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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan.  

JF Bags adalah suatu usaha yang bergerak di dalam industri tas. JF 

Bags didirikan oleh bapak Judy Kurniawan pada tahun 2012 yang 

bertempat di Jl. Pusponjolo II No. 11 Kota Semarang. Bapak Judy 

merupakan seseorang yang memiliki latar belakang pengusaha di bidang 

sepatu dan sandal, pada mulanya bapak Judy juga terjun kedalam bisnis 

sepatu dan sandal seperti keluarganya. Namun dalam perjalanan usahanya 

bapak Judy merasakan bahwa untuk melanjutkan usaha di bidang sepatu 

dan sandal ini membutuhkan modal yang cukup besar. Kemudian atas 

berbagai pertimbangan beliau memutuskan untuk mulai mencoba usaha 

lain yaitu di bidang industry tas. 

Usaha di bidang industri tas ini tercetus ketika bapak Judy 

berdiskusi dengan istrinya yaitu ibu Fransisca Yuwono yang memiliki 

latar belakang desainer dan memiliki hobi mengkoleksi tas. dari hasil 

berbagai pertimbangan, muncullah suatu ide untuk menciptakan usaha di 

industri tas yang diberi nama JF Bags. JF Bags memiliki ciri khas yaitu tas 

anyaman dengan berbagai warna serta model yang menarik 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden di dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari : 

a. Satu orang pemilik perusahaan JF Bags 

b. Satu orang karyawan yang memiliki masa kerja paling lama di 

dalam proses persiapan bahan baku 

c. Satu orang karyawan yang memiliki masa kerja paling lama di 

dalam proses Anyam 

d. Satu orang karyawan yang memiliki masa kerja paling lama di 

dalam proses aksesoris pendukung 

e. Satu orang karyawan yang memiliki masa kerja paling lama di 

dalam proses Jahit 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Sumber  : Data primer yang diolah, 2017. 

 

No. Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Lama 

bekerja 

Penempatan 

1 Judy Kurniawan 45 Tahun Pria 5 tahun Pemilik 

Perusahaan 

2 Desy Sumantri 27 Tahun Wanita 4 Tahun Karyawan 

bagian persiapan 

bahan baku 

3 Yanti 25 Tahun Wanita 2 Tahun Karyawan 

bagian anyam 

4 Imam Syafi’i 24 Tahun Pria 2 Tahun Karyawan 

bagian aksesoris 

pendukung 

5 Tukiman 54 Tahun Pria 5 Tahun Karyawan 

bagian jahit 
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4.3 Proses Produksi Perusahaan JF Bags 

Di dalam perusahaan JF Bags, untuk menghasilkan suatu produk 

dibutuhkan proses produksi yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap 

pertama yaitu persiapan bahan baku (lonjoran anyam), tahap kedua yaitu 

anyam, tahap ketiga yaitu persiapan aksesoris pendukung dan yang 

terakhir tahap ke empat adalah proses jahit. Seluruh tahapan proses 

produksi tersebut diuraikan sebagai berikut : 

4.3.1 Persiapan Bahan Baku 

Persiapan bahan baku di dalam perusahaan JF Bags adalah suatu 

kegiatan memotong kain menjadi potongan-potongan memanjang, 

kemudian kain tersebut di lem dan menjadi lonjoran-lonjoran panjang serta 

ketebalan yang telah ditentukan yang nantinya akan masuk ke dalam 

proses anyam. Lonjoran-lonjoran ini harus memiliki ukuran yang sama 

supaya dalam proses anyam nanti dapat rapat dan kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Proses persiapan bahan baku 
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4.3.2 Anyam 

Dari lonjoran-lonjoran polyester yang telah di selesaikan dalam 

proses penyiapan bahan baku tersebut, kemudian mulai di anyam 

menjadi lembaran anyaman dengan motif dan kombinasi warna yang 

disesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Di dalam proses 

menganyam ini, dibutuhkan keterampilan khusus dan tingkat ketelitian 

yang tinggi supaya anyaman yang di hasilkan memiliki kualitas yang 

bagus yaitu anyaman yang kuat serta tidak ada celah atau lubang 

sedikitpun di dalam lembaran anyaman. Proses anyam di dalam 

perusahaan JF Bags ini dilakukan secara manual dengan bantuan 

empat orang karyawan yang sudah terlatih. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Proses produksi bagian anyam 
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4.3.3 Aksesoris Pendukunng 

Di dalam bagian aksesoris pendukung, kegiatan yang 

dilakukan adalah menyiapkan sling bags, ring D, handle bags dan 

aksesoris lainnya yang terbuat dari kulit. Seluruh pengerjaan di 

tahapan ini dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana 

oleh satu orang tenaga kerja. Aksesoris pendukung ini nantinya 

akan diserahkan ke dalam proses jahit dan akan di jahit sesuai 

dengan model atau desain produk yang akan di buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Proses produksi bagian aksesoris pendukung 
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4.3.4 Jahit 

Proses jahit adalah bagian terakhir dari seluruh proses 

produksi di dalam perusahaan JF Bags. Proses jahit disini 

dikerjakan oleh 4 orang karyawan yang memiliki kemampuan 

khusus untuk menjahit menjadi suatu produk tas atau dompet. 

Kegiatan yang dilakukan di dalam proses ini adalah menjahit 

lonjoran kain yang telah di anyam serta memasang aksesoris 

pendukung menjadi suatu produk sesuai dengan desain atau 

model yang akan di produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Proses produksi bagian jahit 
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4.4 Pembahasan 

Dari hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan peneliti 

dengan pemilik perusahaan dan beberapa karyawan yang dipilih 

berdasarkan teknik purposive sampling, maka diperoleh data yang 

selanjutya akan di lakukan analisis deskriptif untuk mengetahui kesesuaian 

perusahaan JF Bags dengan teori yang dikemukakan oleh Staley dan 

Morse, yaitu teori elemen analisis kesesuaian usaha menurut skala 

usahanya. 

Hasil analisis kesesuaian karakteristik produk dan dinamika usaha 

menurut Staley dan Morse dijelaskan sebagai berikut : 

1. Hubungan antar aspek fisik produk dengan aspek engineering. 

Teori tentang karakteristik produk menurut Staley dan Morse 

mengenai hubungan antara aspek fisik produk dengan aspek 

engineering adalah bagaimana kedekatan hubungan antara produk  

yang dihasilkan dengan bantuan mesin di dalam proses produksinya. 

Suatu perusahaan dapat dikatakan sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Staley dan Morse apabila di dalam pengerjaannya 

mulai dari bahan mentah hingga barang jadi lebih mengutamakan atau 

didominasi pengerjaannya oleh tenaga manusia. 
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Tabel 4.2 

Hasil wawancara aspek hubungan antara aspek fisik produk dengan aspek 

engineering. 

 

Pertanyaan Jawaban 

Pemilik 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Persiapan 

Bahan 

Baku 

Jawaba

n 

Karyaw

an 

Bagian 

Anyam 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Aksesoris 

Pendukung 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Jahit 

Mesin apa 

saja yang 

digunakan 

untuk 

menghasilka

n produk JF 

Bags 

Untuk 

menghasil

kan suatu 

produk JF 

Bags 

membutuh

kan mesin 

jahit dan 

mesin 

potong. 

Mesin yang 

digunakan 

adalah 

mesin jahit 

dan mesin 

potong. 

Menggu

nakan 

mesin 

jahit dan 

mesin 

potong 

Mesin jahit 

dan mesin 

potong 

Mesin jahit 

dan mesin 

potong 

Apakah 

menurut 

anda produk 

JF Bags di 

dominasi 

pengerjaanny

a oleh 

bantuan 

tenaga 

mesin? 

JF Bags 

masih di 

dominasi 

pengerjaan

nya oleh 

tenaga 

manusia 

Jika di lihat 

secara 

keseluruhan 

pengerjaan 

produk JF 

Bags 

mayoritas 

dikerjakan 

secara 

manual 

Pengerja

an tas 

dan 

dompet 

mayorita

s 

dikerjaka

n dengan 

tenaga 

manusia 

Mayoritas 

masih 

dikerjakan 

secara 

manual 

Walaupun 

ada mesin 

jahit dan 

mesin 

potong, 

namun 

secara 

keseluruhan 

pengerjaan 

dilakukan 

secara 

manual 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

Hasil wawancara dengan bapak Judy Kurniawan selaku 

pemilik perusahaan dan karyawan JF Bags menunjukkan bahwa 

proses produksi di dalam perusahaan dimulai dari persiapan bahan 

baku, menganyam, membuat aksesoris pendukung dan kemudian 

menjahit hingga menjadi suatu produk. Dari seluruh proses 

produksi tersebut dibutuhkan bantuan dari mesin potong untuk 
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memotog kain dan mesin jahit untuk menjahit dan merangkai 

menjadi suatu produk.  

Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags terkait hubungan antara 

aspek fisik produk dengan aspek engineering adalah sesuai, karena 

di dalam proses produksi JF Bags mulai dari bahan mentah hingga 

barang jadi pengerjaannya di dominasi oleh bantuan tenaga 

manusia yang dikerjakan secara manual, mulai dari memotong 

kain, melipat dan kemudian di lem menjadi lonjoran, menganyam, 

menyiapkan aksesoris pendukung hingga menjadi suatu produk. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

hubungan antar aspek fisik produk dengan aspek engineering 

adalah Meningkatkan keterampilan karyawan dalam memproduksi 

suatu produk dan menciptakan desain-desain unik.. 
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2. Produk memerlukan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian 

yang tinggi. 

Teori tentang karakteristik produk menurut Staley dan 

Morse mengenai produk memerlukan tingkat ketermpilan khusus 

dan ketelitian yang tinggi adalah apakah produk yang dihasilkan 

membutuhkan keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi di 

dalam proses pengerjaannya. 

 

Tabel 4.3 

Hasil wawancara Produk memerlukan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian 

yang tinggi. 

 

Pertanyaa

n 

Jawaban 

Pemilik 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Persiapan 

Bahan 

Baku 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Anyam 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Aksesoris 

Pendukung 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Jahit 

Apakah 

dalam 

menghasilk

an produk 

JF Bags 

membutuhk

an 

keterampila

n secara 

khusus dan 

tingkat 

ketelitian 

yang 

tinggi? 

Di dalam 

menghasilk

an suatu 

produk JF 

Bags 

membutuhk

an 

keterampila

n secara 

khusus dan 

tingkat 

ketelitian 

yang tinggi. 

iya karena 

kalau 

belum 

terbiasa 

maka hasil 

pengerjaan

nya tidak 

akan 

bagus.  

JF Bags 

membutuh

kan 

keterampil

an khusus 

dan 

ketelitian 

tinggi 

karena 

pengerjaan

nya harus 

rapi, 

anyaman 

harus rapat 

dan 

kencang. 

Iya karena 

tidak semua 

orang dapat 

mengerjaka

n dengan 

rapi, karena 

dikerjakan 

secara 

manual. 

Iya 

ketelitian 

yang tinggi 

dan 

keterampila

n khusus itu 

pasti 

dibutuhkan 

dalam 

mengerjaka

n produk JF 

Bags. 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 



 

37 
 

Hasil wawancara dengan bapak Judy Kurniawan selaku 

pemilik perusahaan dan karyawan JF Bags menunjukkan bahwa di 

dalam pengerjaan baik tas maupun dompet, keduanya sangat 

membutuhkan keterampilan khusus serta ketelitian yang tinggi 

pada setiap proses produksinya. Pada bagian persiapan bahan baku 

yaitu menyiapkan lonjoran tersebut membutuhkan keterampilan 

khusus dan tingkat ketelilian yang tinggi supaya lonjoran yang 

dihasilkan dapat rapi dan ukurannya seragam, karena apabila tidak 

rapi dan tidak seragam dapat membuat anyaman tidak rapat dan 

dapat menurunkan kualitas produk perusahaan. Pada bagian anyam 

dibutuhkan tingkat keterampilan khuhsus dan ketelitian yang tinggi 

supaya anyaman yang dihasilkan dapat kencang dan rapat, 

disamping itu proses penganyaman lonjoran menjadi suatu 

lembaran anyaman yang sesuai dengan desain juga dibutuhkan 

pelatihan khusus terlebih dahulu. Di dalam proses aksesoris mulai 

dari pembuatan sling bags, handle bags, dan ring D membutuhkan 

tingkat keterampilan khusus dan ketelitian yang tinggi, agar 

aksesoris yang dihasilkan rajin dan rapi. Dalam bagian jahit 

membutuhkan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian yang 

tinggi karena di dalam bagian ini adalah proses akhir yang 

menyatukan beberapa material menjadi suatu produk dengan 

berbagai macam model, jahitan yang dilakukan juga harus rapi dan 

tidak melewati batas jahitan yang ditentukan. 
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Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags terkait aspek produk 

memerlukan tingkat keterampilan khusus dan ketelitian tingggi 

adalah sesuai, dimana produk yang dihasilkan oleh perusahaan JF 

Bags membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang memiliki tingkat 

ketelitian yang tinggi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

dengan aspek produk memerlukan keterampilan khusus dan tingkat 

ketelitian yang tinggi adalah sesekali karyawan perlu di ajak untuk 

mendatangi pameran usaha kerajinan sejenis, serta mengikuti 

berbagai pelatihan penunjang supaya kedepan dapat dengan mudah 

menerapkan desain-desain baru yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan dan dapat membantu memberikan usulan kepada 

pemilik untuk menciptakan suatu inovasi produk baru bagi 

perusahaan. 
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3. Produk masal atas produk atau material tertentu. 

Teori tentang karakteristik produk menurut Staley dan 

Morse mengenai produk masal atas produk atau material tertentu 

adalah apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan 

produk yang bersifat khusus atau merupakan komponen khusus 

dari sebuah produk. 

 

Tabel 4.4 

Hasil wawancara aspek produk masal atas produk atau material tertentu. 

 

Pertanyaan Jawaban 

Pemilik 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Persiapan 

Bahan 

Baku 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Anyam 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Aksesoris 

Pendukun

g 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Jahit 

Dalam 

memproduks

i produk JF 

Bags apakah 

menggunaka

n material 

atau bahan-

bahan 

khusus?  

Tidak, 

bahan-

bahan 

yang 

digunakan 

terdapat di 

pasaran 

dan dijual 

secara 

umum. 

Iya, 

pastinya 

kita 

menggunak

an bahan-

bahan yang 

kualitasnya 

bagus.  

 Tidak, 

bahan 

bakunya 

dapat 

diperoleh 

di pasar. 

Tidak, 

hanya saja 

untuk 

kulitnya 

kita 

mengguna

kan 

kualitas 

yang 

terbaik. 

Tidak, 

hanya tas 

anyaman 

dari 

polyester 

dan kualitas 

kulit yang 

terbaik saja 

Apakah 

menurut 

anda produk 

yang 

dihasilkan JF 

Bags dapat 

dikatakan 

produk yang 

bersifat 

khusus? 

Iya, 

karena JF 

Bags 

adalah 

produsen 

tas dan 

dompet 

anyam 

Produk 

yang 

dihasilkan 

dapat 

dikatakan 

bersifat 

khusus 

karena 

terbuat dari 

anyaman. 

Iya, 

karena tas 

JF Bags 

adalah tas 

anyaman 

yang 

memiliki 

kualitas 

tang 

bagus. 

Iya, 

karena JF 

Bags 

memiliki 

ciri khas 

di tas 

anyaman. 

Iya, karena 

JF Bags 

adalah 

perusahaan 

yang 

memproduk

si tas dan 

dompet 

anyaman  

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 
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Hasil wawancara dengan bapak Judy Kurniawan selaku 

pemilik perusahaan dan karyawan JF Bags menunjukkan bahwa 

proses produksi di dalam perusahaan tidak menggunakan material 

atau bahan khusus, bahan-bahan yang digunakan diperoleh dari 

supplier di Semarang. Namun bahan-bahan tersebut di olah melalui 

berbagai proses di dalam perusahaan JF Bags sehingga produk 

akhir yang di hasilkan oleh perusahaan dapat dikatakan suatu 

produk bersifat khusus. Produk JF Bags memiliki ciri khas yaitu 

produk tas dan dompet anyaman dan saat ini JF Bags mulai 

mengkombinasikan produk yang di hasilkan dengan anyaman dari 

kain batik. 

Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags dalam aspek produk masal 

atas produk atau material tertentu adalah tidak sesuai, karena 

produk-produk yang dihasilkan oleh JF Bags merupakan produk 

yang bersifat khusus. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

dengan aspek produk masal atas produk atau material tertentu 

adalah memperbanyak variasi desain produk yang inovatif dengan 

jumlah produksi masing-masing desain yang terbatas. 
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4. Produk dibuat dalam jumlah yang kecil dan dalam jangka pendek. 

Teori tentang karakteristik produk menurut Staley dan 

Morse mengenai produk dibuat dalam jumlah yang kecil dan dalam 

jangka pendek adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

memiliki jumlah atau kuantitas produksi yang kecil serta jenis 

produk yang dihasilkan tidak baku dan desain yang digunakan 

tidak bertahan lama. 

 

Tabel 4.5 

Hasil wawancara aspek produk dibuat dalam jumlah kecil dan dalam jangka 

pendek. 

 

Pertanyaan Jawaban 

Pemilik 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Persiapan 

Bahan 

Baku 

Jawaba

n 

Karyaw

an 

Bagian 

Anyam 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Aksesoris 

Pendukun

g 

Jawaba

n 

Karyaw

an 

Bagian 

Jahit 

Berapa 

jumlah 

produk yang 

dihasilkan 

dalam setiap 

desain? 

Untuk satu 

desain dan satu 

warna, JF Bags 

hanya 

memproduksi 1 

produk saja, 

kecuali terdapat 

pesanan. Namun 

rata-rata setiap 

desain di 

produksi 

sebanyak 12 

produk dengan 

warna yang 

beragam. 

 

Kalau 

untuk 1 

desain 

biasanya 

diproduksi 

sebanyak 

12 produk. 

1 desain 

biasanya 

di 

produksi 

1 lusin 

dulu, 

kalau ada 

pesanan 

baru di 

produksi 

lagi. 

Kurang 

lebih satu 

lusin. 

Tiap 

desain 

biasanya 

diproduk

si 12 

produk. 

Setiap desain 

atau model 

rata-rata 

Rata-rata 

bertahan 2 

tahun, setelah 

Rata-rata 

bertaha 

sampai 2 

Antara 1-

2 tahun 

Rata-rata 

bertahan 2 

tahun 

Rata-rata 

antara 1-

2 tahun 
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bertahan 

dalam jangka 

waktu berapa 

lama? 

itu JF Bags tidak 

memproduksi 

lagi. 

tahun 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 

 

Hasil wawancara dengan bapak Judy Kurniawan selaku 

pemilik perusahaan dan karyawan JF Bags menunjukkan bahwa 

produk yang dihasilkan dalam setiap desainnya memiliki jumlah 

yang terbatas. Dalam setiap desain rata-rata hanya diproduksi 

sebanyak satu lusin (12 produk) dengan  warna yang berbeda-beda. 

Dan kemudian akan diproduksi lagi apabila hanya terdapat 

pesanan. Dalam satu bulan perusahaan JF Bags mampu 

menghasilkan antara  satu hingga dua desain baru. 

Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags dalam aspek produk dibuat 

dalam jumlah yang kecil dan dalam jangka pendek adalah sesuai, 

karena di dalam perusahaan JF Bags rata-rata  hanya memproduksi 

sebanyak satu lusin dalam setiap desainnya dengan warna yang 

beragam, serta jenis produk yang dihasilkan oleh JF Bags dapat 

dikatakan tergolong dalam jenis produk yang dihasilkan tidak baku 

serta JF Bags rata-rata dapat menghasilkan desain baru setiap 

bulannya.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 
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dengan aspek produk dibuat dalam jumlah yang kecil dan dalam 

jangka pendek adalah mempertahankan jumlah produksi yang 

relative kecil dalam tiap desain yang dibuat dan menciptakan suatu 

produk limited edition untuk menarik perhatian konsumen. 
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5. Factor lokasi dan biaya transportasi. 

Teori tentang karakteristik produk menurut Staley dan 

Morse mengenai factor lokasi dan biaya transportasi adalah harga 

suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan dipengaruhi 

oleh factor lokasi dan biaya transportasi dari lokasi produksi 

hingga jatuh ke tangan konsumen 

 

Tabel 4.6 

Hasil wawancara aspek factor lokasi dan biaya transportasi. 

 

Pertanyaan Jawaban Pemilik 

Apakah harga produk JF Bags 

dipengaruhi oleh factor lokasi 

dan biaya transportasi? 

Iya, harganya akan berpengaruh seperti ketika 

JF Bags mengikuti pameran, tentu ada biaya 

yang mempengaruhi harga jualnya ke 

konsumen. 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 

 

Hasil wawancara dengan bapak Judy Kurniawan selaku 

pemilik perusahaan JF Bags menunjukkan bahwa cara menentukan 

harga dalam setiap produknya dipengaruhi oleh factor lokasi dan 

biaya transportasi, JF Bags menetapkan harga yang lebih tinggi 

ketika mengikuti pameran yang di biayai sendiri  oleh perusahaan 

dengan disesuaikan jauh dekatnya lokasi dan biaya sewa tempat. 

Untuk pemesanan online JF Bags juga membebankan biaya kirim 

kepada konsumen.  
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Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags dalam factor lokasi dan 

biaya transportasi adalah sesuai, karena di dalam perusahan JF 

Bags menetapkan harga yang berbeda dalam setiap produk yang 

dihasilkan yang disesuaikan dengan factor lokasi dan biaya 

transportasi yang dikelarkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

dengan factor lokasi dan biaya transportasi adalah mendirikan 

suatu outlet strategis di tengah kota supaya mudah di jangkau oleh 

masyarakat dengan biaya yang tidak terlampau mahal. 
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6. Produk dengan desain khusus atau produk yang memerlukan 

inovasi tinggi. 

Teori tentang karakteristik produk menurut Staley dan 

Morse mengenai produk dengan desain khusus atau produk yang 

memerlukan inovasi tinggi adalah bagaimana konsumen dapat 

memiliki suatu produk dari perusahaan dengan spesifikasi tertentu 

yang disesuaikan dengan keinginan konsumen 

 

Tabel 4.7 

Hasil wawancara aspek produk dengan desain khusus atau produk yang 

memerlukan inovasi tinggi 

 

Pertanyaan Jawaban Pemilik 

Apakah JF Bags 

dapat memproduksi 

suatu produk sesuai 

dengan keinginan 

konsumen? 

Bisa, namun dengan catatan bukan desain milik 

competitor saya, bukan desain JF Bags yang terlalu lama, 

dan saya perkirakan terlebih dahulu apakah desain 

tersebut dapat saya aplikasikan kedalam JF Bags atau 

tidak. Karena tidak semua desain dapat di aplikasikan 

kedalam tas anyam. 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 

 

Hasil wawancara dengan bapak Judy Kurniawan selaku 

pemilik perusahaan JF Bags menunjukkan bahwa produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan JF Bags dapat disesuaikan dengan 

permintaan konsumen mulai dari desain, warna, bentuk dan lain 

sebagainya, namun hal tersebut dapat diterapkan dengan syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti desain 
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yang diminta bukan dari desain competitor JF Bags. Hal tersebut 

dilakukan oleh JF Bags guna menjaga persaingan dengan 

perusahaan tas lain supaya dapat bersaing dengan sehat. Produk 

yang dihasilkan oleh JF Bags merupakan produk yang di desain 

sendiri oleh perusahaan dengan menggunakan desain-desain baru 

serta berbagai inovasi yang memberikan nilai lebih kepada 

konsumen. 

Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags dalam produk dengan 

desain khusus atau produk yang memerlukan inovasi tinggi adalah 

sesuai, karena  perusahaan JF Bags mampu melayani permintaan-

permintaan khusus dari konsumen dan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan memiliki inovasi yang tinggi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

produk dengan desain khusus atau produk yang memerlukan 

inovasi tinggi adalah perusahaan JF Bags dapat meningkatkat 

keterampilan serta inovasi baik pemilik maupun karyawan dengan 

cara mengikuti pelatihan penunjang di dalam industri tas serta 

mengikuti perkembangan inovasi produk tas dari berbagai sumber 

seperti media social, media elektronik serta pameran inovasi 

produk khususnya produk tas. 
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7. Hubungan dekat antar manusia pada industry kecil. 

Teori tentang dinamika usaha menurut Staley dan Morse 

mengenai hubungan dekat antar manusia pada industri kecil adalah 

bagaimana hubungan yang terjalin antar atasan dan bawahan serta 

hubungan yang terjalin sesama karyawan. Apabila hubungan dapat 

terjalin dengan baik, maka turn over karyawan akan rendah serta 

produktivitas perusahaan tinggi, serta kerjasama antar pemilik 

perusahaan dengan karyawan dapat berlangsung dengan efektif. 

 

Tabel 4.8 

Hasil wawancara aspek hubungan antar manusia pada industri kecil 

  

Pertanyaan Jawaban 

Pemilik 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Persiapan 

Bahan 

Baku 

Jawaba

n 

Karyaw

an 

Bagian 

Anyam 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Aksesoris 

Pendukung 

Jawaban 

Karyawan 

Bagian 

Jahit 

Bagaimana 

hubungan 

yang terjalin 

antara 

pemilik 

perusahaan 

dengan 

karyawan? 

Saya 

menjaga 

hubungan 

kekeluarga

an di 

dalam 

perusahaa

n saya, 

saya ingin 

mereka 

terbuka 

dengan 

saya. 

Hubungan 

yang 

terjalin 

baik-baik 

saja, tidak 

pernah adal 

masalah 

bisa saling 

terbuka. 

Baik, 

tidak 

pernah 

ada 

masalah. 

Nyaman 

bekerja 

dengan pak 

Judy, 

hubungan 

terjalin 

dengan 

baik. 

Baik-baik 

saja, tidak 

pernah ada 

permasalah

an dengan 

pak Judy. 

Bagaimana 

hubungan 

yan terjalin 

antar sesama 

karyawan 

Selama ini 

hubungan 

baik saya 

dengan 

karyawan 

Baik semua, 

malah 

seperti 

keluarga 

sendiri. 

Baik 

semua, 

seperti 

teman 

biasa. 

Seperti 

saudara 

sendiri, 

karena 

sudah lama 

Biasa saja, 

tidak 

pernah ada 

kendala 

apapun 
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atau antar 

sesama 

karyawan 

terjalin 

dengan 

baik 

bekerja 

bersama 

dengan 

karyawan 

yang lain 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 

 

Hasil wawancara dengan bapak Judy Kurniawan selaku 

pemilik perusahaan dan karyawan JF Bags menunjukkan bahwa 

hubungan yang terjalin antar manusia di dalam perusahaan JF Bags 

seperti keluarga. Baik hubungan antara pemilik dengan karyawan 

ataupun antar sesama karyawan, bapak Judy membiasakan 

hubungan kekeluargaan di dalam perusahaannya supaya karyawan 

dapat bekerja dengan nyaman, dapat mengungkapkan setiap 

permasalahan yang ada di dalam pekerjaan, sehinga turnover yang 

terjadi di dalam perusahaan rendah.    

Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags dalam aspek hubungan 

dekat antar manusia pada industri kecil adalah sesuai, karena di 

dalam perusahaan JF Bags dapat terjalin hubungan yang baik antar 

pemilik dan karyawan serta karyawan dengan sesama karyawan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

dengan aspek hubungan dekat antar manusia pada industri kecil 

adalah sesekali perusahaan dapat mengajak karyawan untuk 
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refereshing atau outbond bersama supaya lebih meningkatkan 

hubungan, kerjasama dan kekompakkan guna menjalin suasana 

kerja yang lebih nyaman, meningkatkan loyalitas karyawan dan 

meningkatkan produktifitas perusahaan. 
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8. Fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah. 

Teori tentang dinamika usaha menurut Staley dan Morse 

mengenai fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah  

adalah proses produksi dilakukan dalam satu tempat sehingga 

dapat meminimalkan biaya tidak langsung dan rantai komando 

serta prosedur operasi yang di terapkan sederhana. Contohnya 

ketika karyawan bagian jahit di dalam industri kecil membutuhkan 

jarum, maka langsung dapat membeli di hari itu juga tanpa melalui 

prosedur yang panjang. 

 

Tabel 4.9 

Hasil wawancara aspek fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah. 

 

Pertanyaan  Jawaban Pemilik 

Apakah perusahaan JF Bags 

fleksibel di dalam 

pengelolaan 

operasionalnya? 

Iya, saya telah memberikan kepercayaan kepada 

karyawan saya, bila mereka mendapatkan kendala 

yang sudah pernah terjadi dan sekiranya bisa 

mereka selesaikan, maka tidak perlu menghubungi 

saya 

Apakah proses produksi 

perusahaan JF Bags terletak 

dalam satu tempat? 

Iya, seluruh proses produksi terletak dalam satu 

tempat. 

Apakah perusahaan JF Bags 

menetapkan biaya overhead 

yang rendah di dalam aspek 

produksi? 

Iya, kami membebankan biaya overhead yang 

tergolong rendah kepada konsumen 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 
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Hasil wawancara dengan pemilik perusahaan JF Bags yaitu 

bapak Judy Kurniawan menunjukkan bahwa proses produksi 

dilakukan di dalam satu tempat dan rantai komando yang 

diterapkan tidak rumit, apabila terdapat kendala dan sekiranya 

dapat diselesaikan langsung oleh karyawan, maka bapak Judy 

memberikan kepercayaan kepada karyawan tersebut untuk 

menyelesaikan kendala yang sedang ia hadapi, bapak Judy juga 

menetapkan biaya overhead yang rendah kepada konsumen. 

Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags dalam fleksibilitas operasi 

dan biaya overhead yang rendah adalah sesuai, karena di dalam 

perusahaan JF Bags proses produksi dilakukan dalam satu tempat 

dan rantai komando yang diterapkan sederhana. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

dengan aspek fleksibilitas operasi dan biaya overhead yang rendah 

adalah Perusahaan JF Bags perlu membuat suatu aturan tentang 

pengelolaan biaya overhead  perusahaan seperti penggunaan listrik 

dan lain sebagainya supaya biaya produksi yang dikeluarkan dapat 

lebih rendah. 
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9. Pelayanan yang lebih baik. 

Teori tentang dinamika usaha menurut Staley dan Morse 

mengenai pelayanan yang lebih baik adalah memberikan pelayanan 

yang ramah, memberikan perhatian khusus, kecepatan dalam 

pelayanan, pemenuhan keinginan konsumen dapat dijadikan 

kelebihan bagi perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan 

yang lebih besar. 

 

Tabel 4.10 

Hasil wawancara aspek pelayanan yang lebih baik. 

 

Pertanyaan Jawaban Pemilik 

Apa saja bentuk 

pelayanan yang 

diberikan perusahaan 

JF Bags kepada 

konsumen? 

Melayani dengan ramah, sopan, menjaga kualitas, 

memberikan edukasi tentang cara perawatan tas yang 

baik dan benar, serta melayani perbaikan tas apabila 

terdapat kerusakan setelah membeli tas di JF Bags. 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 

 

Hasil wawancara dengan pemilik perusahaan JF Bags yaitu 

bapak Judy Kurniawan menunjukkan bahwa pemilik perusahaan 

memberikan pelayanan yang sangat baik kepada konsumen, bapak 

Judy memberikan pelayanan yang ramah, memberikan 

pengetahuan tentang cara merawat tas dan dompet yang baik dan 

benar supaya tas atau dompet yang dibeli dapat bertahan lama, 
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serta menerima perbaikan tas apabila terdapat kerusakan setelah 

membeli produk dari JF Bags.  

Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags dalam pelayanan yang lebih 

baik adalah sesuai, karena di dalam perusahaan JF Bags telah 

melakukan pelayanan yang baik kepada konsumennya. JF Bags 

telah melayani dengan ramah, memberikan perhatian khusus 

kepada konsumennya sejak awal akan membeli produk telah di 

edukasi cara perawatan tas yang baik dan benar, hingga setelah 

membeli produk masih dilayani apabila terdapat kerusakan atau 

kendala di dalam produk JF Bags yang telah dibeli. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

dengan aspek pelayanan yang lebih baik adalah perusahaan JF 

Bags dapat membuat brosur atau selebaran yang menjelaskan 

tentang cara melakukan perawatan tas anyam yang baik dan benar 

untuk setiap konsumen yang membeli produk dari JF Bags 

sehingga konsumen dari luar daerah juga dapat menerima 

informasi tersebut dengan baik. 
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10. Respon atau tanggapan yang cepat terhadap perkembangan. 

Teori tentang dinamika usaha menurut Staley dan Morse 

mengenai respon atau tanggapan yang cepat terhadap 

perkembangan adalah bagaimana perusahaan dapat mengimbangi 

perubahan pasar yang dinamis. Dengan jenjang hirarki 

kepemimpinan yang tidak terlalu panjang seperti di perusahaan 

besar, perusahaan kecil memiliki keunggulan dengan tingkat 

kedekatan hubungan dengan konsumen sehingga lebih peka 

terhadap peluang maupun perubahan. 

Tabel 4.11 

Hasil wawancara aspek respon atau tanggapan yang cepat terhadap 

perkembangan. 

 

Pertanyaan Jawaban 

Pemilik 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Persiapan 

Bahan 

Baku 

Jawaba

n 

Karyaw

an 

Bagian 

Anyam 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Aksesoris 

Pendukun

g 

Jawaban 

Karyawa

n Bagian 

Jahit 

Bagaimana 

respon dan 

tindakan 

yang di 

lakukan 

pemilik 

perusahaan 

untuk 

menghadapi 

perkembanga

n yang begitu 

cepat dalam 

persaingan 

usaha di 

industri tas? 

Saya berusaha 

untuk 

menangkap 

peluang 

dengan cepat, 

ketika ada 

peluang saya 

langsung 

berusaha 

menyesuaikan 

dengan 

sumberdaya 

yang saya 

miliki. 

Responny

a cepat 

kalau ada 

desain 

atau model 

baru. 

Responn

ya cepat 

kalau ada 

model-

model 

baru. 

Responny

a cepat, 

hamper 

tiap bulan 

muncul 

desain 

baru. 

Tanggapa

nnya juga 

cepat, 

sering 

buat 

desain-

desain 

baru. 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017. 
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Hasil wawancara dengan pemilik perusahaan dan karyawan 

JF Bags yaitu bapak Judy Kurniawan menunjukkan bahwa respon 

atau tanggapan beliau terhadap perkembangan di industri tas ini 

cukup responsive, beliau mampu mengeluarkan model baru setiap 

bulan. Model baru tersebut beliau desain sendiri yang terinspirasi 

dari lingkungan sekitar, perkembangan model yang terjadi, dan lain 

sebagainya. 

Jika dibandingkan dengan teori Staley dan Morse, maka 

apa yang telah dilakukan oleh JF Bags dalam respon atau 

tanggapan yang cepat terhadap perkembangan adalah sesuai, 

karena perusahaan JF Bags memiliki hirarki kepemimpinan yang 

tidak terlalu panjang serta kedekatan langsung dengan konsumen 

dan pasar di dalam industri tas yang dapat menjadi peluang untuk 

membidik selera pasar yang sedang di inginkan oleh masyarakat 

saat itu. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengembangan 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan JF Bags terkait 

dengan respon atau tanggapan yang cepat terhadap perkembangan 

adalah mengikuti perkembangan model atau fashion dari berbagai 

media (Televisi, internet, media social, dll) serta menjalin 

hubungan langsung dengan konsumen untuk mengetahui selera 

pasar secara langsung. 
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Tabel 4.12 

Rekapitulasi Hasil Analisis Masing-masing Aspek 

No. Aspek Sesuai / 

Tidak Sesuai 

Pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan perusahaan JF Bags. 

1 Hubungan antara 

aspek fisik produk 

dengan aspek 

engineering. 

Sesuai Meningkatkan keterampilan 

karyawan dalam memproduksi 

suatu produk dan menciptakan 

desain-desain unik. 

2 Produk memerlukan 

tingkat keterampilan 

khusus dan ketelitian 

tinggi. 

Sesuai Sesekali karyawan perlu di ajak 

untuk mendatangi pameran usaha 

kerajinan sejenis, serta mengikuti 

berbagai pelatihan penunjang 

supaya kedepan dapat dengan 

mudah menerapkan desain-desain 

baru yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan dan dapat membantu 

memberikan usulan kepada pemilik 

untuk menciptakan suatu inovasi 

produk baru bagi perusahaan. 

3 Produk masal atas 

produk atau material 

tertentu. 

Tidak sesuai Memperbanyak variasi desain 

produk yang inovatif dengan 

jumlah produksi masing-masing 

desain yang terbatas. 

4 Produk dibuat dalam 

jumlah kecil dan 

dalam jangka waktu 

yang pendek. 

Sesuai Mempertahankan jumlah produksi 

yang relative kecil dalam tiap 

desain yang dibuat dan 

menciptakan suatu produk limited 

edition untuk menarik perhatian 

konsumen. 

5 Factor lokasi dan 

biaya transportasi. 

Sesuai Mendirikan suatu outlet strategis di 

tengah kota supaya mudah di 

jangkau o leh masyarakat dengan 

biaya yang tidak terlampau mahal. 

6 Produk dengan 

desain khusus atau 

produk yang 

memerlukan inovasi 

tinggi. 

Sesuai Perusahaan JF Bags dapat 

meningkatkat keterampilan serta 

inovasi baik pemilik maupun 

karyawan dengan cara mengikuti 

pelatihan penunjang di dalam 

industri tas serta mengikuti 

perkembangan inovasi produk tas 

dari berbagai sumber seperti media 

social, media elektronik serta 

pameran inovasi produk khususnya 

produk tas. 
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7 Hubungan dekat 

antar manusia pada 

industri kecil. 

Sesuai Sesekali perusahaan dapat 

mengajak karyawan untuk 

refereshing atau outbond bersama 

supaya lebih meningkatkan 

hubungan, kerjasama dan 

kekompakkan guna menjalin 

suasana kerja yang lebih nyaman, 

meningkatkan loyalitas karyawan 

dan meningkatkan produktifitas 

perusahaan. 

8 Fleksibilitas operasi 

dan biaya overhead 

yang rendah. 

Sesuai Perusahaan JF Bags perlu membuat 

suatu aturan tentang pengelolaan 

biaya overhead  perusahaan seperti 

penggunaan listrik dan lain 

sebagainya supaya biaya produksi 

yang dikeluarkan dapat lebih 

rendah.  

9 Pelayanan yang lebih 

baik. 

Sesuai Perusahaan JF Bags dapat 

membuat brosur atau selebaran 

yang menjelaskan tentang cara 

melakukan perawatan tas anyam 

yang baik dan benar untuk setiap 

konsumen yang membeli produk 

dari JF Bags sehingga konsumen 

dari luar daerah juga dapat 

menerima informasi tersebut 

dengan baik. 

10 Respon atau 

tanggapan yang cepat 

terhadap 

perkembangan. 

Sesuai Mengikuti perkembangan model 

atau fashion dari berbagai media 

(Televisi, internet, media social, 

dll) serta menjalin hubungan 

langsung dengan konsumen untuk 

mengetahui selera pasar secara 

langsung. 

Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

  


