengolahan 

kerupuk 

2. Meningkatkan kualitas 

usaha  

 

 

 

C. Pembahasan 

    1. Strategi Pengembangan Pengelolaan Home Industry kerupuk sagu  

Dalam upaya peningkatan omzet pada usaha home industry kerupuk sagu 

yaitu perlu dilakukan berbagai strategi pengembangan yang dilakukan. Dengan 

dilakukan pengembangan yang tepat dan terarah maka akan mempermudah tujuan 

yang ingin dicapai. Dengan melakukan pengamatan dan analisis serta wawancara 

yang dilakukan. Setiap usaha pasti memiliki sebuah strategi yang ditetapkan 

dalam mengembangkan usahanya, hal tersebut bertujuan untuk terus maju, 

bertahan, dan juga meningkatkan pendapatan. Berdasarkan pengamatan pada 

Usaha Home Industry kerupuk sagu di Desa Purwosari peneliti dapat 

menganalisis bahwa dalam mengembangkan usaha yaitu : 
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a. Mempertahankan Kualitas 

Berdasarkan paparan diatas terkait dengan pengembangan usaha Home 

Industry kerupuk sagu Kualitas produk merupakan salah satu hal penting yang 

harus terus dijaga oleh sebuah usaha agar usaha yang dijalankan terus berjalan dan 

berkembang. Strategi dengan mempertahankan kualitas yang dilakukan oleh 

Usaha Home Industry, yaitu terutama pada bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan kerupuk sagu. Karena jika mengunakan bahan baku yang tidak baik 

hasil kerupuk yang diproduksi juga tidak bagus. Hal tersebut ditakutkan akan 

mempengaruhi tingkat penjulan yang dilakukan oleh  Home Industry kerupuk 

sagu di Desa Purwosari 

Selain itu mengingat mulai banyak usaha-usaha yang bergerak dibidang yang 

sama yaitu pembuatan kerupuk, karena hal inilah menjaga kualitas produk sangat 

penting agar konsumen tetap bertahan membeli dan menjadi pelanggan dan tidak 

hanya itu dengan menjaga kualitas produk bertujuan agar dapat bersaing dengan 

pengusaha lainnya. Terus mempertahankan kualitas yang baik merupakan hal 

yang utama yang harus dijaga, agar usaha yang jalalankan akan terus berkembang, 

kualitas yang baik akan menarik pembeli untuk terus membeli produk yang dijual 

dan bahkan mereka akan menjadi pelangan dari produk kita. Kualias yang baik 

harus dijaga agar hasil produk kerupuk yang diproduksi oleh usaha home industry 

ini tetap berjalan dengan baik, dan menjadikan peluang usaha yang semakin besar. 

b. Promosi 

Strategi merupakan cara yang dilakukan untuk memperluas wilayah pesaran. 

Strategi promosi meruapakn salah satu upaya dalam pengembangan usaha yang 

dilakukan oloh Home Industry kerupuk sagu. Promosi merupakan salah satu cara 
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untuk mempengaruhi pembeli atau pelanggan. Promosi banyak berpengaruh 

dalam pengembangan usaha. Pengusaha atau penjual memberikan kesan-kesan 

yang bagus pada produk yang mereka tawarkan. Dengan adanya promosi yang 

dilakukan akan banyak menarik minat pembeli dan dapat semakin dikenal oleh 

pembeli.  

Dengan melakukan promosi produk yang awalnya tidak banyak yang 

mengetahui akhirnya banyak yang tau dan tertarik untuk membeli produk tersebut. 

Seperti hal yang dilakukan oleh home Industri kerupuk sagu mereka melakukan 

promosi dengan cara melalui mulut ke mulut yaitu banyak yang membicarakan 

kerupuk tersebut jadi banyak yang semakin tau, terus dengan cara toko ke toko 

dan melakukan promosi keluar daerah serta juga menjadikan media sosial menjadi 

salah satu media untuk melakukan promosi yang dapat mengubah usaha mereka 

lebih berkembang lagi. Jika peminat dan pelanggan semakin banyak maka maka 

produksi juga akan terus meningkat dan pendapatan yang diperoleh akan ikut 

meningkat. 

c. Membuat Inovasi atau Berinovasi 

Membuat inovasi atau berinovasi merupakan hal penting dalam sebuah 

usaha yang perlu dimiliki dan dikembangkan agar terus berjalannya sebauah 

usaha begitu pula yang dilakukan oleh Home Industri kerupuk sagu. Berinovasi 

pada dasarnya merupakan solusi yang kreatif yang diterapkan dalam masalah dan 

peluang yang dihadapi untuk memperbaiki sebuah usaha untuk membuat semakin 

meningkatnya produktifitas agar mampu bersaing dengan para pesaing.  

Dengan terus melakukan inovasi dan memperbaiki produk agar dapat 

diminati pelanggan, melakukan inovasi dengan mengikuti perkembangan zaman 
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dengan terus melakukan perbaikan. Inovasi dalam suata usaha perlu dilakukan 

untuk membuat semakin berkembang suatu usaha, misal dengan membuat 

kemasan yang meanarik, membuat inovasi kerupuk dengan berbagai rasa dan 

bentuk yang semakin beragam. 

d. Menjalin Kerjasama dan Kemitraan Yang Lebih Baik 

Menjalin kerjasama dan kemitraan yang baik menjadi salah satu strategi 

yang dilakukan oleh home industri kerupuk sagu dalam membantu proses 

pengembangan sebuah usaha. Semakin banyak menjalin kerjasama dan relasi 

yang baik maka akan semakin banyak orang yang mengenal produk yang kita jual. 

Menjalin kerjasama yang baik dengan orang yang berakitan dengan usaha yang 

kita jalankan misalnya dengan pelanggan, para karyawan maupun pemasok bahan 

baku. Karena dengan menjalin kerjasama yang baik hal tersebut bisa membangun 

kesusksesan pada usaha yang kita jalankan.  

Menjalin kerjasama dan kemitraan yang baik tidak saling menjatuhkan, 

bersaing dengan cara yang sehat, menjalin kerjasama yang baik antar sesama yang 

terlibat di dalam suatu usaha sangatlah penting untuk membuat suatu usaha 

semakin berkembang dan maju. Dalam suatu usaha selalu melibatkan orang lain 

di dalamnya, seperti karyawan, pemasok bahan baku, pelanggan dan lain-lainnya 

dengan adanya banyak orang yang terlibat perlu adanya menjalin kerjasama yang 

baik, bersaing dengan secara sehat, tidak saling menjatuhkan atau merugikan 

orang lain hal tersebut menjadi kunci utama untuk menjalin kerjasama sama yang 

baik. 
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e. Peningkatan Pada Akses Pasar 

Dalam pengengembangan suatu usaha perlu adanya akses pasar yang 

memumpuni atau bahkan perlu meningkatkan akses pasar yang dimiliki, perlu 

pengetahuan mengenai pasar bahkan informasi pasar, jika telah mengetahui 

bagaimana keadaan di pasar seorang pengusaha akan tau bagaimana tindakan 

yang perlu ia lakukan untuk mengembangkan usahnya agar semakin maju. Harus 

mengetahui bagaimna kondisi pasar, mengetahui harga pasaran bahan baku yang 

digunakan oleh suatu usaha meskipun sudah memiliki pemasok bahan baku, agar 

suatu usaha tidak keliru dalam melakukan harga jual produknya, atau setidaknya 

mengetahui apa yang harus dilakukan ketika harga bahan baku yang digunakan 

sedang naik.  

Dalam setiap usaha memiliki tujuan untuk memperoleh omzet atau 

keuntungan dalam setiap menjalankan usaha yang dimilikinya. Ketika omzet terus 

mengalami peningkatan maka usaha tersebut akan mengalami perkembangan baik 

dari perusahaan yang semakin besar maupun perusahaan akan terus berjalan. Pada 

home industry kerupuk sagu omzet yang diperoleh terus mengalami kenaikan dari 

tahun 2016-2021. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Analisis SWOT home Industri krupuk sagu, maka dapat 

disimpulkan  home Industri krupuk sagu berada pada kuadran I. Hal tersebut 

berarti bahwa home industri berada pada posisi yang menguntungkan. Home 

industri tersebut mempunyai kekuatan dan peluang sehingga home Industri 

kerupuk sagu harus berusaha memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada. 

Strategi yang tepat untuk di jalankan oleh home Industri kerupuk sagu yaitu  

a. Mempertahankan mutu kualitas produk  

b. Melakukan promosi agar produk bisa lebih dikenal luas.  

c. Berinovasi membuat produk lebih menarik.  

d. Membangun Relasi 

e. Mempelajari kondisi pasar 

B. Saran-saran 

Selama pelaksanaan penelitian tentang pengembangan pengelolaan home 

industri kerupuk sagu di desa Purwosari kabupaten Luwu Timur diperoleh 

beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

penyempurnaan atau sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan 

pengembangan home industri tersebut. Beberapa saran yang dapat disampaikan 

yaitu membuat brand kerupuk sagu agar lebih mudah di kenal oleh banyak orang 

dan juga dapat mempertahankan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh home 

industry kerupuk sagu di desa Purwosari serta manfaatkan peluang yang ada untuk 
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menarik konsumen baru maupun lama dan mempertahankan konsumen lama. 

Home Industri kerupuk sagu di desa purwosari hendaknya dapat memanfaatkan 

perkembangan teknologi untuk membantu memasarkan produk yang dihasilkan 

serta dapat memodifikasi kemasan kerupuk agar lebih menarik bagi konsumen. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

Berikut daftar wawancara kepada pemilik Home Industry kerupuk 

sagu di Desa Purosari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur: 

1. Sejak tahun berapa usaha ini didirikan? 

“ Home Industri ini didirikan pada tahun 1997 dan Alhamdulillah 

bertahan sampai sekarang” 

 

2. Berapa modal awal yang anda keluarkan untuk memulai usaha ini? 

“Modal awal Rp. 30.000.000 uang Pribadi tanpa campur tangan dari 

pihak lain” 

 

3. Berapa keuntungan perbulan yang anda dapatkan? 

“keuntungan yang saya dapatkan itu bersihnya sekitar Rp.  16.500.000 

tapi tergantung juga dari banyaknya jumlah pesanan customer” 

 

4. Selain kerupuk sagu, apakah anda juga memproduksi kerupuk dari 

bahan baku yang lain? 

“iya, disini kami juga membuat kerupuk yang terbuat dari tepung beras 

dan tepung terigu selain itu kami juga membuat kerupuk kulit dan 

kerupuk ikan” 

5. Apa keunggulan dari kerupuk sagu yang anda buat ? 



 

 

 
 

“keuggulan produk saya yaitu kualitasnya baik,higienis serta banyak 

disukai orang-orang karena cita rasa yang kami jaga dari awal,selain 

itu Home Industri kami juga merupakan salah satu usaha rumahan 

kerupuk sagu yang paling lama berkembang dan bertahan sampai 

sekarang sampai memiliki banyak pelanggan dari luar daerah” 

 

6. Apa kekurangan dari kerupuk sagu yang anda buat? 

“kalau kekurangannya itu kami  belum bisa meminimalkan kerupuk 

sagu yang di jemur jika cuaca mendung karena kami belum memiliki 

mesin alat pengering” 

 

7. Bagaimana cara meminimalkan kekurangan usaha anda ? 

“caranya itu saya berusaha memperbanyak konsumen-konsumen yang 

memesan kerupuk saya untuk di nikmati dan dijual kembali” 

 

8. Bagaimana respon peminat terhadap kerupuk sagu ini? 

“untuk respon peminat alhamdulillah sangat baik ya, karena banyak 

yang baru pertama kali membeli kini uga banyak yang dating lagi 

menjadi langganan bakan ada yang jauh-jauh berasal dari Kolaka 

Sulawesi Tenggara sudah menjadi langganan kami” 

 

9. Bagaimana proses pembuatan dari kerupuk sagu ini? 

“ kalau proses pembuatannya waktu awal itu masih manual ya kami 

menggunakan tangan untuk menvampur semua bahan-bahan nya 



 

 

 
 

seperti pembuatan kerupuk pada umunya, dan untuk sekarang seiring 

berjalannya waktu dan berkembangnya usaha ini kami sudah 

menggunakan mesin untuk membuatnya”  

10. Strategi apa yang di gunakan sehingga Home industry ini terus 

berkembang? 

“ kalau saya itu langsung ke pasar terjun langsung untuk menjual kerupuk-

kerupuk saya ini karena selain menerima pesanan dari orang lain yang 

untuk di jual kembali saya juga menjual sendiri kerupuk saya di pasar-

pasar terdekat yang ada di kecamatan tomoni ya tujuannya agar saya tau 

bagaimana keadaan di pasar yang pastinya akan berpengaruh terhadap 

penjualan kerupuk saya kedepannya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Lampiran 2: Dokumentasi          

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 3: Surat Izin Meneliti 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 5: Nota Dinas Pembimbing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 6  : Buku Kontrol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 7:  SK penguji 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 8 Kartu Kontrol  

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

 
 

 

Lampiran 9 : Sertifikat Toefel  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Lampiran 10 : Surat Keterangan Mengaji  

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Lampiran 11 : Surat Keterangan Lunas SPP 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 12 Sertifikat PBAK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 13 : Sertifikat Ma‟had Al-Jamiah   

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 14  Hasil Turnitin  
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