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ABSTRAKSI 

Penelitian observasi data ini dilakukan di 

industri milik Bapak Enung Supriatna 

yang bertempat di Kaum Kulon 

Ujungberung Indah Rt/Rw: 05/04 nomor 

37, dimana di industri ini melakukan 

kegiatan pengolahan barang setengah jadi 

menjadi barang jadi berupa makanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Industri 

ini didirikan sejak tahun 1996 dengan 

modal sendiri.Variasi makanan cemilan ini 

berupa makaroni, mie lidi, mie telor, 

kerupuk-kerupuk, dan bihun. Bapak Enung 

mendapatkan bahan baku dari satu daerah 

di Jawa Tengah. 

Industri ini melakukan kegiatan jika ada 

pesanan, dalam seharinya menghasilan 

cemilan bervariasi kurang lebih sebanyak 

100 bal .Pekerjanya sebanyak tujuh orang 

yang berasal dari Pasir Angin, Sekehonje 

dan Cilengkrang. Pendapatan yang 

diterima oleh Bapak Enung sebulannya 

bisa mencapai kurang lebih Rp.2.700.000,- 

dimana telah dipotong untuk baban gaji 

karyawannya, dimana setiap karyawan 

memiliki gaji yang bervariasi, mulai 

Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,- per 1000 

biji dengan uang makan sebesar Rp.5.000,-

/hari. 

Industri ini memberikan merek pada 

variasi cemilannya dengan nama Sawargi, 

Hikmah dan Pelopor 96. Pendistribusian 

produk ini mulanya dilakukan sendiri pada 

tahun 1996, namun dikarenakan 

kondisinya yang sudah tidak kuat lagi , 

pada tahun 2002 pendistribusiannya 

dialihkan kepada pegawainya, 

pendistribusiannya ditujukkan kepada 

grosir yang ada di Kopo, Gedebage , 

Ujungberung dan Sarijadi. Ketahanan 

mencapai dua minggu sedangkan mie-mie 

dan macaroni mencapai satu bulan. 

Pada kegiatan penelitian ini, kami 

melaksanakan observasi sebanyak dua 

kali. Penelitian pertama untuk melakukan 

wawancara dan keduanya untuk melihat 

proses produksi dan pemotoan. Lalu 

tersusunlah hal-hal yang harus ada dalam 

membuat observasi data ini,dan jadilah 

sebuah laporan yang kami ajukkan untuk 

memenuhi salah satu tugas semester ini. 

 

 PENDAHULUAN 

Istilah industry sering di identikkan 

dengan semua kegiatan ekonomi manusia 

yang mengolah barang mentah atau bahan 

baku menjadi barang setengah jadi atau 

barang jadi. 

Karena merupakan kegiatan ekonomi yang 

luas maka jumlah dan macam industrinya 

berbeda-beda untuk tiap Negara atau 

daerah. Pada umumnya, makin maju 

tingkat perkembangan perindustrian di 

suatu negara atau daerah, makin banyak 
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jumlah dan macam industrinya, dan makin 

kompleks pula sifat kegiatan dan usaha 

tersebut. Cara pengolongan atau 

pengklasifikasian industry pun berbeda-

beda tetapi pada dasarnya, 

pengklasifikasian industry di dasarkan 

pada kriteria yaitu berdasarkan bahan 

baku, tenaga kerja, lokasi, pangan pasar, 

modal, atau jenis teknologi industry yang 

digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

suatu Negara juga turut menentukan 

keanekaragaman industry di Negara 

tersebut, semakin besar dan kompleks 

kebutuhan masyarakat yang harus 

dipenuhi, maka semakin beranekaragam 

jenis indutrinya.  

 

A. Pengertian industri 

        Industri adalah kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi atau barang jadi 

menjadi barang yang bermutu tinggi dalam 

penggunaannya, termasuk kegiatan 

rancang bangun dan perekayasaan industri. 

Dengan demikian, industri merupakan 

bagian dari proses produksi. Bahan-bahan 

industri diambil secara langsung maupun 

tidak langsung, kemudian diolah, sehingga 

menghasilkan barang yang bernilai lebih 

bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi 

dalam industri itu disebut dengan 

perindustrian. 

Dari definisi tersebut, istilah industri 

sering disebut sebagai kegiatan manufaktur 

(manufacturing). Padahal, pengertian 

industri sangatlah luas, yaitu menyangkut 

semua kegiatan manusia dalam bidang 

ekonomi yang sifatnya produktif dan 

komersial. Karena merupakan kegiatan 

ekonomi yang luas maka jumlah dan 

macam industri berbeda-beda untuk tiap 

negara atau daerah. Pada umumnya, makin 

maju tingkat perkembangan perindustrian 

di suatu negara atau daerah, makin banyak 

jumlah dan macam industri, dan makin 

kompleks pula sifat kegiatan dan usaha 

tersebut. Cara penggolongan atau 

pengklasifikasian industri pun berbeda-

beda. Tetapi pada dasarnya, 

pengklasifikasian industri didasarkan pada 

kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, 

tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau 

jenis teknologi yang digunakan. Selain 

faktor-faktor tersebut, perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara juga 

turut menentukan keanekaragaman industri 

negara tersebut, semakin besar dan 

kompleks kebutuhan masyarakat yang 

harus dipenuhi, maka semakin banyak pula 

jenis industrinya. 

 

PROSES PEMBUATAN 

1. Bahan setengah jadi yang didapat 

dari Temanggung dan Lamongan di 

persiapkan terlebih dahulu. 

2. Tuangkan minyak goreng ke dalam 

wajan yang besar. 

3. Panaskan minyak. 

4. Setelah panas, masukkan bahan ke 

dalam wajan penggorengan. 

5. Aduk merata sampai matang. 

6. Angkat dan tiriskan. 

7. Lalu bahan yang telah digoreng 

dicampurkan dengan bumbu 

secukupnya sesuai rasa produk 

tersebut. 

8. Aduk sampai bumbu tercampur 

merata. 

9. Siapkan plastik dan nama label 

untuk pengemasan produk. 

10. Produk sawargi siap dipasarkan. 

 

JENIS INDUSTRI 
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1. Klasifikasi industri berdasarkan 

bahan baku 

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan 

baku yang berbeda, tergantung pada apa 

yang akan dihasilkan dari proses industri 

tersebut. Berdasarkan bahan baku yang 

digunakan, industri dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang 

bahan bakunya diperoleh langsung dari 

alam. Misalnya: industri hasil pertanian, 

industri hasil perikanan, dan industri hasil 

kehutanan. 

b. Industri nonekstraktif, yaitu industri 

yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil 

industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, 

industri pemintalan, dan industri kain. 

c. Industri fasilitatif atau disebut juga 

industri tertier. Kegiatan industrinya 

adalah dengan menjual jasa layanan untuk 

keperluan orang lain. Misalnya: 

perbankan, perdagangan, angkutan, dan 

pariwisata. 

 2. Klasifikasi industri berdasarkan 

tenaga kerja 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan, industri dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Industri rumah tangga, yaitu industri 

yang menggunakan tenaga kerja kurang 

dari empat orang. Ciri industri ini memiliki 

modal yang sangat terbatas, tenaga kerja 

berasal dari anggota keluarga, dan pemilik 

atau pengelola industri biasanya kepala 

rumah tangga itu sendiri atau anggota 

keluarganya. Misalnya: industri anyaman, 

industri kerajinan, industri tempe/ tahu, 

dan industri makanan ringan. 

b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga 

kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 

orang, Ciri industri kecil adalah memiliki 

modal yang relative kecil, tenaga kerjanya 

berasal dari lingkungan sekitar atau masih 

ada hubungan saudara. Misalnya: industri 

genteng, industri batubata, dan industri 

pengolahan rotan. 

c. Industri sedang, yaitu industri yang 

menggunakan tenaga kerja sekitar 20 

sampai 99 orang. Ciri industri sedang 

adalah memiliki modal yang cukup besar, 

tenaga kerja memiliki keterampilan 

tertentu, dan pimpinan perusahaan 

memiliki kemapuan manajerial tertentu. 

Misalnya: industri konveksi, industri 

bordir, dan industri keramik. 

d. Industri besar, yaitu industri dengan 

jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. 

Ciri industri besar adalah memiliki modal 

besar yang dihimpun secara kolektif dalam 

bentuk pemilikan saham, tenaga kerja 

harus memiliki keterampilan khusus, dan 

pimpinan perusahaan dipilih melalui uji 

kemapuan dan kelayakan (fit and profer 

test). Misalnya: industri tekstil, industri 

mobil, industri besi baja, dan industri 

pesawat terbang. 

 3. Klasifikasi industri berdasarkan 

produksi yang dihasilkan 

Berdasarkan produksi yang 

dihasilkan, industri dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Industri primer, yaitu industri yang 

menghasilkan barang atau benda yang 

tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang 
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atau benda yang dihasilkan tersebut dapat 

dinikmati atau digunakan secara langsung. 

Misalnya: industri anyaman, industri 

konveksi, industri makanan dan minuman. 

b. Industri sekunder, yaitu industri yang 

menghasilkan barang atau benda yang 

membutuhkan pengolahan lebih lanjut 

sebelum dinikmati atau digunakan. 

Misalnya: industri pemintalan benang, 

industri ban, industri baja, dan industri 

tekstil. 

c. Industri tertier, yaitu industri yang 

hasilnya tidak berupa barang atau benda 

yang dapat dinikmati atau digunakan baik 

secara langsung maupun tidak langsung, 

melainkan berupa jasa layanan yang dapat 

mempermudah atau membantu kebutuhan 

masyarakat. Misalnya: industri angkutan, 

industri perbankan, industri perdagangan, 

dan industri pariwisata. 

 4. Klasifikasi industri berdasarkan 

bahan mentah 

Berdasarkan bahan mentah yang 

digunakan, industri dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Industri pertanian, yaitu industri yang 

mengolah bahan mentah yang diperoleh 

dari hasil kegiatan pertanian. Misalnya: 

industri minyak goreng, Industri gula, 

industri kopi, industri teh, dan industri 

makanan.  

b. Industri pertambangan, yaitu industri 

yang mengolah bahan mentah yang berasal 

dari hasil pertambangan. Misalnya: 

industri semen, industri baja, industri 

BBM (bahan bakar minyak bumi), dan 

industri serat sintetis. 

c. Industri jasa, yaitu industri yang 

mengolah jasa layanan yang dapat 

mempermudah dan meringankan beban 

masyarakat tetapi menguntungkan. 

Misalnya: industri perbankan, industri 

perdagangan, industri pariwisata, industri 

transportasi, industri seni dan hiburan. 

 5. Klasifikasi industri berdasarkan 

lokasi unit usaha 

Keberadaan suatu industri sangat 

menentukan sasaran atau tujuan kegiatan 

industri. Berdasarkan pada lokasi unit 

usahanya, industri dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Industri berorientasi pada pasar 

(market oriented industry), yaitu industri 

yang didirikan mendekati daerah 

persebaran konsumen. 

b. Industri berorientasi pada tenaga kerja 

(employment oriented industry), yaitu 

industri yang didirikan mendekati daerah 

pemusatan penduduk, terutama daerah 

yang memiliki banyak angkatan kerja 

tetapi kurang pendidikannya. 

c. Industri berorientasi pada pengolahan 

(supply oriented industry), yaitu industri 

yang didirikan dekat atau ditempat 

pengolahan. Misalnya: industri semen di 

Palimanan Cirebon (dekat dengan batu 

gamping), industri pupuk di Palembang 

(dekat dengan sumber pospat dan 

amoniak), dan industri BBM di Balongan 

Indramayu (dekat dengan kilang minyak). 

d. Industri berorientasi pada bahan baku, 

yaitu industri yang didirikan di tempat 

tersedianya bahan baku. Misalnya: industri 

konveksi berdekatan dengan industri 

tekstil, industri pengalengan ikan 
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berdekatan dengan pelabuhan laut, dan 

industri gula berdekatan lahan tebu. 

e. Industri yang tidak terikat oleh 

persyaratan yang lain (footloose industry), 

yaitu industri yang didirikan tidak terikat 

oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat 

didirikan di mana saja, karena bahan baku, 

tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas 

serta dapat ditemukan di mana saja. 

Misalnya: industri elektronik, industri 

otomotif, dan industri transportasi. 

 6. Klasifikasi industri berdasarkan 

proses produksi 

Berdasarkan proses produksi, 

industri dapat dibedakan menjadi:  

a. Industri hulu, yaitu industri yang hanya 

mengolah bahan mentah menjadi barang 

setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya 

menyediakan bahan baku untuk kegiatan 

industri yang lain. Misalnya: industri kayu 

lapis, industri alumunium, industri 

pemintalan, dan industri baja. 

b. Industri hilir, yaitu industri yang 

mengolah barang setengah jadi menjadi 

barang jadi sehingga barang yang 

dihasilkan dapat langsung dipakai atau 

dinikmati oleh konsumen. Misalnya: 

industri pesawat terbang, industri 

konveksi, industri otomotif, dan industri 

meubeler. 

 7. Klasifikasi industri berdasarkan 

barang yang dihasilkan 

Berdasarkan barang yang 

dihasilkan, industri dapat dibedakan 

menjadi:  

a. Industri berat, yaitu industri yang 

menghasilkan mesin-mesin atau alat 

produksi lainnya. Misalnya: industri alat-

alat berat, industri mesin, dan industri 

percetakan. 

b. Industri ringan, yaitu industri yang 

menghasilkan barang siap pakai untuk 

dikonsumsi. Misalnya: industri obat-

obatan, industri makanan, dan industri 

minuman. 

 8. Klasifikasi industri berdasarkan 

modal yang digunakan 

Berdasarkan modal yang 

digunakan, industri dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Industri dengan penanaman modal 

dalam negeri (PMDN), yaitu industri yang 

memperoleh dukungan modal dari 

pemerintah atau pengusaha nasional 

(dalam negeri). Misalnya: industri 

kerajinan, industri pariwisata, dan industri 

makanan dan minuman. 

b. Industri dengan penanaman modal 

asing (PMA), yaitu industri yang 

modalnya berasal dari penanaman modal 

asing. Misalnya: industri komunikasi, 

industri perminyakan, dan industri 

pertambangan. 

c. Industri dengan modal patungan (join 

venture), yaitu industri yang modalnya 

berasal dari hasil kerja sama antara PMDN 

dan PMA. Misalnya: industri otomotif, 

industri transportasi, dan industri kertas. 

 9. Klasifikasi industri berdasarkan 

subjek pengelola 
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Berdasarkan subjek pengelolanya, 

industri dapat dibedakan menjadi:  

a. Industri rakyat, yaitu industri yang 

dikelola dan merupakan milik rakyat, 

misalnya: industri meubeler, industri 

makanan ringan, dan industri kerajinan. 

b. Industri negara, yaitu industri yang 

dikelola dan merupakan milik Negara yang 

dikenal dengan istilah BUMN, misalnya: 

industri kertas, industri pupuk, industri 

baja, industri pertambangan, industri 

perminyakan, dan industri transportasi. 

 10. Klasifikasi industri berdasarkan 

cara pengorganisasian 

Cara pengorganisasian suatu 

industri dipengaruhi oleh berbagai factor, 

seperti: modal, tenaga kerja, produk yang 

dihasilkan, dan pemasarannya. 

Berdasarkan cara pengorganisasianya, 

industri dapat dibedakan menjadi: 

a. Industri kecil, yaitu industri yang 

memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, 

teknologi sederhana, pekerjanya kurang 

dari 10 orang biasanya dari kalangan 

keluarga, produknya masih sederhana, dan 

lokasi pemasarannya masih terbatas 

(berskala lokal). Misalnya: industri 

kerajinan dan industri makanan ringan. 

b. Industri menengah, yaitu industri yang 

memiliki ciri-ciri: modal relative besar, 

teknologi cukup maju tetapi masih 

terbatas, pekerja antara 10-200 orang, 

tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi 

pemasarannya relative lebih luas (berskala 

regional). Misalnya: industri bordir, 

industri sepatu, dan industri mainan anak-

anak. 

c. Industri besar, yaitu industri yang 

memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, 

teknologi canggih dan modern, organisasi 

teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak 

dan terampil, pemasarannya berskala 

nasional atau internasional. Misalnya: 

industri barang-barang elektronik, industri 

otomotif, industri transportasi, dan industri 

persenjataan. 

 11. Klasifikasi industri berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Perindustrian 

Selain pengklasifikasian industri 

tersebut di atas, ada juga pengklasifikasian 

industri berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ 

I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan. Adapun 

pengklasifikasiannya adalah sebagai 

berikut: 

 a. Industri Kimia Dasar (IKD) 

Industri Kimia Dasar merupakan industri 

yang memerlukan: modal yang besar, 

keahlian yang tinggi, dan menerapkan 

teknologi maju. Adapun industri yang 

termasuk kelompok IKD adalah sebagai 

berikut: 

1) Industri kimia organik, misalnya: 

industri bahan peledak dan industri bahan 

kimia tekstil. 

2) Industri kimia anorganik, misalnya: 

industri semen, industri asam sulfat, dan 

industri kaca. 

3) Industri agrokimia, misalnya: industri 

pupuk kimia dan industri pestisida. 
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4) Industri selulosa dan karet, misalnya: 

industri kertas, industri pulp, dan industri 

ban. 

  b. Industri Mesin Logam Dasar dan 

Elektronika (IMELDE) 

Industri ini merupakan industri 

yang mengolah bahan mentah logam 

menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa 

mesin dan perakitan. Adapun yang 

termasuk industri ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Industri mesin dan perakitan alat-alat 

pertanian, misalnya: mesin traktor, mesin 

hueler, dan mesin pompa. 

2) Industri alat-alat berat/konstruksi, 

misalnya: mesin pemecah batu, buldozer, 

excavator, dan motor grader. 

3) Industri mesin perkakas, misalnya: 

mesin bubut, mesin bor, mesin gergaji, dan 

mesin pres. 

4) Industri elektronika, misalnya: radio, 

televisi, dan komputer. 

5) Industri mesin listrik, misalnya: 

transformator tenaga dan generator. 

6) Industri keretaapi, misalnya: lokomotif 

dan gerbong. 

7) Industri kendaraan bermotor (otomotif), 

misalnya: mobil, motor, dan suku cadang 

kendaraan bermotor. 

8) Industri pesawat, misalnya: pesawat 

terbang dan helikopter. 

9) Industri logam dan produk dasar, 

misalnya: industri besi baja, industri 

alumunium, dan industri tembaga. 

10) Industri perkapalan, misalnya: 

pembuatan kapal dan reparasi kapal. 

11) Industri mesin dan peralatan pabrik, 

misalnya: mesin produksi, peralatan 

pabrik, the blower, dan kontruksi. 

  c. Aneka Industri (AI) 

Industri ini merupakan industri 

yang tujuannya menghasilkan 

bermacammacam barang kebutuhan hidup 

sehari-hari. Adapun yang termasuk 

industri ini adalah sebagai berikut: 

1) Industri tekstil, misalnya: benang, kain, 

dan pakaian jadi. 

2) Industri alat listrik dan logam, misalnya: 

kipas angin, lemari es, dan mesin jahit, 

televisi, dan radio. 

3) Industri kimia, misalnya: sabun, pasta 

gigi, sampho, tinta, plastik, obatobatan, 

dan pipa. 

4) Industri pangan, misalnya: minyak 

goreng, terigu, gula, teh, kopi, garam dan 

makanan kemasan. 

5) Industri bahan bangunan dan umum, 

misalnya: kayu gergajian, kayu lapis, dan 

marmer. 

  d. Industri Kecil (IK) 

Industri ini merupakan industri yang 

bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, 

dan teknologi sederhana. Biasanya 

dinamakan industri rumah tangga, 

misalnya: industri kerajinan, industri alat-

alat rumah tangga, dan perabotan dari 

tanah (gerabah). 

  e. Industri pariwisata 



Makalah ini disampaikan pada diskusi kelas XII semester 1 2013 dengan 

pembimbing Bapak Momon Sudarma 

 

Industri ini merupakan industri yang 

menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan 

wisata. Bentuknya bisa berupa: wisata seni 

dan budaya (misalnya: pertunjukan seni 

dan budaya), wisata pendidikan (misalnya: 

peninggalan, arsitektur, alat-alat observasi 

alam, dan museum geologi), wisata alam 

(misalnya: pemandangan alam di pantai, 

pegunungan, perkebunan, dan kehutanan), 

dan wisata kota (misalnya: melihat pusat 

pemerintahan, pusat perbelanjaan, wilayah 

pertokoan, restoran, hotel, dan tempat 

hiburan). 

 

Pengklasifikasian Industri berdasarkan 

hasil survey : 

a.Klasifikasi Industri berdasarkan 

bahan baku 

Industri ini termasuk industry fasilitatif 

berupa perdagangan makan cemilan yang 

bervariasi,dimana menjual jasa layanan 

untuk memenuhi kebutuhan orang lain. 

b.Klasifikasi Industri bardasarkan 

tenaga kerja 

Industri ini termasuk industry kecil karena 

jumlah tenaga kerjanya hanya berjumlah 

tujuh orang pekerja. 

c.Klasifikasi industri berdasarkan 

produksi yang dihasilkan 

Industri ini termasuk industry primer 

karena menghasilkan barang yang tidak 

memerlukan pengolahan lebih lanjut yaitu 

menggoreng bahan mentah, 

membumbuinya,mengemasnya lalu 

mendistribusikannya. 

d.Klasifikasi industri berdasarkan 

bahan mentah 

Industri ini termasuk industry pertanian 

yang mana mengelola bahan mentah yang 

didapat dari kegiatan pertanian,misalnya 

minyak goreng. 

e.Klasifikasi industri berdasarkan 

lokasi unit usaha 

Industri ini termasuk industry  yang 

berorientasi pada tenaga kerja karena 

mendekati daerah pemusatan penduduk. 

f.Klasifikasi industri berdasarkan 

proses produksi 

Industri ini termasuk industry hilir karena 

mengolah barang setengah jadi menjadi 

barang jadi yang dapat langsung dinikmati 

oleh masyarakat. 

g.Klasifikasi industri berdasarkan 

barang yang dihasilkan 

Industri ini termasuk industry ringan 

karena menghasilkan  barang siap pakai 

untuk dikonsumsi. 

h.Klasifikasi industri berdasarkan 

modal yang digunakan 

Industri ini termasuk industry patungan 

atau joint venture  

i.Klasifikasi industri berdasarkan 

subjek pengelola 

Industri ini termasuk industry rakyat 

karena dikelola dan merupakan milik 

rakyat dan di sini usasha Sawargi adalah 

milik Bapak Enung Supriatna. 
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j.Klasifikasi industri berdasarkan cara 

pengorganisasian 

Industri ini termasuk industry kecil,karena 

mamiliki cirri-ciri modal yang relative 

kecil,teknologinya sederhana,pekerjanya 

hanya berjumlah tujuh orang,produknya 

masih sederhana dan produk 

,pemasarannya masih berskala 

nasional,diman dalam pemasarannya 

pegawai Bapak Enung memesarkannya ke 

grosir yang ada di Kopo, Gedebage 

,Ujungberung dan Sarijadi. 

k.Klasifikasi industri berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Perindustrian 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Perindustrian industry Bapak Enung 

termasuk industry kecil,karena bergerak 

dalam jumlah pekerja sedikit,dan 

teknologinya juga masih bersifat 

sederhana. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka 

Kesimpulan yang dapat penulis berikan 

adalah: 

 Ketika kita mau dan memiliki niat 

yang sungguh maka, segalah jerih 

payah yang kita lakukan pasti berhasil. 

 Kewirausahaan berasal dari dalam diri 

kita sendiri berbentuk seni yang 

sangat mudah dicernah bagi orang 

awam sekalipun. 

 Usaha Sawargi merupakan usaha yang 

tergolong kecil namun memiliki 

pendapatan yang lumayan besar dan 

cukup untuk memberikan kehidupan 

bagi orang yang mau berusaha dan 

menjalankan usaha ini. 

Saran yang dapat penulis berikan bagi 

usaha Sawargi adalah: 

 Harus berinovasi dalam menciptakan 

produk agar lebih berkembang. 

 Dalam mengemas produk harus lebih 

menarik agar menciptakan suasana 

baru ketika pelanggan mau membeli 

cemilan Sawargi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

http://www.emakalah.com/2013/01/makala

h-geografi-identifikasi-

industri.html#ixzz2gpHbnZe0 

http://www.putraindonesiamalang.or.id/def

inisi-kewirausahaan-entrepreneurship-

menurut-para-ahli.html 

http://www.putraindonesiamalang.or.id/def

inisi-kewirausahaan-entrepreneurship-

menurut-para-ahli.html 

http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bh

ermana/2008/04/05/sejarah-dan-teori-

kewirausahaan/ 

http://viewcomputer.wordpress.com/kewir

ausahaan/ 

 

TANYA JAWAB 

1. Pertanyaan 

 

 Muhamad Nurdin: Mengapa dalam 

penggorengan produk sawargi 

menggunakan minyak palawija? 

Jawab: Karena minyak tersebut lebih 

murah dibandingkan minyak lainnya. 

Jika industri tersebut menggunakan 

minyak yang lain maka akan 

berpengaruh pada laba yang diperoleh 

atau harga jual produk tersebut. 

 

 Adha Anasshifa: Apa bahan dasar 

pembuatan produk sawargi? Dan apa 

saja hasil produksinya? 
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Jawab: Dalam observasi ini kami 

tidak mengobservasi industri yang 

berawal dari bahan mentah, tetapi 

kami mengobservasi industri sawargi 

dari bahan setengah jadi, dimana 

melakukan kegiatan penggorengan, 

pembumbuan, pengemasan dan 

pendistribusian. Tetapi bila dilihat dari 

produksi yang dihasilkan secara 

keseluruhan berbahan dasar terigu. 

Hasil produksinya yaitu makaroni, 

mie lidi, mie telor, kerupuk-kerupuk, 

dan bihun. 

 

 Febi Safitri: Mengapa kalian memilih 

industri tersebut dalam tugas observasi 

ini? 

Jawab: Karena letak industri tersebut 

mudah dijangkau dan tidak terlalu 

jauh jika akan mengobservasi lebih 

dari satu kali selain itu juga ingin 

mengingatkan kembali cemilan yang 

sudah hampir jarang kita temui saat 

ini. 

 

 Suna Nursholihah: Berapa laba yang 

didapat dari kegiatan industri tersebut? 

Jawab: Laba bersih yang didapatkan 

dari hasil industri tersebut selama satu 

bulan adalah Rp 2.700.000,- 

 

  Dodi Suryadi: Mengapa industri lebih 

memilih bahan baku dari Jawa 

Tengah? 

Jawab: Karena bahan baku dari Jawa 

Tengah lebih murah dibandingkan di 

Jawa Barat oleh karena itu pemilik 

dalam sekali membeli akan membeli 

dalam jumlah yang banyak. 

 

 Angga Suhara: Mengapa pemilik 

mendirikan industri ditempat tersebut? 

Jawab: Pada awalnya Bapak Enung 

dilahirkan dan memulai industrinya 

ditempat tersebut, akan tetapi karena 

industri tersebut mulai menjadi 

industri yang lebih besar dan 

mengganggu masyarakat sekitar, 

Bapak Enung berkeinginan untuk 

pindah tapi disebabkan belum adanya 

biaya yang cukup maka Bapak Enung 

mengurungkan niatnya.  

 

 Inas Widiawati: Adakah cabang 

industri tersebut? Dan berapa harga 

satuannya? 

Jawab: Bapak Enung belum memiliki 

cabang industri sawargi. Harga 

satuannya sebesar Rp 300,- 

 

 Wifa Nurkamilah: Berapakah jumlah 

pekerja dan apa tugasnya? 

Jawab: Jumlah pekerja di industri 

tersebut berjumlah tujuh orang dan 

tugasnya melakukan penggorengan, 

pembumbuan dan pengemasan, 

sedangkan pendistribusiannya 

dilakukan oleh pihak luar industri. 

 

 


