
 

7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneltian Hutabarat (2015) dengan hasil peneltian tersebut mengatakan 

bahwa Keadaan Cluster Kuliner yang berada di kawasan Pulosari dapat 

dikembangkan dengan basis pengembangan ekonomi kreatif, karena hal ini 

berdasarkan tinjauan dari berbagai sudut pandang. Adapun tinjauan yang 

mempengaruhi hal tersebut berasal dari berbagai aspek aspek yang ada di 

dalamnya.Aspek aspek tersebut ialah aspek industrinya,aspek teknologi,aspek 

sumberdaya,aspek institusi serta aspek lembaga keuangan klaster ini dapat 

dikatakan tinggi dan memiliki peluang sangat besar untuk berkembang serta 

menjadi model pengembangan usaha kuliner dan basis perekonomian yang 

ada di daerah Kota Malang.  

Banyaknya Permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha kuliner di 

klaster ini sangat beraneka ragam, misalnya kendala dalam promosi usaha 

kuliner baik lokal di dalam Malang maupun non lokal yang berada di luar 

Kota Malang yang sangat minim. Riset dan Pengembangan produk juga 

masih sangat minim di kalangan pemilik usaha kuliner di kluster pulosari ini. 

Masalah eksternal misalnya dengan harga kenaikan BBM sehingga 

mengakibatkan perilaku konsumen semakin detail dalam memilih produk. 

Penggunaan teknologi dan semakin banyaknya inovasi baru yang 

berkembang dalam pasar serta adanya usaha kuliner musiman mengakibatkan 

permasalahan yang dirasakan oleh para pelaku usaha di kluster pulosari ini.   
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Strategi Pengembangan yang diterapkan dalam usaha Kuliner berbasis 

Ekonomi Kreatif di Kota Malang khususnya yang berada di sekitar  kawasan 

Pulosari,Kecamatan Klojen merupakan koloborasi antar Model 

Pengembangan Ekonomi Kreatif yaitu : a) Strategi Aspek Industri, b) Strategi 

Aspek Teknologi, c) Strategi Aspek Sumber Daya, d) Strategi Aspek 

Institusi, e) Strategi Aspek Lembaga Keuangan. Selain hal- hal diatas sebagai 

faktor pengembangan secara internal, juga dibutuhkan peranan dari pihak lain 

sebagai aktor penggerak dalam Triple Helix yaitu, a) pihak Akademisi 

(intellectuals), b) Pihak Pebisnis, (business), dan c) pihak Pemerintah 

(goverment)  

Perbedaan dengan penelian tersebut yakni pada objek pembahasan yaitu 

Usaha kuliner . Persamaan dengan peneltian tersebut yakni sama membahas 

strategi pengembangan berbasis ekonomi kreatif. 

Peneltian Nurmilah dkk (2014) dengan hasil  peneltian tersebut  

mengatakan  bahwa berdasarkan hasil peneltian maka dapat diketahui potensi 

sektor unggulan ekonomi kreatif berdasarkan kecamatan yang ada dan 

terpusat di empat sektor yaitu, sektor kuliner,fashion,kerajinan,dan seni 

pertunjukkan dimana terpusat di kecamatan Cikole sebesar 41%. Hal ini 

membuktikan bahwa Kecamatan Cikole hampir menguasai setengah dari 

potensi ekonomi kreatif yang ada. Faktor faktor seperti Pembangunan 

Infrastruktur dalam meningkatkan perekonomiannya serta fisik yang ada di 

Kecamatan Cikole berkisar 50%.   

Fasilitas pendongkrak seperti bentuk pelayanan publik  untuk menunjang 

pertumbuhan ekonominya, dengan semakin banyaknya fasilitas pelayanan 
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publik dan fasilitas ekonomi yang tersedia di kecamatan ini akan mempunyai 

daya saing yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diatas ada tujuh 

strategi utama yang muncul untuk dikembangkan yaitu memberikan pelatihan 

sebesar 0,149,memberikan bantuan usaha sebesar 0,09,membantu promosi 

dengan media perantara online sebesar 0,081,standarisasi produk dengan cara 

menjaga kualitas produk sebesar 0,069,perluasan pasar dengan target utama 

pasar lokal 0,060 memberikan sebuah pendampingan sebesar 0,060 dan 

memperbaiki infrastruktur semisal pelayanan listrik sebesar 0,057. Dengan 

demikian penerapan pengembangan ekonomi kreatif dapat diharapkan 

tercapai dengan menciptakan peluang daya saing yang lebih kompetitif serta 

pemanfaatan sumber daya yang ada.,teknologi serta diperkuat oleh regulasi 

guna menciptakan kondisi usaha yang lebih kondusif untuk pengembangan 

industri kreatif lokal.  

Perbedaan dengan peneltian tersebut adalah objek peneltian yaitu Kota 

Sukabumi, sedangkan Persamaan dengan peneltian tersebut adalah 

Pembahasan cara Strategi Pengembangan berbasis ekonomi kreatif. 

Penelitian Nurmagribah (2006) dengan hasil peneltian tersebut 

menyatakan bahwa  Strategi yang dimiliki Diana Bakery adalah A fokus or 

market niche strategy based on lover cost. Strategi ini menunjukkan bahwa 

Diana Bakery memprioritaskan pada ketersediaan produk serta jasa agar 

dapat memenuhi pangsa pasar yang sangat sempit dengan melimpahnya harga 

yang sangat relatif lebih rendah dari harga pesaing yang ada, merupakan 

sebuah cara pendekatan yang dianggap relevan untuk sebuah penjualan 

produk dengan target pangsa pasar yang ada serta mengharapkan konsumen 
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hanya berasal dari lapisan masyarakat menengah. Analisis matriks EFE 

menghasilkan skor dengan peluang sebesar 1,202 dan ancaman 0,984 

menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan dalam merespon peluang 

tergolong sangat baik. 

 Total skor IFE didapatkan skor kekuatan sebesar 1,966 dan kelemahan 

sebesar 0,690. Hal ini menggambarkan perusahaan telah mampu 

memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan dengan baik. Dengan 

menggunakan matriks SWOT,perusahaan berada dalam posisi yang sedang 

progresif, yang berarti bahwa perusahaan mempunyai kekuatan dan sangat 

berpeluang.Dalam penjabaran diatas Progresif yang dimaksud ialah 

perusahaan dalam kondisi yang sangat bugar dan matang sehingga 

memungkinkan untuk melakukan sebuah ekspansi ,memperbesar 

pertumbuhan serta memaksimalkan profit yang ada.  Dengan demikian dapat 

digambarkan bahwa proritas Diana Bakery adalah strategi SO,yaitu:potensi 

pasar,mempertahankan serta pelayanan untuk menjaga kepuasan pelanggan 

serta memanfaatkan bantuan pemerintah.  

Hasil formulasi strategi dari matriks SWOT diperoleh sembilan alternatif 

strategi yang dijalankan oleh Diana Bakery dalam mengembangkan usahanya 

antara lain : penetrasi pasar, mempertahankan dan meningkatkab bentuk 

pelayanan untuk menjaga kepuasan pelanggan,memanfaatkan bantuan 

pemerintah,meningkatkan kegiatan promosi secara optimal,meningkatkan 

kapasitas produksi,mengadakan dan mengikuti pelatihan bagi pimpinan dan 

karyawan,mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk,meningkatkan 
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kemampuan manajamen perusahaan untuk menambah daya 

saing,memperbaiki kemasan produk.  

Perbedaan dengan peneltian tersebut adalah objek yang diteliti yakni 

pada UKM roti . Persamaan dengan peneltian ini adalah alat analisis yang 

digunakan menggunakan analisis SWOT.  

B. Landasan Teori 

1. Industri Kreatif 

a) Definisi Industri Kreatif 

Beberapa definisi dan batasan industri kratif menurut para ahli : 

Menurut Departemen Perdagangan RI (2009 : 5) “Industri kreatif adalah 

industri yang berasal dari pemanfaatan sebuah  kreativitas maupun keterampilan 

dari bakat yang dimiliki individu guna menciptakan kesejahteraan  serta  

memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.” 

Menurut Simatupang (2007) “Industri kreatif merupakan kegiatan yang 

mengandalkan talenta, ketrampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar 

setiap individu. Unsur utama industri  kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan 

talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui kesejahteraan 

melalui penawaran kreasi intelektual”. 

Menurut UK DCMS Task Force (1998 : 4) “Industri kreatif merupakan 

industri yang berasal dari kreativitas individu, ketrampilan, dan bakat yang secara 

potensial  guna menciptakan kekayaan, dan lapangan pekerjaan melalui 

eksploitasi dan pembangkitan kekayaan intelektual dan daya cipta individu.” 

(“Creatives Industries as those which have their origin in individual 
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creativity,skill and talent, ad which have a potential for wealth and job creation 

through the generation and exploitation of intellectual property and content”). 

Menurut UNCTAD dan UNDP dalam Creative Economy Report (2008 : 4) 

“Industri kreatif dapat didefinisikan sebagai siklus kreasi, produksi, serta 

distribusi barang dan jasa yang menggunakan kreativitas dan modal intelektual 

sebagai input utama. Industri kreatif terdiri dari seperangkat pengetahuan berbasis 

aktivitas yang menghasilkan barang-barang riil dan intelektual nonriil atau jasa-

jasa artistik yang memiliki kandungan kreatif tersusun dari suatu bidang yang 

heterogen yang saling mempengaruhi dari kegiatan-kegiatan kreatif yang 

bervariasi, yang tersusun dari seni dan kerajinan tradisional, penerbitan, musik, 

visual dan pembentukan seni sampai dengan penggunaan teknologi yang intensif 

dan jasa-jasa yang berbasis kelompok, seperti fil, televisi, dan siaran radio, serta 

media baru dan desain.” 

b) Jenis-jenis Industri Kreatif  (DEPPERDAG RI,2008) 

1) Periklanan, kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan  

2) Arsitektur,berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan 

biaya instruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan 

kontruksi baik secara menyeluruh dari level makro (town 

planning, urban design, landscape architecture) sampai dengan 

level mikro (detail kontruksi,misalnya: arsitektur taman, desain 

interior). 

3) Pasar Barang Seni berkaitan dengan perdagangan barang-barang 

asli, unik dan langka serta memiliki nilai seni yang tinggi melalui  

proses lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet,  
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4) Kerajinan berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi 

produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang 

berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian 

produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat 

dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, 

bambu, kayu, logam,(emas, perak, tembaga, perunggu, besi) 

kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. 

5) Desain, kegiatan yang terkait dengan proses desain mendesain 

yang dilakukan sebuah individu,semisal desain grafis,desain 

produk, desain pakaian dll. 

6) Fashion,  berkaitan dengan penataan model berpakaian,tata cara 

berpakaian yang mengikuti  perkembangan trend/mode sesuai 

perubahan jaman. 

7) Video, Film dan Fotografi, berkaitan mengenai kegiatan 

pembuatan film,video maupun kegiatan hunting hunting yang 

akan diabadikan sebagai kreasi dari individu 

8) Permainan Interaktif, berkaitan dengan kreasi maupun inovasi 

dari sebuah individu dalam dunia maya/ dunia animasi yang 

bertujuan untuk memunculkan permainan permainan yang baru. 

9) Musik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan 

kreasi/komposisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi dari 

perekaman suara. 

10) Seni Pertujukkan, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha 

pengembangan konten dengan memainkannya di depan kalangan 
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umum, misalnya pertunjukkan Tari Kecak di Bali, Tari Topeng 

Malangan dll. 

11) Penerbitan dan Percetakan, kegiatan kreatif yang terkait dengan 

penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah 

tabloid dll. 

12) Layanan Komputer dan Perangkat Lunak, kegiatan kreatif yang 

terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa 

layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database 

,pengembangan piranti  lunak, selain itu proses perawatan nya 

pun juga diperhatikan dalam hal ini. 

13) Televisi dan Radio, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha 

kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, 

kuis, realityshow, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan 

transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan 

station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. 

14) Riset dan Pengembangan, kegiatan kreatif yang terkait dengan 

usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu yang sangat 

sangat baru serta masih asing di kalangan masyarakat. Teknologi 

serta penerapan ilmu pengetahuan adalah salah satu faktor 

penentu dalam perbaikan produk yang baru. 

15)  Kuliner ,Kegiatan Kreatif yang terkait dengan usaha inovatif dan 

ide ide kreatif dalam menciptakan produk makanan atau 

minuman untuk menarik konsumen. 
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c) Peran Industri Kreatif di Indonesia 

Industri kreatif berperan dalam menopang kegiatan 

perekonomian nasional maupun global karena memberikan 

kontribusi dan dampak secara besar terhadap aspek kehidupan baik 

secara ekonomi maupun nonekonomi.  Berdasarkan laporan ekonomi 

kreatif (2008: 2), dari Departemen Perdagangan RI, kontribusi 

ekonomi kreatif dapat dilihat dari beberapa indikator baik secara 

ekonomi maupun non ekonomi sebagai berikut: 

1) Dampak terhadap aspek sosial 

Selain berkontribusi terhadap perekonomian, industri kreatif 

berkontribusi terhadap aspek sosial masyarakatnya. Misalnya, 

memperbanyak relasi antar individu dalam kehidupan masyarakat. 

2) Dampak terhadap pelestarian budaya 

Peran penting nonekonomi dari industri kreatif adalah berperan 

dalam pelestarian budaya maupun warisan budaya, dan nilai-nilai 

kearifan lokal. Industri kreatif yang berbasis budaya menciptakan 

karakter budaya lokal yang kekal. Industri kreatif mampu 

memperjuangkan hak kekayaan intelektual (HAKI) bagi warisan 

budaya, dan kearifan budaya.  

3) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan 

ekonomi kreatif  dalam tingkat pendidikan akan menimbulkan ide 

ide kreatif maupun inovasi inovasi baru untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan ekonomi kreatif. 



16 
 

 
 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini : 

 

 

 

Strategi Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Di kota Malang 

Pelaku  Ekonomi Kreatif 

Di  Kota Malang 

 

 

 

Kondisi Internal (kekuatan 
dan kelemahan) 

Kondisi eksternal 

(Ancaman dan Peluang) 
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