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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Perkembangan zaman yang maju membuat kebutuhan manusia pada era 

modern ini semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, 

dan lain sebagainya. Untuk mencapai usaha yang sukses sangat diperlukan skill dan 

kemauan yang keras pada diri pribadi seseorang dalam membaca situasi dan kondisi 

lingkungan yang memungkinkan membuat sesuatu hal yang positif untuk dapat 

diwujudkan. Potensi lingkungan sekitar yang sangat mendukung diharapkan para 

pelaku usaha dapat menciptakan lapangan kerja memadai, akan tetapi saat ini 

berbagai macam usaha home industri mayoritas masih menggunakan alat produksi 

sederhana, sehingga proses produksi menghasilkan olahan bersifat tradisional. Untuk 

itulah sangat diperlukan adanya peningkatan usaha yang benar-benar modern dan 

mampu bersaing.  

Melihat pangsa pasar yang semakin mudah dikenali konsumen membuat 

produk home industri bisa menembus pasar lokal maupun nasional. Salah satu produk 

olahan yang sangat familiar dikalangan masyarakat Jawa Timur khususnya Jombang  

yaitu “jenang kelapa muda” yang diproduksi oleh UD. Mandiri beralamat di Jalan 

Arjuna Desa Denanyar Utara Kabupaten Jombang. Sebagai langkah untuk dapat 

dikenal dan diterima oleh masyarakat luas pemilik diharuskan untuk memasarkan 

serta mengenalkan produk tersebut melalui berbagai media seperti : internet, majalah, 

koran, dan lain-lain.  
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Di sisi lain “jenang kelapa muda” mengandung karbohidrat dan enak dimakan 

baik kalangan anak muda maupun orang tua. Langkah menunjang kelancaran usaha  

perlu adanya manajemen dan terobosan strategi yang jitu salah satunya yaitu : 

mengikuti pameran khas makanan mulai daerah tingkat provinsi sampai ke tingkat 

nasional, namun sebelumnya harus diawali dengan pendampingan institusi yang 

berwenang maka secara tidak langsung mendapatkan arahan dan bimbingan dalam 

cara mengelola dan memasarkan “jenang kelapa muda” agar berkembang pesat, 

sehingga produksi “jenang kelapa muda” diharapkan mendaftarkan diri izin usaha 

kepada instansi terkait untuk dibuatkan lisensi yaitu “ UD” agar dapat diakui 

keabsahannya oleh pihak konsumen.  

Melihat ilustrasi di atas “jenang kelapa muda” yang ada di daerah Kabupaten 

Jombang tepatnya di Jalan Arjuna Desa Denanyar Utara Gang. II / 29 Jombang telah 

memproduksi  “jenang kelapa muda”  mulai dari tahun 1987 hingga saat ini. Latar 

belakang sejarahnya berawal dari almarhum bapak Abdoel Chakim sewaktu berada 

di pesantren di Kota Gresik mengabdi kepada Kyai pesantren membuat permen 

kelapa. Selang beberapa tahun akhirnya beliau lulus dan memutuskan untuk pindah 

ke Jombang dan melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren yang ada di 

Denanyar. Beliau sudah lama menimba ilmu disana setelah lulus beliau melamar 

pekerjaan di Kota Surabaya dan diterima bekerja di salah satu instansi yang ada di 

kota tersebut. Setelah bekerja selama 1 bulan disana beliau mendapatkan gaji 

pertamanya yang disisihkan untuk melakukan eksperimen melalui buah kelapa, 

beliau tidak henti-hentinya berusaha dan berdoa untuk melakukan eksperimen 

tersebut hingga akhirnya berhasil membuat jenang.  
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Saat ini usahanya sudah diteruskan oleh putra ketiganya yang tampak lebih 

pesat perkembangannya, disamping itu “jenang kelapa muda” merupakan makanan 

khas Jombang. Sudah tidak asing bagi para wisatawan asing maupun lokal yang 

datang ke Jombang ziarah ke makam Gusdur membawa oleh-oleh “jenang kelapa 

muda” sebagai khas makanan Jombang. Dari sudut pandang ekonomi bahwa  

produksi “jenang kelapa muda” berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi 

keluarga dan dilihat dari sudut pandang tenaga kerja, segi pencapaian hasil produksi 

“jenang kelapa muda” terbukti mampu memproduksi 2 Kwintal per hari yang 

melibatkan tenaga kerja yang berjumlah 8 orang terdiri dari : 2 laki-laki, 6 

perempuan. Hal di atas bisa dikatakan telah membantu pengurangan pengangguran 

yang ada di lingkungan sekitarnya. Adapun harapan ke depan sesuai dengan 

permintaan dan penawaran pangsa pasar semakin tinggi, perlu penambahan 

karyawan dan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pangsa 

pasar.  

Namun disisi lain UD. Mandiri memiliki beberapa kendala yang akan 

menghambat perkembangan secara maksimal diantaranya, keterbatasan tempat 

produksi, keterbatasan tenaga kerja, penggunaan teknologi sederhana, dan lain 

sebagainya. Berdasarkan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang ada di UD. 

Mandiri, peneliti merasa perlu untuk mengadakan suatu penelitian terkait dengan 

“strategi pengembangan usaha jenang kelapa muda pada UD. Mandiri di Kabupaten 

Jombang” melalui faktor internal serta faktor eksternal yang mempengaruhi 

perkembangannya. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Apa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi pengembangan usaha  

jenang kelapa muda pada UD. Mandiri ? 

2. Bagaimana strategi pengembangan usaha jenang kelapa muda pada UD. 

Mandiri ? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi pengembangan  

usaha jenang kelapa muda pada UD. Mandiri. 

2. Mengetahui strategi pengembangan usaha jenang kelapa muda pada UD. 

Mandiri.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Pemerintah Daerah : Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

bahan pertimbangan dalam menyusun program yang terkait dengan 

pengembangan usaha jenang kelapa muda pada UD. Mandiri di Kabupaten 

Jombang. 
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2. Perusahaan: Penelitian ini dapat menambah referensi dalam pengambilan 

keputusan pengembangan usaha jenang kelapa muda pada UD. Mandiri di 

Kabupaten Jombang. 

3. Bagi Peneliti lain : Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan 

penelitian yang sejenis dalam penelitian strategi pengembangan pada bidang 

usaha khususnya home industri. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Usaha Dagang adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli 

barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa 

merubah kondisi barang yang dijual. 

2. Jenang kelapa muda adalah salah satu makanan khas yang manis berbahan dasar 

kelapa muda berasal dari Indonesia.  

3. Pengembangan adalah suatu proses pembangunan secara bertahap dan teratur 

yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. 

4. Alternatif strategi pengembangan merupakan sebuah alternatif guna 

mewujudkan pengembangan dengan tujuan jangka pendek atau panjang panjang 

pada sebuah perusahaan.  

5. Analisis SWOT adalah analisis yang mengkombinasikan antara faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) untuk 

mengetahui secara pasti posisi sebuah perusahaan. 



6 

 

6. Kekuatan adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam dan merupakan 

keunggulan perusahaan.  

7. Kelemahan adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam dan merupakan  

kekurangan / kelemahan perusahaan.  

8. Peluang atau kesempatan adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dan bersifat 

menguntungkan.  

9. Ancaman adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dan bersifat mengganggu 

keberlangsungan sebuah perusahaan.  

10. Matriks IFAS dan EFAS yaitu suatu metode pengumpulan data baik dari 

perusahan (internal) dan data dari lingkungan (eksternal). 

11. Matriks SWOT adalah matrik yang akan digunakan untuk  menyusun berbagai 

alternatif strategi pengembangan dengan mencocokan peluang-peluang dan 

ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi suatu perusahaan tertentu dengan 

kekuatan dan kelemahan internalnya untuk menghasilkan empat rangkaian 

alternatif strategi SO, WO, ST, dan WT.  

12. Strategi pengembangan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam proses pembangunan secara bertahap dan teratur jangka pendek atau 

panjang dengan tujuan tertentu. 

 

 


