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Artinya :“Hai orang-orangyang beriman,Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara
kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu,Sesungguhya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.
( QS.An-Nisa: 29 )”.1
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran pada industri rumah tangga
kerajinan tas rajut tali kur di kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten Tanjung Jabung
Timur dalam memasarkan atau memperkenalkan produk Tas Rajut Tali Kur dikalangan
masyarakat,Sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran pada tas
rajut tali kur, untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam strategi pemasaran pada tas
rajut tali kur.Skripsi ini menggunakan pendekatan deskripstif Kualitatif dengan metode
pengumpulan data Observasi,Wawancara dan Dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian
yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:pertama Strategi Pemasaran yang
dilakukan pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Tas Rajut Tali Kur menggunakan
strategi bauran pemasaran atau Marketing Mix yaitu 7P antara lain: Product, Price,
Promotion, Place,People,Process,Costumer Service / Pelayanan Konsumen.adapun
Solusi dalam strategi pemasaran pada Tas Rajut Tali Kur di antaranya,strategi produk
yaitu dengan cara memperbanyak stock bahan tali kur dan tingkat kesulitan rendah dan
produk yang dihasilkan tahan lama dan harga yang dijual terjangkau murah dan promosi
yang dilakukan sudah efesien dan efektif seperti promosi melalui media sosial yaitu
media periklanan,brosur dan lainnya sedangkan strategi pada SDM atau orang dengan
cara mengadakan pelatihan pada dinas perindustrian kerajinan tas rajut tali
kur,memperbanyak tenaga pekerja kemudian strategi dalam proses yaitu menciptakan
mesin pengrajut Tas Rajut Tali Kur sehingga dalam proses pembuatannya lebih cepat
dan mudah kemudian dalam bentuk pelayanan konsumen yaitu memberikan asas-asas
keramahan dan pelayanan yang baik,jujur terhadap konsumen.
Kata kunci :Strategi Pemasaran,Industri Rumah Tangga Kerajinan Tas Rajut Tali Kur.

ABSTRACT
This thesis aims to find out the marketing strategy in the home industry of the craft of
knitting rope bag in Rantau-Rasau sub-district of Tanjung jabung Timur district in
marketing or introducing the product of the rope knitting bag among the people. to find
out the obstacles and solutions in the marketing strategy of the knitting bag strap kur.
This thesis uses a qualitative descriptive approach with observational data collection
methods, interviews and documentation. Based on the results of the research obtained
can be concluded as follows: First the Marketing Strategy carried out in the Home
Industry craft of knitting rope kur bags using a marketing mix strategy or Marketing
Mix which is 7P between others: Price, Product, Promotion,Place, People, Process and
Customer Service..Third is the solution in marketing strategy on the Kur kur Knit bag
including product strategy, namely by increasing stock stock of kur rope material and
low difficulty level and the product is durable and the price is affordable cheap.the
promotion has been done efficiently and effectively such as promotion through social
media namely advertising media, brochures and others while the strategy on human
resources or people by conducting training at the department of craft industry knitting
rope bag, increasing the number of workers then the strategy in the process is creating a
bag knitting machine knitting rope kur so that in the manufacturing process faster and
easier then in the form of customer service that is to provide the principles of hospitality
and good service, honest with consumers.
Keywords: Marketing Strategy, Home Industry Handicraft Knitting Bag Rope Kur
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di indonesia,Ekonomi kreatif mulai diakui memiliki peran yang sangat
strategis

dalam

pembangunan

ekonomi

dan

pembangunan

bisnis.

Implementasi pengembangan ekonomi kreatif atau pengembangan industri
kreatif

adalah

solusi

cerdas

dalam

mempertahankan

keberlanjutan

pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis di era persaingan global.
Industri kecil dalam perekonomian suatu negara memiliki peran dan
perkembangan yang sangat penting karena memiliki nilai strategi dalam
memperkokoh perekonomian nasional ekonomi rakyat,maka selayaknya
pemerintah memberikan perhatian yang layak untuk memberdayakannya,
yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya
terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat
meningkatkan taraf hidup dan daya saing.2
Salah satu kesulitan besar yang sering dihadapi oleh Industri kecil Rumah
tangga adalah Pemasaran. James and Akrasane mengatakan bahwa pemasaran
termasuk kendala pertumbuhan yang dihadapi oleh banyak pengusaha kecil
dan menengah, yaitu jika tidak melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang

2
Robiyati Podungge,Pengembangan industri rumah tangga pengrajin kue tradisional
untuk peningkatan pendapatan ibu rumah tangga di Desa putiana kecamatan anggrek
kabupaten gorontalo utara,(2015)hlm1.

1

2

terkait dengan pemasaran, maka akan sulit untuk berpartisipasi dalam era
perdagangan bebas.3
Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang
membantu dalam menciptakan nilai ekonomi.Nilai ekonomi itu sendiri
menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai
tersebut adalah produksi,Pemasaran dan Konsumsi.Pemasaran menjadi
penghubung antara kegiatan produksi

dan

konsumsi.Terkait

dengan

pemasaran,diperlukan suatu kemampuan untuk mengarahkan dan mengambil
tindakanpemasaran untuk mencapai tujuan 1usaha. Oleh karena itu dalam
melakukan aktivitas pemasaran setiap usaha berupaya menetapkan strategi
pemasaran. Strategi pemasaran tersebut adalah strategi marketing mix yaitu
(price)harga,(Product)produk,(Promotion)promosi,dan(Place)Tempat,(People
)orang,(Process)proses dan (Costumer Service)pelayanan konsumen.4
Didalam surah Asy-Syura:20 berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami
tambah keuntungan-keuntungan itu baginya dan barang siapa yang
menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari

3

Tiece Endyarti,Dkk,Analisis Strategi Pemasaran pada Industri kecil Batik XYZ (Jurnal
MPI Vol.2 No.1Februari 2007)hlm.2
4
Hendry Hartono,Dkk,Pengaruh Strategi pemasaran terhadap peningkatan
penjualan pada perusahaan dengan menetapkan aluni mahasiswa Universitas Bima
Nusanta(BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 3 No. 2 November 2012 ).hlm.884.

3

keuntungan

dunia

dan

tidak

ada

baginya

suatu

bahagiapun

di

akhirat”.(QS.Asy-Syura:20).
Dari surah QS.Asy-Syura:20 diatas dijelaskan bahwasannya apabila
manusia hanya menginginkan keuntungan duniawi saja, Maka Allah SWT
akan menambah keuntungan duniawi tersebut sedikit saja tanpa memberi
keuntungan di akhirat,sementara apabila manusia menginginkan keuntungan
di akhirat dia akan mendapatkan keduanya dunia dana akhirat.5
Usaha Mikro KeciL dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor
perekonomian yang potensial

dan memberikan banyak manfaat bagi

masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah kebawah.UMKM
mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja.UMKM mampu menjadi prioritas atau tulang punggung sistem ekonomi
kerakyatan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran.6
Industri kerajinan rajutan tali kur merupakan salah satu sektor Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menyerap tenaga kerja,sehingga
pengangguran dapat mengurangi,Selain itu juga industri kerajinan tersebut dapat
memberikan keuntungan material dan meningkatkan perekonomian masyarakat
tersebut.

Secara

historis

usaha

kerajinan

tangan

(handmade)

berupa

rajutan(macrame)tali kur ini sudah ada sejak lama yaitu di daerah jawa, namun
seiring perkembangnya zaman terbukanya akses dewasa ini menjadikan
produksitas tali kur melambung dan cukup lama juga sudah dikenal oleh

5

Al-Quran dan terjemahan,PT Karya Toha Semarang:2002.
Rosmiati, Analisis program bantuan modal usaha penguatan ekonomi masyarakat
(KUPEM)oleh pemerintah kota Jambi terhadap pengembangan UMKM Di Kota Jambi (
jurnal FKIP Universitas jambi,2014)hl.,239.
6

4

masyarakat daerah Profinsi jambi dimana penghasil kerajinan tangan tas tali kur
di Profinsi Jambi juga sangat cepat perkembangannya.7
Industri kecil dan rumah tangga memiliki tiga alasan penting yang
mendasari keberadaannya di Indonesia. Pertama, karena kinerja industri kecil dan
rumah tangga cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang
produktif. Kedua, sebagian dari dinamikanya,Industri Kecil dan rumah tangga
yang sering mencapai peningkatan

produktifitasnya melalui Investasi dan

perubahan teknologi. Ketiga,bahwa industri kecil dan rumah tangga memiliki
keuntungan dalam hal fleksibel dari pada usaha besar.8
Jumlah usaha pengrajin tas tali kur di Kecamatan Rantau-Rasau pada
Tahun 2017-2018 pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Industri Pengrajin Tas Rajut Tali Kur.
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Desa

Tahun
2017
12
13
10
10
13
15
15

Tahun
2018
5
6
5
5
7
10
5

Bandar Jaya
Bangun Karya
Karya Bakti
Tri Mulya
Rantau Jaya
Sei Dusun
Harapan Makmur
JumlahPengrajin
88
43
(orang)
Sumber: kantor Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

7

Munawarah,potensi pengembangan industri kerajinan rajutan tali kur di desa
sungai punggu baru kecamatan anjir muara,(skripsi fakultas Syariah dan Ekonomi islam
Institut Agama Islam Negeri Antasari,2016)hlm3-4
8
Kiki joesyiana,Strategi pengembangan industri rumah tangga di kota
pekanbaru(studi kasus usaha tas rajut industri pengolahan kreatifitas talikur)jurnal valuta
vol.3 No1 April 2017.

5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha industri pengrajin tas rajut
tali kur mengalami penurunan,Oleh karena itu pada tahun 2017-2018 para
usaha pengrajin berkurang dan mengalami penurunan.
Industri kerajinan Tas Rajut Tali kur di Kecamatan Rantau-Rasau
merupakan kegiatan produksi yang mengelola bahan dasar tali kur yang
hasilnya di sebut dengan rajutan tali kur setelah beberapa proses
pembuatannya tali kur ini dirajut atau di anyam menjadi berbagai barang
kerajinan,hasil produksi kerajinan tali kur ini berupa tas jinjing,tas
ransel,dompet dan lain-lain.Industri Kerajinan Tas Rajut Tali kur di kecamatan
rantau-rasau ini mengalami perkembangan pada tahun 2017 dan menimbulkan
jumlah usaha pengrajin di kecamatan Rantau Rasau meningkat sehingga harga
produk tersebut juga mengalami kenaikan,namun dalam perkembangannya
dilihat pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan atau berkurangnya usaha
pengrajin tersebut. Terdapat berbagai permasalahan yang menimbulkan yaitu
kurangnya minat terhadap tas rajut tali kur tersebut dan kurangnya toko
penjualan bahan dari tas rajut tali kur tersebut kemudian dari segi permodalan
juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh sebagian usaha
pengrajin Tas Rajut Tali Kur ini. Modal yang dimiliki para pengusaha masih
kecil,sehingga untuk mengembangkan usaha para pengrajin Tas Rajut Tali
Kur di Kecamatan Rantau-Rasau masih mengalami kesulitan.9

9

Wawancara dengan ibu Rabiyana sebagai usaha pengrajin tas rajut tali kur
dikecamatan rantau-rasau,15 februari 2019.
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Melihat dari permasalahan yang ada pada industri kerajinan tas rajut
tali kur ini,maka diperlukan Strategi-Strategi untuk memasarkan industri
kerajinan tersebut dengan cara pemasaran industri kecil kerajinan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk
mengangkat masalah tersebut menjadi suatu karya ilmiah berupa proposal
skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Industri Rumah
Tangga Kerajinan Tas Rajut Tali Kur di kecamatan Rantau-Rasau
Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana Strategi Pemasaran Industri Rumah Tangga kerajinan Tas rajut
tali kur di Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten tanjung Jabung Timur?
2. Apa saja hambatan Pemasaran dalam Industri Rumah Tangga kerajinan
Tas rajut tali kur di Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten tanjung Jabung
Timur ?
3. Bagaimana solusi dalam Pemasaran Industri Rumah Tangga kerajinan Tas
rajut tali kur di Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten tanjung Jabung
Timur ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Pemasaran industri Rumah Tangga
kerajinan tas rajut tali kur di Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten tanjung
Jabung Timur.

7

2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pemasaran Industri Rumah Tangga
kerajinan rajutan tali kur di Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten tanjung
Jabung Timur.
3. Untuk mengetahui solusi Pemasaran Industri Rumah Tangga kerajinan
rajutan tali kur di Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten tanjung Jabung
Timur.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini di harapkan menemukan konsep baru dalam strategi
pemasaran secara islami atau syariah.Di samping itu ,unsur-unsur syariah
yang terkandung dalam strategi pemasaran islami sehingga penelitian ini
dapat di gunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sebagai
bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini sebagai sumbangan saran, pemikiran dan Informasi
untuk merencanakan strategi pemasaran islami,selain itu semoga
penelitian ini Dapatdigunakan sebagai bahan evaluasi selanjutnya untuk
pengembangan usaha kerajinan tas rajtu tali kur.
E. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah,terfokus dan menghindari
pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis ini perlu membatasinya.
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini pada

Strategi Pemasaran
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Industri Rumah Tangga Kerajinan Tas Rajut Tali Kur di kecamatan RantauRasau kabupaten Tanjung Jabung Timur.
F. Landasan Teori
1. Teori Strategi
a. Pengertian Strategi
Kata Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu “Strategos”( Stratus
= militer dan ag = memimpin) yang artinya “generalship” atau sesuatu
yang di kerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk
memenangkan perang.10
Strategi adalah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai
tujuan akhir (sasaran atau objective). Strategi harus mampu membuat
semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu,terpadu untuk
mencapai tujuan akhir(sasaran atau objective) adalah masalah kegiatan
operasi organisasi.Keberhasilan ialah perpaduan yang baik antara
strategidengan pelaksanaan strategi yang baik,begitu juga sebaliknya
pelaksanaan yang buruk akan menghasilkan masalah dan strategi yang
buruk.11
Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert,konsep strategi dapat di
definisikan berdasarkan dua persektif yang berbeda, yaitu:
1. Dari perspektif apa yang suatu organisasi lakukan (intends to do)
2. Dari perspektif apa yang suatu organisasi akhirnya lakukan( eventually
does).
10
Arif Yusuf Hamali,pemahaman strategi bisnis dan kewirausahaan(,jakarta:PT
Kharisma Putra Utama,2016)hlm 16.
11
Rivai,Abdul ,Dkk,manajemen strategis,hlm 9.
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Berdasarkan

perspektif

pertama,Strategi

dapat

didefinisikan

sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan
mengimplementasikan misinya.Dalam lingkungan yang selalu mengalami
perubahan,sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan
sebagai pola tanggapan atau respon organisasi teradap lingkungan
sepanjang waktu.12
Menurut Alfred Chandler defenisi strategi adalah penetapan
sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan
alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.Sedangkan menurut
Kenichi Ohmae,Strategi adalah keunggulan bersaing guna mengubah
kekuatan perusahaan atau organisasi sehingga menjadi sebanding atau
melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling efesien.13
b. Jenis-Jenis strategi
Menurut Saladin,Jenis-jenis strategi di bagi menjadi empat bagian sebagai
berikut:
1. Strategi untuk pasar yang telah ada atau pasar lama.
a. Penetrasi pasar (market penetration) merupakan usaha
perusahaan mengingkatkan penjualan pada pasar yang telah
ada melalui promosi dan distribusi secara aktif.
b. Pengembangan produk( product development) merupakan
usaha meningkatkan penjualan dengan cara mengembagkan

12

Fandy Tjiptono,Strategi Pemasaran,(Jl.Beo Yogyakarta2017),hlm16
Senja Anilasari,Manajemen Strategi itu gampang,(dunia cerdas jalan raya Munjul
No.1 cipayung-jakarta timur,2014).hlm23.
13
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produk-produk baru yang dutujukan untuk pasar sekarang
yang telah ada.
c. Pengembangan produk dan pasar
d. Integrasi vertikal atau strategi peluang pertumbuhan
terpadu,merupakan strategi untuk menambah efektifitas
atau efesiensi perusahaan dalam melayani pasar yang ada
e. Integrasi

horizontal,strategi ini dilakukan kerja sama

dengan para pesaing.
2. Strategi untuk pasar yang baru,antara lain seabagai berikut:
a. Pengembangan pasar ( market development)
merupakan salah satu usaha untuk membawa produk ke
arah pasar yang baru.manajemen ini menggunakan

strategi

apabila pasar yang baru sudah macet dan peingkatan bagian
pasar sudah sangat besar atau pesaing sangat kuat.
b.

Diversifikasi terpusat( concentric diversification)
Merupakan strategi yang dilakukan dalam usaha untuk
mencari bentuk teknologi baru,distribusi,dan pelanggan baru
dengan poduk ini.

c. Diversifikasi konglomerat(conglomerate difersivation)
Merupakan mencari pasar baru dengan menerapkan
tekonologi

baru,para

distribusi

menyimpang dari produk lini.

,langganan

baru,

tetapi

11

3. Strategi pemasaran pada berbagai daur hidup produk (life cycle
product strategy),memiliki empat tahap yaitu antara lain:
a. Tahap perkenalan ( introduction)
b. Tahap pertumbuhan (growth)
c. Tahap kedewasaan (maturity)
d. Tahap kemunduran (decline)
4. Strategi pemimpin pasar (market leader strategy)
a. Mengembangkan pasar keseluruhan,diantarnya dapat diakukan
dengan cara

menggunakan strategi pasar yang baru,yaitu

berusaha membujuk jenis konsumen lain untuk memakai
produknya.
b. Melindungi bagian pasar,dilakukan dengan cara yaitu strategi
kedudukan baru yaitu berusaha mempertahakan posisi saat ini di
sekitar produknya yang sekarang.
c. Mengembangkan

bagian

pasar,dilakukan

dengan

cara

meningkatkan bagian pasar yang sudah ada seperti dengan
bauran pemasaran.
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2. Teori Pemasaran
a. Defenisi Pemasaran
Pada tahun 2007, AMA( American Marketing Association), Merilis
defenisi pemasaran adalah aktifitas serangkaian institusi dan proses
menciptakan,mengkomunikasikan ,menyampaikan dan mempertukaran
14

Arif Yusuf Hamali, Pemahaman strategi bisnis dan kewirausahaan(,jakarta:PT
Kharisma Putra Utama2016),hlm 130
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tawaran (offerings) yang bernilai bagi pelanggan,kelaen,mitra dan
masyarakat umum.15
Menurut Fandy Tjiptono mendefinisikan pemasaran adalah
mengembangkan,mempertahankan dan meningkatkan relasi dengan para
pelanggan dan mitra lainnya,dengan mendapatkan laba, sedemikian rupa
sehingga tujuan masing-masing pihak bisa tercapai.Hal ini bisa di
wujudkan melalui pertukaran dan pemenuhan janji yang saling
menguntungkan16
Menurut Philip Kotler ( marketing ) pemasaran adalah kegiatan
manusia yang di arahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
melalui proses pertukaran. 17
b. Fungsi pemasaran
Adapun fungsi pemasaran antar lain:
1. Fungsi pertukaran yaitu menjual dan membeli baik bahan baku
maupun barang jadi.
2. Fungsi pertukaran yaitu fisik barang dagangan yang meliputi
pengangkatan dan penyimpanan termasuk transfer sementara.
3. Fungsi pemberian jasa yaitu menanggung resiko dan informasi pasar.18
3. Strategi Pemasaran

15

Fandy tjiptono,Strategi Pemasaran(CV.ANDI OFFSET edisi keempat,
yogyakarta,2017)hlm.16
16
Fandy Tjiptono,Pemasaran strategik(edisi kedua, ANDI Yogjakarta.2012)hlm.2
17
Philip Kotler dan kevin lane keller, Manajemen pemasaran,(jakarta: Erlangga,
2009)hlm4.
18
http.Digilib.uinsby.ac.id
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Dalam

kamus

besar

ilmu

pengetahuan,Strategi

pemasaran

merupakan proses pemasaran yang mencakup beberapa hal analisis atas
kesempatam-kesempatan, kepemilikan sasaran-sasaran, pengembangan
strategi, perumusan rencana implementasi serta pengawasaan strategi
pemasaran dapat dipahami sebagai logika pemasaranya dengan unit usaha
yang dapat mencapai tujuan pemasaran tersebut.
Strategi Pemasaran merupakan pernyataan bagaimana suatu merek
atau

produk

dapat

memenuhi

keinginan

dan

dapat

memuaskan

pelanggan.Selain itu pemasaran sendiri dapat diartikan sebagai seleksi atas
pasar sasaran menentukan posisi persaingan dan pengembangan suatu
bauran pemasaran yang efektif untuk mencapai dan melayani kelaen yang
di pilih,beberapa strategi pemasaran diterapkan akan mampu menembus
pasar, mengembangkan pasar, mengebangkan produk, diserfisikasi,biaya
murah dan pemfokusan pasar.19

19
Sipah pauziah,Pengaruh strategi pemasaran dalm peningkatan laba perusahaan
minyak solar non subsidi,pt.patra andalas sukses jambi,(skripsi UIN ekonomi
syariah,2018),hlm11.

14

4. Bauran Pemasaran ( Marketing Mix )
Gambar 1
Strategi Bauran Pemasaran menurut Philip Kotler

Product ( Produk )
Price ( Harga)
Strategibauran
Pemasaran
Philip Kotler

Place ( Tempat )

Promotion( Promosi)

Menurut Philip Kotler mendefinisikan Marketing Mix sebagai
variabel-variabel pemasaran yang terkontrol yang di gabungkan untuk
menghasilkan tanggapan yang di inginkan dalam pasar sasaran, bauran
pemasaran atau Marketing Mix terdiri dari empat jenis yang mana disebut
dengan 4P yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dimana 4P tersebut
saling terkait satu sama lain untukmencapai tujuan dalam pasar sasaran yang
merupakan

strategi

yang

dijalankan

oleh

perusahaan.

Di

dalam

pemasarantentunya di butuhkan strategi untuk meningkatkan keuntungan
dalam penjualan barang dan jasa.20

20

Donald A.Ball dan Wendel H.Mccloch,Bisnis Internasional,(jakarta:PT:Salemba
Emban Patria,2001) buku edisi ke-1,hlm 59.
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Adapun pengertian dari masing-masing bauran pemasaran tersebut akan
dijelaskan dibawah ini :21
1. Strategi Produk ( product )
a. Pengertian Produk
Produk adalah semua bahan yang bisa ditawarkan dipasar untuk
mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang
dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen pada kualitas
produk mencerminkan kemampuan produk untuk menjalankan tugasnya
yang mencakup dalam pengemasan dan reparasi produk dan ciri-ciri
lainnya.22
Menurut Philip dan Kotler Produk adalah sesuatu yang dapat
ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian utnuk di beli dan untuk
digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan
kebutuhan.
b. Pengembangan Produk
Pengembangan

Produk

merupakan

suatu

usaha

yang

direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk memperbaiki produk
yang ada atau menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan
dipasrahkan.

21
Arif Yusuf Hamali, Pemahaman strategi bisnis dan kewirausahaan(,jakarta:PT
Kharisma Putra Utama2016),hlm 198.
22
Hermawan kartajaya dan muhammad syakir sula,syariah marketing, (Bandung:PT
Mizan pustaka,2006)hlm 375.
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Adapun faktor yang mendorong pengembangan Produk
sebagai berikut:23
a. Terjadinya kelebihan kapasitas dalam perusahaan yang perlu
diperhatikan,sehingga untuk menghindarinya perlu dilakukan
penganalisaan sebab berusaha mencari penyelesaiannya dengan
pengembangan produk.
b. Adanya hasil sampingan yang mungkin masih dapat dibuat dalam
suatu jenis produk lain.
c. Adanya usaha untuk menggunakan bahan yang sudah ada dalm
memproduksi suatu produk yang mempunyai nilai yang tinggi.
Produk bermanfaat

apabila proses

produksinya benar dan

baik.Adapun metode yang dapat digunakan agar proses produksinya
dengan baik dan benar.Menurut Al-Quran,sesuai petunjuk dalam
QS Al-An’am:143 yang berbunyi :
(١٤٣) َ نَ ِّبؤُونِّي ِّب ِّع ْل ٍم ِّإن كُنت ُ ْم صَا ِّد ِّقين....
Artinya:”beritahukanlah kepadaku ( berdasarkan pengetahuan)jika
kamu memang orang-orang yang benar”. Penjelasan dari ayat tersebut
mengajarkan kepada kita,untuk meyakinkan seseorang terhadap
kebaikan

haruslah

berdasarkan

ilmu

pengetahuan,data

dan

fakta.Jadi,makna tersebut menjelaskan manfaat produk,peranan data
dan fakta jauh lebih berpengaruh dibanding penjelasan.24

23
Zaenal Asyikin,Analisis Strategi pemasaran industri kerajinan griya batik tulis
wates bakaran juwana untuk menciptakan loyalitas konsumen dalam perspektif ekonomi
syariah,(skripsi STAIN ekonomi syariah,2016),Hlm.19
24
Al-Quran dan terjemahan,PT Karya Toha Semarang:2002.
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2. Strategi Harga (Price)
Harga (price) adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan
marketing mix. Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan,
mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya
produk yang ditawarkan.Adapun tujuan penentuan harga secara umum
yaitu

untuk

bertahan

hidup,memaksimalkan

laba,dan

untuk

memperbesarkan market share dan mutu Produk.25
Menurut Fandy Tjiptono harga adalah satuan moneter agar
memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.
Penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam
pemasaran.Harga merupakan salah satu unusr bauran pemasaran yang
mendatangkan pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan sedangkan 3
unsur lainnya seperti produk,tempat,dan promosi hanya menyebabkan
timbulnya biaya ( pengeluaran ).
Dalam menetapkan harga suatu produk yang dilakukan perusahaan dapat
ditentukan oleh bentuk strategi harga yaitu :
a. Strategi harga produk baru
Strategi harga produk baru dibagi menjadi dua bagian yaitu :
1. Market skiming pricing
Merupakan Penetapan harga yang tinggi untuk produk baru agar
dapat mencapai pendapatan maksimum melalui tiap lapisan
segmen yang mau membayar dengan harga yang tinggi.
25

Arif Yusuf Hamali, Pemahaman strategi bisnis dan kewirausahaan(,jakarta:PT
Kharisma Putra Utama2016),hlm 200.
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2. Market Penetration Pricing
Merupakan Penetapan harga yang rendah untuk produk baru
dengan tujuan untuk menarik sejumlah besar pembeli dan
memperoleh pangsa pasar yang besar.
b.

Strategi harga bauran produk
Merupakan Strategi untuk menetapkan harga produk yang dapat
berubah ketika suatu produk adalah bagian dari bauran produk.

c. Strategi penyesuain harga
Perusahaan seringkali menyesuaikan harga dasar mereka untuk
setiap konsumen yang berbeda dan situasi yang seringkali berubahubah.26
3. Strategi Tempat ( place)
Tempat ( place) adalah penentuan lokasi dan distribusi baik itu
untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik atau gudang.Penentuan lokasi
dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat
penting, hal ini di sebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi
yang ada serta mendistribusikan barang dan jasa.27
Lokasi yang strategis mempengaruhi sesorang dalam menimbulkan
keinginan utuk melakukan pembelian karena lokasi yang strategis, terletak
di arus bisnis dan sebagainya. Keputusan tentang lokasi baik utnuk
perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa bisa menentukan

26
Irsad Z,Analisis Marketing Mix yang mempengaruhi kepuasan pelanggan
pengguna operator ESIA,(Uin syarif hidayatullah,jakarta,2010),hlm 131
27
Arif Yusuf Hamali, Pemahaman strategi bisnis dan kewirausahaan(,jakarta:PT
Kharisma Putra Utama2016),hlm 201.
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keberhasilan perusahaan kesalahan yang di buat pada saat ini dapat
menghambat efesiensi. Seleksi lokasi untuk perusahaan barang tau
manufaktur perlu lebih dekat dengan bahan baku atau tenaga kerja,
Sedangkan untuk perusahaan jasa perlu lebih dekat dengan pelanggan.
pemlilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan bisnis yang harus
dibuat secara hati-hati.
Menurut Fandy Tjiptono lokasi usaha adalah tempat perusahaan
beroperasi

atau

tempat

perusahaan

melakukan

kegiatan

untuk

menghasilkan barang dan jasa yang mementigkan segi ekonominya.
Lokasi usaha adalah pemacu biaya yang begitu signifikan,lokasi
usaha sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat strategi bisnis
sebuah usaha.Disaat pemilik usaha telah memutuskan lokasi usahanya dan
beroperasi di satu lokasi tertentu,banyak biaya yang akan menjadi tetap
dan sulit untuk dikurangi. Di dalam penentuan lokasi usaha harus di
pertimbangkan besarnya kebutuhan tenaga kerja baik tenaga kerja
Skilled,Trained dan Unskilled. 28
4. Strategi Promosi (Promotion)
Promosi (Promotion) sarana untuk menarik dan mempertahankan
konsumenya.dimana salah satu tujuan promosi perusahaan untuk
menginformasikan segala jenis produk yang di tawarkan dan berusaha
menarik calon konsumen yang baru.29

28
Elsi Yuliansari,Strategi pemilihan lokasi terhadap kesuksesan usaha-usaha mikro
kecil di kecamatan jekan raya,2016,IAIN Palangkaraya,hlm.14
29
Ibid,hlm 203.
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Menurut philip Kotler dan Gary Amstrong defensi lima sarana
promosi utama adalah sebgai berikut
a. Periklanan
Merupakan semua bentuk terbayar persentasi non pribadi dan promosi
ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu.
b. Promosi penjualan
Merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau
penjualan produk atau jasa
c. Hubungan masyarakat
Merupakan membangun hubungan yang baik dengan berbagai
kalangan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun
citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor,
berita, dan kejadian tidak menyenangkan.
d. Pemasaan langsung
Merupakan berhubungan langsung dengan konsumen individu
yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera dan
membangun hubungan pelanggan yang langgeng penggunaan surat
langsung ,telepon,televisi respon langsung,internet, dan sarana lain
untuk komunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu.

e. Penjualan personal

21

Merupakan presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk
tujuan

menghasilkan

penjualan

dan

membangun

hubungan

pelanggan.30
Dalam perkembangan 4p terlampau sempit dalam bisnis jasa,
kelemahan yang terdapat 4p tradisional masih kurang mencukupi sehingga
banyak para pemasaran menambahkan 3 unsur lagi yaitu : People,Process
dan Costumer Service.
Berikut gambar dibawah ini tentang strategi bauran pemasaran
menurut Lupiyoadi dan Hamdani sebagai berikut.31
Gambar 2
Strategi bauran pemasaran Lupiyoadi dan Hamdani

People ( Orang )
Strategi Bauran
Pemasaran jasa
menurut Lopiyoadi
dan Hamdai

Process ( Proses )
Costumer Service
(pelayanan
Konsumen )

Adapun pengertian dari bauran pemasaran antara lain :
a. Orang ( People )
People atau SDM berfungsi sebagai service provider dan sangat
mempengaruhi jasa yang diberikan.Keputusan dalam manusia ini berarti

30
Irsad Z,Analisis Marketing Mix yang mempengaruhi kepuasan pelanggan
pengguna operator ESIA,(Uin syarif hidayatullah,jakarta,2010),hlm 135
31
Lupiyoadi,R dan Hamdani,Manajemen Pemasaran Jasa,( Jakarta:Salemba
Empat,2006 edsi 2
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sehubungan dengan seleksi,pelatihan,motivasi dan manajemen sumber
daya manusia.32
Sebagian besar jasa, orang merupakan unsur dalam bauran
pemasaran.Bila produksi dapat dipisahkan dengan konsumsi, sebagaimana
dijumpai

dalam

kebanyakan

kasus

pemasaran

manufaktur,pihak

manajemen biasanya dapat mengurangi pengaruh langsung sumber daya
manusia terhadap output akhir yang diterima pelanggan.
b. Proses ( Process)
Merupakan gabungan semua aktifitas umumnya terdiri prosedur,
jadwal, pekerjaan,mekanisme,aktifitas dan hal-hal rutin,dimana jasa-jasa
dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen.
c. Pelayanan Konsumen (Costumer Service )
Meliputi aktifitas untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat
termasuk pelayanan pra-transaksi, saat transaksi dan pasca transaksi oleh
karena itu kegiatan pendahuluannya harus sebaik mungkin sehingga
konsumen memberikan respon yang positif dan menunjukkan loyalitas
yang tinggi.
Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran
pemasaran ( Marketing Mix) yang dikemukakan oleh Philip Kotler dan
Lopiyoadi dan Hamdani terdapat 7P unsur-unsur barang dan jasa dimana
saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bila salah satu tidak tepat

32

Thorik Gunara dan utus Hardiono sudibyo,Marketing muhammad,( Bandug:Madani
Prima,2007),hlm 84
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pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran secara
keseluruhan.33
5. Strategi Pemasaran dalam konsep Islam.
Istilah pemasaran tidak banyak dikenal pada masa Nabi. Saat itu
konsep yang banyak dikenal adalah jual beli (bay’) yang memang sudah
ada sebelum islam datang.Pemasaran dapat dilakukan melalui komunikasi
dan silahturahmi dalam rangka untuk memperkenalkan produk atau barang
dagangan.
Dalam Ekonomi islami yang disertai keikhlasan semata-mata hanya
untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya menjadi nilai ibadah
dihadapan Allah SWT Ada beberapa sifat yang membuat Nabi
Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis yaitu :34
a. Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi Muhammad selalu
dikenal sebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam
menginformasikan produknya.
b. Fathanah

(cerdas)

dalam

hal

ini

pemimpin

yang

mampu

memahami,menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab
bisnisnya dengan sangat baik.
c. Tabligh

(komunikatif)

jika

seorang

pemasar

harus

mampu

menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan
tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

33
Philip kotler dan lane keller,manajemen pemasaran,Benysmin molan
,(Jakarta:Macana jaya cemerlang),indonesia,2008.hlm 4
34
Nurul Mubarok,Strategi pemasaran islami dalam meningkatkan penjualan pada
butik Calista,( Economic Vol.3. No 1. Juni 2017),hlm 81
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Dalam melakukan pemasaran terdapat etika bisnis Seperti etika bisnis
pemasaran islami.Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan
sebagai etika dalam pemasaran menurut Islam, yaitu :
a. Memiliki kepribadian yang baik dan spiritual (takwa) sehingga
dalam melakukan pemasaran tidak semata-mata untuk kepentingan
sendiri melainkan juga untuk menolong sesama. Pemasaran
dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebajikan dan
ketakwaan kepada Allah dan bukan sebaliknya.
b. Berlaku adil dalam berbisnis (adl).Sikap adil akan mendekatkan
pelakunya pada nilai ketakwaan.
c. Berkepribadian baik dan simpatik serta menghargai hak dan milik
orang lain secara benar. Sikap simpatik dan menghargai hak orang
lain akan membuat orang lain bahagia dan senang.Islam melarang
seseorang mengambil hak orang lain secara batil, tidak baik dan
tidak simpatik.
d. Melayani pelanggan dengan rendah hati (Khidmah). Rendah hati
dan perilaku lemah lembut sangat dianjurkan dalam islam.
e. Selalu menepati janji dan tidak curang dalam pemasaran termasuk
dalam penentuan kuantitas barang dan jasa.
f. Jujur dan terpercaya (amanah), tidak menukar barang yang baik
dengan yang buruk. Ketika seorang tenaga pemasran mengiklankan
barangnya tidak boleh dilebih-lebihkan atau mengiklankan barang
bagus padahal kenyataannya tidak demikian.
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g. Tidak suka berburuk sangka dan tidak suka menjelek-jelekkan
barang dagangan atau milik orang lain.
h. Tidak melakukan suap (Risywah). Melakukan suap menyuap
dilarang dalam islam.
i. Segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pemasaran.
Harus memberikan manfaat kepada banyak pihak, tidak hanya
untuk individu atau kelompok tertentu saja.
j. Saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan
manfaat menuju kesejahteraan bersama.35
6. Industri
Istilah industri berasal dari bahasa latin yaitu perindustrian yang
artinya uruh atau tenaga kerja.Istilah industri sering digunakan secara
umum dan luas yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan.
Industri kecil adalah industri ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar36
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Pasal I tentang
Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan

35

Nurul Mubarok,Strategi pemasaran islami dalam meningkatkan penjualan pada butik
Calista,( Economic Vol.3. No 1. Juni 2017),hlm.84
36
Mulyadi Nitisusastro.”Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil”.Bandung:
Alfabeta. 2017.Hlm 284
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kegiatan Industri.sedangkan pengertian Industri itu sendiri adalah seluruh
bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan
sumber daya industri sehingga menghasilkan barang dan nilai tambah atau
manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.37
Industri kecil adalah industri yang berskala kecil dan industri
rumah tangga yang diusahakan terutama untuk menambah pendapatan
keluarga.
Ciri-ciri industri kecil adalah sebagai berikut:
a. Unit-unit industri kebanyakan merupakan unit industri rumah tangga
dan kerajinan.
b. Sebagian besar pekerja datang dari rumah sendiri yang kadang-kadang
tidak digaji. Sekalipun demikian, pekerja mendapatkan upah tetapi
sifat hubungannya dengan pengusaha adalah tidak resmi.
c. Teknologi yang digunakan umumnya masih bersifat sederhana dan
kebanyakan dikerjakan dengan tangan.
d. Bahan baku sebagian besar didapatkan dari daerah atau tempat-tempat
terdekat.
e. Cara memasarkan barang-barang yang dijual tidak dengan promosi,
melainkan melalui perantara.38

37

UUD Republik Indonesia NO 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Mubyarto,”Peluang Kerja Dan Berusaha Di Pedesaan”. Yogyakarta: BPFE. UGM.
1999. Hlm 10
38
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G. Tinjauan Pustaka
Untuk mengadakan penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang
dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari
penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk
membandingkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, berikut ini
ringkasan hasil penelitian yang terdahulu yang dijadikan referensi dalam
melakukan penelitian.

Tabel 2
Peneletian Terdahulu
No
1

2

Nama

Judul Penelitian Metode
Kualitatif

Hasil Penelitian

Lila

Analisis Strategi

Bismala

pemasaran pada

digunakan yaitu strategi

UMKM Di sumatera

analisis SWOT dengan

utara untuk

tujuan untuk meningkatkan

meningkatkan daya

daya saing pada UMKM di

saing UMKM.

sumatera utara.
Kualitatif

Strategi pemasaran yang

Rizal Arief

Strategi

Menggunakan aspek

Hidayat

pengembangan

Faktor internal pengolahan

industri rumah

kreatifitas pada usaha tas

tangga di kota pekan

rajut ialah faktor keuangan,

baru (studi kasus

SDM, aspek produksi dan

usaha tas rajut

pemasaran dan promosi
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industri pengolahan
kreatifitas tali kur )
3

Nurul

Strategi pemasaran

Kualitattif

konsep strategi pemasaran

mubarok

islami dalam

dalam konten Islami yang

dan Eriza

meningkatkan

terdiri atas tiga hal pokok

Yolanda

penjualan pada butik

pertama,penerapan

Maldina

Calista.

karakteristik pemasaran
Islami; kedua, penerapan
etika bisnis Islami;ketiga,
mencontoh praktik
pemasaran Nabi
Muhammad SAW.
Berdasarkan sifat Nabi
Muhammad SAW yaitu :
Shiddiq, Amanah,
Fathanah, dan Tabligh.
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4

Justinos

Strategi Pemasaran

Kualitatif

Strategi pemasaran yang

Satrio

Produk kerajinan

digunakan internet

Utomo

Tangan,studi kasus

marketing dan wordh of

batik laweyan solo.

mouth,penelitian ini
menunjukkan adanya
peningkatan penjualan
produk batik setiap
bulannya.

5

Munawarah

Potensi

Kualitatif

Potensi pengembangan tas

pengembangan

rajut mengalami

industri kerajinan

peningkatan dalam hal

rajutan tali kur di

memproduksi tas atau

desa sungai punggu

dompet dan mampu

baru kecamatan anjir

membantu perekonomian

muara.

masyarakat terlebih pada
pengrajin,sehingga
berpotensi untuk
dikembangkan.

Berdasarkan Dari penjelasan penelitian terdahulu, maka peneliti
menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian
sebelumnya. Adapun perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian dan
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industri dari penelitian sebelumnya.salah satunya penelitian terdahulu meneliti
tentang strategi pemasaran dengan menggunakan metode analisis SWOT
sedangkan penelitian saat ini menggunakan strategi pemasaran marketing mix
antara lain: Price (harga),Product (produk), Promotion (promosi), dan
Place(tempat / penempatan),people ( orang), process(proses), Costumer
Service ( pelayanan Konsumen ).
H. Kerangka Pemikiran

Gambar 3
Kerangka Pikir

Strategi
BauranPemasaran
( Marketing Mix)
( marketing mix )

Produk ( product )
Harga ( price)
Lokasi (Place)
Promosi ( Promotiaon )
SDM ( people )
Proses ( process)
Pelayanan Konsumen
Service )

(Costumer

Home Industry Tas Rajut Tali kur

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah

penelitian Deskripitif Kualitatif. Menurut Sukmadinata,Metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena peristiwa,aktivitas sosial,sikap kepercayaan dan orang
secara individual maupun kelompok. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian
menggunakan kata analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan
mempertimbangkan pendapat orang lain yang disebut narasumber.39
B. Jenis dan Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat
sekarang.Adapun sumer data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Data Primer.
Data Primer adalah data tangan pertama adalah data yang diperoleh
secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai
sumber informasi yang dicari.Data Primer pada penelitian ini penulis

39

Sukmadinata,metode penelitian.2009
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mengambil informasi dilapangan dari wawancara dilokasi penelitian yaitu
di Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau
melaui perantara.Data sekunder ini penelitian penulis memgambil dari
berupa sember-sumber literatur seperti buku,skripsi,jurnal dan literatur
yang berkaitan dengan penelitian dengan sumber yang dapat dipercaya40
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Menurut Nawawi dan Martini “Observasi adalah pengamatan dan
pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam
suatu gejala-gejala pada objek peneletian”. Dapat disimpulkan bahwa
observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan
oleh peneliti guna untuk menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil
yang baik.41
2. Wawancara
Wawancara digunakan untuk sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti akan melaksanakan studi penelitian untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti.Wawancara yang digunakan yaitu dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dengan terstruktur

40
Husein umar,Metode penelitian untuk skripsi dan tesis Bisnis,(jakartaPT.Raja
Grafindo Persada,2007)hlm.42
41
Nawawi,dkk,Instrumen penelitian bidang sosial,(jogjakarta:GadjaMada Univercity
Press,1992)hlm.38
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karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara
sistematis dan lengkap
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan cara
mengumpulkan

dokumen-dokumen

dan

sumber

terpercaya

yang

mengetahui tentang narasumber,seperti bentuk tulisan,buku,jurnal dan
lainnya.42
D. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil Wawancara, catatan lapangan,
dan Dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus menerus sampai tuntas,sehingga datanya sudah jenuh.
Adapaun Aktifitas dalam analisis data sebagai berikut:43
1. Reduksi Data ( Data Reduction )
Proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan
keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.bagi penelitian yang

42

Sugiyono,Metode Penelitian,2013.hlm,3
Sugiyono,Metode Penelitian kuantiatif,kualitatif,(Bandung:Alfabeta,2016)hlm.243
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masih baru,dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada
teman atau orang lain.Melalui diskusi itu maka wawasan peneliti akan
berkembang,sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai
temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
2. Penyajian Data ( Data Display )
Setelah Data di Reduksi,maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data.dalam hal in Miles dan Hiberman,menyatakan
“the most frequent form of display data for qualitative research data
in the past has been narrative text.” yaitu yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.
3. Conclusion Drawing/ Verification
Dalam

analisis data kualitatif menurut Hiber dan Huberman

adalah penarikan atau kesimpulan.Kesimpulan awal yang ditemukan
masih bersifat sementara,dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya.apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh buktibukti

yang

valid

dan

konsisten

saat

kembali

ke

lapangan

mengumpulkan data,maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.44
E. Sistematika Penulisan

44

Sugiyono,Metode Penelitian kuantiatif,kualitatif,(Bandung:Alfabeta,2016)hlm.246
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Tujuan sistematika penulisan ini adalah memberikan gambaran secara
umum

mengenai

isi

dari

penulisan

ini,sehingga

dapat

terlihat

berkesinambungan antara bab lainnya.
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam

bab

ini

penulis

memaparka

latar

belakang,Rumusan

Masalah,tujuan dan manfaat penelitan, batasan masalah,kerangka
Teori,tinjauan Pustaka dan kerangka Pemikiran.
BAB II: METODE PENELITIAN
Dalam bab ini penulis memaparkan pendekatan penelitian,jenis dan
sumber data,teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini penulis menerangkan lokasi penelitian yang akan diteliti
oleh penulis.
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab

ini

adalah

inti

dari

penelitian,hasil

analisis

data

dan

pembahasan.pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan dan
dianalisis dengan menggunakan alat analsis yang telah disiapkan
BAB V: PENUTUP
Pada bab ini merupakan bagian akhir yang penting berisikan tentang
kesimpulan dan berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada
pihak-pihak tertentu serta penulis mengungkapkan keterbatasan
penelitian

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis Kecamatan Rantau-Rasau
Kecamatan Rantau-Rasau merupakan salah satu Kecamatan yang ada
pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terdiri dari 11 Desa dengan
Jumlah Penduduk 23.504 jiwa.Dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 6.334
Rumah Tangga, Kecamatan Rantau-Rasau terletak pada bukan pesisir laut dan
luas wilayah kecamatan rantau rasau 356,1 km².
berikut Tabel di bawah jumlah Penduduk di kecamatan Rantau-Rasau.
Tabel 3
Jumlah Rumah Tangga,Penduduk,dan Rata-Rata ART di Kecamatan
Rantau-Rasau

No

Desa/
kelurahan

Jumlah
Rumah
Tangga

jumlah
penduduk
Total

Rata-Rata
ART

1

Rantau-Rasau I

712

2519

3,54

2

Rantau-Rasau II

712

2813

3,95

3

Rantau Jaya

834

2925

3,52

4

Bangun Karya

624

2381

3,82

5

Bandar Jaya

1138

4291

3,77

6

Sungai Dusun

66

304

4,61

7
8

Harapan Makmur
Marga Mulya

824
245

2788
978

3,38
3,99

9

Karya Bakti

379

1516

4

10

Pematang Mayan

316

1201

3,8

11

Tri Mulya

484

1788

3,69

23504

3,71

jumlah/ Total
6334
Sumber : kantor Kecamatan Rantau-Rasau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdiri 11 desa / kelurahan,dan
jumlah Rumah Tangga berjumlah 6.334 Rumah Tangga dan jumlah penduduk
36
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sebanyak 23504 jiwa,dan rata-rata Anggota Rumah Tangga (ART) sebanyak
3,71%.
Adapun berikut tabel dibawah ini jumlah penduduk meurut jenis
kelamin di kecamatan Rantau-Rasau
Tabel 4
Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Rantau
Rasau

N
o

Desa
Kelurahan

Jumlah

Penduduk
Perempuan

jumlah
total

1289

120

2519

1444

1369

2813

1470

1455

2925

1216

1165

2381

2174

2117

4291

158

146

304

1424

1364

2788

492

486

978

806

710

1516

627

574

1201

846
11462

1788
23504

laki-laki

(orang)

Rantau-Rasau
1
1
Rantau-Rasau
2
2
Rantau-Jaya
3
Bangun Karya
4
Bandar Jaya
5
Sungai Dusun
6
HarapanMakm
ur
7
Marga Mulya
8
Karya Bakti
9
PematangMay
an
10
Tri Mulya
11

942
Jumlah / Total
12042
Sumber :Kantor kecamatan Rantau-Rasau
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dikecamatan Rantau-Rasau
dengan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 12.042 jiwa dan
jenis kelamin laki-laki sebanyak 11.462 jiwa jadi jumlah kesuluruhan
sebanyak 23.504 jiwa.
Secara administrasi Kecamatan Rantau-Rasau berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara : kecamatan Nipah Panjang
2. Sebelah Selatan: kecamatan Dendang
3. Sebelah Barat

: Kecamatan muara sabak timur

4. Sebelah Timur : kecamatan Berbak.
Berikut tabel dibawah ini letak desa / kelurahan menurut letak geografis di
kecamatan Rantau-Rasau antara lain :
Tabel 5
Letak Desa /Kelurahan Menurut letak geografis di Kecamatan RantauRasau

No Desa / Kelurahan
letak Geografis
1
Rantau-Rasau I
Bukan pesisir
2
Rantau-Rasau II
Bukan pesisir
3
Rantau jaya
Bukan pesisir
4
Bangun karya
Bukan pesisir
5
Bandar Jaya
Bukan pesisir
6
Sungai Dusun
Bukan pesisir
7
Harapan Makmur
Bukan pesisir
8
Marga Mulya
Bukan pesisir
9
Karya Bakti
Bukan pesisir
10
Pematang Mayan
Bukan pesisir
11
Trimulya
Bukan pesisir
Sumber : kantor kecamatan Rantau-Rasau
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Pada Tabel di atas, dapat dilihat dari kondisi Geografis di kecamatan
Rantau-Rasau terdapat 11 desa yang kondisi geografisnya adalah bukan daerah
pesisir.
B. Sejarah Industri Rumah Tangga kerajinan Tas Rajut Tali Kur
Industri Kerajinan Tas Rajut Tali Kur di Kecamatan Rantau-Rasau
merupakan kegiatan produksi yang mengelola bahan dasar tali kur yang
hasilnya disebut dengan rajutan tali kur setelah beberapa proses pembuatannya
tali kur ini dirajut atau di anyam menjadi berbagai barang kerajinan,hasil
produksi kerajinan tali kur ini berupa tas jinjing,tas ransel,dompet dan lainlain.Industri kerajinan tas tali kur di kecamatan rantau-rasau ini mengalami
perkembangan pada tahun 2017 dan menimbulkan jumlah usaha pengrajin di
kecamatan Rantau Rasau meningkat sehingga harga produk tersebut juga
mengalami kenaikan.
Tali kur berasal dari kata tali dan kur, tali adalah suatu alat atau bahan
yang biasanya digunakan untuk mengikat,sedangkan kur berasal dari kata
kooryang artinya coordinator.Jadi menurut kosa kata tali kur adalah tali yang
dipakai seorang koordinator,tali kur ini berarti sebuah tanda atau lambang
tanggung jawab yang dipakai agar pemimpin merasa mempunyai tanggung
jawab besar atas kepercayaan yang diberikan.Namun dengan berkembangnnya
kreatitifitas manusia dalam memanfaatkan suatu barang atau bahan,maka
hingga saat ini tali kur dapat berkembang menjadi sebuah kerajinan tangan
yang berfariasi mulai dari diolah menjadi tas,dompet dan lain-lain.sedangkan
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yang dimaksud penulis ini adalah tali sebagai bahan atau alat yang dirajut dan
diolah menjadi Tas,dompet dan lain sebagainya.
C. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Dinas
Subbagian
program
Sub bagian umum

Kelompok

dan kepegawaian

jabatan
Fungsional
Tertentu

Sub

bagian

keuangan

Bidang

Bidang

Bidang

Bidang

Perdaganga

perindust

Pengelola

pengenda

n

rian
Seksi

lian
Seksi

keamana

distribusi

n
Seksi

barang

pendapat

Seksi

an
Seksi

evaluasi

penerima

Seksi

an dan

penyuluha

penagiha

n dan

n

pemberday

Seksi sarana

Seksi
industri

Seksi bina

tekstil
Seksi

usaha

industri

Seksi
pemasaran
produk

kimia
Seksi
industri
logam dan
mesin

aan
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D. Visi, Misi, Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjung
Jabung Timur
1. Visi
a) Tertib
b) Berdaya saing
c) Maju
d) Berkeadilan
2. Misi
a) Meningkatkan

tertib

berniaga,

perlindungan

konsumen

dan

kemetrologian.
b) Meningkatkan sumber daya aparatur guna mewujudkan pelayanan
pasar sebagai penunjang kinerja enokomi yang berpihak kepada
masyarakat.
c) Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna mewujudkan
perekonomian kota berbasis potensi local menuju kemandirian
daerah.
d) Meningkatkan penerimaan PAD sector retribusi pasar secara
menyeluruh dan berkeadilan.
e) Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasal
dan PKL berkesinambungan dan konsisten dalam mewujudkan
prilaku yang berakhlak dan berbudaya.
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f) Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang terwujudnya
pasar bersih, kondusif dan reperenstatif.
g) Meningkatkan daya saing produk dan pemberdayaan industry
menengah dan kecil melalui pembinaan dan fasilitas sarana dan
prasana secara optimal.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Strategi Pemasaran Indutri Rumah Tangga Kerajinan Tas Rajut Tali
Kur Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Strategi Pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran,
kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran
perusahaan dengan rencana, Pelaksana dan evaluasi yang menyeluruh,
Terpadu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan
yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu
perusahaan.
Dari

hasil

penelitian

yang

dilakukan

dilapangan

pada

pengrajinusaha Tas Rajut Tali kur di kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yaitu menggunakan Strategi Bauran Pemasaran
termasuk

unsur-unsur pemasaran atau dikenal dengan Marketing

Mix.Berikut uraian strategi marketing mix antara lain :
1. Strategi Produk ( Product )
Menurut Philip dan Kotler produk adalah sesuatu yang dapat
ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian untuk di beli dan
untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan
kebutuhan.
Berdasarkan wawancara dengan ibu nunik selaku pengrajin tas
rajut tali kur menuturkan bahwasannya :
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“Iya,karena produk atau bahan yang saya gunakan merupakan
bahan yang berkualitas dan produk yang sudah dihasilkan juga
bisa di pakai dengan awet atau tahan lama.”45
Berdasarkan wawancara dengan ibu Verawati menuturkan
bahwasannya :
“Yaitu banyak macam motifnya seperti ada berbentuk motif
kembang, motif kerang dan motif lainnya.”46
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya produk atau bahan yang digunakan oleh pengrajin usaha tas
rajut tali kur merupakan bahan yang berkualitas dan produk hasil
kerajinanya unik dan menarik dan bisa digunakan dan dipakai dengan
tahan lama dan bisa juga menjadi suatu keunggulan pada produk tas rajut
tali kur dan bentuk desain motif produk pada tas rajut tali kurnya
bermacam-macam seperti ada yang bermotif kembang, motif kerang dan
motif lainnya.
2. Strategi Harga ( Price )
Harga (price) adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan
marketingmix.Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan,
mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya
produk yang ditawarkan.Adapun tujuan penentuan harga secara umum
yaitu

untuk

bertahan

hidup

memaksimalkan

laba

dan

untuk

memperbesarkan market share dan mutu Produk.
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Wawancara dengan ibu nunik sebagai usaha pengrajin tas rajut tali kur,20 mei

2019.
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Wawancara dengan ibu verawati sebagai usaha pengrajin tas rajut tali kur,20 mei

2019.
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Berdasarkan wawancara dengan ibu Rabiyana selaku pengrajin tas
rajut tali kur tersebut menuturkan bahwasannya :
“Harganya bermacam-macam karena banyak macam-macam tas
seperti tas rajut untuk anak-anak,tas jinjingremaja,dewasa dan
dompet,untuk harga tas anak-anak paling mahal 100.000
Rupiah,sedangkan untuk tas dewasa sekitar 65.000-450.000
rupiah,sedangkan harga dompet hanya 50.000 rupiah.47
Berdasarkan wawancara dengan ibu murtini menuturkan bahwasannya :
“iya,karena harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk
yang diberikan dan harganya pun bervariasi mulai dari harga
Rp.50.000 sampai Rp.450.000 dan juga sesuai dengan ukuran dan
kerumitan motif yang dibuat “.48
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya harga pada tasharga tas rajut tali kur bervariasi yaitu dari
harga tas anak-anak ukuran kecil sekitar 100.000 Rupiah dan untuk harga
tas jinjing dewasa ukuran besar sekitar 65000-450.000Rupiah sedangkan
untuk harga dompet sekitar 50.000 Rupiah,dan harga pada tas rajut tali kur
juga bervariasi dan disesuikan dengan ukuran dan tingkat kerumitan pada
motif atau model yang dibuat dan sesuai dengan pesanan konsumen.
3. Strategi Tempat ( Place )
Tempat ( place) adalah penentuan lokasi dan distribusi baik itu
untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik atau gudang.Penentuan lokasi dan
distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting,
hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi yang ada
serta mendistribusikan barang dan jasa.
47

Wawancara dengan ibu Rabiyana sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,22 mei
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Berdasarkan

wawancara

dengan

ibu

Nahira

menuturkan

bahwasanya:
“Lokasinya kurang strategis karena tempat atau lokasinya masih
daerah terpencil dan jauh dari keramaian jadi masih banyak
pelanggan tidak mengetahui tempat pemasaran tas rajut tersebut.49
Pernyataan yang selaras oleh ibu darmawatimenuturkan
bahwasannya :
“iya, kurang strategis karena tempat atau lokasinya masih daerah
terpencil dan jauh untuk dijangkau dari keramaian”50
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya lokasi atau tempat pemasaran pada tas rajut tali kur kurang
strategis dikarenakan lokasi disana masih jauh dari tempat keramaian dan
sulitnya untuk terjangkau oleh transportasi jadi konsumen masih banyak
tidak mengetahui tempat pemasaran pada tas rajut tali kur.
4. Strategi Promosi ( Promotion )
Promosi (Promotion) merupakan sarana untuk menarik dan
mempertahankan

konsumenya.dimana

salah

satu

tujuan

promosi

perusahaan untuk menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan
dan berusaha menarik calon konsumen yang baru.
Berdasarkan wawancara dengan ibu siti Rabiyah menuturkan
bahwasannya :
“yaitu promosi secara langsung seperti dari mulut ke mulut
kemudian menawarkan kepada tetangga-tetangga lainnya ”.51
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Wawancara dengan ibu Nahira sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,25 mei

2019
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Wawancara dengan ibu Darmawati sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,28 mei

2019
51

Wawancara dengan ibu Siti Rabiyah sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,26

mei 2019
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Berdasarkan wawancara dengan ibu Rita Nabila menuturkan
bahwasannya :
“Promosi yang dilakukan yaitu dari mulut ke mulut seperti
memberitahu kepada tetangga disekitar atau menawarkan dengan
ibu-ibu tetangga lainnya. kemudian dilakukan juga promosi
melalui media sosial seperti mempromosikan di media aplikasi fb
dan lainnya”.52
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya promosi yang dilakukan yaitu dengan dua cara seperti
pertama,promosi secara mulut ke mulut dan promosi melalui media sosial,
promosi yang dilakukan secara mulut ke mulut yaitu dengan cara
mempromosikan kepada tetangga-tetangga disekitar kemudian banyak
tetangga-tetangga lainnya merespon positif kepada produk tas rajut tali
kur

tersebut,setelah

itu

dari

satu

masyarakat

mempromosikan

kemasyarakat lainnya begitu hingga seterusnya dan kemudian produk tas
rajut tali kur mulai dikenal oleh masyarakat setempat yaitu di kecamatan
Rantau-Rasau. sedangkan Promosi yang dilakukan dengan cara media
sosial seperti mempromosikan di aplikasi fb dan lain sebagainya.
5. Strategi People atau Orang (SDM)
Sebagian besar jasa, orang merupakan unsur dalam bauran
pemasaran.Bila produksi dapat dipisahkan dengan konsumsi, sebagaimana
dijumpai dalam kebanyakan kasus pemasaran manufaktur, pihak
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manajemen biasanya dapat mengurangi pengaruh langsung sumber daya
manusia terhadap output akhir yang diterima pelanggan.
Berdasarkan wawancara dengan ibu Rabiyana

menuturkan

bahwasannya :
“Ya Sudah cukup lama,yaitu dari tahun 2017 sampai saat ini masih
membuat tas rajut tali kur tetapi sekarang pelanggannyaberkurang
jadi saya membuat tasnya pada saat pelanggan memesan saja.”53
Berdasarkan wawancara dengan ibu hasnawati menuturkan bahwasanya :
“belum pernah ada pelatihan dari perindustrian di kecamatan
rantau-rasau sehingga kami para pengrajin sedikit mengalami
kesulitan untuk memberdayakan usaha atau industri kerajinan
rajutan tali kur.”54
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya pengrajin usaha tas rajut tali kur mulai di kembangkan pada
tahun 2017 dan sampai saat ini masih berwirausaha tas rajut tali
kur.namun pada saat sekarang peminat atau konsumen berkurang dan
mengalami penurunan pada pendapatan Industri Rumah Tangga jadi para
pengrajin hanya bisa memproduksi sesuai dengan pemesanan konsumen
kemudian belum pernah ada dukungan dan pelatihan dari perindustrian
kerajinan di kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga para pengrajin tas
rajut tali kur sedikit mengalami kesulitan untuk memberdayakan usaha
atau industri kerajinan rajutan tali kur.
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Wawancara dengan ibu Rabiyana sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,22 mei
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6. Strategi Proses ( Process)
Merupakan gabungan semua aktifitas umumnya terdiri prosedur,
jadwal, pekerjaan,mekanisme,aktifitas dan hal-hal rutin,dimana jasa-jasa
dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen.
Berdasarkan wawancara dengan ibu Rabiyana menuturkan bahwasannya :
“Prosesnya yaitu pengukuran tali kur di ukur sepanjang 1.5
m,setelah di ukur sama panjang lalu dirajut atau di anyam sampai
membentuk tas dan hasil produksi kerajinan rajutan tali kur
berupa tas jinjing,tas ransel,dompet, dan lain-lainnya”55

Berdasarkan wawancara dengan

ibu

darmawati

menuturkan

bahwasannya:
“Prosesnya cukup membutuhkan waktu yang lama dan jika ukuran
tas ny besar dan modelnya agak sulit akan membutuhkan waktu
lama,biasanya saya membuat 1 tas yg ukuran kecil atau dompet
lebih kurang tiga-empat hari sedangkan untuk ukuran tas yang
besar lebih kurang enam hari”56.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya kerajinan tas rajut tali kur merupakan kegiatan produksi
yang mengolah bahan dasar tali kur yang mana hasilnya disebut dengan
rajutan tali kur.Adapun proses awalnya dengan cara pengukuran tali kur
yang sama panjang kemudian di rajut menjadi berbagai barang kerajinan
yang hasil

kerajinan rajutan tali kur berupa tas anak-anak,tas jinjing

dewasa dan bentuk dompet. Adapun waktu yang dibutuhkan proses
pembuatannya pada tas anak-anak,dompet ukuran kecil membutuhkan
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Wawancara dengan ibu Rabiyana sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,22mei

2019
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Wawancara dengan ibu Darmawati sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,25 mei
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waktu tiga-empat hari sedangkan ukuran tas jinjing dewasa membutuhkan
waktu enam hari.
7. Costumer Service ( pelayanan Konsumen )
Merupakan aktifitas untuk memberikan kegunaan waktu dan
tempat termasuk pelayanan pra-transaksi, saat transaksi dan pasca
transaksi,oleh karena itu kegiatan pendahuluannya harus sebaik mungkin
sehingga konsumen memberikan respon yang positif dan menunjukkan
loyalitas yang tinggi.
Berdasarkan wawancara dengan ibu nurhayati menuturkan bahwasannya :
“Harus Ramah terhadap pelanggan dan memberikan pelayanan
yang baik dan jujur dan harus bisa juga meyakinkan kepada
konsumen dalam menawarkan produk tersebut.”57

Pernyatan yang selaras oleh ibu Nahira menuturkan Bahwasannya :
“Memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada pelanggan dan
bisa meyakinkan kepada pelanggan dalam menawarkan produk”.58
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya memberikan pelayanan yang baik dan jujur terhadap
pelanggan,maksut dari pelayanan yang baik yaitu memberikan penurunan
harga atau diskon kepada pelanggan yang sudah membeli produk tas rajut
tali kur dan juga harus bisa meyakinkan kepada konsumen dalam
menawarkan produk tersebut.
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Wawancara ibu Nurhayati sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur 28 mei 2019
Wawancara ibu Nahira sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur 28 mei 2019
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B. Hambatan-Hambatan dalam Strategi Pemasaran Industri Rumah
Tangga Kerajinan Tas Rajut Tali Kur.
1. Hambatan Produk
Berdasarkan wawancara dengan ibu Nunik menuturkan bahwasannya:
“ Iya ada,karena kurangnya Toko atau penjualan bahan tas Rajut
tali kur jadi karena bahan baku dan warna yang terbatas,mengalami
kesulitan dalam melayani pesanan tas dan warna yang sesuai
dengan keinginan konsumen karena harus keluar daerah untuk
mendapatkan bahan baku dan warna yang lengkap dan harga yang
cukup murah dibandingkan harga di pasaran”59
Berdasarkan wawancara dengan ibu Verawati menuturkan
bahwasannya :
“iya ada,terutama pada ukuran dan desain atau motifnya yang
cukup rumit akan membutuhkan ketelitian dalam mengrajut dan
menganyam tas tali kur tersebut dan prosesnya pun membutuhkan
waktu yang lama dan kurangnya motif atau desain dalam produk
tas rajut tali kur ”.60
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya hambatan produk pada tas rajut tali kur adalah kurangnya
Toko atau penjualan pada bahan tas rajut tali kur seperti pada bahan baku
tali kur dan warna tali kur sehingga mengalami kesulitan dalam melayani
pesanan tas dan warna yang sesuai dengan keinginan konsumen karena
untuk mendapatkan bahan baku dan warna tali kur yang lengkap
pengrajin harus membeli di luar daerah dan harga bahan tali kuryang
cukup murah dibandingkan dengan harga pasaran kemudian dari segi
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Wawancara ibu Nunik sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,20 mei 2019
Wawancara ibu verawati sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,20 mei 2019

60

52

desain atau motif yaitu kurangnya motif dalam produk tas rajut tali kur
dan mengalami kesulitan dalam desain atau motif pada tas rajut tali kur
yang dibuat karena membutuhkan ketelitian dalam mengrajut atau
menganyam dan membutuhkan proses waktu yang lama.
2. Hambatan Harga
Berdasarkan wawancara dengan ibu Rabiyana Bahwasannya :
“Tidak ada,karena harga tas rajut tali kur yang kami tawarkan
relatif murah dan harganya pun mengikuti harga pasar .”61
Berdasarkan wawancara dengan ibu murtini Bahwasannya :
“Tidak ada,karena harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas
poduk yang ditawarkan kepada konsumen,sehingga pihak
konsumen tidak ada komplain dalam pembelian produk tas rajut
tali kur “.62
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya tidak ada hambatan terhadap harga tas rajut tali kur,karena
harga tas rajut yang ditawarkan sesuai dengan harga pesaing lainnya dan
juga mengikuti harga yang dipasarkan,selain itu produk yang kami
tawarkan yaitu produk yang berkualitas oleh sebab itu kualitas akan
disesuaikan oleh harga sehingga pihak konsumen tidak ada komplain
dalam pembelian produk tas rajut tali kur.
3. Hambatan lokasi
Berdasarkan wawancara dengan ibu Nahira menuturkan bahwasannya
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Wawancara dengan ibu Rabiyana sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,22 mei
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“Ada,yaitu lokasi atau tempatnya usaha pengrajin tas rajut tali
kurkurang strategisdikarenakan lokasinya masih daerah yang
terpencil atau masih jauh dari tempat keramaian atau kota”63
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannyahambatan pada lokasi usaha tas rajut tali kur yaituakses yang
kurang memadai dan masih jauh dari tempat keramaian atau kota sehinnga
tidak mudah untuk di jangkau oleh transportasi oleh sebab itu kurangnya
strategis dalam pemasaran produk tas rajut tali kur.
4. Hambatan Promosi
Berdasarkan wawancara dengan ibu Rabiyana menuturkan
bahwasannya:
“iya ada,yaitu kurangnya pemahaman saya tentang mengenai cara
berpromosi yang secara efesien dan efektif karena Promosi yang
dilakukan hanya melalui mulut ke mulut dengan promosi secara
tradisional dan promosi secara media sosial masih kurang ”64
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya hambatan promosi dalam pemasaran tas rajut tali kur
kurangnya pemahaman tentang cara berpromosi yang secara efesien dan
efektif dikarenakan promosi yang dilakukan para pengrajin masih secara
tradisisonal atau masih secara langsung seperti dari mulut ke mulut yaitu
dengan memberitahu dan menawarkan produk kepada orang lain dan
promosi melalui media sosialnya masih kurang seperti aplikasi fb dan
lainnya.
5. Hambatan people atau orang (SDM)
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Wawancara dengan ibu Nahira sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur,28 mei
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Berdasarkan wawancara dengan ibu siti Rabiyah menuturkan
bahwasannya :
“iya ada,yaitu kurangnya tenaga pekerja pada pengrajin tas rajut
tali kur karena masih individu atau perorangan jadi dalam proses
pembuatanya membutuhkan waktu yang lama”65
Berdasarkan wawancara dengan ibu hasnawati menuturkan
bahwasannya :
“Belum pernah adanya pelatihan khusus dari dinas peridustrian
kerajinan di kabupaten tajung jabung timur sehingga kami sedikit
kesulitan dalam mencari motif atau desain yang baru.66
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya hambatan dalam SDM

pada tas rajut tali kur yaitu

kurangnya terhadap tenaga pekerja pada pengrajin tas rajut tali kur karena
didalam pembuatannya masih secara sederhana yaitu dengan kerajinan
tangan ( handmade) dan tenaga pekerjanya masih idividu atau perorangan
sehingga dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama
kemudian belum pernah adanya pelatihan khusus dari dinas peridustrian
kerajinan di kecamatan rantau-rasau sehinnga para pengrajin tas rajut tali
kur mengalami sedikit kesulitan dalam mengkreasi motif atau desain yang
baru dan lebih unik.
6.

Hambatan Proses
Berdasarkan wawancara dengan ibu Rabiyana menuturkan
bahwasannya:
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“iya ada,karena proses dalam pembuatannya cukup rumit,dan harus
teliti dalam proses menganyam atau merajutnya maka dari itu
proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama.”67

Berdasarkan wawancara dengan

ibu darmawati menuturkan

bahwasannya
“ada,seperti keinginan konsumen meminta untuk tingkat ukuran
dan desain motifnya cukup rumit, oleh karena itu harus teliti
dalam mengrajut tas rajut tali kur sehingga membutuhkan waktu
yang lama.”68
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya hambatan dalam proses adalah proses pembuatannya yang
cukup rumit dan sulit karena dalam proses mengayam atau merajutnya
harus membutuhkan ketelitian dan keahlian kerajinan tangan sehingga di
dalam proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama Dan
belum adanya pelatihan keterampilan dari dinas Perindustrian di kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
Adapun peralatan yang digunakan dalam pembuatan tas rajut tali kur
masih sederhana yaitu sebagai berikut :
a. Gunting
b. Mancis atau korek api
c. Jarum dan benang jahit
d. Meteran.
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Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan
tas aau dompet yaitu sebagai berikut :
a. Tali kur
b. Aksesoris
c. Kain poring ( untuk dalaman tas )
d. Resleting
e. Gagang tas
7. Hambatan Pelayanan Konsumen
Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurhayati Bahwasannya:
“Tidak ada,karena mayoritas pelanggan atau ibu-ibu yang membeli
tas rajut tali kur tidak kecewa dan tidak protes dalampembelian tas
tersebut karena produk yang kami jual memuaskan hati
pelanggan”69
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya tidak ada hambatan dalam pelayanan konsumen, karena
pelayanan konsumen yang di berikan kepada pelanggan adalah pelayanan
yang baik,baik itu dalam tutur kata,etika maupun proses dalam pembeliannya
karena pihak konsumen keinginannya terpenuhi dan sesuai dengan pemesanan
pelanggan

sehingga pihak konsumen tidak ada komplain atau protes dalam

pelayanan produk pada tas rajut tali kur.
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C. Solusi dalam Strategi Pemasaran industri Rumah Tangga kerajinan tas
rajut tali kur
1. Strategi Produk
Berdasarkan wawancara dengan ibu nunik menuturkan bahwasannya:
“dengan cara memperbanyak stok bahan baku dan warna tali kur di toko
supaya tidak kekurangan stok bahan tali kur pada usaha pengrajin tas
rajut tali kur”70
Berdasarkan wawancara dengan ibu Rabiyana menurutkan bahwasannya :
“yaitu dengan cara mengadakan pelatihan dari dinas perindustrian di
kabupaten tanjung jabung timur sehingga akan lebih mudah menciptakan
desain dan motif yang baru dan lebih unik.71

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya solusi dalam produk pada tas rajut tali kur yaitu dengan cara
memperbanyak stok bahan baku dan warna tali kur di toko penjual tas rajut tali
kur supaya tidak mengalami kekurangan stok bahan tali kur dan warna tali kur
sehingga para pengrajin usaha tas rajut tali kur di kecamtan Rantau Rasau
akan lebih mudah untuk

dicari dan membeli bahan tali kur kemudian

mengadakan pelatihan dari dinas perindustrian di kabupaten tanjung jabung
timur karena adanya pelatihan dari dinas perindustrian akan menambah
pengetahuan para pengrajin usaha tas rajut tali kur dan lebih mudah dalam
menciptakan desain dan motif yang baru dan lebih unik.
2. Strategi lokasi atau tempat
Berdasarkan wawancara dengan ibuk marlina menuturkan bahwasannya :
70
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Wawancara dengan ibu Nunik sebagai usaha pengrajin tas rajut talikur, 22 mei
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“yaitu dengan tempat yang strategis efektif dan efesien karena dengan
tempat nya seperti itu konsumen akan lebih tertarik pada produk kita dan
lebih muda untuk di jangkau dan juga memperbanyak saluran distribusi
baik distibusi secara langsung maupun tidak langsung.”72
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya solusi dalam lokasi atau tempat pemasaran pada tas rajut tali kur
yaitu dengan cara mencari tempat yang strategis efektif dan efesien karena
dengan lokasinya yang strategis maka akan lebih mudah konsumen untuk
menjangkau dan lebih tertarik pada produk tas rajut tali kur kemudian juga
memperbanyak saluran distribusi baik distibusi secara langsung maupun tidak
langsung.misalnya saluran ditribusi secara langsung penyaluran produk yang di
beli oleh konsumen langsung sampai diantar dirumah atau

antar

alamat.sedangkan distribusi secara tidak langsung yaitu dengan cara melalui
perantara orang luar untuk membantu menyalurkan barang-barang kepada
konsumen.
3. Strategi Promosi
Berdasarkan wawancara dengan ibu Wati menuturkan bahwasannya :
“Yaitu dengan cara memperbanyak promosi suatu produk seperti promosi
di media sosial yaitu periklanan,koran dan brosur kemudian menciptakan
pameran atau pasar khusus pada produk tas rajut tali kur karena pada
umumnya tas rajut tali kur masih banyak orang yang tidak mengetahui
pemasarannya maka dari itu perlu adanya pasar khusus pameran tas rajut
tali kur.”73
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya

solusi

dalam

promosi

peneliti

menyarankan

dengan

memperbanyak promosi suatu produk seperti promosi secara langsung yaitu
72

Wawancara dengan ibu marlina sebagai pengrajin tas rajut tali kur,26 mei 2019.
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dengan cara mengikuti pameran di suatu bazar,menitipkan pada tempat usaha
umum atau toko yang dijangkau konsumennya ramai,mengadakan pasar
khusus tas rajut tali kur kemudian mengikuti perkembangan promosi melalui
media sosial seperti periklanan,koran dan brosur.
4. Strategi SDM / Orang
Berdasarkan

wawancara

dengan

ibu

Rita

Nabila

menuturkan

Bahwasannya:
“Yaitu dengan cara memperbanyak tenaga pekerja atau para pengrajin
tas rajut tali kur supaya dalam proses pembuatan dan pengerjaannya lebih
cepat dan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama”74
Berdasarkan wawancara ibu nurhayati menuturkan bahwasannya :
“dengan cara mengadakan pelatihan khusus dari dinas perindustrian di
kabupaten tanjung jabung timur sehingga akan
lebih
mudah
75
menciptakan desain dan motif yang baru dan lebih unik.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya solusi dalam SDM ialah dengan cara memperbanyak para
tenaga pekerja atau karyawan pada pengrajin tas rajut tali kur, karena
dengan

banyaknya

karyawan

maka

proses

pembuatannya

dan

pengerjaannya akan lebih mudah dan cepat untuk memproduksi tas rajut tali
kur sehingga tidak membutuhkan proses dan waktu yang lama, biasanya
dalam jangka waktu tiga hari hanya menghasilkan untuk satu tas saja karena
adanya penambahan tenaga pekerja bisa menghasilkan tiga sampai lima
buah tas dalam sehari kemudian mengadakan pelatihan khusus dari dinas
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perindustrian di kabupaten tanjung jabung timur sehingga akan

lebih

mudah menciptakan desain dan motif yang baru dan lebih unik .
5. Strategi Proses
Berdasarkan wawancara dengan ibu Verawati menuturkan
bahwasannya:
“Yaitu dengan cara menciptakan mesin pengrajut tas tali kur
secara modern karena karena selama ini proses pembuatannya
masih secara manual atau (handmade) atau kerajinan dengan
tangan”76
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis oleh peneliti
bahwasannya solusi dalam proses adalah dengan cara menciptakan dan
memanfaatkan kemajuan teknologi seperti menciptakan mesin pengrajut
pada tas rajut tali kurkarena selama ini proses pembuatannya masih secara
manual atau (handmade) atau kerajinan dengan tangan oleh karena itu
diciptakan mesin pengrajut tas raju tali kur sehingga para pengrajin akan
lebih mudah dalam proses pembuatannya dan tidak membutuhkan waktu
yang lama.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Strategi pemasaran

pada

usaha kerajinan tas rajut tali kur yaitu

menggunakan strategi bauran pemasaran atau Marketing Mix yang
terdiri dari 7P yaitu product ( product),Harga ( Price),Tempat (Place),
Promosi ( Promotion ),orang atau SDM( people),Proses( Process)dan
pelayanan Konsumen ( Costumer Service ).
2. Hambatan dalam strategi pemasaran tas rajut tali kur yaitu ada
beberapa hambatan seperti pada hambatan produk,yaitu kurangnya
bahan baku dan warna tali kur jadi para pengrajin mengalami kesulitan
dalam memperlancaar usahanya,sedangkan dalam bentuk desain atau
motifnya yang cukup rumit sehinnga membutuhkan ketelitian dalam
mengrajut dan menganyam tas rajut tali kur kemudian kurangnya
promosi yang dilakukan dan akses yang kurang memadai akan
membuat para pengusaha mengalami kesulitan dalam memasarkan
hasil kerajinannya, lokasinya yang kurang strategis pada pemasaran tas
rajut tali kur,orang atau SDM kurangnya terhadap tenaga pekerja pada
pengrajin tas rajut tali

kur dan proses dalam pembuatannya yang

cukup rumit dan sulit karena dalam proses mengayam atau merajutnya
harus membutuhkan ketelitian dan keahlian kerajinan tangan
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(handmade ) sedangkan pada strategi harga dan pelayanan konsumen
yang tidak ada hambatan dalam pemasaran tas rajut tali kur.
3. Solusi

dalam

strategi

pemasaran

pada

tas

rajut

tali

kur

diantaranya,strategi produk dengan cara memperbanyak stock bahan
tali kur di toko sedangkan tempat dan lokasi sudah strategis dan sudah
dijangkau oleh transportasi, kemudian Promosi yang dilakukan sudah
diterapkan dengan baik dengan cara promosi secara efesien dan efektif
seperti memperbanyak promosi suatu produk seperti promosi secara
langsung yaitu dengan cara mengikuti pameran di suatu bazar,
mengadakan pasar khusus tas rajut tali kur kemudian mengikuti
perkembangan promosi melalui media sosial seperti periklanan,koran
dan brosur dan SDM juga sudah memperbanyak para tenaga pekerja
sehingga pembuatan produksinya lebih cepat dan tingkat kesulitan
yang rendah dan menciptakan mesin pengrajut tas rajut tali kur secara
modern kemudian dalam proses pembuatannya dengan cara mengikuti
pelatihan tas rajut tali kur sehingga akan

lebih

mudah untuk

menciptakan desain dan motif yang baru dan lebih unik.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran
yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, berkaitan dengan
Analisis Strategi Pemasaran Industri Rumah Tangga Tas Rajut Tali kur di
Kecamatan Rantau-Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun
syarat-syarat yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
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1. Bagi Praktisi
Agar lebih baik lagi dalam Strategi Pemasaran tas rajut tali kurdan dapat
berinovasi dengan menciptakan produk-produk kerajinan tas rajut tali kur
yang baru, dan tetap menjaga kualitas dari produk-produk yang sudah
dihasilkan.
2. Bagi Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan
dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan peneliti selanjutnya dalam
melakukan penelitian tentangAnalisis Strategi pemasaran industri Rumah
Tangga Tas Rajut Tali kur di kecamatan Rantau-Rasau kabupaten tanjung
jabung timur. Meski penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan banyak
kekurangannya karena peneliti dalam penelitiannya mengalami berbagai
kendala

dalam

perusahaan.

pencarian

informasi

karena

menyangkut

rahasia
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LAMPIRAN PERTANYAAN
Hari/tgl :
Waktu :
Nama informan :
Jabatan :
1. Produk (product)
a. Apakah produk tas rajut tali kur terbuat dari bahan yang berkualitas ?
b. Bagaimana desain dalam produk tas rajut tali kur ?
2. Harga (price)
a. Berapakah harga tas rajut tali kur yang ibu tawarkan kepada pelanggan ?
b. Apakah harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan kualitas
produk yang ditawarkan pada konsumen ?
3. Lokasi (place)
a. Apakah

lokasi di Kecamatan Rantau Rasau merupakan lokasi yang

strategis dalam pemasaran tas rajut tali kur ?
4. Promosi (promotion)
a. Bagaimana promosi yang dilakukan dalam pemasaran tas rajut tali kur ?
b. Promosi dalam bentuk apa saja yang dilakukan dalam pemasaran tas rajut
tali kur ?
5. Orang (people)
a) Sudah berapa lama ibu memulai usaha tas rajut tali kur ?
b) Apakah sudah pernah ada pelatihan dari dinas perindustrian dari
kabupaten tajung jabung timur ?
6. Proses ( process)
a. Bagaimana proses pembuatan tas rajut tali kur ?
b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan tas rajut tali kur ?
7. Pelayanan Konsumen (Costumer service)
a.

Bagaimana sikap ibu dalam menawarkan produk tas rajut tali kur kepada
pelanggan ?

8. Hambatan Produk :
a. Apakah ada hambatan dalam pemasaran produk pada tas rajut tali kur ?

b. Apakah ada hambatan dalam desain atau motif dalam pembuatan produk
tas rajut tali kur?
9. Hambatan Harga :
a.

Apakah ada hambatan mengenai harga pada tas rajut tali kur ?

b. Apakah ada hambatan mengenai harga yang ditawarkan sesuai dengan
kualitas produk yang ditawarkan pada konsumen ?
10. Hambatan lokasi :
a. Apakah ada hambatan lokasi dalam pemasaran tas rajut tali kur ?
11. Hambatan promosi :
a. Apakah ada hambatan promosi yang dilakukan dalam pemasaran tas rajut
tali kur ?
12. Hambatan SDM / orang
a. Apakah ada hambatan pada sumber daya manusia dalam pemasaran tas
rajut tali kur ?
b. Apakah sudah pernah ada pelatihan dari dinas perindustrian dari
kabupaten tajung jabung timur?
13. Hambatan proses
a. Apakah ada hambatan dalam proses pembuatan tas rajut tali kur ?
b. Adakah hambatan dalam proses waktu dalam pembuatan tas rajut tali kur ?
14. Apakah ada hambatan pada costumer service dalam pemasaran tas rajut tali
kur ?
15. Bagaimana solusi dalam strategi pemasaran produk dan desain atau motif
pada produk tas rajut tali kur?
16. Bagaimana solusi dalam strategi pemasaran lokasi ?
17. Bagaimana solusi dalam strategi pemasaran promosi ?
18. Bagaimana solusi dalam strategi pemasaran sumber daya manusia?
19. Bagaimana solusi dalam strategi pemasaraan proses pada pembuatan tas rajut
tali kur ?

LAMPIRAN PERTANYAAN

Hari/tgl :
Waktu :
Nama informan :
Jabatan :
1. Produk (product)
P: Apakah produk tas rajut tali kur terbuat dari bahan yang berkualitas ?
I :iya,karena produk atau bahan yang kami saya gunakan merupakan
bahan yang berkualitas dan produk yang sudah dihasilkan juga bias
dipakai dengan awet dnan tahan lama.
P : Bagaimana desain dalam produk tas rajut tali kur ?
I : yaitu banyak macam motifnya seperti ada berbentuk motif kembang,
motif kerang dan motif lainnya.
2. Harga ( price )
P: Berapakah harga tas rajut tali kur yang ibu tawarkan kepada pelanggan?
I : Harganya bermacam-macam karena banyak macam-macam tas seperti
tas rajut untuk anak-anak,tas jinjing remaja,dewasa dan dompet,untuk
harga tas anak-anak paling mahal 100.000 Rupiah,sedangkan untuk tas
dewasa sekitar 65.000-450.000 rupiah,sedangkan harga dompet hanya
50.000 rupiah.
P : Apakah harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan
kualitas produk yang ditawarkan pada konsumen ?
I : iya,karena harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk yang
diberikan dan harganya pun bervariasi mulai dari harga Rp.50.000 sampai
Rp.450.000 dan juga sesuai dengan ukuran dan kerumitan motif yang
dibuat.
3. Lokasi (place)
P: apakah lokasi di kecamatan Rantau Rasau merupakan lokasi yang
strategis dalam pemasaran tas rajut tali kur ?

I : Lokasinya kurang strategis karena tempat atau lokasinya masih daerah
terpencil dan jauh dari keramaian jadi masih banyak pelanggan tidak
mengetahui tempat pemasaran tas rajut tersebut.
4. Promosi ( Promotion )
P : Promosi dalam bentuk apa saja yang dilakukan dalam pemasaran tas
rajut tali kur ?
I : yaitu promosi secara langsung seperti dari mulut ke mulut dan promosi
melalui media sosial
P: Bagaimana promosi yang dilakukan dalam pemasarantas rajut tali kur ?
I : Promosi yang dilakukan yaitu dari mulut ke mulut seperti memberitahu
kepada tetangga disekitar atau menawarkan dengan

ibu-ibu tetangga

lainnya kemudian dilakukan juga promosi melalui media sosial seperti
mempromosikan di media aplikasi fb dan lainnya.
5. Orang (people)
P : Sudah berapa lama ibu memulai usaha tas rajut tali kur ?
I : Ya Sudah cukup lama,yaitu dari tahun 2017 sampai saat ini masih
membuat tas rajut tali kur tetapi sekarang pelanggannya berkurang jadi
saya membuat tasnya pada saat pelanggan memesan saja.
P : Apakah sudah pernah ada pelatihan dari dinas perindustrian dari
kabupaten tajung jabung timur ?
I : belum pernah ada pelatihan dari perindustrian di kecamatan rantaurasau sehingga kami para pengrajin sedikit mengalami kesulitan untuk
memberdayakan usaha atau industri kerajinan rajutan tali kur.
6. Proses
P: Bagaimana proses pembuatan tas rajut tali kur ?
I : Prosesnya yaitu pengukuran tali kur di ukur sepanjang 1.5 m,setelah di
ukur sama panjang lalu dirajut atau di anyam sampai membentuk tas dan
hasil

produksi kerajinan rajutan tali kur berupa tas jinjing,tas

ransel,dompet, dan lain-lainnya.
P:Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan tas rajut tali kur?

I : Prosesnya cukup membutuhkan waktu yang lama dan jika ukuran tas
ny besar dan modelnya agak sulit akan membutuhkan waktu lama,
biasanya saya membuat 1 tas yg ukuran kecil atau dompet lebih kurang
tiga-empat hari sedangkan untuk ukuran tas yang besar lebih kurang enam
hari.
7. Pelayanan Konsumen (Costumer service)
P: Bagaimana sikap ibu dalam menawarkan produk tas rajut tali kur
kepada pelanggan ?
I: Harus Ramah terhadap pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik
dan jujur dan harus bias juga meyakinkan kepada konsumen dalam
menawarkan produk tersebut.
8. hambatan Produk
P: Apakah ada hambatan dalam pemasaran produk pada tas rajut tali kur ?
I : Iya ada,karena kurangnya Toko atau penjualan bahan tas Rajut tali kur
jadi karena bahan baku dan warna yang terbatas, mengalami kesulitan
dalam melayani pesanan tas dan warna yang sesuai dengan keinginan
konsumen karena harus keluar daerah untuk mendapatkan bahan baku dan
warna yang lengkap dan harga yang cukup murah dibandingkan harga di
pasaran.
P : Apakah ada hambatan dalam desain atau motif dalam pembuatan
produk tas rajut tali kur?
I : iya ada,terutama pada ukuran dan desain atau motifnya yang cukup
rumit akan membutuhkan ketelitian dalam mengrajut dan menganyam tas
tali kur tersebut dan prosesnya pun membutuhkan waktu yang lama dan
kurangnya motif atau desain dalam produk tas rajut tali kur.
9. Hambatan Harga
P: Apakah ada hambatan mengenai harga pada tas rajut tali kur ?
I: Tidak ada, karena harga tas rajut tali kur yang kami tawarkan relatif
murah dan harganya pun mengikuti harga pasar.

P : Apakah ada hambatan mengenai harga yang ditawarkan sesuai dengan
kualitas produk yang ditawarkan pada konsumen ?

I : Tidak ada,karena harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas poduk
yang ditawarkan kepada konsumen,sehingga pihak konsumen tidak ada
komplain dalam pembelian produk tas rajut tali kur.`
10. P: Apakah ada hambatan lokasi dalam pemasaran tas rajut tali kur ?
I: Ada,yaitu lokasi atau tempatnya usaha pengrajin tas rajut tali kur kurang
strategis dikarenakan lokasinya masih daerah yang terpencil atau masih
jauh dari tempat keramaian atau kota.
11. Hambatan Promosi
P: Apakah ada hamabatan promosi dalam pemasaran tas rajut tali kur ?
I: iya ada,yaitu kurangnya pemahaman saya tentang mengenai cara
berpromosi yang secara efesien dan efektif karena promosi yang dilakukan
hanya melalui mulut ke mulut dengan promosi secara tradisional.
12. Hambatan sumber daya manusia atau orang
P: Apakah ada hambatan pada sumber daya manusia dalam pemasaran tas
rajut tali kur ?
I : iya ada,yaitu kurangnya tenaga pekerja pada pengrajin tas rajut tali kur
karena masih individu atau perorangan jadi dalam proses pembuatanya
membutuhkan waktu yang lama.
P : Apakah sudah pernah ada pelatihan dari dinas perindustrian dari
kabupaten tajung jabung timur?
I :,belum pernah adanya pelatihan khusus dari dinas peridustrian kerajinan
di kabupaten tajung jabung timur sehingga kami sedikit kesulitan dalam
mencari motif atau desain yang baru.
13. Hambatan Proses
P: Apakah ada hambatan dalam proses pembuatan ta srajut tali kur ?
I: iya ada,karena proses dalam pembuatannya cukup rumit,dan harus teliti
dalam proses menganyam atau merajutnya maka dari itu proses
pembuatannya membutuhkan waktu yang lama.

P : Adakah hambatan dalam proses waktu dalam pembuatan tas rajut tali
kur ?
I : ada,seperti keinginan konsumen meminta untuk tingkat ukuran dan
desain motifnya cukup rumit, oleh karena itu harus teliti dalam mengrajut
tas rajut tali kur sehingga membutuhkan waktu yang lama.
14. P: Apakah ada hambatan pada costumer service dalam pemasaran tas rajut
tali kur ?
I : Tidak ada,karena mayoritas pelanggan atau ibu-ibu yang membeli tas
rajut tali kur tidak kecewa dan tidak protes dalam pembelian tas tersebut
karena produk yang kami jual memuaskan hati pelanggan.
15. P: Bagaimana solusi produk dalam pemasaran tas raju tali kur ?
I : dengan cara memperbanyak stock bahan baku dan warna tali kur di
toko supaya tidak kekurangan stock bahan tali kur pada usaha pengrajin
tas rajut tali kur.
P: bagaimana solusi dalam desain atau motif yang rumit pada produk tas
rajut tali kur?
I : yaitu dengan cara mengadakan pelatihan dari dinas perindustrian di
kabupaten tanjung jabung timur sehingga akan lebih mudah menciptakan
desain dan motif yang baru dan lebih unik.
16. P: Bagaimana solusi dalam strategi pemasaran lokasi ?
I: yaitu dengan tempat yang strategis efektif dan efesien karena dengan
tempat nya seperti itu konsumen akan lebih tertarik pada produk kita dan
lebih muda untuk di jangkau dan juga memperbanyak saluran distribusi
baik distibusi secara langsung maupun tidak langsung.
17. P: Bagaimana solusi dalam strategi pemasaran promosi ?
I: Yaitu dengan cara memperbanyak promosi suatu produk seperti media
periklanan,koran dan brosur kemudian menciptakan pameran atau pasar
khusus pada produk tas rajut tali kur karena pada umumnya tas rajut tali
kur masih banyak orang yang tidak mengetahui pemasarannya maka dari
itu perlu adanya pasar khusus pameran tas rajut tali kur.

18. P: Bagaimana solusi dalam strategi pemasaraan sumber daya manusia?
I: Yaitu dengan cara memperbanyak para pekerja atau para pengrajin tas
rajut tali kur supaya dalam proses pembuatan dan pengerjaannya lebih
mudah dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak.

19. P: Bagaimana solusi dalam strategi pemasaraan proses pada pembuatan tas
rajut tali kur?
I : Yaitu dengan cara menciptakan mesin pengrajut tas tali kur secara modern
karena karena selama ini proses pembuatannya masih secara manual atau
(handmade).
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