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ABSTRAK

STUDI GEOGRAFIS USAHA AIR MINERAL MAWADDAH
DI DESA BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA

TAHUN 2017

Oleh
Citra Setyo Pratiwi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan studiGeografi usaha air mineral
Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara tahun 2017. Titik  tekan
kajiannya  pada ketersediaaan sumber air, cara pengolahan air, modal,
tenagakerja, dan system pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara
terstruktur. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif
kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber mata air yang diperlukan
industry air mineral Mawaddah adalah dengan membuat sumur bor dengan
kedalaman 80 meter. Cara pengelolaan air yang dilakukan melalui filterisasi,
sehingga tidak ada yang dilakukan melalui tangan, akan tetapi melalui pipa-pipa
yang langsung menuju pada hasil akhir yaitu pengemasan air mineral. Asal modal
yang digunakan adalah modal sendiri, Tenaga kerja sebanyak 17 orang. Sistem
pemasaran dilakukan dengan distributor melalui gudang kemudian distribusi
dengan system secara langsung kekonsumen.

Kata kunci : Geografi, air mineral, usaha



ABSTRACT

GEOGRAPHICAL STUDY OF MAWADDAH MINERAL WATER IN
METRO UTARA DISTRICBANJARSARI VILLAGE YEAR 2017

By
Citra Setyo Pratiwi

This study aims to describe the study the geography of bussiness of mineral water
mawaddah in Village Banjarsari the district, Metro Utara in 2017. The emphasis is
on the availability of water resources, water treatment, capital, labor, and
marketing system. This research used descriptive method. The data collectedby
observational data and structured interviews. Data analysis used is qualitative
descriptive analysis technique. The result of the research indicates that the water
source needed by mawaddah mineral water industry is by making a well drill with
a depth of 80 Meters. The method of water management is done through filtering,
so nothing is done by hand, but through the pipes that go directly to the final
result of mineral water packaging. As long as capital used is their own capital,
labor as many as 17 people. The marketing system is done with distributors
through ware houses and then distributed with the system directly to the
consumer.

Keyword: Geography, mineral water, business
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah. Aneka potensi sumber

daya alam tersebut, seperti jenis tumbuhan, tanah, daerah pantai, barang tambang

dan masih banyak yang lainnya. Sumber daya alam itu dapat diolah sesuai dengan

kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki penduduk.

Persebaran dan keberadaaan sumber daya alam berbeda-beda di setiap wilayah,

cenderung dapat menunjukkan aneka jenis mata pencaharian yang dilakukan oleh

penduduk dalam suatu masyarakat yang tersebar di muka bumi ini. Keberadaan

penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan dan bidang

pertanian merupakan sektor utama sebagai aktifitas masyarakat di pedesaan.

Namun, dengan melihat keberadaan dan kenyataannya sekarang, tampak sangat

sulit untuk dapat diharapkan sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup setiap

keluarga petani (kecil) untuk dapat mencapai kemakmurannya.

Kondisi demikian, dimungkinkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang

semakin pesat dan kepemilikan lahan setiap usaha tani yang semakin sempit

mengakibatkan budaya warisan tanah yang masih kuat pada kehidupan para petani

dan kehidupan masyarakat yang tinggal di pedesaan Indonesia. Hal demikian,

nampak secara jelas pada kehidupan masyarakat desa, bahkan dewasa ini semakin
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sulit untuk mendapatkan kesempatan kerja di luar pertanian, walau hasilnya tidak

cukup layak untuk menghidupi/memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka muncul

industri-industri kerajinan rumah tangga yang dilakukan para petani kecil di

pedesaan.

Menurut Bintarto (1977:87), industri adalah setiap usaha yang merupakan unit

produksi yang membuat suatu barang atau mengerjakan suatu barang (bahan) di

suatu tempat tertentu untuk keperluan masyarakat. Kegiatan industri ini, tingkat

pendapatan menjadi pertimbangan utama setiap pengusaha untuk dapat

menjadikan pertumbuhan ekonominya yang terus meningkat dan mengakibatkan

sektor penjualan hasil produksi yang diusahakan menjadi semakin penting dalam

menjaga kelestarian industri yang dikembangkan.

Pembangunan industri harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa

unsur geografis, yaitu unsur-unsur fisis dan sosial yang dapat mempengaruhi

keberadaan dan perkembangan industri. Menurut Bintarto (1977:91), bahwa

dalam melaksanakan suatu industri di suatu keadaan agraris, maka dibutuhkan

syarat-syarat antara lain tersedianya bahan mentah, tersedianya sumber tenaga

dari alam maupun manusia, tersedia tenaga kerja yang berpengetahuan dan ahli

untuk mengolah sumber daya yang ada, tersedia modal, pasar, dan lalu lintas yang

baik.

Berdasarkan pendapat tersebut, tampak secara jelas bahwa unsur geografis

tertentu menunjukkan arti pentingnya dalam menumbuhkan aktivitas industri di

suatu wilayah. Bahkan setiap unsurnya saling mendukung dan tidak dapat

dipisahkan dalam upaya kelanjutan dan pengembangan industri tersebut. Pada
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setiap industri perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut guna menunjang

keberlangsungan usaha yang dijalankannya, seperti keberadaan industri air

mineral yang ada di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

Desa Banjarsari merupakan daerah persawahan, keadaan air di daerah tersebut

tidak jernih. Produsen air minum mineral dalam situasi seperti ini dituntut untuk

memiliki strategi pengembangan produk yang lebih baik dari  produk sebelumnya

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada air minum yang layak minum.

Dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan, semakin sulit diperoleh

air minum yang layak minum di Desa Banjarsari sehingga ini salah satu alasan

didirikannya usaha air mineral Mawaddah di daerah tersebut untuk memenuhi

kebutuhan air minum yang layak dan jernih.

Keberadaan industri Air Minum di Banjarsari Kecamatan Metro Utara dapat

membantu terbukanya lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat sekitar, tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi tingginya

angka pengangguran dan tindak kriminalitas. Selain itu, diharapkan pula dapat

menjadi salah satu pengembangan potensi yang ada di Desa Banjarsari.

Tingginya permintaan terhadap air minum  isi ulang (AMIU) oleh banyak rumah

tangga menyebabkan banyaknya kegiatan penjualan air minum isi ulang

bermunculan dan semakin mudah ditemukan. Meskipun  harga  yang  ditawarkan

lebih  murah,  ternyata  tidak  semua produk air minum  isi ulang (AMIU)

terjamin  keadaan  produknya,  terutama  dari  ancaman  kontaminasi biologi

(Indirawati, 2009:58). Air minum yang aman haruslah memenuhi standar yang

telah  ditetapkan  mulai  dari  aspek  fisik,  kimia,  mikrobiologi, dan radioaktif
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sesuai dengan Peraturan Kementrian Kesehatan RI Nomor

492/MENKES/PER/IV/2010.

Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Athena dkk (2004:112) menunjukkan

adanya bakteri Total colidan  Escherichia coli (E.coli) dalam jumlah yang  cukup

tinggi  dalam  air  minum  isi  ulang  dari  berbagai  depot  di  Jakarta, Tangerang,

dan  Bekasi.  Hasil  pengujian  kualitas  dari  120  sampel  AMIU  yang diambil di

10 kota besar (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Semarang,

Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar) menunjukkan adanya variasi

kualitas air minum yang diproduksi oleh depot air minum antara satu dengan

depot lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kualitas secara

mikrobiologi, persentase air baku  yang  tidak  memenuhi  syarat  untuk  total coli

sebanyak  12  depot  (31,6%) dan fecal coli 11 depot (28,9%). Sedangkan air

minum yang telah diolah sebanyak 11  depot  (28,9%)  tidak  memenuhi  syarat

total  coli dan  7  depot  (18,4%)  tidak memenuhi syarat fecal coli adalah

indikator  kualitas  air.  Makin  sedikit   kandungan coliform,  artinya,  kualitas

air semakin baik. Keberadaan air minum Mawaddah diharapkan dapat memenuhi

syarat hygiene, dengan keberadaaan air minum Mawaddah yang dinilai dapat

memenuhi kriteria air minum yang memenuhi syarat hygiene.

Pendirian suatu industri, unsur geografi fisik maupun sosial yang mendukung

keberadaan dan perkembangan industri dalam proses produksi adalah lokasi,

bahan mentah atau bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, transportasi dan

pemasaran. Namun, pada kenyataannya di lapangan bahwa tidak sepenuhnya

faktor-faktor tersebut dapat tersedia di lokasi industri berlangsung, dan pada
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akhir-akhir ini industri air minum mendapat saingan, seperti adanya air minum isi

ulang yang memiliki harga relatif murah. Oleh karena itu industri air minum yang

telah berlangsung itu dimungkinkan akan mengalami kemacetan sehingga

penghasilan yang diperoleh akan berkurang yang selama ini dijadikan untuk

menopang hidup para petani kecil di pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul : “Studi

Geografi Usaha Air Mineral Mawaddah Di Desa Banjarsari Kecamatan Metro

Utara Tahun 2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah dan unsur-unsur

apa yang mendukung keberadaan industri air minum Mawaddah Di Desa

Banjarsari  Kecamatan Metro Utara Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Belum diketahuinya sumber mata air yang diperlukan.

2. Belum diketahuinya cara pengolahan air mentah menjadi air minum isi ulang.

3. Belum diketahuinya ketersediaan modal.

4. Belum diketahuinya ketersediaan tenaga kerja.

5. Belum diketahuinya sistem pemasaran produksi air minum isi ulang.

C. Batasan Masalah

Berkenaan  dengan  beragamnya  masalah  di  atas  maka dibatasi masalah

sebagai berikut:

1. Sumber mata air yang digunakan.

2. Cara pengolahan air mentah menjadi air minum isi ulang.

3. Ketersediaan modal produksi.
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4. Ketersediaan tenaga kerja.

5. Sistem pemasaran produksi air minum isi ulang.

6. Kandungan air mineral Mawaddah

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Darimana sumber mata air yang diperlukan Industri Air Mineral Mawaddah

Di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017?

2. Bagaimana cara pengolahan air mentah menjadi air minum isi ulang Industri

Air Mineral Mawaddah Di Desa  Banjarsari  Kecamatan Metro Utara  Tahun

2017?

3. Berapa modal yang diperlukan Industri Air Mineral Mawaddah Di Desa

Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017?

4. Berapa tenaga kerja yang digunakan Industri Air Mineral Mawaddah Di

Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017?

5. Bagaimana sistem pemasaran produksi Air Mineral Mawaddah Di Desa

Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan informasi tentang sumber mata air yang diperlukan

Industri Air Mineral Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara

Tahun 2017.
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2. Untuk mendapatkan informasi tentang cara pengolahan air mentah menjadi air

minum isi ulang Industri Air Mineral Mawaddah Di Desa Banjarsari

Kecamatan Metro Utara  Tahun 2017.

3. Untuk mendapatkan informasi tentang asal modal yang digunakan Industri Air

Mineral Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017.

4. Untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja Industri Air Mineral

Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017.

5. Untuk mendapatkan informasi tentang sistem pemasaran produksi Air Mineral

Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

1) Sebagai konstribusi pemikiran sekaligus dalam rangka memperluas

wawasan bagi kajian ilmu pendidikan dalam meningkatkan

pengetahuan mengenai geografi industri.

2) Menambah konsep baru yang dijadikan bahan rujukan penelitian lebih

lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan khususnya pada kajian

geografi industri.

b. Kegunaan Praktis

1) Memberikan informasi kepada pembaca terutama pelaku industri

untuk meningkatkan produksi.

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk menjadi

gambaran tentang unsur-unsur apa yang mendukung keberadaan
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industri air minum Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro

Utara Tahun 2017.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

a. Ruang lingkup subyek penelitian

Ruang lingkup subyek penelitian adalah pengusaha industri air minum

Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017.

b. Ruang lingkup obyek penelitian

Ruang lingkup obyek penelitian adalah ketersediaaan sumber air, cara

pengolahan air, modal, tenaga kerja, dan sistem pemasaran pada industri

air mineral Mawaddah.

c. Ruang lingkup tempat penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian adalah industri air minum Mawaddah

Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

d. Ruang lingkup waktu penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2017.

e. Ruang lingkup disiplin ilmu

Ruang lingkup disiplin ilmu adalah geografi industri adalah cabang dari

geografi ekonomi yang mempelajari tentang ruang yang berkenaan

dengan tempat penyelenggaraaan aktifitas industri (Johnston dalam

Budiono, 1987:167).



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Geografi dan Industri

Menurut Bintarto (1977:9) geografi merupakan ilmu pengetahuan yang

mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan

penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha

mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Berdasarkan

pengertian geografi tersebut, kajian geografi mencakup manusia dengan segala

aktivitasnya di muka bumi sesuai dengan wilyahnya dengan melakukan kegiatan

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Sumaatmadja (1988: 11), geografi

adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer

dengan sudut pandang kelingkungan dalam konteks keruangan.

Geografi industri adalah studi tentang ruang yang berkenaan dengan tempat dan

penyelenggaraan dari aktivitas industri atau dengan kata lain geografi industri

adalah sub bidang kajian dari geografi ekonomi dan yang berhubungan dengan

aktivitas manusia di bidang manufaktur (perpabrikan) atau aktivitas sekunder

(Johnston, 1981:164). Geografi industri sebagai bagian dari geografi ekonomi

yang mempelajari lokasi industri, pemusatan industri dan persebarannya yang
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dipengaruhi oleh keberadaan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga

kerja, pasar, dan lainnya.

2. Pengertian Industri

Menurut Bintarto (1977: 87) industri adalah setiap usaha yang merupakan suatu

unit produksi yang membuat suatu barang atau mengerjakan barang atau bahan di

suatu tempat tertentu untuk keperluan masyarakat. Industri adalah suatu kegiatan

ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi

(manufacturing industri) (Sumaatmadja, 1988:179). Sedangkan Bintarto

(1977:87) berpendapat bahwa pengertian industri adalah setiap usaha yang

merupakan unit produksi yang membuat suatu barang atau mengerjakan suatu

barang atau bahan lain dari suatu tempat tertentu untuk keperluan masyarakat.

Pendapat lain menyatakan bahwa industri yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah

bahan mentah, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi

untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan

industri (Kartasapoetra, 1987:6).

3. Industri Dalam Ilmu Geografi

Menurut Bintarto (1977:88), munculnya industri di suatu wilayah didukung oleh

tersedia bahan mentah/dasar, tersedia tenaga kerja, tersedia modal, lalu lintas yang

baik, organisasi yang baik, keinsafan dan kejujuran masyarakat.

Suatu industri dapat berdiri tidak terlepas dari keberadaan faktor pendukung,

diantaranya faktor fisik, meliputi lahan, bahan mentah, dan sumber tenaga/energi

dan faktor sosial yaitu suatu industri tidak terlepas dari teknis ekonomi antara lain

pasar, tenaga kerja, sarana transportasi yang dapat mendukung keberadaan



11

industri disuatu wilayah.

Ilmu geografi memandang industri sebagai sebuah sistem yang merupakan

perpaduan antara dua sistem, yaitu :

1. Sub-sistem fisis yang mendukung pendirian dan perkembangan industri

adalah komponen-komponen lahan, bahan mentah, sumber daya energi,

iklim dan segala proses alamiahnya.

2. Sub-sistem sosial (manusia) yang mendukung pendirian dan perkembangan

industri adalah tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi, keadaan politik

(pemerintah), transportasi dan komunikasi, konsumen dan pasar

(Sumaatmadja, 1988:179-180).

Perpaduan sub-sistem fisik dan sub-sistem sosial tidak dapat dipisahkan satu

dengan lainnya. Keduanya akan saling mendukung dalam pendirian serta

perkembangan suatu industri dan merupakan faktor penentu berdirinya industri di

suatu tempat.

4. Syarat Berdirinya Industri

Menurut Bintarto (1977:88), munculnya industri disuatu  wilayah didukung oleh

tersedia bahan mentah atau dasar, tersedia tenaga kerja, tersedia modal, lalu lintas

yang baik, organisasi yang baik, keinsafan dan kejujuran masyarakat. Suatu

industri dapat terdiri tidak terlepas dari keberadaan faktor pendukung, diantaranya

yaitu faktor lokasi sebagai unsur fisis yang menyediakan bahan mentah yang

memungkinkan berdirinya industri dan faktor sosial yaitu suatu industri tidak

terlepas dari teknis ekonomi antara lain pasar, tenaga kerja, kemudahan

transportasi sehingga dapat mendukung keberadaan industri disuatu wilayah.
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka suatu industri dapat berdiri apabila

memenuhi syarat-syarat antara lain bahan mentah, tenaga kerja, modal,

pemasaran, sehingga dapat mendukung suatu industri di suatu wilyah. Syarat-

syarat berdirinya industri di atas juga berkaitan dengan penggolongan industri

berdasarkan orientasinya. Industri berdasarkan orientasinya ada 3 jenis yaitu:

1. Industri yang berorientasi pada bahan mentah (Raw material oriented

industry). Industri ini didirikan dekat dengan ketersediaan bahan mentah

sebagai roda penggerak utama industri. Misalnya industri semen. Hal ini

dipikirkan karena bahan mentah yang yang digunakan oleh industri

tersebut mudah rusak dan volumenya berat, jika dilakukan pengangkutan

maka biayanya menjadi lebih mahal.

2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja/labor

(man power oriented industry) adalah industri yang berada pada lokasi di

pusat pemukiman penduduk karena bisanya jenis industri tersebut

membutuhkan banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.

3. Industri yang berorientasi pada pasar (market oriented industry). Industri

ini didirikan berdekatan dengan potensi pasar atau potensi manusia sebagai

konsumen. Misalnya industri makanan dan minuman. Hal ini disebabkan

karena hasil produksi (barang jadi) mudah rusak/basi sehingga harus

cepat-cepat sampai ke tangan konsumen.
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5. Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku (Haryono, 2004:15) antara lain:

a. Industri ekstratif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari

alam, seperti pertanian, pertambangan dan perikanan. Industri ekstratif dibagi

menjadi 2 yaitu :

1) Industri reproduksi, yaitu industri yang bahan bakunya dari alam dan hasil

produksinya berupa barang-barang yang baru.

2) Industri manufaktur, yaitu industri yang mengolah bahan baku dan

menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri

lain.

b. Industri non ekstrastif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh dari

kegiatan industri lain.

c. Industri fasilitatif, yaitu industri yang sifatnya memberikan jasa atau fasilitas

bagi keperluan orang lain.

Kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan dipengaruhi oleh kemampuan dan

keterampilan sumber daya manusianya.

6. Faktor Pendukung Berdirinya Industri Air Mineral

a. Lokasi Industri

Lokasi industri ini berkaitan dengan wilayah bahan mentah, pemasaran,

sumber suplai, tenaga kerja, wilayah bahan bakar dan tenaga, jalur

transportasi, medan wilayah, pajak dan persatuan penyalur (zoning) kota

(Daldjoeni, 1992:167). Menurut Djojodipuro (1999:31) faktor yang

mempengaruhi lokasi industri pada umumnya adalah faktor endowment, pasar
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dan harga, bahan baku dan energi, aglomerasi, keterkaitan antar  industri dan

penghematan ekstern, kebijaksanaan pemerintah, dan biaya angkutan.

Pendirian suatu industri pada umumnya selalu memperhitungkan faktor

wilayah lokasi industri demi adanya kelancaran dan keuntungan yang didapat

suatu industri. Hal ini sesuai dengan pendapat Djojodipuro (1999:30) yang

mengatakan bahwa dalam usahanya untuk meminimumkan biaya, maka suatu

perusahaan antara lain berusaha untuk memilih lokasi yang tepat. Cara

membuat rencana bisnis, pemilihan lokasi usaha adalah hal utama yang perlu

dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan

sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Banyak hal yang harus

dipertimbangkan dalam memilih lokasi, sebagai salah satu faktor mendasar

yang sangat berpengaruh pada penghasilan dan biaya, baik biaya tetap

maupun biaya variabel. Lokasi usaha juga akan berhubungan dengan masalah

efisiensi transportasi, sifat bahan baku atau sifat produknya, dan

kemudahannya mencapai konsumen. Lokasi juga berpengaruh terhadap

kenyamanan pembeli dan juga kenyamanan pemilik usaha.

Kartasapoetra (1987:61) mengemukakan bahwa suatu usaha dibidang industri

akan selalu berkaitan dengan produksi, yaitu mengolah bahan –bahan mentah

atau bahan baku ataupun bahan setengah jadi menjadi suatu  produk jadi yang

diharapkan memenuhi pasaran dengan memuaskan.
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b. Bahan Mentah

Menurut Kartasapeotra (1987: 17), bahan mentah adalah semua bahan yang

diperoleh dari sumber daya alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk

dimanfaatkan lebih lanjut. Keberadaan bahan mentah sangat penting bagi

kelanjutan suatu usaha industri, hal ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan

oleh Kartasapoetra (1987:73) yaitu sehubungan dengan kegiatan usahanya, bahwa

tersedianya bahan mentah atau bahan baku ataupun bahan setengah jadi dengan

ketentuan mudah didapat, dan biaya pengangkutan atau penyampaiannya ke

pabrik dapat dikatakan murah atau layak, penting bagi industri.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahan mentah merupakan suatu hal yang penting

bagi kelangsungan proses produksi dalam suatu industri. Apabila sulit

memperoleh bahan mentah maka akan menghambat kelancaran produksi dan

semakin sulit memperoleh bahan mentah, sehingga memperbesar biaya produksi.

Bahan mentah yang mudah didapat juga dipengaruhi oleh asal dari bahan mentah

tersebut, karena apabila asal bahan mentahnya jauh maka biaya pengangkutan

bahan mentah dari tempat asal ke pabrik atau tempat usaha juga akan tinggi.

Proses produksi suatu industri didukung oleh ketersediaan bahan mentah,

ketersediaan bahan mentah juga berkaitan dengan jumlah bahan mentah yang

digunakan dalam proses produksinya. Jumlah bahan mentah akan banyak apabila

bahan mentah dalam jumlah banyak dan mudah diperoleh.
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c. Modal

Modal  merupakan  salah  satu  syarat  penting  dalam  suatu  industri,  mulai  dari

memulai/mendirikan,  persiapan, proses hingga pemasaran.  Modal dapat  menjadi

penentu  lancar  atau  tidaknya  industri,  karena  modal  harus  tetap  ada  pada  setiap

usaha  untuk  dapat  menjalankan  fungsinya,  atau  dengan  kata  lain  modal  terus

menerus  diperlukan untuk kelancaran usaha.  Modal diperlukan sejak pada waktu

perusahaan  dimulai  dan  dipergunakan  untuk  membeli  berbagai  input,  termasuk

tanah sebagai lokasi perusahaan.

Modal dapat diartikan sebagai apa saja  yang dibuat oleh manusia  dan dipergunakan

dalam proses produksi. Modal  dapat berupa bangunan, mesin, dan peralatan  lainnya

maupun berupa sejumlah uang atau dana (Djojopuro, 1999:38). Modal dalam

pengertian  ini  dapat diinterpretasikan  sebagai sejumlah  uang  yang  digunakan  dalam

menjalankan  kegiatan-kegiatan  bisnis.  Banyak  kalangan yang memandang  bahwa

modal uang bukanlah  segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun  perlu  dipahami

bahwa uang dalam  sebuah usaha  sangat  diperlukan.  Persoalan  di  sini  bukanlah

penting tidaknya modal,  karena keberadaannya  memang  sangat diperlukan, akan

tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan

dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005:7).

Rianto (1990:8) memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas,  dimana

modal  itu  meliputi  baik  modal  dalam  bentuk  uang (geldcapital), maupun  dalam

bentuk  barang (sachcapital), misalnya  mesin,  barang-barang dagangan. Menurut

Djojodipuro (1999:38), modal dapat berupa bangunan, mesin dan peralatan lainnya

maupun berupa uang atau dana. Modal dapat diartikan sebagai apa saja yang dibuat
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oleh manusia dan dipergunakan untuk proses produksi. Dari pernyataan di atas bahwa

modal yang digunakan pada suatu industri tidak hanya berupa uang atau dana tetapi

juga dapat berupa bangunan, mesin, dan peralatan lainnya.

a) Macam-macam Modal

1) Modal Sendiri

Menurut  Mardiyatmo  (2008:92)  mengatakan bahwa  modal  sendiri adalah

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

tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Kelebihan modal

sendiri adalah:

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

menjadi beban perusahaan.

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

pemilik modal.

c) Tidak  memerlukan  persyaratan  yang  rumit  dan memakan waktu yang relatif

lama.

d) Tidak  ada keharusan  pengembalian  modal,  artinya  modal yang ditanamkan

pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah  seandainya  pemilik  modal

mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

a)  Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat

tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.

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

pemegang saham baru) sulit  karena mereka  akan  mempertimbangkan  kinerja
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dan  prospek usahanya.

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

sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan

modal asing.

2) Modal Asing (Pinjaman)

Modal  asing  atau  modal  pinjaman  adalah  modal  yang biasanya  diperoleh  dari

pihak  luar  perusahaan  dan  biasanya diperoleh  dari  pinjaman.  Keuntungan  modal

pinjaman  adalah jumlahnya  yang  tidak  terbatas,  artinya  tersedia  dalam  jumlah

banyak. Dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul  motivasi  dari  pihak

manajemen  untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana dari

modal asing dapat diperoleh dari:

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

atau perbankan asing.

b)  Pinjaman  dari  lembaga  keuangan  seperti  perusahaan pegadaian,  modal  ventura,

asuransi  leasing,  dana  pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.

c)  Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal pinjaman adalah:

a)  Jumlahnya  tidak terbatas,  artinya  perusahaan  dapat mengajukan  modal

pinjaman  ke  berbagai  sumber.  Selama dana  yang  diajukan  perusahaan  layak,

perolehan  dana  tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke

perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah.

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

sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi  pemilik  untuk  memajukan



19

usaha  tinggi,  ini disebabkan  adanya  beban  bagi  perusahaan  untuk

mengembalikan  pinjaman.  Selain  itu,  perusahaan  juga berusaha  menjaga  image

dan  kepercayaan  perusahaan  yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah:

a)  Dikenakan  berbagai  biaya  seperti  bunga  dan  biaya administrasi.  Pinjaman  yang

diperoleh  dari  lembaga  lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk

membayar jasa seperti : bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai

dan asuransi.

b)  Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang

telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang  sedang  mengalami  likuiditas

merupakan  beban  yang harus ditanggung;

c)  Beban  moral.  Perusahaan  yang  mengalami  kegagalan  atau masalah  yang

mengakibatkan  kerugian  akan  berdampak terhadap  pinjaman  sehingga  akan

menjadi  beban  moral  atas utang yang belum atau akan dibayar (Kasmir, 2007:91).

3)  Modal Patungan

Selain  modal  sendiri  atau  pinjaman,  juga  bisa menggunakan  modal  usaha  dengan

cara  berbagai  kepemilikan usaha dengan  orang  lain.  Caranya  dengan

menggabungkan antara  modal  sendiri  dengan modal  satu  orang  teman  atau

beberapa  orang  (yang  berperan  sebagai  mitra usaha) (Ambadar, 2010:15).

d. Tenaga Kerja

1) Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi penting yang secara langsung maupun

tidak langsung menjalankan industri. Menurut Simanjutak (2001:2-3), tenaga



20

kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja, bawah tenaga kerja mencakup

penduduk yang sudah atau yang sedang bekerja, yang mencari pekerjaan dan

melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Untuk

mendirikan suatu industri air mineral selain didukung oleh faktor-faktor seperti

bahan mentah, juga perlu didukung oleh sejumlah tenaga kerja yang mudah

diperoleh  dari  setiap  pengusaha,  baik  yang  berhubungan  dengan keterampilan

yang sesuai, pendidikan, usia, dan daerah asalnya.

Menurut Kertasapeotra (1987:94), ketersediaan tenaga kerja memang merupakan

salah satu syarat utama bagi perkembangannya kegiatan industri. Biasanya tenaga

kerja dibagi atas :tenaga tidak berpendidikan, tenaga yang semi pendidikan,

tenaga kerja berpendidikan. Penentuan dan memilih tenaga kerja, keterampilan

khusus serta profesional penting untuk dipertimbangkan, sesuai dengan tuntutan

kebutuhan.

Tenaga  kerja  merupakan  penduduk  yang  berada  dalam  usia  kerja. Menurut

UU  No.  13 tahun  2003  Bab  I  pasal  1  ayat  2  disebutkan  bahwa tenaga kerja

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan

barang  dan  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan sendiri  maupun  untuk

masyarakat (Subijanto, 2010: 78). Secara  garis  besar  penduduk  suatu negara

dibedakan  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  tenaga  kerja  dan  bukan tenaga kerja.

Mendapatkan tenaga kerja dalam melakukan proses produksi baik dari segi

kuantitatif artinya banyaknya orang yang ikut bekerja dan segi kualitatif artinya

berdasarkan  keterampilan yang  dimiliki  tersebut,  penting  sebagai

pertimbangan sesuai  dengan tuntutan  kebutuhan.  Tenaga  kerja  yang  mampu
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melakukan kegiatan  produksi  untuk  menghasilkan  barang  atau  jasa  menjadi

pertimbangan bagi  pengusaha  sebagai  faktor  pendorong  berdirinya  industri,

baik  yang  berasal dari  keluarga sendiri maupun yang berasal dari lingkungan

sekitar.

Industri apabila ditinjau dari banyaknya pekerja oleh Departemen Perindustrian

dalam Haryono (2004:14) industri di klasifikasikan berdasarkan jumlah tenga

kerja  dapat digolongkan ke dalam 4 golongan, yaitu:

1.  Industri kerajinan, jumlah tenaga kerja antara 1 – 4 orang.

2.  Industri kecil, jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang.

3.  Industri sedang, jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang.

4.  Industri besar, jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.

2) Kriteria Tenaga Kerja

Kriteria tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang  sudah

tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu:

1) Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja

dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Tenaga kerja

dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun

sampai dengan 64 tahun.

2) Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak  mau

bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga

Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka
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yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok

ini  adalah  para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

e. Pemasaran

1) Pengertian Pemasaran

Proses pemasaran adalah aktivitas terakhir dari proses industri untuk menyalurkan

barang dan jasa kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan  hidup manusia.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Daldjoeni (1992:60),

bahwa tujuan satu-satunya dari perindustrian adalah memproduksi barang-barang

untuk dijual dan pasar itu penting kedudukannya.

Manulang  (1998:179) mengemukakan  pemasaran  adalah  segala aktivitas  yang

dikerjakan untuk memindahkan barang dari  tangan  produsen sehingga ketangan

konsumen. Tujuan seorang pengusaha dalam proses pemasaran adalah membuat

keuntungan. Selanjutnya Robinson dalam Daldjoeni (1992:60) mengemukakan

bahwa tujuan satu-satunya dari  perindustrian adalah memproduksi barang-barang

untuk dijual dan untuk itu pasaran penting kedudukannya. Luasnya pasaran,

artinya banyak penjual-belian atau omset pasarannya (the possible purchasers) di

samping itu kuatnya pasaran (the purchasing power of the market) kasus ini

tergantung lagi dari taraf hidup pelanggannya.

Semakin banyak barang yang terjual maka semakin besar keuntungannya.

Kemudahan proses  pemasaran  berkaitan  erat dengan  kemudahan transportasi

dan  jarak  dari  tempat  industri  sampai  kepada  konsumen  serta ditentukan oleh

luas pasarnya. Pemasaran  hasil  produksi  akan  lebih  mudah  jika  setiap
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pengusaha  mengetahui atau  menerapkan  cara  pemasaran  yang akan  dilakukan

untuk menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Cara pemasaran yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penjualan hasil produksi

industri air minum yang berhasil diselesaikan dapat dipasarkan  dengan  baik  dari

produsen  kepada konsumen.

Tujuan dari suatu industri adalah memproduksi barang-barang untuk dijual dan di

sampaikan kepada konsumen. Untuk tersampaikannya barang dari produsen

kepada konsumen maka perlu pemasaraan. Menurut Ranupandojo (1989:8),

pemasaraan adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, barang-barang itu dipindahkan dari

satu tempat ke tempat lain, disimpan, diberi harga dan dijual. Untuk mencapai

pemasaraan yang mudah dan juga berdasarkan pendapat yang ada maka

pemasaran sangat diperlukan bagi industri untuk menyampaikan hasil produksi

pada konsumen.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian Kusumastuti tahun (2006) tentang “studi kelayakan pembangunan

pabrik air minum dalam kemasan gelas oleh UD Wijaya”. Objek penelitian adalah

kelayakan pabrik meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek yuridis, aspek

lingkungan, dan aspek finansial. Metode penelitian dengan menggunakan

deskriptif atau kualitatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara

mendalam terhadap informan. Hasil penelitian diperoleh bahwa lima aspek

kelayakan pabrik dapat dilakukan untuk meminimalkan tanggungan perusahaan

terhadap distributor, maka distributor yang dipilih adalah distributor yang bersifat
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mandiri yang berhak memasarkan produk lain yang tidak sejenis. Perusahaan

dapat  mengurangi  beban pembiayaan karena biaya operasional ditanggung oleh

distributor. Jumlah distributor ditentukan berdasarkan kepadatan penduduk.

Perusahaan memperkirakan strategi ini akan  efektif mencapai sasaran konsumen

yang membeli dalam jumlah banyak. Perusahaan mengharapkan melalui cara ini

keuntungan lebih besar untuk mengimbangi penjualan eceran.

C. Kerangka Pikir

Keberadaan industri disuatu wilayah tidak bisa terlepas dari dua sistem yaitu

sistem subsistem fisis dengan sistem sosial (manusia) yang mendukung

perkembangan industri. Berkembangnya suatu industri perlu memperhatikan

unsur-unsur yang dapat membantu kelancaraan suatu industri, kemudahan

memeperoleh bahan mentah, jumlah bahan mentah, kemudahan mendapat tenaga

kerja, modal produksi seperti halnya industri air minum Mawaddah. Adapun

kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir

Studi Geografis Usaha Industri
Air Mineral Mawaddah

NON FISIK
1. Modal
2. Tenaga Kerja
3. Pemasaran
4. Cara Pengolahan

FISIK
1. Asal Bahan Mentah
2. Lokasi



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Suryabrata (2000:18)

tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penggambaran secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah

tertentu. Penelitian ini bertujuan membuat gambaran dan menjelaskan objek atau

fenomena yang menjadi fokus penelitian, yaitu untuk menggambarkan keberadaan

industri Air Minum di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara. Tipe penelitian

yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus

”divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang

selanjutnya terjun kelapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument,

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan

data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penelitian kualitatif peneliti

adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (The researcher is

the key instrumen) (Sugiyono, 2008:82).
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B. Subyek Penelitian

Menurut Moleong (2005:145), penelitian kualitatif pada umumnya mengambil

jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya.

Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu

menentukan informan yang akan dimintai informasinya.

Menurut Sugiyono (2008:216) pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki

situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang

yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Dalam penelitian ini

pengambilan sampel tidak diperlukan karena seluruh jumlah populasi dijadikan

sebagai subjek penelitian populasi atau sensus objek penelitian adalah pemilik

perusahaan air mineral Mawaddah Umulyatama, Objek dalam penelitian ini

adalah Industri Air Mineral Mawaddah Umulyatama.

C. Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Studi Geografis Usaha Air Mineral

Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara. Indikator variabel sebagai

berikut : Asal bahan mentah, lokasi, modal, cara pengolahan, tenaga kerja, dan

pemasaran.

D. Definisi Operasional Variabel

Fisik

1) Sumber bahan mentah, adalah berasal dari sumber mata air dan jumlah liter air

yang dibutuhkan 1 kali produksi air minum Mawaddah di Desa Banjarsari

Kecamatan Metro Utata pada 1 minggu sekali,
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2) .Lokasi, adalah keberadaan lokasi industri air mineral Mawaddah di Desa

Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

Non Fisik

3) Asal modal yang digunakan, adalah asal modal yang dipakai untuk produksi

air minum Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

4) Cara pengelolaan, adalah cara pengolahan air mentah menjadi air minum isi

ulang kemasan di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara

5) Tenaga kerja, adalah banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan di industri air

minum Mawaddah di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

6) Sistem pemasaran, adalah cara memindahkan hasil produksi yang di hasilkan

agar sampai ke konsumen dari suatu target daerah pemasaran ke daerah lainnya

di Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Wawancara Terstruktur

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data

penelitian yang dipandu dengan menggunakan daftar pertanyan atau panduan

wawancara dan dilakukan dengan cara tanya jawab langsung terhadap subjek

penetilian bapak Hendro Wijoyo, M.M sebagai pemilik industri Air Mineral

Mawaddah Umulyatama di Desa Banjarsari  Kecamatan Metro Utara. Teknik

ini digunakan untuk mengetahui  sumber air, pengolahan air, modal, tenaga

kerja, dan pemasaran.
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2) Teknik Observasi

Teknik observasi adalah melihat dan mengamati secara langsung gejala dan

masalah geografi di lapangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data

geografi yang aktual dan langsung, harus melakukan observasi lapangan.

Observasi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang terutama pada

penelitian geografi (Sumaatmadja, 1988:105). Teknik ini digunakan untuk

memperoleh data secara langsung keberadaan industri Air Minum di Desa

Banjar Sari Kecamatan Metro Utara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan

secara terperinci, menginterpretasikan dan menilai data serta kondisi objek yang

ada dilapangan digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dilengkapi

dengan keterangan-keterangan yang mendukung sehingga dapat dibaca dan

dimengerti dengan permasalahan yang akan diangkat memungkinkan dan dapat

dijelaskan dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisa data yang diperoleh

adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan jumlahnya sangat banyak

sehingga diperlukan pemilihan yang sesuai dengan fokus penelitian.
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, membuang

yang tidak perlu dari data kasar yang terkumpul di lapangan.

b. Penyajian Data

Merupakan penyusunan data agar menjadi terorganisir dalam suatu pola

hubungan sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja

selanjutnya. Dalam penyajian data kualitatif biasanya disajikan dalam

bentuk teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Sugiyono (2008:343) “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis

atau teori”. Data yang telah diproses melalui langkah-langkah reduksi

dan penyajian data ditarik kesimpulan. Kesimpulan itu kemudian

diverifikasi kembali dengan melihat kembali hasil reduksi dan display

data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Sumber bahan mentah yang diperlukan Industri Air Mineral Mawaddah di

Desa Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2017 adalah dari sumber

mata air yang kemudian dibuat sumur bor dengan kedalaman 80 meter.

2. Cara pengelolaan air yang dilakukan dengan tekhnologi melalui

filterisasi, sehingga tidak ada yang dilakukan melalui tangan, akan tetapi

melalui pipa-pipa yang langsung menuju pada hasil akhir yaitu

pengemasan air mineral.

3. Asal modal yang digunakan Industri Air Mineral Mawaddah adalah

menggunakan modal sendiri.

4. Tenaga kerja Industri Air Mineral Mawaddah menggunakan tenaga kerja

sebanyak 17 orang.

5. Sistem pemasaran produksi Air Mineral Mawaddah dilakukan dengan

distributor melalui gudang kemudian distribusi dengan sistem secara

langsung ke konsumen.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka saran yang

dapat disampaikan yaitu :

a. Perlunya keterbukaan pihak pabrik industri Air Mineral Mawaddah

terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai Industri

tersebut.

b. Pentingnya pemasanggan pamflet/banner produk di lokasi Pabrik Industri

dan para distributor Air Mineral Mawaddah.

c. Lebih memperluas lagi jaringan daerah pemasaran produk Air Mineral

Mawaddah.
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