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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Kajian serupa dengan penelitian ini adalah  yang dilakukan oleh Anonim 

(2012a), tentang Pengembangan Sentra Minyak Atsiri Kenanga (Cananga 

odorata)Menjadi Klaster Dinamis Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan 

profil beberapa jenis industri dengan menggunakan pendekatan klaster, antara lain 

industri bunga kenanga di Kabupaten Blitar, industri logam di Kabupaten Tegal 

dan industri batik di Kota Pekalongan. Ketiga industri ini dipilih karena 

merupakan sektor unggulan di daerahnya masing-masing dan merupakan industri 

skala kecil yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu kajian ini 

mengidentifikasikan pula kekuatan, kendala, peluang, dan ancaman yang terjadi di 

tiap industri sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak 

pengembangan kawasan dalam rangka peningkatan daya saing. 

  Ada 14 kebijakan pengembangan klaster berdasarkan 4 kondisi penentu 

klaster dinamis yang diuraikan oleh Porter (1997), yaitu kondisi pasar/permintaan; 

faktor produksi; strategi, struktur, dan persaingan, serta institusi pendukung dan 

industri terkait. Kebijakan yang direkomendasikan adalah : (1) perluasan akses 

pasar UKM, (2) peningkatan kualitas produk, (3) peningkatan keterampilan dan 

pengetahuan tenaga kerja, (4) Peningkatan teknologi produksi, (5) Peningkatan 

ketersediaan modal, (6) menjamin ketersediaan bahan baku, (7) Penyediaan 

prasarana dan sarana, (8) Peningkatan kerjasama dan jaringan antar usaha. (9) 
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penciptaan iklim kompetisi antar usaha yang sehat, (10) mendorong 

kepemimpinan dalam klaster, (11) meningkatkan peranan institusi pendukung, 

(12) meningkatan keterkaitan antara usaha dengan industri hulu dan hilir, (13) 

menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan (14) menciptakan kelembagaan 

pemerintah yang proaktif, efektif dan efisien. 

 Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, pendekatan klaster secara 

signifikan mampu meningkatkan ekonomi daerah. Klaster dapat berfungsi sebagai 

inkubator inovasi, karena klaster mengandung unsur-unsur yang dapat 

mewujudkan suatu ide dan gagasan menjadi sebuah produk baru. Pengembangan 

klaster menawarkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam membangun 

ekonomi daerah secara lebih mantap, dan mempercepat pembangunan ekonomi 

nasional secara keseluruhan. Klaster industri meningkatkan hubungan antar 

berbagai industri dan lembaga yang terlibat di dalam klaster tersebut. 

  Faktor-faktor penentu terbentuknya klaster dinamis menurut Rosenfeld 

(1997) meliputi (i) spesialisasi, (ii) kapasitas penelitian dan pengembangan, (iii) 

pengetahuan dan keterampilan, (iv) pengembangan sumber daya manusia, (v) 

jaringan kerjasama dan modal sosial, (vi) jiwa kewirausahaan, serta (vii) 

kepemimpinan dan visi bersama. Dilakukan pula pembahasan mengenai kondisi 

eksternal untuk menjelaskan mengenai kondisi pasar dan kompetitor, serta iklim 

usaha yang mempengaruhi kinerja klaster. 

  Studi serupa dilakukan  oleh Djamhari pada tahun 2006 dalam Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Sentra UKM Menjadi Klaster 

Dinamis, mengatakan bahwa kebijakan pengembangan klaster industri 
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diorientasikan untuk pengelompokan industri dengan satu industri inti yang saling 

berhubungan intensif dan membentuk kemitraan dengan industri pendukung dan 

industri terkait. Industri inti adalah industri yang mempunyai keterkaitan erat 

dengan industri lain dalam suatu klaster, serta sangat berpengaruh terhadap 

pengembangan klaster itu. Industri pendukung adalah industri yang menghasilkan 

bahan baku dan penolong bagi industri inti. Sedangkan industri terkait adalah 

industri yang mempunyai hubungan dengan industri inti karena terjadinya 

kesamaan dalam penggunaan sumber daya seperti bahan baku, teknologi, SDM, 

maupun saluran distribusi dan pemasarannya. Selain itu, antara satu klaster 

dengan klaster lainnya akan berhubungan secara intensif dan membentuk 

kemitraan yang kemudian menghasilkan produk akhir yang diekspor maupun 

untuk kebutuhan pasar domestik. 

  Berikut ini adalah faktor–faktor yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup klaster UKM antara lain : 

1. Jejaring kemitraan, prinsip kemitraan yaitu saling melengkapi, saling 

memperkuat, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Perlu untuk 

mempertimbangkan kelangsungan kemitraan dimaksud untuk jangka waktu 

yang tidak terlalu pendek, sehingga konsepsi kemitraan tersebut dimatangkan 

oleh berjalannya waktu dan akumulasi pengalaman di antara pelaku usaha 

yang bermitra 

2. Inovasi teknologi, pada klaster yang terfokus pada kegiatan manufacturing, 

maka peran teknologi sangat dominan karena berpengaruh langsung terhadap 

tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas. 
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3. Modal SDM dan kewirausahaan; perlunya kualitas SDM yang baik didorong 

oleh keinginan untuk meningkatkan tiga hal yaitu produktivitas, daya saing 

dan kualitas kerja. Kualitas SDM juga berimbas pada kemampuan wirausaha 

baik ilmu, semangat, sikap maupunn perilaku. Perbaikan dalam faktor ini 

seringkali menemui jalan buntu karena perilaku kalkulatif yaitu biaya yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM jauh lebih besar daripada 

tambahan manfaat yang diperoleh. 

4. Infrastruktur fisik, kelancaran beroperasinya klaster UKM ditentukan oleh 

tersedianya infrastruktur fisik terutama fasilitas jalan  aspal, listrik dan 

saluran telepon. 

5. Keberadaan perusahaan besar; usaha besar diperlukan UKM karena 

kemampuannya membuka pasar dan memperluas jaringan distribusi barang 

yang dihasilkan klaster UKM, dan yang paling strategis adalah untuk 

meningkatkan kepastian pasar bagi produk-produk yang dihasilkan UKM. 

6. Akses ke pembiayaan usaha pembiayaan usaha; merupakan instrumen vital 

yang akan menentukan kelangsungan kegiatan usaha UKM dalam klaster.  

7. Layanan jasa spesialis; layanan jasa spesialis dipandang menentukan 

perkembangan klaster UKM, terutama bila terkait dengan aplikasi teknologi 

atau metode baru yang benar-benar meningkatkan nilai tambah. Namun 

sesungguhnya permintaan akan jasa spesialis  relatif rendah bagi klaster 

UKM yang masih belum pesat perkembangannya. 

8. Akses terhadap pasar dan informasi pasar; berkembangnya klaster UKM lebih 

besar daripada kemampuan pasar untuk menyerap produk yang dihasilkan 
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pasar. Pasar yang dinamis, dengan jenis dan kuantum permintaan yang sangat 

fluktuaktif, perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang kreatif dari 

UKM. 

9. Akses terhadap layanan pendukung bisnis; pada umumnya layanan 

pendukung yang paling dianggap relevan adalah layanan untuk pelancaran 

mobilitas dan formalitas. 

10. Persaingan; ketidakmampuan pelaku UKM dalam klaster untuk 

mengidentifikasi sendi-sendi persaingan yaitu mengenai siapa pesaing utama, 

pada aspek apa dan bagaimana cara menghadapi persaingan. Sendi-sendi 

persaingan tersebut secara langsung akan menentukan probabilitas suatu 

UKM untuk memenangakannya  

11. Komunikasi; komunikasi dapat  diartikan sebagai proses interaksi sosial yang 

tetap dibutuhkan untuk hal-hal yang bersifat intangible seperti penyebaran 

tacit knowledge, pembangunan social network dan trust. Keberhasilan UKM 

dalam klaster membangun lobi dengan berbagai pihak merupakan kontribusi 

yang amat strategis 

12. Kepemimpinan; kepemimpinan yang dimaksud disini antara lain adalah : 1. 

Kemampuan UKM dalam klaster memainkan perannya sebagai penentu 

pertumbuhan ekonomi lokal, 2. Kemampuan produk yang dihasilkan klaster 

UKM untuk menjadi pemimpin pasar, 3. UKM dalam klaster lebih menonjol 

dibanding dengan klaster UKM. Wujud kepemimpinan ini adalah 

dijadikannya klaster UKM dan produknya, sebagai patok duga (indicator) 

ukuran keberhasilan oleh pelaku lain dalam industri yang sama. 
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2.2.Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan jenis khusus cara pemecahan masalah yang 

berorientasi pada tindakan, yang mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan, dan 

memotivasi, tapi tidak melakukan pengaturan (regulating) dan juga tidak 

melaksanakan program program yang non edukatif (Nasution 1990:7). Pengertian 

sosialisasi mengacu pada suatu proses belajar seorang individu yang akan 

mengubah dari seseorang yang tidak tahu menahu tentang diri dan lingkungannya 

menjadi lebih tahu dan memahami. Sosialisasi merupakan suatu proses di mana 

seseorang menghayati (mendarahdagingkan - internalize) norma-norma kelompok 

di manaia hidup sehingga timbullah diri yang unik, karena pada awal kehidupan 

tidak ditemukan apa yang disebut dengan “diri”. Sosialisasi juga ada hubungannya 

dengan komunikasi, kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan 

berbagai media komunikasi yang ada, baik media komunikasi nonelektronik atau 

konvensional maupun media komunikasi elektronik. Media komunikasi 

nonelektronik antara lain adalah penggunaan bahasa lisan, bahasa isarat atau 

bahasa tubuh, dan aneka media komunikasi yang menggunakan kertas (aneka 

mengunakan surat menyurat, majalah tabloid). Sedangkan media komunikasi 

elektronik antara lain media audio-visual (televisi) internat (situs web-email) dan 

telefon. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu 

melalui sistem yang biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, 

maupun prilaku atau tindakan. Sementara itu meneurut Bovee, Komunikasi adalah 

suatu proses pengiriman atau penerimaan pesan. Pada umunya komunikasi ini 

paling tidak melibatkan dua orang atau lebih. Dan proses pemindahan pesannya 
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dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang bisa dilakukan 

oleh seorang melalui lisan,tulisan,maupun sinyal-sinyal nonverbal. 

2.2.1. Jenis dan Pengertian Sosialisasi 

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang 

individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-

nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima 

oleh masyarakatnya.Berikut ini beberapa Jenis dan pengertian sosialisasi menurut 

para ahli sosiologi. 

 Charlotte Buhler. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-

individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir 

kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. 

 Paul B. Horton. Sosialisasi adalah suatu proses seseorang menghayati serta 

memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga 

akan membentuk kepribadiannya. 

 Soerjono Soekanto. Soalisasi adalah suatu proses yang menempatkan 

anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai 

masyarakat di tempat dia menjadi anggota. 

 Bruce J.Cohen. Sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara 

kehidupan dalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan 

membangun kapasitas untuk berfungsi, baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota kelompok. 
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 Robert M.Z. Lawang. Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, 

peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk 

memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. 

 Koentjaraningrat. Sosialisasi adalah seluruh proses seorang individu sejak 

masa kanak-kanak sampai dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal, 

dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain yang hidup dalam 

masyarakat sekitarnya. 

 Peter L. Berger. Sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi 

seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal 

dan menghayati norma dalam masyarakat sehingga terjadi pembentukan sikap 

untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntutan. Dengan menjalani proses 

sosialisasi, seseorang akan tahu dan memahami cara bersikap dan bertingkah laku 

di lingkungan masyarakat. Dengan menjalani proses ini juga, seseorang akan tahu 

hak dan kewajiban yang sesuai dengan peranannya dalam masyarakat. 

2.2.2. Jenis- jenis Sosialisasi 

Secara umum, sosialisasi terdiri atas dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan 

sosialisasi sekunder. 

 Sosialisasi Primer terjadi dalam keluarga. Menurut Peter L. Berger dan 

Luckmann, sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dijalani 

oleh setiap individu semasa kecil dengan menjadi bagian dari keluarga. 

Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau sebelum 
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anak masuk sekolah. Pada tahap ini anak akan mengenal anggota keluarga 

serta lingkungan keluarganya. Lalu, secara bertahap ia akam mampu 

membedakan dirinya dengan anggota keluarga yang lainnya. Peran orang-

orang yang terdekat dengan anak sangat penting dalam tahap ini. Apa yang 

diterima anak dalam tahap ini akan berpengaruh pada kepribadian anak 

tersebut di saat ia dewasa. 

 Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi lanjutan dari sosialisasi 

primer, yaitu dengan memperkenalkan individu ke dalam kelompok 

tertentu di masyarakat. Dalam sosialisasi sekunder, orang-orang di luar 

lingkungan keluarga yang memiliki peran. Misalnya, teman di sekolah, 

tetangga, lingkungan kerja. Bahkan, media massa pun memiliki peran 

dalam tahap ini. Pada tahap ini ada dua bentuk sosialisasi dalam 

masyarakat, yaitu resosialisasi dan desosialisasi. Resosialisasi adalah suatu 

proses sosialisasi seseorang yang diberi identitas baru. Misalnya, 

seseorang yang dirawat di rumah sakit jiwa mendapat identitas baru 

sebagai orang yang sakit jiwa. Sementara itu, desosialisasi adalah suatu 

proses sosialisasi di mana seseorang mengalami pencabutan identitas diri 

yang lama. Misalnya, orang yang telah selesai menjalani masa hukuman 

dan menjadi anggota masyarakat kembali, maka identitasnya sebagai 

narapidana telah tercabut. Dan adapun tahapan komunikasi Seperti telah 

disebutkan sebelumnya, sosialisasi merupakan suatu proses. Sebagai suatu 

proses, tentu sosialisasi terjadi dalam beberapa tahapan. Berikut ini 

tahapan yang terjadi dalam sosialisasi menurut George Herbert Mead 
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dalam bukunya Mind, Self, and Society from The Standpoint of Social 

BehavioristTahap Persiapan (Preparatory Stage). Tahap ini dialami sejak 

manusia dilahirkan, yaitu saat seorang anak mempersiapkan diri untuk 

mengenal dunia sosialnya. Anak akan mulai melakukan kegiatan meniru 

meskipun belum sempurna. Pada tahap ini juga, setiap individu sebagai 

calon anggota masyarakat dipersiapkan dengan dibekali nilai-nilai dan 

norma-norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh 

lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. 

 Tahap Meniru (Play Stage). Tahap ini ditandai dengan semakin 

sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh 

orang dewasa. Pada tahap ini, dalam diri anak mulai terbentuk kesadaran 

tentang nama diri dan nama anggota keluarga yang lain. Anak pun mulai 

menyadari apa yang dilakukan oleh seorang ibu dan apa yang diharapkan 

seorang ibu dari dirinya. Dengan kata lain, kemampuan untuk 

menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap 

ini. Pada tahap ini pun terbentuk kesadaran bahwa dunia sosial itu 

berisikan orang-orang yang jumlahnya banyak. 

 Tahap Siap Bertindak (Game Stage). Pada tahap ini, anak sudah mulai 

mengurangi perilaku meniru. Anak akan mulai memiliki peran yang secara 

langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya 

dalam menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga 

memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Pada 

tahap ini pun individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di 
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luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara 

bertahap mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak juga mulai 

menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya. 

 Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Generalizing Stage). Pada tahap ini, 

seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya 

pada posisi masyarakat secara luas. Artinya, dia dapat bertenggang rasa 

tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga 

dengan masyarakat secara luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya 

peraturan serta kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang lain yang 

tidak dikenalnya. Dalam tahap ini pula, individu dinilai sudah mencapai 

tahap kematangan untuk siap terjun dalam kehidupan masyarakat. 

2.3. Pengertian Pengenalan Produk 

Fase pengenalan adalah periode awal dimana konsumen diinformasikan 

mengenai produk yang baru. Promosi produk tersebut dimaksudkan untuk 

memperkenalkan produk dan membuat konsumen menyadari akan 

keberadaannya. Pada beberapa kasus, produk tersebut mulanya diuji dalam 

wilayah tertentu dan menentukan reaksi konsumen. Misalnya konsep satelit 

televisi langsung diuji pada beberapa lokasi. Biaya-biaya permulaan untuk 

produksi dan periklanan sebuah produk dapat melebihi pendapatan yang diterima 

selama fase ini. Harga produk tersebut akan ditentukan tinggi jika tidak ada 

produk pesaing lain yang belum ada di pasar. Strategi ini disebut pelancuran harga 

(price skimming). Dan dari beberapa sudut pandang pengertian Merunurut para 

pakar ahli mengakatakan sebagai berikut: 
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 Menurut Klorter dan Amstrong (1996:274) adalah produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

konsumen.  

 Menurut Stanton, (1996:222),suatu produk adalah kumpulan dari atribut-

atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, 

warna, harga, kualitas dan merkdi tambah dengan jasa danr eputasi 

penjualannya. 

 Menurut Tjiptono (1999:95) secara konseptual produk adalah pemahaman 

subyektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sesuai dengan kopetensi dan kapasitas organisasi 

dan kapasitas pembeli. 

Adapun lima tingkatan dalam produk adalah: 

a.  Core benefit manfaat dasar dari suatu produk yag ditawarkan kepada 

konsumen. 

b.  Basic product bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh 

panca indra. 

c. Expected productatribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh 

pembeli pada saat membeli suatu produk. 

d. Augmented productyaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang 

ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh 

pesaing. 
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e.  Potential productyaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang 

dialami. 

2.4.  Klasifikasi Produk 

Banyak klasifikasi suatu produk yang dikemukakan ahli pemasaran, 

diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Kotler. Menurut Kotler 

(2002,p.451), produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapakelompok,yaitu: 

1. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok  

a. Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, 

diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan 

perlakuan fisik lainnya. 

b. Merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual (dikonsumsi pihak lain). Seperti halnya bengkel reparasi, salon 

kecantikan, hotel dan sebagainya. Kotler (2002, p.486) juga 

mendefinisikan jasa sebagai berikut : “ Jasa adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apa pun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan 

dengan suatu produk fisik. 

2. Berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu : 

a.  Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, 
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umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu 

bulan. Contohnya:  produk hasil pertanian sayuran.  

b.  Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian, Dengan kata kail umur 

ekonomisnya lebih dari satu bulan. Contonya: beras bias bertahan 

sampai beberapa bulan. 

 

2.5. Definisi Kualitas Produk 

Menurut Mullins, Orville, Larreche, dan Boyd (2005, p.422) apabila 

perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, 

perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen 

untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk 

pesaing. Dimensi kualitas produk tersebut terdiri dari : 

1. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar 

dari sebuah produk. 

2.  Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk 

yang bersangkutan, bertahan sebelum produk tersebut harus diganti, 

semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka 

semakin besar pula daya tahan produk tersebut. 

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada 

produk. 



 26

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen 

terhadap produk. 

5. Reliabilty (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja 

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin 

kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat 

diandalkan. 

6. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan 

produk bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari produk. 

7. Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil dari 

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena 

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan 

informasi atas produk yang bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen 

terhadap produk didapat dari harga, merek, periklanan, reputasi. 

Menurut Tjiptono (1997, p.25), dimensi kualitas produk meliputi : 

1.  Kinerja (performance) 

Yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti (core product) yang dibeli, 

misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat 

diangkut, kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi dan sebagainya. 

2. Keistimewaan tambahan(features) 

Yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap, misalnya kelengkapan 

interior dan eksterior seperti dash board, AC, sound system, door lock 

system, power steering, dan sebagainya. 
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3. Keandalan(reliability) 

Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai, 

misalnya mobil tidak sering ngadat/macet/rewel/rusak. 

4. Kesesuaian dengan spesifikas i(conformancetospecifications) 

Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar keamanan dan 

emisi terpenuhi, seperti ukuran as roda untuk truk tentunya harus lebih 

besar daripada mobil sedan. 

5. Daya tahan (durability) 

Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. 

Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan 

mobil. 

6. Estetika (asthethic) 

Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya bentuk fisik 

mobil yang menarik, model atau desain yang artistik, warna, dan 

sebagainya. 

 

2.6. Pengertian Sosialisasi Produk 

Sosialisasi produk adalah sebuah proses  pengenalan atau mempromosikan 

Produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Di dalam konsep sosialisasi ini 

dengan menggunakan media massa, media iklan, media cetak, spanduk, baliho 

dan lain sebagainya sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menyukai 

produk-produk dalam negeri sehingga masyarakat lebih tertarik pada produk 
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dalam negeri dari pada produk luar negeri. Jika produk tersebut dapat diterima 

oleh masyarakat maka pengusaha tersebut harus memikirkan bagaimana caranya 

mengembangkan suatu produk tersebut agar produk tidak kalah saing dengan 

produk luar negeri, misalnya dari segi kemasan, dan  kualitas produk tersebut 

sehingga dapat memiliki suatu ciri khas dari produk tersebut.  

Sosialisasi juga dilakukan dengan cara mempromosikan produk dan 

kualitas beras organik untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang manfaat 

produk tersebut. Promosi ini merupakan komponen yang dipakai untu 

memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Termasuk 

dalam kegiatan promosi ini adalah: 

1. Periklanan 

2. Personal Selling 

3. Promosi penjualan 

4. Publiksitas masyarakat 

5. Iklan gratis dari mulut ke mulut 

Beberapa keputusan yang berkaitan dengan periklanan ini adalah pemilihan 

media (majalah, brosur, pamflet, radio, dan iklan lainnya), penentuan bentuk iklan 

dan beritanya, Penarikan, kompensasi, supervise, merupakan tugas manejemen 

dalam kaitannya dengan salesman (penjualan). Promosi penjualan dilakukan 

dengan mengadakan suatu pameran dan peragaan atau demontrasi, memberikan 

contoh produk dan sebagainya. Sedangka publikasi kegiatan yang hampir sama 

dengan periklanan, hanya dilakukan tanpa biaya seponsor. Kegiatan hubungan 

masyarakat kegiatannya langsung dilakukan oleh perusahaan (perusahaan 

sepenuhnya dapat mengawasi) dan mempunyai ruang lingkup lebih luas. 
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2.7. Beras Organik 

Beras organik merupakan suatu hasil inovasi dari penerapan pertanian padi 

yang di kembangkan dengan cara pertanian organik, yang mana pengolahan dan 

perawatannya sedikit menggunakan kimia dan banyak menggunakan pupuk 

organik, kompos dari sampah tumbuhan maupun bekar kotoran ternak. Yang 

hasilnya merupakan beras yang sehat karena tidak banyak mengandung bahan 

kimia yang baik bagi kesehatan yang mengkonsumsinya, beras organik memiliki 

tekstur yang sama dengan beras lainnya berwarna putih, panjang, mentek dan 

memiliki rasa yang punel bila dimasak, 

Tabel 2.1 Komposisi Kandungan Beras Biasa 
Beras, putih, panjang,  

Nilai nurtrisi per 100 g (3.5 oz) 
Energi 1.527 kJ (365 kcal) 
Karbohidrat  79 g 
Gula  0.12 g 
Serat pangan 1.3 g 
Lemak  0.66 g 
Protein 7.13 g 
Air  11.62 g 
Thiamine (Vit. B1) 0.070 mg (5%) 
Riboflavin (Vit. B2) 0.049 mg (3%) 
Niacin (Vit. B3) 1.6 mg (11%) 
Pantothenic acid (B5) 1.014 mg (20%) 
Vitamin B6  0.164 mg (13%) 
Folate (Vit. B9) 8 µg (2%) 
Calcium 28 mg (3%) 
Iron 0.80 mg (6%) 
Magnesium 25 mg (7%) 
Manganese  1.088 mg (54%) 
Phosphorus 115 mg (16%) 
Potassium 115 mg (2%) 
Zinc  1.09 mg (11%) 

Persentase merujuk kepada rekomendasi 
Amerika Serikat untuk dewasa. 

Source: Sumberdata Nutrisi USDA 
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Tabel 2.2 Komposisi Kandungan Beras Organik 

Parameter Unit Test Results 
- Protein 
 Content 

% 9.29 

- Carbohydra 
 Te 

% 77.02 

- Calorie Kcal / 100 g 352.71 
- Total Sugar % 0.19 
- Dietary 
 Fiber 

% 2.82 

- Fat 
 Contak 

% 0.83 

Sumber Buckle, KA,1985 

 

Pemasaran beras organik dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling 

mempengaruhi, yakni: 

a. Kualitas beras. 

b. Promosi. 

c. Keadaan pasar. 

d. Daya beli masyarakat 

Adapun cara pemasaran yang biasa dilakukan, yaitu: 

a. Petani menyetor padinya ke tengkulak sekaligus sebagai ketua 

kelompok tani yang sudah bekerja sama buat diolah dan dipasarkan. 

b. Pedagang langgsung ke konsumen. 

Kedua cara tersebut pada prinsipnya sama, yaitu peternak (produsen) menjual 

telur kepada konsumen. (Muslim, 2009) 

2.8. Kualitas Beras Organik 

 Sertifikasi Penyuluhan Dari Departemen Kesehatan. 

 Sertifikasi Halal Dari Majlis Ulama Indonesia (MUI). 
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 Menggunakan Benih Padi Unggul Lokal (tidak ada rekayasa genetik). 

 Pengairan Menggunakan Sistem Irigasi dari saluran mata air langgsung 

semeru. 

 Menggunakan Pupuk Organik Padat Dan Cair Alami. 

 Bebas Bahan Pengawet (efek Detoksifikasi dan memperbaiki metabolisme 

tubuh). 

 Berefek Therapy. 

 Vaccum Packaging Sehingga Aman Dari Kutu Dan Jamur. 

 Kaya Akan Serat, Nutrisi,Vitamin,Mineral dan Rendah Glukosa.  

 Dikemas dalam kemasan Vaccum tahan hingga 3 bulan. 

 Sistem Budidaya organik yang mendukung pelestarian alam, menjaga 

ekologi tanah & air, membantu mengurangi Global Warming Effect (Efek 

Rumah Kaca / Pemanasan Global) 

 100 % Asli Produk Indonesia 

Tabel 2.3 Perbandingan Kandunga Komposisi Antara Beras Organik 
Dengan Beras Nonorganik 

 
Sumber Buckle, KA,1985 
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2.9. Penerimaan Biaya, dan Pendapatan Usahatani Beras Organik  

Biaya produksi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu tetap 

(fixedcost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap adalah jenis biaya 

yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya poduksi, missal sewah 

tanahnya yang berupa uang. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya 

berhubungan langgsung dengan besarnya produksi, misalnya pengeluaran-

pengeluaran untuk bibit, biaya persiapan lahan dan perawatan tanaman serta biaya 

pengolahan. Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang 

digunakan,baik dalam bentuk benda maupun jasa proses produksi langgsung 

(Soekawati 1993). 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksinya 

berubah, atau biaya yang tidak terpengaruh oleh besar kecilnya usaha, maka 

apabila diukur per unit produksi biaya tetap makin lama makin kecil. Sedangkan 

biaya variabel adalah biaya yang selalu berubah tergantung kepada besar kecilnya 

produksi (Soeharto, 1990). 

Pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

1. Pendapatan kotor usahatani (Gross Frarm Income) adalah total 

penerimaan (total revenue) dari dalam pemakaian sumberdaya dalam 

usahatani. Atau dengan kata lain pendapatan kotor merupakan nilai semua 

produksi (valuve of production). Untuk produksi tanaman merupakan 

penjumlahan dari : 

- Nilai produksi yang dijual 

- Yang dikonsumsi sendiri,termasuk yang diamalkan 
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- Digunakan dalam kegiatan produksi 

- Pembayaran upah 

2. Pendapata bersih (Net Fram Income) merupaka selisih antara pendapatan 

kotor usahatani dengan total biaya. Pendapatan bersih berarti juga sebagai 

keuntungan (Profit) dari usahatani. (Soranto, 1987). Pendapatan usahatani 

adalah selisih antara penerimaan usahatani total dengan total biaya 

produksi yang telah dikeluarkan selama proses produksi berlanggsung. 

Berhasilnya suatu usahatani dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang 

diterima dari usahatani tersebut. Pendapatan digunakan petani untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari dan peningkatan usahtani. 

 

2.10. Pengolahan 

Pengolahan beras organik dilakukan dengan cara: 

1. Penjemuran selama 3-5 hari sampai padi organik siap buat di giling 

dijadikan beras. 

2. Padi digiling untuk memisahkan kulit padi dengan buliran beras 

menggunakan  mesin penggiling beras. 

3. Penyutiran beras menggunakan ayakan, untuk memisahkan kotoran yang 

tertinggal sewaktu digiling, juga dilakukan dengan cara di tampah secara 

manual. 

4. Setelah beras bersih dari butiran kotoran (batu kecil, kulit padi, menir) 

yang tertinggal beras dikemas dengan kemasan 5 dan 10 kg, setelah itu 

siap buat dipasarkan. 


