
 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam upaya 

pembangunan perekonomian Indonesia. Pengelolaan yang tepat pada sektor ini 

dapat mendukung adanya peningkatan jumlah ekspor produk lokal, peningkatan 

jumlah penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan tenaga kerja serta dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat  lokal. Sektor industri diyakini sebagai 

sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian 

menuju kemajuan. Oleh sebab itu industri  merupakan salah satu sektor yang 

mempunyai andil besar dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah 

(Sadono Sukirno, 2002). 

 

Produk-produk industrial selalu memiliki „dasar tukar‟ (term of trade) yang tinggi 

atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar 

dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri 

memiliki variasi produk yang beragam dan mampu memberikan manfaat marginal 

yang tinggi kepada para memakainya (Dumairy, 1997).  Keunggulan-keunggulan 

sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan 

tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih 

tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.  
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Menurut teori ekonomi pembangunan, semakin tinggi kontribusi sektor  industri 

terhadap pembangunan ekonomi  maka negara tersebut semakin maju (Sadono 

Sukirno, 2002). Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses 

industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya 

merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam 

arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf  hidup yang lebih bermutu.  

Menurut Arsyad ( Arsyad,1997: 68) pembangunan industri merupakan suatu 

fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang 

mandiri. Pertumbuhan laju industri merupakan andalan pemerintah dalam upaya 

meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia tidak akan 

berkembang tanpa dukungan dari peningkatan perindustrian sebagai salah satu 

sektor perekonomian yang sangat dominan di jaman sekarang. 

 

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Industri Di Provinsi Lampung 

Dari Tahun 2008 – 2013  

Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan  Provinsi Lampung, 2013 

 

No Tahun 
Jumlah 

Industri Besar 

Jumlah 

Industri Kecil 

Total Jumlah 

Industri 

1 2008 2.105 55.482 57.587 

2 2009 2.121 59.819 61.940 

3 2010 2.130 60.093 62.223 

4 2011 2.141 60.278 62.419 

5 2012 2.165 62.508 64.673 

6 2013 2.168 62.809 64.977 
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Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam yang sangat 

potensial untuk dikembangkan. Indonesia terbagi menjadi banyak provinsi yang 

memiliki sumber daya dan keragaman yang berbeda-beda. Salah satu provinsi di 

Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang potensial dan berpotensi sebagai 

sentra indusri adalah Provinsi Lampung. Dilihat dari letak Provinsi Lampung 

yang strategis yaitu sebagai jalur perdagangan antar Pulau Sumatera dan Jawa 

sehingga Lampung berpotensi untuk mengembangkan perindustriannya baik 

industri besar, menengah maupun kecil. Apalagi ditunjang dengan sarana dan 

prasarana yang memadai. Kemajuan perindustrian di Provinsi Lampung akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang juga ikut 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dinas Perindustrian Provinsi 

Lampung, 2013). 

 

Jumlah industri di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunya 

yang dilihat  dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Peningkat ini secara berkala 

menujukan pertumbuhan prekonomian di Provinsi Lampung itu sendiri. Dengan 

peningkatan jumlah industri maka lapangan kerja akan bertambah luas sehingga 

tingkat pengangguran dapat berkurang secara cepat. Bertambahnya jumlah 

industri secara mikro menyebabkan pendapatan rumah tangga bertambah karena  

banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga rumah tangga mendapatkan 

penghasilan yang dapat  digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapatan  

yang diperoleh menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan 

pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti 

kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan. Sehingga apabila perkembangan 
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jumlah industri dalam suatu wilayah terus mengalami peningkatan, maka tingkat 

kesejahteraan pun akan ikut meningkat (Arsyad,1997). 

Tabel  2. Jumlah  Industri  Per Kabupaten/ Kota  Di Provinsi  Lampung  

Pada Tahun 2013 

Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Lampung ,2013 

 

 

Di antara 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung 

Tengah mempunyai potensi yang cukup besar untuk meningkatkan dan 

mengembangkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk 

meningkatkan perekonomian dan perdagangan. Perkembangan perekonomian 

yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah akan berpengaruh dalam 

meningkatkan  pendapatan Provinsi Lampung. Dalam meningkatkan 

pembangunan perekonomian daerah, Kabupaten Lampung Tengah harus 

menciptakan pembangunan yang diharapkan mampu memaksimalkan 

No Kabupaten / Kota Jumlah Industri 

1 Pringsewu 3.236 

2 Mesuji 1.794 

3 Lampung Utara 4.702 

4 Tulang Bawang 3.729 

5 Metro 4.292 

6 Lampung Timur 6.382 

7 Pesawaran 3.549 

8 Lampung Selatan 6.625 

9 Lampung Barat 5.065 

10 Bandar Lampug 9.127 

11 Lampung Tengah 6.299 

12 Tulang Bawang Barat 2.549 

13 Tanggamus 3.461 

14 Way Kanan 2.002 

 
Jumlah Total 62.812 
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pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan 

perekonomian serta memperluas penyerapan tenaga kerja.  

 

    Tabel 3. Perkembangan Jumlah Industri Di Kabupaten Lampung Tengah    

Dari Tahun 2006-2013 

Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Lampung , 2013  

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian & 

Perdagangan di Provinsi Lampung dijelaskan bahwa jumlah industri kecil 

menengah Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 

dan 2009 terjadi peningkatan jumlah industri kecil menengah. Sedangakan pada 

tahun 2010 hingga 2011 terjadi pengurangan jumlah unit usaha yang ada  di 

Kabupaten Lampung Tengah. Dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 

2012 dan 2013. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri kecil menengah 

memiliki peran yang cukup besar dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di 

Kabupaten Lampung Tengah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Jumlah Unit Usaha 

2006 5.250 

2007 4.744 

2008 5.043 

2009 5.342 

2010 5.107 

2011 3.473 

2012 5.460 

2013 6.299 
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Tabel  4.  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun  

                2009-2013  ( Dalam Persen) 

Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Pertanian 5.10 4.72 4.24 4.26 4.11 

2. Pertambangan dan Penggalian  0.20 5.18 8.46 5.85 4.44 

3. Industri Pengolahan 5.86 4.80 5.06 6.16 6.48 

4. Listrik, Gas dan Air 0.41 2.48 11.97 7.98 8.01 

5. Konstruksi 5.02 4.85 4.95 3.91 3.43 

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7.21 6.92 6.87 7.35 7.06 

7.Transportasi dan Komunikasi 17.56 19.32 17.67 19.13 20.10 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 12.09 13.98 11.96 14.48 11.94 

9. Jasa-jasa 2.71 3.13 4.19 7.37 5.48 

Produk Domestik Regional Bruto 5.94 5.58 5.75 6.37 6.12 

Sumber : BPS Lampung Tengah, 2013 

 

Tabel  tersebut menujukan bahwa  pertumbuhan ekonomi pada sektor industri 

pengolahan memiliki potensi peningkatan yang cukup baik, meskipun pada tahun 

2010 mengalami pemerosotan sebesar 1,06 persen dari tahun 2009 namun 

keadaan membaik pada tahun 2011 naik sebesar 0,26 persen sehingga menjadi 

5,06 persen dan  mengalami peningkatan ke tahun berikutnya. Hal ini 

mengartikan  bahwa sektor industri pengolahan cukup mendukung pertumbuhan 

perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri. Sektor industri yang 

semakin tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

berpengaruh positif terhadap penyerapan  tenaga kerja. Semakin banyak industri 

maka tingkat pengaguran  rendah  dan  kemiskinan akan berkurang (Sadono, 

2002).  Industri pangan mengolah dari hasil pertanian, baik nabati maupun hewani 

menjadi produk pangan olahan adalah jenis industri yang  mempunyai prospek 

bisnis cukup baik dan keberadaannya selalu dibutuhkan, karena manusia hidup 
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membutuhkan pangan. Hal ini memberikan keuntungan bagi para pengusaha 

industri yang berorientasi pada industri pengolahan pangan untuk terus 

meningkatkan produksi olahannya dengan maksimal. Industri pengolahan dapat 

menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat lokal, sehingga industri ini harus lebih dikembangkan. 

 

Tabel  5. Luas Wilayah dan Jumlah Kampung Menurut Kecamatan di  

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2013 

NO Kecamatan Luas (km
2
) Presentase Kampung 

1 Padang Ratu 204,44 4,27 15 

2 Selagi lingga 308,52 6,44 13 

3 Puban 173,88 3,63 20 

4 Anak Tuha 161,64 3,37 12 

5 Anak Ratu Aji 68,39 1,43 6 

6 Kalirejo 101,31 2,12 16 

7 Sedang Agung 108,89 2,27 9 

8 Bangun Rejo 132,63 2,77 16 

9 Gunung Sugih 130,12 2,72 11 

10 Bekri 93,51 1,95 8 

11 Bumi Ratu Nuban 65,14 1,36 10 

12 Trimurjo 57,82 1,43 14 

13 Punggur 118, 45 2,47 9 

14 Kota Gajah 68,05 1,42 7 

15 Seputih Raman 146,65 3,06 14 

16 Terbanggi Besar 208,65 4,36 7 

17 Seputih Agung 122,27 2,55 9 

18 Way Pengubuan 210,72 4,40 7 

19 Terusan Nunyai 302,05 6,31 7 

20 Seputih Mataram 120,01 2,51 12 

21 Bandar Mataram 1055,28 22,03 12 

22 Seputih Banyak 145,92 3,05 13 

23 Way Seputih 77,84 1,63 6 

24 Rumbia 106,09 2,21 8 

25 Bumi Nabung 108,94 2,27 6 

26 Putia Rumbia 95,02 1,98 10 

27 Seputih Surabaya 144,60 3,02 13 

28 Bandar Surabaya 142,39 2,97 10 

 JUMLAH 4.789,82 100 300 
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Kabupaten Lampung Tengah memiliki 28  kecamatan salah satunya adalah 

Kecamatan Trimurjo. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 57,82 km
2  

dan 

terdapat  14  kampung di dalam Kecamatan tersebut. Di Kecamatan Trimurjo ini  

terdapat 57 industri besar  dan 38 industri kecil. Salah satu jenis usaha yang cukup 

populer di Kecamatan ini adalah jenis indutri olahan yaitu usaha pembuatan 

kerupuk. Industri olahan bahan pangan selalu mendapatkan respon baik dari para 

konsumennya sehingga jenis industri ini mampu bertahan dalam pasar persaingan 

(Dinas Kecamatan Trimurjo, 2013). 

 

Jumlah penduduk yang cukup besar yaitu  28.959 jiwa menjadikan masyarakat 

memiliki kreativitas untuk mencari pendapat dengan membuka usaha sendiri 

sebagi sumber pemenuhan kebutuhan mereka yaitu dengan usaha membuat 

kerupuk. Ketrampilan dari para ibu rumah tangga sangat mendukung 

kelangsungan usaha ini, karena usaha tersebut butuh ketrampilan, kesabaran 

keuletan serta kerajinan untuk mendapatkan kualitas kerupuk yang baik. Dengan 

menggunakan teknologi yang masih sederhana industri  tersebut mampu 

memproduksi kerupuk yang cukup banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen di wilayah tersebut bahkan sampai ke wilayah lain sebagai distribusi 

pemasarannya (Dinas Kecamatan Trimurjo, 2013).  

 

Keberadaan industri ini memiliki dampak yang positif  bagi perekonomian 

masyarakat di kecamatan Trimurjo. Dalam pengembangan usaha kerupuk ini 

pengusaha memiliki banyak masalah-masalah yang harus dihadapi dalam 

persaingan pasar yang ada. Untuk menyelesaikan pemecahan masalah maka 

pengusaha harus menentukan strategi-strategi yang tepat agar industri mampu 



9 
 

bertahan dan meningkatkan kualitasnya dalam produksi sehingga mampu bersaing 

dengan  industri-industri lainya.  

 

Tabel 6. Nama-Nama Perusahaan Krupuk di Kecamatan Trimurjo 

No Nama Usaha Investasi  

( Rp ) 

Tenaga 

Kerja 

( Orang ) 

Pendapatan 

Penjualan 

(Rp / Bulan ) 

1 Soleh 1.000.000 4 2.000.000 

2 Leksono 2.000.000 5 4.000.000 

3 Ade Candra 2.000.000 7 4.500.000 

4 Hermawan  3.000.000 9 5.000.000 

5 Endang Jubaidi 3.000.000 8 4.000.000 

6 Edi Kuswandi 1.500.000 3 2.500.000 

7 Ratim  3.000.000 8 4.500.000 

8 Retno   2.000.000 6 2.500.000 

9 Listianto  4.000.000 6 3.000.000 

10 Robiah   2.000.000 7 2.000.000 

11 Haryanto        3.000.000 5 3.500.000 

12 Widodo  4.500.000 11 6.000.000 

13 Yuli       2.000.000 6 4.000.000 

14 Martinah  3.000.000 9 5.000.000 

15 Ramalawati  3.500.000 5 3.000.000 

16 Bu Denok 4.000.000 3 5.000.000 

17 Darsih 2.000.000 4 2.500.000 

18 Jaimin  3.500.000 5 4.000.000 

19 Suhad  4.000.000 8 4.500.000 

20 Misidi  2.500.000 3 3.000.000 

21 Masrupi 3.000.000 6 3.500.000 

22 Leni  3.000.000 5 3.000.000 

23 Titin Hartini 2.000.000 5 2.500.000 

24 Sasmita  2.000.000 4 2.000.000 

25 Agus    4.000.000 7 4.500.000 

26 Nariyah 3.500.000 3 3.000.000 

27 Purwanto  2.500.000 3 3.000.000 

28 Dendi  3.000.000 4 4.000.000 

Sumber : Data diolah dari Kecamatan Trimurjo, 2013. 

 

 

Menurut Nurimansjah (2005), penggunaan strategi usaha yang tepat dapat 

memperluas pangsa pasar suatu industri. Strategi yang dimaksud ini adalah 

perilaku perusahaan dalam menetapkan kebijakan yang diterapkan oleh 

perusahaan industri. Sedangkan menurut  Kuncoro ( 2006:146), perilaku di dalam  
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industri dapat diartikan bagaimana cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

agar mendapatkan pasar. Dengan kata lain, perilaku merupakan pola tanggapan 

dan penyesuaian berbagai perusahaan yang terdapat dalam suatu industri untuk 

mencapai tujuannya dan menghadapi persaingan. Untuk mencapai tujuan 

perusahaan yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya, para pengusaha mencari 

cara agar bagaimana produk kerupuk memiliki daya saing tinggi.  

 

Tentunya agar usahanya ingin bertahan dari persaingan yang terjadi maka para 

pengusaha harus menentukan strategi atau kebijakan yang tepat agar 

perusahaannya mampu meningkatkan kinerja usahanya. Perilaku  dan kinerja 

usaha yang diterapkan pelaku usaha harus sesuai dengan struktur pasar yang 

dihadapi. Sebaik apapun produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen 

tanpa didukung oleh pengelolaan yang baik maka keberhasilan usaha semakin 

kecil ( Kusumantoro, 2011). Kinerja ( performance ) dalam suatu  industri 

dipengaruhi oleh perilaku ( conduct ) dari para penjual atau pembeli seperti 

perilaku harga, persaingan  non harga ( produk, promosi, dan inovasi ), serta 

kerjasama antar perusahaan. Perilaku perusahaan tergantung pada struktur pasar 

yang relevan.  

 

Perilaku yang tepat adalah bagaimana perusahaan menentukan harga jual, promosi 

produk atau periklanan ( advertaising ), koordinasi kegiatan dalam pasar misalnya 

berkolusi, kartel, dan sebagainya ( Kuncoro, 2007 ). Perilaku usaha yang baik ini 

nantinya akan mempengaruhi kinerja usaha kerupuk, dimana hasil yang dicapai 

diidentifikasikan  dengan besarnya penguasaan pasar atau besarnya keuntungan 

perusaahaan di dalam suatu industri.  Namun kinerja industri dapat tercermin juga 
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melalui efisiensi produksi, pertumbuhan, kesempatan kerja, kesejahteraan dan 

penggunaan teknologi yang modern. Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian terhadap industri kerupuk di  Kecamatan 

Trimurjo dengan judul : 

 

“Penerapan  Strategi  Usaha ( Conduct ) Dan   Hubungannya Dengan  

Peningkatan Kinerja Usaha   Di Sentra  Produksi  Kerupuk Lampung Tengah” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah  :    

1. Bagaimana ketepatan penerapan perilaku/ strategi yang diterapkan oleh  

pengusaha kerupuk di  sentra produksi kerupuk yang terletak di Kabupaten 

Lampung Tengah  yaitu Kecamatan Trimurjo dalam (1) Penerapan strategi produk, 

(2) Penerapan strategi penentuan harga, (3) Penerapan strategi pemasaran, (4) 

Penerapan strategi pelayanan, (5) Penerapan strategi kerjasama ? 

2. Bagaimanakah hubungan parsial antara tingkat ketepatan penerapan strategi 

produk, strategi harga, strategi pemasaran, strategi pelayanan dan  strategi 

kerjasama terhadap kinerja usaha pada sentra industri kerupuk di Kecamatan 

Trimurjo ? 

3. Bagaimanakah hubungan secara bersama antara tingkat ketepatan strategi 

perusahaan terhadap kinerja usaha pada industri kerupuk di Kecamatan 

Trimurjo ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ketepatan perilaku/ strategi yang diterapkan oleh  pengusaha 

industri kerupuk di  Kecamatan Trimurjo dalam  (1) Penerapan strategi 

produksi, (2) Penerapan strategi penentuan harga, (3) Penerapan strategi 

pemasaran, (4) Penerapan strategi pelayanan, (5) Penerapan strategi kerjasama.  

2. Mengetahui hubungan parsial antara tingkat ketepatan penerapan kinerja 

dengan penerapan strategi produksi, strategi penentuan harga, strategi 

pemasaran, strategi pelayanan dan  strategi kerjasama terhadap kinerja usaha 

pada industri kerupuk di Kecamatan Trimurjo. 

3. Mengetahui  hubungan secara bersama antara tingkat ketepatan strategi 

perusahaan terhadap kinerja usaha pada industri kerupuk di Kecamatan 

Trimurjo. 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

 

1. Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi  Universitas  Lampung. 

2. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan baik bagi pemerintah 

terkait atau pun pelaku usaha. 

3. Untuk memperluas pengetahuan serta sebagai referensi bagi pembaca ataupun 

pemula. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

Menurut  Kwik Kian Gie (2000), beberapa kendala yang sering dihadapi oleh 

pengusaha industri kecil, diantaranya adalah keterbatasan dana dalam 

pengembangan usaha. Pada umumnya pengusaha industri kecil berasal dari 

golongan ekonomi lemah dengan latar belakang pendidikan terbatas. Banyak di 

antara mereka yang memilih menjadi wirausahawan kecil karena sulit mencari 

pekerjaan di sektor formal dan karena memiliki sedikit keterampilan yang diwarisi 

dari orang tuanya. Keterbatasan dana membuat usaha mereka sulit berkembang 

dan tidak mampu melayani permintaan pasar. Bahkan tidak sedikit pengusaha 

yang modalnya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan 

kemampuan teknis. Keterbatasan kemampuan teknis yang meliputi pengadaan 

bahan baku dan peralatan standar, desain dan mutu produk.  

 

Kurangnya pengetahuan tentang bahan baku yang diperlukan, teknologi mutakhir 

serta pengembangan mode di pasar menyebabkan penampilan produk-produk 

industri kecil umumnya kurang menarik, kurang rapi dan kualitasnya tidak 

standar, sehingga kurang mampu bersaing dengan produk pabrik besar yang 

dihasilkan dengan peralatan otomatis dan bahan baku standar. Keterbatasan 

kemampuan memasarkan menyebabkan banyak produk industri kecil yang 

meskipun mutunya tinggi tetapi tidak dikenal dan tidak mampu menerobos pasar. 

Akibat lain yang banyak diderita pengusaha kecil adalah dipermainkan para 

pedagang yang menguasai mata rantai distribusi, sehingga harga ditekan serendah 

mungkin dan seringkali pembayaran tertunda. Oleh sebab itu para pelaku usaha 
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harus mampu mengatasi masalah – masalah yang timbul dalam pengembangan 

usahanya.  

Kerangka pemikiran yang digunakan sesuai dengan teori SCP  yaitu pendekatan 

Structure, Conduct, dan Performance Markets. Bahwa dalam ilmu ekonomi 

industri antara struktur pasar ( market  structure ), perilaku ( conduct ), dan 

kinerja ( performence ) memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat. Pada satu 

sisi struktur pasar menentukan perilaku perusahaan industri, dan perilaku 

perusahaan industri menentukan keadaan kinerja pasar. Selanjutnya, pada sisi 

lainnya terjadi hubungan timbal balik di antara  ketiga dimensi tersebut. Model 

diasumsikan mempunyai hubungan secara bersama atau simultan diantara struktur 

pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar. Struktur pasar dan perilaku pasar akan 

mempengaruhi kinerja pasar. Begitu pula sebaliknya kinerja pasar akan 

mempengaruhi struktur dan perilaku pasar dalam jangka panjang ( Martin, 1988).  

 

Dalam pembahasan ini yang pertama adalah pengenalan industri kerupuk di 

Kecamatan Trimurjo itu sendiri, dan kemudian  menjelaskan variabel bebas yaitu  

X1 adalah Strategi Produksi, X2 adalah Strategi Penentuan Harga, X3 adalah 

Strategi Pemasan, X4  adalah Strategi Pelayanan dan X5  adalah  Strategi  

Kerjasama yang dihubungkan dengan variabel terikat yaitu Y sebagai  kinerja 

usaha. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dari hasil kuesioner yang 

telah disebarkan kepada para responden, dengan data yang diperoleh maka 

dilakukan perhitungan dengan alat analisis skala likert, korelasi product moment, 

market share, korelasi parsial dan simultan. Hasil perhitungan akan dianalisis 

dengan metode  deskriptif untuk mengetahui tingkatan  ketepatan penerapan 
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strategi dan kinerja perusahaan. Jika hasil sudah diperoleh maka kita dapat 

mengetahui bagaimana pengimplementasian strategi/ perilaku dan kinerja usaha 

yang dilakukan oleh para pengusaha industri kerupuk di Kecamatan Trimurjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Industri Kerupuk di 

Kecamatan Trimurjo 
 

Strategi Usaha ( Variabel X ) 

X1 = Strategi Produksi 

X2 = Strategi Penentuan Harga 

X3 = Setraegi Pemasaran  

X4 = Strategi Pelayanan 

X5 = Strategi  Kerjasama 

Kinerja Usaha ( Variabel Y ) 

Y = Persentase Keuntungan (%) 

Pengumpulan  Data Hasil      

Penelitian ( Data Primer ) 
 

Analisis  Data ( Tabel ) 

Implementasi Strategi dan Kinerja Industri 

Kerupuk  di Kecamatan Trimurjo 
 

Tingkat Ketepatan Penerapan Strategi 

dan Kinerja Perusahaan 
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1.6 Hipotesis 

 

1. Diduga kualitas perilaku implementasi strategi perusahaan industri kerupuk di  

Kecamatan Trimurjo masih rendah yang dilihat dari  : strategi produk rendah, 

strategi penentuan harga rendah, strategi pemasaran rendah, strategi pelayanan 

rendah dan strategi kerjasama juga rendah. 

2. Diduga terdapat  hubungan  positif antara masing-masing perilaku/ strategi  

terhadap kinerja industri.  

3. Diduga terdapat  hubungan  positif antara keseluruhan perilaku/ strategi  

terhadap kinerja industri. 

 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 

 

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab, 

yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, dan Bab III Metode 

Penelitian. Yang  masing-masing bab membahas sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran teoritis serta sistematika Penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teoritis dan penelitian terdahulu. 

 

Bab III. Metodologi Penelitian 

 

Bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari sumber dan jenis data serta 

metode analisis. 
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