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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri merupakan suatu bagian yang penting di dalam perekonomian 

khususnya di Indonesia, pertumbuhan suatu industri akan berdampak kepada 

penyerapan tenaga kerja sehingga menurunkan tingkat kemiskinan di suatu 

nengara. Definisi industri menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tentang 

perindustrian adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun 

dan perekayasaan industri. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak 

hanya membutuhkan kebutuhan sandang, pangan dan papan, namun manusia 

juga membutuhkan berbagai jenis kebutuhan lainnya sesuai dengan kemajuan 

zaman yang ia alami. Maka secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dapat 

kita lihat terdapat peredaran berbagai macam barang dalam masyarakat untuk 

memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, dalam berbagai macam dan 

jenisnya. Tentu hal tersebut merupakan hasil kerja pengolahan manusia 

dengan bantuan peralatan yang ada. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Industri dikelompokkan menjadi 

industri rumahan, industri kecil, industri menengah dan industri besar dan dari 

masing-masing kelompok tersebut dikategorikan berdasar jumlah tenaga kerja. 

Jumlah tenaga kerja di dalam industri rumahan berada di antara 1-4 orang, 
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industri kecil berada di antara 5-19 orang, industri sedang berada di antara 20-

99 orang, dan industri besar memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau 

lebih.  Berdasarkan buku katalog sentra industry potensial di kota Semarang 

tahun 2013, dalam industry tas terdapat lima puluh delapan industri yang 

bergerak di industry ini. Salah satu industri kecil di kota Semarang adalah JF 

bags. JF bags merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang industry tas. 

Tas adalah salah satu barang utama yang diperlukan dalam kehidupan sehari- 

hari, hal tersebut dikarenakan tas memiliki banyak manfaat yaitu untuk 

membawa barang agar dapat dibawa kemanapun kita pergi hingga untuk 

memenuhi kebutuhan fashion seseorang. Seiring dengan berkembangnya 

dunia fashion, mulai dari segi bentuk, warna hingga kualitas dapat menarik 

daya beli masyarakat. Saat  ini industry tas dianggap masih berpotensi untuk 

terus dikembangkan kedepannya, dan hal ini lah yang menarik minat para 

pengusaha untuk terjun kedalam industry ini. 

Pengembangan adalah suatu kegiatan yang selalu di butuhkan di dalam 

dunia usaha, pengembangan usaha perlu terus dilakukan supaya perusahaan 

dapat berkembang serta dapat menghadapi persaingan yang terjadi. Menurut 

Ginanjar Kartasasmita dalam Rini, Harsi Puspita (2011) terdapat beberapa 

aspek yang dapat di tingkatkan untuk mengembangkan usaha yaitu modal, 

teknologi, manajemen, pasar, kewirausahaan, kelembagaan dan kemitraan 

usaha. 
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JF bags adalah usaha yang didirikan oleh bapak Judy dan ibu Frances 

sejak tahun 2012 lalu. bapak Judy adalah seseorang yang memiliki latar 

belakang keluarga pengusaha sandal dan sepatu di kota Semarang, pada 

mulanya bapak Judy juga mencoba usaha dibidang industri sandal dan sepatu 

namun tidak bertahan lama dikarenakan untuk menjalankan usaha dibidang 

industri tersebut membutuhkan modal yang cukup besar. Kemudian setelah 

berdiskusi dengan istrinya yaitu ibu Frances yang memiliki latar belakang 

desainer dan hobi mengkoleksi tas, bapak Judy dan ibu Frances memutuskan 

untuk bekerjasama mendirikan usaha dibidang industri tas yang diberi nama 

JF bags. Kemudian seiring berjalannya usaha yang mereka jalani, pada tahun 

2015 bapak Judy mulai mendaftarkan JF bags sebagai IKM binaan Dinas 

Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) baik tingkat 

kota hingga provinsi. Selama mengikuti binaan, JF bags rutin difasilitasi untuk 

mengikuti pelatihan dan menghadiri pameran di berbagai kota hingga 

provinsi. Disamping itu bapak Judy  dan ibu Frances juga rutin menghadiri 

pameran yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

Jawa Tengah. Setelah produknya cukup dikenal, guna memperluas cakupan 

usahanya, saat ini bapak Judy dan ibu Frances mulai menciptakan produk 

selain tas yaitu dompet. Berikut merupakan produk yang dihasilkan oleh JF 

Bags : 

 

   

 

  



 

4 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Contoh Produk JF Bags 

Sumber : Social Media JF Bags 

Kemudian untuk melakukan pengembangan usaha, penelitian ini akan 

berfokus pada analisis pengembangan usaha skala industri kecil pada 

perusahaan JF bags berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Staley dan 

Morse yaitu teori elemen analisis kesesuaian berdasarkan skala usaha. Untuk 

melakukan analisis dari teori Staley and Morse tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu terdapat enam indikator yang berkaitan dengan 

karakteristik produk dan empat indikator yang berkaitan dengan sifat atau 

dinamika usaha. Ke enam indikator  yang berkaitan dengan karakteristik 

produk adalah hubungan antara aspek fisik produk dengan aspek engineering, 

produk memerlukan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi, 

produk masal atas produk atau material tertentu, produk dibuat dalam jumlah 

yang kecil dan dalam jangka pendek, factor lokasi dan biaya transportasi, 

produk dengan desain khusus atau produk yang memerlukan inovasi tinggi. 

Sedangkan keempat indikator selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan 

sifat atau dinamika usaha adalah hubungan dekat antar personil di dalam IKM, 

fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah, pelayanan yang lebih 
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baik dan yang terakhir yaitu respon atau tanggapan yang cepat terhadap 

perkembangan. 

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengembangan 

Usaha JF bags Menurut Teori Staley dan Morse.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah karakteristik produk dan dinamika usaha perusahaan JF bags 

sesuai dengan teori Staley & Morse? 

2. Bagaimana pengembangan usaha perusahaan JF bags yang sesuai dengan 

teori Staley & Morse? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalalah yang telah di uraikan, maka 

penelitian ini memiliki tujuan untuk :  

1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian karakteristik produk dan kondisi 

pengelolaan usaha JF bags dengan teori pengembangan usaha menurut 

Staley dan Morse  

2. Untuk  mengetahui alternative pengembangan usaha JF bags agar dapat 

bersaing dalam industry tas berdasarkan teori Staley dan Morse. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Praktisi 

Penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan sebagai informasi 

penting dan masukan tentang pengembangan usaha yang sebaiknya 

dilakukan perusahaan yang ditinjau melalui teori Staley and Morse. 

2. Akademisi 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan 

pembelajaran atas ilmu serta teori yang direpoleh di bangku kuliah dengan 

praktik langsung di dalam dunia usaha serta dapat digunakan sebagai 

literature dan referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

 

 

  


