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ABSTRAK 

 

Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan 

berusaha mencari strategi yang tepat dalam memasarkan produknya. Ciri dan daya 

tarik pada suatu produk dapat dilakukan dengan pengembangan produk, dengan 

pengembangan produk yang baik dapat menambah citra atau nilai positif dari 

suatu produk. Secara keseluruhan, untuk menciptakan produk baru yang berhasil, 

perusahaan harus memahami pelanggannya, pasar, dan pesaing serta mengembangkan 

produk yang memberikan nilai yang unggul bagi pelanggan. Perusahaan harus 

mempunyai rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan 

produk baru yang sistematis untuk menemukan dan mengembangkan produk-produk 

baru. Perusahaan harus mampu memberikan yang terbaik yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk itu perusahaan harus mampu 

mengembangkan produk yang lebih baik dari pesaing tentang produk perusahaan 

kepada konsumen. Seperti bisnis yang terdapat dikelompok wanita tani melati 

yaitu produk kopi bubuk cap semut. 

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan pokok dalam skripsi ini 

membahas tentang bagaimana pengembangan produk kopi bubuk cap semut pada 

KWT Melati dalam meningkatkan penjualan, dan bagaimana pengembangan 

produk kopi bubuk cap semut yang dilakukan oleh kelompok wanita tani melati 

menurut perspektif ekonomi Islam. Tujuannya adalah Untuk mengetahui 

pengembangan produk bubuk kopi yang dilakukan oleh kelompok wanita tani 

melati dalam meningkatkan penjualan dan mengetahui bagaimana pengembangan 

produk kopi bubuk cap semut yang dilakukan  oleh kelompok wanita tani melati 

menurut perspektif ekonomi Islam. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode 

deskriptif kualitatif. Data dan informasi diperoleh dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi penelitian ini mencakup kopi 

bubuk cap semut dan konsumen kopi bubuk cap semut berjumlah 182 responden. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat error 

15%, sebanyak 36 responden.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan produk kopi bubuk cap 

semut pada kelompok wanita tani melati sudah berkembang dengain baik dilihat 

dari peningkatan hasil penjualan periode sebelumnya berdasarkan hasil data 

wawancara. Apabila ditinjau dari sisi ekonomi Islam bahwa Perkembangan 

produk kopi bubuk cap semut dapat dikatakan sudah baik dan sesuai dengan 

kaidah ekonomi islam. Hal tersebut dilakukan dengan produk yang halal, bermutu 

dan berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada unsur gharar artinya 

barang yang dijual belikan dan di kembangkan itu jelas. 
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MOTTO 

                            

                        

“kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan 

Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman 

(madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 

menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.” 

(Q.S. An-Nahl [16]: 69) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam  

memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan 

maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun 

judul skripsi ini adalah “Pengembangan Produk Bubuk Kopi Cap Semut 

Dalam Meningkatkan Penjualan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam”. Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul di atas, maka 

terlebih dahulu penyusun akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat 

pada judul tersebut: 

Pengembangan produk yaitu mengembangkan konsep produk menjadi 

produk nyata untuk dapat memastikan bahwa ide peoduk dapat diubah 

menjadi produk yang bisa dikerjakan.
1
 

Meningkatkan ialah menurut kamus besar bahasa indonesia ialah kata 

kerja dengan arti antara lain: menaikan derajat, taraf, dan sebagainya. 

Sedangkan menurut moeliono, peningkatan adalah sebuah cara atau usaha 

yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi 

lebih baik.
2
 

                                                           
1
 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, Erlangga, Jakarta,  Edisi 

Kedua Belas, 2006, hlm. 316. 
2
 Moeliono, Kamus Pendidikan Indonesia, Widasarana Indonesia, Jakarta, cetakan ke 1, 

1997,hlm. 21. 



 
 

Penjualan adalah pencapaian yang dihasilkan dari kegiatan penjualan 

barang. semakin besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan. Oleh 

karena itu penjualan merupakan hal yang sangat penting didalam perusahaan. 

Perspektif yaitu sudut pandang; pandangan.
3
 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan 

didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun 

Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis 

(berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka.
4
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan 

judul tersebut untuk diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Pengembangan produk kopi bubuk untuk meningkatkan penjualan pada 

kelompok wanita tani melati menarik untuk diteliti, karena kelompok 

wanita tani melati mengalami peningkatan dalam penjualan yang 

tentunya berkaitan erat dengan pengembangan yang diterapkan oleh 

kelompok wanita tani melati. 

2. Alasan Subjektif 

Pembahasan pada judul skripsi ini sesuai dengan ilmu yang penulis 

tekuni yaitu mengenai ilmu manajemen pemasaran perbankan syari‟ah 

yang diterima selama masa perkuliahan. Adanya referensi yang 
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mendukung dari skripsi yang akan di teliti sehingga dapat 

mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

C.  Batasan Masalah 

Berdasarkan judul yang diteliti Penelitian ini fokus pada penjualan 

produk kopi bubuk cap semut yang ada di Kelompok Wanita Tani Melati 

Desa Tribudisyukur, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. 

D. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengubah perspektif 

masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya. Perspektif masyarakat yang 

berubah mengacu pada perubahan kebutuhan hidup masyarakat yang lebih 

dinamis, efektif dan efisien dimana pola-pola yang baru menggantikan pola-

pola yang lama. Perubahan ini menuntut adanya produk-produk yang dinamis 

dan lebih praktis sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan memberi 

kemudahan serta mengikuti trend yang sedang menguasai dunia saat ini. 

Keanekaragaman alat teknologi yang ada pada saat ini mendorong konsumen 

untuk melakukan identifikasi dalam pengambilan keputusan saat menentukan 

suatu merek yang menurut mereka memenuhi kriteria produk yang ideal.  

Fenomena perubahan kebutuhan dan gaya hidup yang disebabkan 

perkembangan zaman ini memacu perusahaan selaku produsen untuk terus 

berinovasi. Produk-produk lama secara terus menerus dirancang kembali, dan 

produk-produk baru tiada henti-hentinya dikembangkan. Perusahaan 

berupaya menawarkan produknya agar konsumen tertarik dan melakukan 

pembelian. Dengan demikian, perusahaan harus bersaing dengan menguasai 



 
 

teknologi untuk mempersiapkan diri menciptakan inovasi produk. Inovasi 

terpenting yang dapat dilakukan perusahaan adalah pembaharuan yang 

menyangkut produk itu sendiri, karena produk menjadi alasan utama 

seseorang untuk memilih dan membelinya. Konsumen akan membuat 

keputusan untuk membeli suatu produk apabila produk tersebut memiliki 

nilai lebih dibandingkan produk lainnya. Untuk menciptakan produk yang 

memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi, dalam proses inovasinya 

perusahaan harus dapat menciptakan strategi bisnis yang tepat. Oleh karena 

itu, perusahaan perlu memanfaatkan sumber dayanya dengan optimal dan 

melakukan kegiatan pengembangan produk untuk menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan. Pengembangan dan desain (rancangan) produk yang baik 

mutunya merupakan kunci kesuksesan di dunia bisnis.
5
 

Ada perusahaan menghadapi sebuah masalah, seperti perusahaan kopi 

bubuk tulen, ia harus menciptakan produk baru, tetapi kemungkinan sukses 

sangat kecil. Secara keseluruhan, untuk menciptakan produk baru yang 

berhasil, perusahaan harus memahami pelanggannya, pasar, dan pesaing serta 

mengembangkan produk yang memberikan nilai yang unggul bagi pelanggan. 

Perusahaan harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan 

mempersiapkan proses pengembangan produk baru yang sistematis untuk 

menemukan dan mengembangkan produk-produk baru. Prosesnya yaitu 

adanya penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan dan pengujian 
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konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan 

produk, pemasaran uji, dan komersialisasi.
6
 

Dalam pengembangan produk ada tiga tingkatan produk yaitu, yang 

pertama manfaat inti, yang kedua produk aktual, dan yang ketiga produk 

tambahan.
7

 PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk., merupakan perusahaan 

terbesar yang menggunakan tiga tingkatan produk diatas untuk 

mengembangan produk-produknya. Sebagai contoh mie instan adalah produk 

aktual. Fitur, desain, kemasan, tingkat kualitas dan nama merek, semuanya 

telah digabungkan secara cermat untuk menghantarkan manfaat inti agar tetap 

terhubung. Dengan segmentasi produk ini ternyata produk-produk tersebut 

mampu bertahan disegmennya masing-masing bahkan menjadi produk nomor 

satu.  

Strategi yang dilakukan suatu perusahaan ialah dengan menciptakan 

suatu produk baru. Dalam Islam menciptakan suatu produksi bukanlah 

sesuatu yang hanya sekedar untuk konsumsi sendiri atau dijual kepasar. Islam 

secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula 

mewujudkan fungsi sosial.
8
 Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan 

bahan atau barang yang disimpan untuk menjamin kelangsungan hidup 

usahanya.  

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan berperan 

dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, 

perindustrian, dan perdagangan. Bekerja dalam pandangan Islam bukan hanya 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga merupakan suatu kewajiban 

agama, Sebagaimana telah disebutkan dalam QS An-Nahl : 67 

                      

             

“dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan 

dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. 
 

Dari ayat di atas dapat dijelaskan makna dalam kata “dan dari buah 

korma dan anggur, kamu buat minuman” yang digunakan didalamnya 

dimaksudkan adalah dari buah-buahan dapat diproduksi menjadi minuman, 

dan untuk segala usaha halal yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Persaingan dalam bisnis (usaha) bukan menjadi persoalan yang 

tabu, tapi justru persaingan dijadikan sebagai sarana untuk bisa berprestasi 

secara fair dan sehat. Kalau Allah tidak menghendaki adanya persaingan, 

maka Allah tidak akan menciptakan kita dalam beragam kultur, etnis, dan 

budaya yang berbeda. Saingan atau lawan dalam dunia bisnis bisa dijadikan 

sebagai partner untuk memicu dan mendorong kita agar menjadi manusia-

manusia yang kreatif yang terus berinovasi untuk mengeluarkan produk-

produk baru.
9
  

Dalam kegiatan perusahaan atau perdagangan, untuk memproduksi dan 

menawarkan barangnya diperlukan analisis dari berbagai aspek kegiatan 

memproduksinya. Dimana faktor-faktor produksi akan digunakan untuk 

menghasilkan barang yang akan di produksikan dan perlu juga dilihat biaya 
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produksi untuk menghasilkan barang-barang tersebut, dan pada akhirnya 

perlu dianalisis bagaimana sebuah perusahaan akan membandingkan hasil 

penjualan produksi dengan biaya produksi yang dikeluarkan untuk 

menentukan tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum 

kepada perusahaan. 

Proses produksi terdiri dari beberapa sub proses yang berangkai-rangkai 

sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Dalam melaksanakan proses ini 

para pelaksana harus melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai perintah 

Allah dalam surat Alam Nasyrah ayat: 7. 

          

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. 
 

Dalam hal ini arti sungguh-sungguh mempunyai beberapa makna yang 

harus diperhatikan yaitu, mengarahkan segala daya agar apa yang di kerjakan 

berhasil seperti apa yang di kehendakinya; Teliti, memberikan hasil sesuai 

apa yang dikehendaki dan menghindari kesalahan sekecil mungkin; dan 

Profesional, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan ilmu yang 

melandasi pekerjaan yang bersangkutan, tidak boleh dilakukan dengan 

sembarangan dan acak-acakan. Sebagaimana diketahui, proses produksi 

adalah merupakan suatu cara, metode maupun tehnik bagaimana penambahan 

manfaat, atau penciptaan faedah baru, dilaksanakan dalam perusahaan. 

Untuk mencapai keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan, maka 

diperlukan suatu pengembangan produk. Pengembangan produk  yang 

dilakukan suatu perusahaan merupakan cara perusahaan untuk memenuhi 



 
 

kebutuhan dan kepuasan konsumen yang berbeda-beda. Produk yang 

berkualitas merupakan keunggulan tersendiri bagi perusahaan dalam 

menghadapi persaingan, yang pada akhirnya akan memberikan nilai kepuasan 

yang lebih tinggi kepada konsumen. Di Lampung Barat sudah banyak kopi 

bubuk seperti kopi bubuk tulen, kopi bubuk cap jempol, kopi luwak dll, yang 

sudah berkembang. kopi bubuk cap semut merupakan kopi bubuk baru. Dari 

berbagai kopi bubuk diatas maka KWT Melati melakukan pengembangan 

produk kopi bubuk cap semut sehingga kopi bubuk cap semut mampu 

bersaing dengan kopi bubuk lainnya. Dari hasil prariset bahwa kopi bubuk 

cap semut yang dihasilkan oleh Kelompok Wanita Tani Melati saat ini 

mampu bersaing di pasaran dengan strategi pengembangan produk yang 

digunakan. 

Semua bentuk bisnis retail modern akan terus meningkat kualitas 

produk dengan membuat kemasan yang baik dan unik. Seperti bisnis yang 

terdapat dikelompok wanita tani melati yaitu produk kopi bubuk cap semut 

melakukan pengembangan produk dengan menggunakan strategi yang baik 

agar dapat berkembang dengan baik. Produk kopi bubuk cap semut 

merupakan kopi yang banyak diminati oleh konsumen sehingga peneliti ingin 

meneliti produk tersebut.  

Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati didirikan pada tanggal 08 

oktober 1993. Terbentuknya KWT ini dimulai dari kegiatan arisan kerja 

berupa ngoret, mutil kopi, tanam padi atau hampir semua kegiatan pertanian. 

Kemudian dari kegiatan tersebut didirikanlah KWT Melati yang dihadiri oleh 



 
 

PPL. Pada awal pembentukannya anggota berjumlah 48 orang, namun pada 

tahun 2009 anggota tinggal berjumlah 28 orang kemudian dari tahun ke tahun 

anggota KWT Melati terus mengalami peningkatan hingga pada awal tahun 

buku 2015 hingga sekarang anggota telah bertambah menjadi 91 orang, naik 

turunnya jumlah anggota pertama disebabkan karena perjalanan kelompok 

dalam menjalani kegiatan usahanya sering mengalami pasang surut sehingga 

tingkat kepercayaan anggota menjadi labil, penyebab kedua adalah karena 

pengurus dan anggota ada yang pindah namun sampai saat ini kegiatan terus 

dapat berjalan.  

Berdasarkan pengamatan awal diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti 

mengenai PENGEMBANGAN PRODUK  KOPI  CAP SEMUT DALAM 

MENINGKATKAN PENJUALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Melati Desa 

Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan produk bubuk kopi cap semut pada 

kelompok wanita tani melati dalam upaya meningkatkan penjualan? 

2. Bagaimana pengembangan produk kopi bubuk cap semut yang 

dilakukan  oleh kelompok wanita tani melati menurut perspektif 

ekonomi Islam? 

 

 



 
 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga 

dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan 

yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengembangan produk bubuk kopi yang 

dilakukan oleh kelompok wanita tani melati dalam meningkatkan 

penjualan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan produk kopi bubuk 

cap semut yang dilakukan  oleh kelompok wanita tani melati 

menurut perspektif ekonomi Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian penelitian dilakukan untuk memperoleh 

manfaat dari suatu peristiwa penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi praktisi maupun akademisi antara lain: 

a. Bagi Kelompok Wanita Tani Melati 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pengelola sekaligus pembaca karya ilmiah ini mengenai informasi 

terkait peningkatan penjualan pada Kelompok Wanita Tani Melati 

Desa Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten 

Lampung Barat. 

 

 



 
 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi yang berguna 

bagi masyarakat atau mahasiswa sebagai bahan tambahan 

pengetahuan mengenai pengembangan produk dan kelompok 

wanita tani melati. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung. 

G. Metode Penelitian  

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta 

sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal 

dibawah ini: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data 

yang ada dilapangan.
10

 Penelitian dilakukan dengan berada 

langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan 

data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan 

berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah atau 

yang akan diperbaiki atau disempurnakan.
11

 Penelitian dilakukan 
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di Kelompok Wanita Tani Melati desa Tribudisyukur Kecamatan 

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis deskriftif, yaitu untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala suatu 

individu atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi 

adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dalam masyarakat.
12

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi 

pengembangan produk yang bisa digunakan oleh produsen untuk 

lebih meningkatkan penjualan melalui penganalisaan data yang 

ada. Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengambil 

data sesuai keadaan yang terjadi dilapangan, dalam penelitian ini 

mengenai pengembangan produk bubuk kopi dalam 

meningkatkan penjualan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara membaca, mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-

data yang telah diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini data yang 

peneliti proleh berdasarkan dari dataprimer dan data skunder. 

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data yang langsung kepada pengumpul data.
13

 Dalam 

penelitian ini sumber data primer adalah seluruh data yang 
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diambil dari lokasi penelitian yaitu Kelompok Wanita Tani Melati 

Desa Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten 

Lampung Barat. 

b. Data Skunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
14

 Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data 

pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh 

data yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian dengan ciri yang 

sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
15

 Adapun yang menjadi populasi penelitian ini 

adalah keseluruhan yang terlibat dalam proses produksi kopi 

berjumlah 91 orang dan Konsumen berjumlah 91 orang, jadi yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 182 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristirk yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi 

besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk 
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penelitian.
16

 Sampel dalam penelitian ini menggunakan “Rumus 

Slovin” dengan jumlah populasi 182 dan tingkat error 15% 

adalah:  

  
 

          
 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = populasi 

e = prosentasi kelonggaran ketidaktertarikan karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih diinginkan.
17

 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 narasumber, 

terdiri dari Ketua Kelompok Wanita Tani Melati, Sekretaris 

Kelompok Wanita Tani Melati, Bendahara Kelompok Wanita 

Tani Melati, Karyawan Kelompok Wanita Tani Melati berjumlah 

18 anggota dan Konsumen berjumlah 18 orang. 

Dalam proses penelitian kualitatif, penentuan sampel lebih 

tepat menggunakan sistem nonprobability sampling, karena dalam 

penelitian kualitatif ukuran populasi tak terhingga. Dalam 

penelitian ini salah satu teknik nonprobability sampling yaitu 

Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau 

tujuan tertentu. Misalnya orang atau informan, atau responden 
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tersebut dianggap tahu atau mewakili tentang apa yang akan di 

ungkapkan dalam penelitian.
18

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-

metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan mengenai 

fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan 

pencatatan.
19

 Dalam penelitian ini penulis melakukan memilih 

Kelompok Wanita Tani Melati Desa Tribudisyukur Kecamatan 

Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sebagai objek lapangan 

sekaligus memperoleh data utama. 

b. Metode Interview yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang 

atau dapat melihat yang lain dan mendengarkan sendiri tanpa alat 

bantu lain. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas yang 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan.
20

 Metode ini digunakan untuk 

mewawancarai langsung para narasumber. 
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c. Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan peristiwa yang telah berlalu baik dalam bentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.
21

 Metode ini 

digunkan untuk mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

5. Teknik pengolahan data 

Menurut Kartini Kartono pengolahan data berarti menimbang, 

menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan 

menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati dan relevan 

yang tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. 

Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun 

menurut aturan tertentu.
22

 

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data 

sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang 

sempurna, lengkap, dan valid. Selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi 

dan diklasifikasikan serta disusun secara sistematis sesuai dengan 

kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
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disarankan oleh data.
23

 Data yang diperoleh baik data primer maupun 

data sekunder dikelompokan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya 

data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan 

perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriftifkan dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu kerangka berfikir dengan cara 

menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang 

bersifat khusus.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang 

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk 

dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan kata 

lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan dari waktu kewaktu pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan 

yang selalu berubah. Oleh karena itu, penentuan strategi pemasaran 

harus didasarkan atas analisis lingkungan dan internal perusahaan 

melalui analisis keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta 

analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan dari 

lingkungannya. Disamping itu strategi pemsaran yang telah 

ditetapkan dan dijalankan, harus dinilai kembali, apakah masih 

sesuai dengan keadaan/kondisi pada saat ini. Penilaian atau evaluasi 

ini menggunakan analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan 

ancaman. Hasil penilaian atau evaluasi ini digunakan sebagai dasar 

untuk menentukan apakah strategi yang sedang dijalankan perlu 



 
 

diubah, sekaligus digunakan sebagai landasan untuk menyusun atau 

menentukan strategi yang akan dijalankan pada masa yang akan 

datang.
24

 

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan 

pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan rencana 

penetapan harga, promosi, dan distribusi dari ide-ide barang-barang, 

dan jasa-jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

tujuan-tujuan individual dan organisasional. Sedangkan Philip Kotler 

mendefinisikan pemasaran sebagi proses sosial dan manajerial yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, 

dan pertukaran produk-produk yang bernilai dengan yang lainnya.
25

 

Sehingga secara umum pemasaran dapat diartikan sebagai suatu 

proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka 

memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan.
26

 

Dari pengertian pemasaran diatas, maka ada beberapa konsep 

yang perlu kita perhatikan, yaitu: Kebutuhan adalah suatu keadaan 

dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu dan sifatnya ada dan 

terletak dalam tubuh dan kondisi manusia. Keinginan adalah 

kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-
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kebutuhan yang lebih mendalam. Permintaan adalah keinginan 

terhadap produk-produk tertentu yang didukung oleh suatu 

kemampuan dan kemauan untuk membelinya. Keinginan akan 

menjadi permintaan, jika didukung oleh kekuatan membeli.
27

 Produk 

adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk 

memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk dapat berupa 

barang, jasa, maupun ide-ide. Istilah lain yang sering digunakan 

untuk produk adalah penawaran atau solusi. Nilai adalah estimasi 

konsumen terhadap kapasitas produk secara keseluruhan untuk 

memuaskan kebutuhannya.
28

 Pemasaran sebaiknya tidak hanya 

mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi juga 

keinginan/kebutuhan konsumen akhir. Dari penjelasan diatas, maka 

pada dasarnya pokok pemikiran pemasaran adalah penyelarasan 

kemampuan perusahaan dengan kebutuhan para pelanggan guna 

mencapai tujuan perusahaan.
29

 

Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah 

dibidang pemasaran, untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. 

Strategi pemasaran mengandung dua faktor yang terpisah tetapi 

berhubungan erat, yakni: 

a. Pasar target/sasaran, yaitu sekelompok konsumen yang 

homogen, yang merupakan “sasaran” perushaan.
30
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b. Bauran pemasaran (marketing mix), yaitu variabel-variabel 

pemasaran yang dapat dikontrol, yang akan dikombinasikan 

oleh perusahaan untuk memproleh hasil yang maksimal. 

Kedua faktor ini berhubungan erat. Pasar sasaran merupakan 

suatu sasaran yang akan dituju, sedangkan bauran pemasaran 

merupakan alat untuk menuju sasaran tersebut.
31

 Menurut Bygrave 

sebagaimana yang dikutip oleh Buchari Alma mendefinisikan 

strategi pemsaran adalah kumpulan petunjuk dan kebijakan yang 

digunakan secara efektif untuk mencocokan program pemasaran 

(produk, harga, promosi, dan distribusi) dengan peluang pasar 

sasaran guna mencapai sasaran usaha. Untuk membangun sebuah 

strategi pemasaran yang efektif, suatu perusahaan menggunakan 

variabel-variabel bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri 

atas.
32

 

a. Produk (product): barang/jasa yang ditawarkan 

b. Harga (price): yang ditawarkan 

c. Saluran distribusi (placement): yang digunakan (grosir, 

distributor, pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para 

pelanggan. 

d. Promosi (promotion): iklan, personal selling, promosi 

penjualan, dan publikasi. 
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2. Unsur-Unsur Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah variabel-variabel 

yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, yang terdiri dari: produk, 

harga, distribusi, dan promosi.
33

 Marketing Mix yaitu kegiatan 

mengkombinasikan berbagai kegiatan marketing agar dicapai 

kombinasi maksimal dan hasil yang paling memuaskan. Ada empat 

elemen yang tercakup dalam bauran pemasaran ini yang dikenal 

dengan elemen 4P yang terdiri dari priduct, price, place, dan 

promotion.
34

 

Marketing Mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu produk, harga, 

kegiatan promosi dan sistem distribusi. Jadi dengan Marketing Mix 

itu akan dapat ditentukan tingkat keberhasilan pemasaran yang 

diikuti oleh kepuasan konsumen.
35

 Untuk mencapai tujuan 

pemasaran, maka keempat unsur tersebut harus saling mendukung 

satu dengan yang lain atau dengan kata lain, manajemen harus 

berusaha agar variabel-variabel Marketing Mix itu dapat terpadu 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi tidak 

hanya salah satu komponen saja yang diprioritaskan, tetapi apabila 
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perusahaan ingin memenuhi kebutuhan secara memuaskan maka 

harus didukung oleh keempat unsur tersebut.
36

 

a. Strategi produk 

Strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara 

dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, 

sehingga dapat memuaskan para konsumennya dan sekaligus 

dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka 

panjang, melalui peningkatan penjualan dan peningkatan share 

pasar. Di dalam strategi marketing mix, strategi produk 

merupakan unsur yang paling penting, karena dapat 

mempengaruhi strategi pemsaran lainnya. Pemilihan jenis 

produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan 

kegiatan promosi yang dibutuhkan, serta penentuan harga dan 

cara penyalurannya. Strategi produk yang dapat dilakukan 

mencakup keputusan tentang acuan/bauran produk (product 

mix), merek dagang (brand) cara pembungkusan/kemasan 

produk (product packaging), tingkat mutu/kualitasproduk, dan 

pelayanan (services) yang diberikan. Tujuan utama strategi 

produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yangdituju 

dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi 

persaingan.
37
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Produk atau jasa yang dibuat harus memperhatikan 

kehalalan, bermutu, bermanfaat dan berhubungan dengan 

kehidupan manusia. Melakukan jual beli yang mengandung 

unsur tidak jelas (gharar) terhadap suatu produk akan 

menimbulkan potensi terjadinya penipuan dan ketidak adilan 

terhadap salah satu pihak.
 38

 Sebagaimana Firman Allah Swt 

dalam surat Al-baqarah ayat 42: 

                       

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui”. 

Kualitas dari suatu produk harus menjadi perhatian 

utama dimana barang yang dijual harus jelas dan baik 

kualitasnya. Agar calon pembeli dapat menilai dengan mudah 

terhadap produk tersebut. Dengan demikian, pengertian produk 

ekonomi syari‟ah haruslah memenuhi standarisasi mutu, 

berdaya guna, mudah dipakai, indah dan memiliki daya tarik. 

b. Strategi Harga 

Selain desain produk, harga merupakan variabel yang 

dapat dikendalikan dan yang menentukan diterima tidaknya 

suatu produk oleh konsumen. Harga semata-mata tergantung 

pada kebijakan perusahaan, tetapi tentu saja dengan 

mempertimbangkan berbagai hal. Murah dan mahalnya harga 
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suatu produk sangat relatif sifatnya.
39

 Dalam penetapan harga 

perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik 

langsung maupun tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi 

secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, 

biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah dan faktor 

lainnya. Faktor yang tidak langsung, namun erat hubungannya 

dalam penetapan harga adalah harga produk sejenis yang dijual 

oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara 

antara produk substitusi dan produk komplementer, serta 

potongan (discount) untuk para penyalur dan konsumen.
40

 

Pada bagian lain juga konsumen tidak jarang 

memberikan harga barang jauh dibawah harga yang 

sebenarnya, itu juga termasuk hal yang tercela didalam 

muamalah yang Islam, sebagaimana Firman Allah dalam QS. 

Al-Furqaan ayat 67: 

                          

“dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. 

 

 Islam mengajarkan sikap tengah-tengah dalam 

bersikap, artinya penentuan harga dalam ekonomi syari‟ah 

didasarkan atas mekanisme pasar, yakni harga ditentukan 
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berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran atas azas 

sukarela (an’taradhiin). Sehingga tidak ada satu pihak pun 

yang teraniaya atau terzalimi. Dengan syarat kedua belah pihak 

yang bertransaksi mengetahui mengenai produk dan harga 

yang dipasarkan. 

c. Strategi Penyaluran (Distribusi) 

Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk 

sampai ketangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang 

tepat. Oleh karena itu, kebijakan penyaluran merupakan 

penentuan saluran pemasaran (marketing channels) dan 

distribusi fisik (physical distribution). Kedua faktor ini 

mempunyai hubungan yang sangat erat dalam keberhasilan 

penyaluran dan sekaligus keberhasilan pemasaran produk 

perusahaan. Efektivitas penggunaan saluran distribusi 

diperlukan untuk menjamin tersedianya produk disetiap mata 

rantai saluran tersebut.
41

 

Pembidikan pasar juga berarti menetukan pesaing. Pada 

masa Nabi Muhammad SAW kafilah dagang harus meneliti 

posisi pesaing dan menentukan posisinya yang terbaik. 

Penentuan posisi adalah tindakan untuk merancang citra 

pedagang serta nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan 

dalam suatu segmen memahami dan menghargai kedudukan 
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pedagang dalam kaitannya dengan pesaingnya. Tugas 

penentuan posisi terdiri dari tiga langkah: mengenali 

keunggulan bersaing yang mungkin untuk dimanfaatkan, 

memilih yang paling tepat dan secara efektif mengisyaratkan 

kepada pasar  tentang posisi yang dipilih pedagang.
42

 

d. Strategi Promosi 

Usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu 

(persuasive communication) calon pembeli, melalui pemakaian 

segala unsur acuan pemasaran disebut promosi. Kombinasi 

dari unsur-unsur atau peralatan promosi dikenal dengan 

acuan/bauran promosi (promotional mix), yang terdiri dari: 

advertensi, personal selling, promosi penjualan (sales 

promotion) dan publisitas (publicity). 

1) Advertensi, merupakan suatu bentuk penyajian dan 

promosi dari gagasan, barang atau jasa yang dibiayai 

oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat nonpersonal. 

Media yang sering digunakan dalam advertensi ini 

adalah radio, televisi, majalah, surat kabar dan billboard. 

2) Personal selling, merupakan penyajian secara lisan 

dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih 

calon pembeli dengan tujuan agar dapat terealisasinya 

penjualan. 
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3) Promosi penjualan (sales promotion), yang merupakan 

segala kegiatan pemasaran selain personal selling, 

advertens dan publisitas, yang merangsang pembelian 

oleh konsumen dan keefektifan agen seperti pameran, 

pertunjukan, demonstrasi dan segala usaha penjualan 

yang tidak dilakukan secara teratur. Biasanya sales 

promotion dilakukan pada periode tertentu. Tujuan 

diadakan sales promotion yaitu: 

a) Menarik para pembeli baru 

b) Memberi penghargaan kepada pemakai yang lama 

c) Meningkatkan daya beli 

d) Menghindarkan konsumen lari ke merek lain 

e) Meningkatkan jumlah penjualan jangka pendek 

4) Publisitas (publicity), merupakan usaha untuk 

merangsang permintaan dari suatu produk secara 

nonpersonal dengan membuat, baik yang berupa berita 

yang bersifat komersial tentang produk tersebut di dalam 

media tercetak atau tidak, maupun hasil wawancara yang 

disiarkan dalam media tersebut. Tujuan dari publicity 

ialah untuk memberikan citra yang baik dari masyarakat 

terhadap perusahaan. Melalui publicity dapat dibentuk 



 
 

pandangan baik dan mencegah berita-berita negatif 

terhadap perusahaan.
43

 

Promosi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW lebih 

menekankan pada hubungan dengan pelanggan meliputi 

berpenampilan menawan, membangun relasi, mengutamakan 

keberkahan, memahami pelanggan, mendapatkan kepercayaan, 

memberikan pelayanan hebat, berkomunikasi, menjalin 

hubungan yang bersifat pribadi, tanggap terhadap 

permasalahan, menciptakan perasaan satu komunitas, 

berintegrasi, menciptakan keterlibatan dan menawarkan 

pilihan.
44

 

Produk (product) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan 

atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekedar barang-

banrang yang berwujud (tangible). Dalam arti luas produk meliputi 

objek-objek fisik, jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide atau 

bauran entitas-entitas ini.
45

 Produk adalah elemen kunci dalam 

keseluruhan penawaran pasar.
46
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3. Tingkatan Produk dan Jasa 

Perencanaan produk harus berpikir tentang produk dan jasa 

dalam tiga tingkat. Masing-masing tingkat menambah lebih banyak 

nilai pelanggan. Tingkat yang paling dasar adalah manfaat inti, yang 

membawa pertanyaan apa yang benar-benar dibeli oleh pembeli? 

Ketika merancang produk, mula-mula pemasar harus mendefinisikan 

inti, manfaat penyelesaian masalah atau jasa yang dicari konsumen. 

Pada tingkat kedua, para perencana produk harus mengubah manfaat 

inti menjadi produk aktual. Mereka harus mengembangkan fitur 

produk dan jasa, desain, tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan. 

Pada tingkat akhir atau ketiga, perencana produk harus membangun 

produk tambahan di sekitar manfaat inti dan produk aktual dengan 

menawarkan pelayanan dan manfaat konsumen tambahan.
47
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Gambar 2.1 Tiga Tingkatan Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Philip Kotler & Gary Armstrong, (2006:268) 

Pada tiga tingkatan produk ini, produk kopi bubuk cap semut 

hanya menggunakan dua tingkatan saja yaitu manfaat inti dan 

produk aktual. Pada produk inti KWT Melati mencari sasaran 

kepada siapa produk yang dikembangkannya untuk dijual lalu yang 

kedua yaitu produk aktual KWT Melati melakukan pengembangan 

produk dengan kemasan, dari kemasan yang hanya tradisional atau 

hanya menggunakan plasti bening yang didesain dengan nama merek 

didepannya saat ini sudah di kembangkan dengan kemasan yang 

menggunakan plastik aluminium oil dengan berbagai macam ukuran. 

Pada hakikatnya, seseorang membeli suatu produk bukan 

hanya sekedar ia ingin memiliki produk tesebut. Para pembeli 

membeli barang atau jasa karena barang atau jasa tersebut dapat 
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digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya. Dengan kata lain seseorang membeli produk bukan 

karena fisik produk itu semata-mata, tetapi karena manfaat yang 

ditimbulkan dari produk yang dibelinya tersebut.
48

 

4. Klasifikasi produk dan jasa 

Produk dan jasa dibagi menjadi dua kelompok besar 

berasarkan tipe konsumen yang menggunakannya yaitu produk 

konsumen dan produk industri. Dalam arti luas, produk juga meliputi 

entitas lain yang dapat dipasarkan seperti pengalaman, organisasi, 

orang, tempat dan ide.  

1. Produk konsumen 

Produk konsumen (consumer product) adalah produk 

dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi 

pribadi. Pemasar biasanya menggolongkan produk dan jasa ini 

lebih jauh berdasarkan bagaimana cara konsumen membelinya. 

Produk konsumen meliputi produk sehari-hari, produk 

belanja, produk khusus dan produk yang tak dicari. 

a. Produk kebutuhan sehari-hari 

Produk kebutuhan sehari-hari (convinience product) 

adalah produk dan jasa konsumen yang biasanya sering 

dan segera dibeli pelanggan, dengan usaha 

pembandingan dan pembelian yang minimum. 
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b. Produk belanja 

Produk belanja (shopping product) adalah produk dan 

jasa konsumen yang lebih jarang dibeli dan pelanggan 

membandingkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya 

produk secara cermat. 

c. Produk khusus 

Produk khusus (speciality product) adalah produk dan 

jasa konsumen dengan larakteristik unik atauidentifikasi 

merek dimana sekelompok pembeli signifikan bersedia 

melakukan usaha pembelian khusus.
49

 

d. Produk yang dicari 

Produk yang dicari (unsought product) adalah produk 

konsumen yang mungkin tidak dikenal konsumen atau 

produk yang mungkin dikenal konsumen tetapi biasanya 

konsumen tidak berpikir untuk membelinya. 

2. Produk industri 

Produk industri (industrial product) adalah produk yang 

dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan 

dalam menjalankan suatu bisnis.
 50
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5. Keputusan Produk dan Jasa 

Pemasar membuat keputusan produk dan jasa pada tingkatan : 

keputusan produk individual, keputusan lini produk, dan keputusan 

bauran produk. 

1. Keputusan produk dan jasa individual 

Gambar 2.2 memperlihatkan keputusan penting dalam 

pengembangan dan pemasran produk dan jasa individual.  

Gambar 2.2 Keputusan Produk Dan Jasa 

  

Sumber: Philip Kotler & Gary Armstrong, (2006:272) 

a. Atribut produk 

Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan 

perumusan manfaat yang ditawarkan produk itu. Manfaat 

ini dikomunikasikan dan dihantarkan oleh atribut produk 

seperti kualitas, fitur, serta gaya dan desain.
51

 Keputusan 

atas atribut sangat memengaruhi reaksi konsumen 

terhadap produk. 

a) Mutu produk adalah salah satu alat positioning 

pemasar yang penting. Mutu mempunyai dua ukuran 

tingkatan konsistensi. Dalam pengembangan produk, 
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pemasar harus memilih tingkatan mutu yang akan 

mendukung posisi produk dalam pasar sasaran.
52

 

b) Product Feature, suatu produk dapat ditawarkan 

dengan berbagai feature. Suatu model yang disebut 

“stipped-down”, dengan sesuatu tanpa kelebihan 

(ekstra) sebagai titik awal. Perusahan dapat 

menciptakan model tingkat lebih tinggi dengan 

menambahkan feature. Feature adalah suatu alat 

bersaing untuk mendiferensiasikan (membedakan) 

produk perusahaan dari produk pesaing. Sebagai 

produsen pertama memperkenalkan suatu feature 

baru yang dibutuhkan dan bernilai adalah salah satu 

cara bersaing yang paling efesien.
53

 

c) Desain produk, cara lain untuk menambah nilai 

pelanggan adalah melalui desain produk yang 

berbeda. Desain adalah konsep yang lebih besar dari 

gaya (style). Gaya hanya menggambarkan tampak  

produk. Gaya memang dapat memikat mata atau 

memberi inspirasi. Gaya sensasional dapat menarik 

perhatian. Namun dalam beberapa hal, kualitasnya 

tidak menjamin.
54

 Tidak seperti gaya, desain lebih 

dari sekedar kulit luar. Desain adalah jantung 
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produk.
55

 Desain yang baik tidak hanya mempunyai 

andil dalam penampilan produk tetapi juga dalam 

manfaatnya. Desain yang baik dimulai dengan 

pemahaman mendalam tentang kebutuhan 

pelanggan. Lebih dari sekedar menciptakan atribut 

produk atau jasa, desain melibatkan pembentukan 

pengalaman pemakaian produk bagi pelanggan.
56

 

b. Penetapan merek 

Mungkin keahlian pemasar profesional yang paling 

istimewa adalah kemampuan mereka untuk membangun 

dan mengelola merek. Merek (brand) adalah sebuah 

nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau 

kombinasi semua ini, yang menunjukan identitas 

pembuat atau penjual produk atau jasa. Konsumen 

memandang merek sebagai bagian penting dari produk, 

dan penetapan merek bisa menambah nilai bagi suatu 

produk. 

c. Kemasan  

Kemasan (packaging) melibatkan perancangan dan 

produksi wadah atau pembungkusan untuk sebuah 

produk. Pada dasarnya fungsi utama kemsan adalah 

menyimpan dan melindungi produk. Namun saat ini ada 
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banyak faktor yang membuat kemasan menjadi sarana 

pemasaran penting. Kompetisi dan kerumunan yang 

semakin padat di rak-rak toko pengecer berarti bahwa 

kemasan sekarang harus melakukan banyak tugas 

penjualan, mulai dari menarik perhatian pelanggan, 

menggambarkan produk, hingga membuat penjualan.
57

 

d. Pelabelan 

Label berkisar dari penanda sederhana yang 

ditempelkan pada produk sampai rangkaian hurup rumit 

yang menjadi bagian kemasan. Label mempunyai 

beberapa fungsi. Setidaknya, label menunjukan produk 

atau merek, seperti nama Sunkist yang tercantum pada 

jeruk. Label juga bisa menggambarkan beberapa hal 

penting produk, siapa yang membuatnya, di mana produk 

itu dibuat, kapan produk itu dibuat, kandungannya, cara 

pemakaiannya, dan bagaimana menggunakan produk itu 

dengan aman. Terakhir label bisa membantu 

mempromosikan produk dan mendukung positioning-

nya.
58

 

e. Pelayanan pendukung produk 

Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam 

strategi produk. Penawaran perusahaan biasanya meliputi 
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beberapa pelayanan pendukung, yang bisa menjadi 

bagian kecil atau bagian besar dari keseluruhan 

penawaran.
59

 

2. Keputusan lini produk 

Selain keputusan tentang produk dan jasa perorangan, 

strategi produk juga memerlukan pembangunan lini produk. 

Lini produk (product line) adalah kelompok produk yang 

berhubungan dengan erat karena kelompok produk tersebut 

berfungsi dengan cara yang sama, dijual kepada kelomok 

pelanggan yang sama, dipasarkan melalui tipe gerai yang 

sama, atau mempunyai kiasan harga yang sama.
60

 

3. Keputusan bauran produk 

Suatu organisasi dengan beberapa lini produk 

mempunyai bauran produk. Bauran produk (atau portofolio 

produk) (product mix/product portofolio) terdiri dari semua 

lini produk dan barang yang dijual oleh penjual tertentu.
61

 

B. Pengembangan Produk Baru 

1. Pengertian pengembangan produk baru 

Pengembangan produk baru adalah pengembangan dari produk 

orisinal, peningkatan produk, modifikasi produk,  yang 

dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan 
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mereka sendiri.
62

 Sedangkan pengembangan produk merupakan 

serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dan peluang 

pasar, kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, dan 

pengiriman produk. 

Filosofi yang menjadi catatan penting bagi bisnis islam adalah 

bahwa dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsep 

hubungan manusia dengan manusia, lingkungannya, serta manusia 

dengan tuhan (Hablumminallah, Hablumminannas).
63

 Seluruh 

aktivitas mengenai kehidupan sehari-hari dijelaskan dan diatur 

didalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi. Pengembangan produk 

merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi 

dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan, namun tiga fungsi 

yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk, yaitu:  

a. Pemasaran  

Fungsi pemasaran menjembatani interaksi antara 

perusahaan dengan pelanggan. Peranan lainnya adalah 

memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pendefinisian 

segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Bagian 

pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara 

perusahaan dengan pelanggan, menetapkan target harga dan 

merancang peluncuran serta promosi produk.  
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b. Perancangan (design)  

Fungsi perancangan memainkan peranan penting dalam 

mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Dalam konteks tersebut tugas bagian 

perancangan mencakup desain engineering (mekanik, elektrik, 

software dan lain-lain) dan desain industri (estetika, user 

interface).  

c. Manufaktur  

Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk 

merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses 

produksi produk. Secara luas, fungsi manufaktur seringkali 

mencakup pembelian, distribusi dan instalasi.
64

 

Islam memberikan pedoman tentang prilaku yang sesuai 

dengan fitrah manusia. Islam telah memberikan beberapa tuntunan 

dalam Al-Qur‟an dan sunnah rasulnya sebagai pedoman agar hidup 

manusia senantiasa sejahtera dan bahagia. Tuntunan tersebut tentu 

saja dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam semua aktivitas 

muamalah manusia termasuk marketing yang akan dimintak 

pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT pada akhir kelak.  
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Firman Allah SWT dalam Q.S Al-An‟am ayat 164: 

                                   

                                  

    

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 

Padahal Dia-lah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang 

membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya 

sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 

diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." 

 

2. Proses Pengembangan Produk Baru 

Tahap utama pengembangan produk baru yaitu: 

a. Penciptaan ide 

Penciptaan ide yaitu pencarian sistematis untuk ide 

produk baru. Perusahaan biasanya harus menciptakan ide 

untuk dapat menemukan sedikit ide baik. Sumber utama  ide 

produk termasuk sumber internal dan sumber eksternal seperti 

pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan lain-lain.
65

 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

islam, tetapi kebebsan itu tidak dapat merugikan kepentingan 

kolektif. Kepentingan individu dibuka bebas. Tidak adanya 

batasan pendapat bagi seseorang manusia untuk aktif berkarya 

dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. 

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi 

kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan 
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adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya 

melalui zakat. Infak, dan sedekah.
66

 

b. Penyaringan ide 

Tujuan penciptaan ide adalah menghasilkan ide dalam 

jumlah banyak. Tujuan dari tahap berikutnya adalah 

mengurangi jumlah tersebut. Tahap pertama pengurangan ide 

adalah penyaringan ide (idea screening), membantu untuk 

menemukan ide baik dan membuang ide buruk secepat 

mungkin.
67

 Dalam hal ini produsen agar dapat menemukan 

ide-ide baik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Meskipun produsen hanya menyediakan sarana 

kebutuhan manusia, bukan berarti produsen bersifat pasif dan 

relatif terhadap kebutuhan manusia, yang memproduksi hanya 

berdasarkan permintaan konsumen. Produsen harus mampu 

menjadi sosok yang kreatif, proaktif, dan inovatif dalam 

menemukan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan manusia 

tersebut.
68

 

c. Pengembangan dan pengujian konsep 

Ide yang baik harus dikembangkan menjadi konsep 

produk (product concept). Penting untuk membedakan antara 

ide produk, konsep produk, dancitra produk. Ide produk adalah 
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ide bagi produk yang mungkin bisa perusahaan tawarkan 

kepada pasar. Konsep produk adalah versi detail dari ide 

produk baru yang dinyatakan dalam bahasa konsumen yang 

mempunyai arti. Citra produk adalah cara konsumen 

memandang suatu produk aktual atau potensial.
69

 Pengujian 

konsep (concept testing) merupakan uji konsep produk baru 

dengan sekelompok konsumen sasaran.
70

 

d. Pengembangan strategi pemasaran 

Tahap berikutnya adalah pengembangan strategi 

pemasaran (marketing strategy development), merancang 

strategi awal untuk memperkenalkan ke pasar. Pernyataan 

strategi pemasaran terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama 

menggambarkan pasar sasaran; positioning produk yang 

direncanakan; dan tujuan penjualan, pangsa pasar, serta laba 

untuk beberapa tahun pertama.
71

 

e. Analisis bisnis 

Setelah manajemen memutuskan konsep produk dan 

strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik 

bisnis dari proposal tersebut. Analisis bisnis (business 

analysis) melibatkan peninjauan terhadap penjualan, biaya, dan 

proyeksi laba bagi produk baru untuk mengetahui apakah 
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faktor-faktor ini memenuhi tujuan perusahaan. Bila memenuhi, 

produk dapat bergerak menuju tahapan pengembangan produk. 

f. Pengembangan produk 

Bila konsep melewati pengujian bisnis, konsep itu 

bergerak menjadi pengembangan produk (produck 

development). Disini R&D atau bagian rekayasa 

mengembangkan konsep produk menjadi produk nyata. Tahap 

pengembangan produk bagaimanapun juga, membutuhkan 

lompatan besar dalam investasi. Tahap ini akan menunjukan 

apakah ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa 

dikerjakan.
72

 

g. Pemasaran uji 

Bila produk berhasil melawati tahap konsep dan 

pengujian produk, tahapan berikutnya adalah pemasaran uji 

(test marketing), tahap dimana produk dan program pemasaran 

diperkenalkan pada lingkungan pasar yang lebih realistis. 

Pemasaran uji memberikan pengalaman kepada pemasar untuk 

memasarkan produk sebelum mengeluarkan banyak biaya pada 

saat benar-benar diperkenalkan kepasar. Pengujian ini 

memungkinkan perusahaan menguji produk dan seluruh 

                                                           
72

 Ibid, hlm. 316 



 
 

program pemasaran strategi positioning, iklan, distribusi, 

penetapan harga, merek dan kemasan, serta tingkat anggaran.
73

 

h. Komersialisasi 

Pemasaran uji menyediakan informasi yang dibutuhkan 

untuk membuat keputusan akhir apakah hendak meluncurkan 

produk baru bagi manajemen. Bila perusahaan melanjutkan 

dengan komersialisasi (commercialization), yaitu pengenalan 

suatu produk baru kepasar, mereka akan menghadapi biaya 

yang tinggi. Perusahaan mungkin perlu membangun atau 

menyewa fasilitas manufaktur.
74

 

3. Tujuan pengembangan produk  

Menurut Buchari tujuan pengembangan produk adalah: 

a. Untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas 

b. Untuk menambah omzet penjualan 

c. Untuk memenagkan persaingan 

d. Untuk mendaya gunakan sumber-sumber produksi 

e. Untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan 

yang sama 

f. Untuk mendaya gunakan sisa-sisa bahan 

g. Untuk mencegah kebosanan konsumen 

h. Untuk menyederhanakan produk 
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Pengembangan produk yang dilaksanakan oleh perusahaan 

dimaksudkan untuk : 

1. Mempertahankan posisi pasar (market share), yaitu untuk 

mencapai tujuan perusahaan tersebut diperlukan strategi 

memperkenalkan produk baru atau memperbaharui produk 

yang sudah ada.  

2. Mengembangkan lebih lanjut posisi perusahaan sebagai 

inovator sehingga untuk mencapai tujuan ini perusahaan 

menjalankan strategi memperkenalkan produk yang benar-

benar baru, tidak hanya mengembangkan dari produk yang 

sudah ada. 

3. Memperoleh laba yang diinginkan melalui volume penjualan 

yang ditingkatkan, suatu perusahaan harus memperbaiki 

maupun menambah produk-produk yang 

dihasilkannyaberdasarkan atas dua fungsi dasar yaitu 

pemasaran dan inovasi baru.
75

 

4. Siklus Hidup Produk 

Sesudah peluncurannya, diharapkan produk berumur panjang, 

sehingga memberi pendapatan yang cukup untuk menutup biaya-

biaya, risiko dan memberi laba. Manajemen menyadari bahwa setiap 

produk mempunyai daur hidupnya sendiri (Product Life-Cycle, 

PLC). Daur hidup suatu produk ialah perkembangan volume 
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penjualan suatu produk yang terdiri dari lima tingkatan yang 

berbeda, yakni tingkat pengembangan, tingkat perkenalan, tingkat 

pertumbuhan, tingkat kematangan dan tingkat kemunduran atau 

penurunan.
76

 

1. Pengembangan produk dimulai ketika perusahaan menemukan 

dan mengembangkan suatu ide produk baru. Selama 

pengembangan produk, penjualan masih nol dan biaya 

investasi perusahaan menumpuk.
77

 

2. Perkenalan (introduction), periode pertumbuhan penjualan 

yang lambat saat produk itu diperkenalkan kepasar. Pada tahap 

ini tidak ada laba karena besarnya biaya-biaya untuk 

memperkenalkan produk. 

3. Pertumbuhan (growth), periode penerimaan pasar yang cepat 

dan peningkatan laba yang besar. 

4. Kedewasaan/kematangan (maturity), periode penurunan 

pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh 

sebagian besar calon pemebeli. Laba akan stabil atau menurun 

karena persaingan yang meningkat. 

5. Penurunan (decline), peroide saat penjualan menunjukkan arah 

yang menurun dan laba yang menipis.
78
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Konsep PLC dapat menjelaskan kelas produk, bentuk produk, 

atau merek. Konsep PLC dapat digunakan secara berbeda-beda 

dalam masing-masing kasus. Kelas produk mempunyai siklus hidup 

yang paling panjang penjualan dari banyak kelas produk berada 

dalam tahap kedewasaan untuk waktu yang lama.
79

 

C. Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Usaha Kecil Menengah atau sering disingkat UKM merupakan salah 

satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daaerah, 

begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan 

penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat 

membantu suatu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan 

kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang 

menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan 

rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi 

jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini 

perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, 

agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan 

menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
80

 

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah 

Definisi usaha kecil menengah dari berbagai segi tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan Total Asset 

Berdasarkan total asset, pengusaha kecil adalah 

pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat membuka usaha. 

b. Berdasarkan Total Penjualan Bersih Per Tahun 

Berdasarkan hal ini pengusaha kecil adalah pengusaha 

yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling 

banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 

c. Berdasarkan Status Kepemilikan 

Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil 

adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum 

atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk 

koperasi.
81

 

2. Karakteristik UKM (Usaha Kecil Menengah) 

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1995, usaha kecil dan menengah 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memilki hasil penjualan tahuna paling banyak Rp 1 miliar. 

c. Milik Warga Negara Indinesia (WNI) 
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d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang 

dimiliki atau dikuasai usaha besar. 

e. Bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan 

hukum/tidak, termasuk koperasi. 

f. Untuk sektor industri, memilki total aset maksimal Rp 5 miliar. 

g. Untuk sektor nonindutri, memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan 

maksimal Rp 3 miliar pada usaha yang dibiayai. 

3. Keunggulan dan Kelemahan UKM (Usaha Kecil Menengah) 

Bandingkan dengan usaha besar, usaha kecil menengah 

(UKM) memiliki beberapa potensi dan keunggulan kompetitip, 

yaitu: 

a. UKM berpotensi menyebar diseluruh pelosok dengan berbagai 

ragam bidang usaha. 

b. UKM beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap 

pada tingkat yang rendah. 

c. Sebagaian besar UKM dapat dikatakan padat karya (labor 

intensive) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.
82

 

Sedangkan kelemahan usaha kecil menengah adalah investasi 

awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko diluar kendali 

wirausahawan, seperti perubahan metode, peraturan pemerintah, 
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persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis.
83

 

Dan kelemahan usaha kecil menengah dapt dikategorikan kedalam 

dua aspek: 

a. Kelemahan struktural 

Kelemahan struktural merupakan kelemahan dalam 

struktur perusahaan, misalnya dalam bidang manajemen dan 

organisasi, pengendalian mutu, pengadopsian dan penguasaan 

teknologi, kesulitan mencari permodalan, tenaga kerja masih 

lokal, dan terbatasnya akses pasar. 

b. Kelemahan kultural 

Kelemahan kultural berdampak terhadap terjadinya 

kelemehan struktural. Kelemahan kultural mengakibatkan 

kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan 

lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan 

bahan baku. 

4. Upaya-Upaya Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) 

Dalam pasal 17 UU tentang usaha kecil dirumuskan langkah-

langkah tentang pembinaan dan pengembangan di bidang sumber 

daya manusia dengan langka-langkah sebagai berikut: 

a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. 

b. Meningkatkan keterampilan teknis manajerial. 
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c. Membentuk dan mengambangkan lembaga pendidikan, 

pelatihan, dan konsultan. 

d. Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi.
84

 

5.  Peluang Usaha Bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) 

Ada beberapa area ekonomi yang biasanya menjadi 

konsentrasi UKM (Usaha Kecil Menengah) yaitu: 

a. Manufaktur 

Jumlah usaha manufaktur sangatlah banyak. Kategori ini 

meliputi perusahaan percetakan, pabrik pembuat baja, pabrik 

peralatan rekreasi, manufaktur pakaian, perusahaan mebel, 

perusahaan lemari, dan perusahaan roti. 

b. Jasa 

Jasa merupakan salah satu bidang yang beraneka ragam. Ada 

seratus peluang bisnis jasa. Jasa merupakan produk yang tidak 

dapat diraba, yang secara fisik tidak dapat dimiliki, dan yang 

meliputi kinerja atau karya. Bisnis jasa meliputi: 

1) Bisnis jasa 

2) Jasa personal 

3) Jasa reparasi/perbaikan 

4) Hotel dan model 
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c. Grosir 

Grosir merupakan penjualan ke penjual yang seperti pengecer, 

grosir yang lain, atau perusahaan industri. 

d. Pengecer 

Pengecer merupakan pedagang yang menjual barang-barang 

kepada konsumen akhir.
85

 

D. Penjualan  

1. Pengertian penjualan 

Penjualan dapat didefinisikan sebagai program yang terdiri 

atas berbagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang atau produk dari perusahaan 

kepada konsumen. Sehingga penggunaannya sesuai yang 

diperlukan.
86

 Penjualan juga merupakan salah satu kegiatan 

pemasaran. Karena dengan adanya penjualan dapat menciptakan 

suatu proses pertukaran barang dan atau jasa antara penjual dengan 

pembeli.
87

 

Sedangkan konsep penjualan menurut Kotler yaitu keyakinan 

bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis jika dibiarkan tidak 

akan secara teratur membeli cukup banyak produk-produk yang 

ditawarkan oleh organisasi tertentu. Oleh karena itu, organisasi 
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tersebut harus melakukan usaha penjualan dan promosi agresif.
88

 

Jadi pengertian penjualan adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan 

barang kepada konsumen atau pembeli yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dengan cara promosi yang bersifat mempengaruhi 

konsumen tersebut hingga barang tersebut sampai terjual kepada 

konsumen. 

Tingkat penjualan adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh 

manusia untuk menyampaikan barang kebutuhan atau hasil produk 

dari perusahaan, yang dilakukan oleh manusia tersebut kepada 

mereka yang memerlukan barang dengan imbalan berupa uang. 

Salah satu indikator berhasil atau tidaknya suatu aktifitas pemasaran 

dari suatu produk dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat penjualan 

yang berhasil dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam 

suatu periode berikutnya.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan 

Menurut Swastha dan Irawan, mengemukakan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi penjualan adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi dan kemampuan penjual 

Penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar 

dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. 

Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa 

masalah penting yang sangat berkaitan, yaitu: 
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1) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan. 

2) Harga produk 

3) Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman, 

garansi, dan sebagainnya. 

Masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat 

perhatian pembeli sebelum melakukan pembelinya. Selain itu, 

manajer perlu memperhatikan jumlah serta sifat-sifat tenaga 

penjualan yang baik, hal ini diperlukan untuk menghindari 

timbulanya rasa kecewa pada para pembeli dalam 

pembeliannya. Adapun sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh 

seorang penjual yang baik antara lain: sopan, pandai bergaul, 

pandai bicara, mempunyai kepribadian yang menarik, sehat 

jasmani, jujur, mengetahui cara-cara penjualan, dan 

sebagainnya. 

b. Kondisi pasar 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang 

menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi 

kegiatan penjualannya. Adapaun faktor-faktor kondisi pasar 

yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1) Jenis pasarnya. 

2) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya. 

3) Daya belinya. 

4) Frekuensi pembelinya. 



 
 

5) Keinginan dan kebutuhannya. 

c. Modal 

Akan lebih sulit bagi perusahaan untuk menjual 

barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal 

oleh calon pembeli. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan 

harus memperkenalkan dulu barangnnya, salah satu caranya 

yaitu dengan advertising. Untuk melaksanakan maksud 

tersebut perusahaan membutuhkan modal, karena hal tersebut 

hanya dapat dilakukan apabila perusahaan mempunyai modal 

yang cukup. 

d. Kondisi organisasi perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini 

ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang 

dipegang orang-orang tertentu/ahli dibidang penjualan. Lain 

halnya dengan perusahaan kecil, dimana masalah penjualan 

ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. 

Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih 

sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah 

yang dihadapi, serta sasaran yang dimilikinya juga tidak 

sekompleks perusahaan besar. Biasanya, masalah penjualan ini 

ditangani sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada 

orang lain. 

 



 
 

e. Faktor lain 

Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, 

kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. 

Namun untuk melaksanakannya diperlukan sejumlah dana 

yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat 

kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagi 

perusahaan kecil yang mempunyai modal relatif kecil kegiatan 

ini lebih jarang dilakukan.
89

 

3. Tujuan Penjualan 

Kegiatan penjualan selalu ada dalam usaha, baik usaha yang 

berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial untuk mendapatkan 

suatu laba. Pentingnya penjualan dilakukan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen akan suatu produk.
90

 

Dalam prakteknya, terdapat beberapa tujuan suatu perusahaan 

dalam melakukan keinginan kegaitan penjualan antara lain : 

a. Dalam rangka memenuhi keinginan para konsumen akan suatu 

produk. 

b. Dalam rangka memberikan kepuasan semaksimal mungkin 

terhadap konsumennya. 

c. Dalam rangka meningkatkan penjualan laba. 

d. Dalam rangka ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing. 
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Dengan demikian tujuan dari suatu perusahaan dalam 

melakukan penjualan yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

akan suatu produk kemudian untuk memperoleh keuntungan laba, 

namun yang tidak kalah pentingnya tujuan perusahaan melakukan 

penjualan yaitu untuk memperthankan produk-produk yang sudah 

agar dapat tetap eksis dan bertahan. 

Secara garis besar, tujuan penjualan bisa dikelompokkan 

menjadi emapat macam, yaitu : 

a. Tujuan Account Development, yaitu tujuan yang dirancang 

untuk menekankan penambahan konsumen atau pelanggan 

baru. 

b. Tujuan distribusi support, yaitu tujuan yang mengarah pada 

upaya menjalin kerjasama dengan para konsumen dalam 

rangka menerapkan strategi pemasaran. 

c. Tujuan Account Maintenance, yaitu tujuan yang dirancang 

untuk mempertahankan posisi penjualan efektif melalui 

kunjungan penjualan reguler dalam rangka menyediakan 

informasi mengenai produk baru, mendapatkan informasi 

mengenai perubahan kebutuhan pelanggan, dan melaksanakan 

aktivitas-aktivitas layanan pelanggan atau konsumen. 



 
 

d. Tujuan account penetration, yaitu tujuan yang dirancang untuk 

meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan 

penjualan produk-produk konsumen.
91

 

4. Daya Tarik Penjualan 

Daya tarik penjualan mencerminkan manfaat yang ditawarkan 

oleh penjual dalam rangka mendapatkan respon dari konsumen atau 

pelanggan. Secara umum, terdapat lima jenis daya tarik yang biasa 

diterapkan dalam penjualan: 

a. Daya tarik produk, berupa kualitas produk, fitur, dan 

kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan. 

b. Daya tarik logistik, seperti kecepatan dalam memproses 

pesanan, ketepatan waktu dalam mengirim barang dan 

manajemen persediaan. 

c. Daya tarik simplifikasi, yaitu daya tarik yang dirancang untuk 

memudahkan pembeli atau konsumen dalam mengurangi biaya 

penanganan atau perawatan. 

d. Daya tarik harga, dimana perusahaan cabang memiliki 

kewenangan untuk menetapkan harga dibawah harga standar. 

e. Daya tarik bantuan finansial, misalnya fasilitas kredit, diskon 

dan perlengkapan atau peralatan special gratis.
92
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5. Kegiatan penjualan 

Pada intinya, kegiatan penjualan antara lain meliputi: 

a. Tekanannya pada produk. 

b. Perusahaan pertama-tama membuat produk dan kemudian 

bagaimana menjualnya. 

c. Manajemen berorientasi laba volume penjualan. 

d. Perencanaan berorientasi jangka pendek, berdasarkan produk 

dan pasar. 

e. Tekanannya pada kebutuhan penjual. 

Dalam tekanannya, perusahaan dituntut untuk memiliki bakat 

serta keahlian untuk mempengaruhi konsumen. Bakat inilah yang 

sering tidak dimiliki oleh setiap orang. Tidaklah mudah untuk 

mengarahkan kemampuan calon pembeli dengan mengemukakan 

baerbagai alasan serta pendapatnya.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Keadaan Umum Desa Tribudisyukur  

Desa Tribudisyukur secara administratif berdiri pada tanggal 1 

Agustus 1954 yang pada awalnya berasal dari pemukiman penduduk 

Transmigrasi Biro Nasional (BRN) dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama 

Tribudisyukur tersebut berasal dari “Tri” yaitu tiga tokoh pemimpin 

rombongan transmigrasi, “Budhi” berarti kehidupan dan “Syukur” berarti 

penerima atau penerimaan. Dengan demikian Tribudusyukur berarti 

penerimaan untuk hidup yang baru dengan pimpinan ketiga tokoh tersebut. 

Desa Tribudisyukur memiliki luas wilayah 915,39 Ha dengan jumlah 

penduduk 1.811 jiwa yang tersebar ke dalam 5 dusun, yaitu Setiawaras, 

Setiamukti, Setiabudi, Purwajaya dan Budikarya dengan 11 RT. Adapun 

visi dan misi desa Tribudisyukur yaitu: 

1. Visi Misi Desa Tribudisyukur  

Visi Desa Tribudisukur adalah : Terwujudnya masyarakat 

Desa tribudisyukur yang taqwa, sehat, aman dan kreatif inovatif 

menuju masyarakat sejahtera.  

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Desa Tribudisyukur 

memiliki misi : 

a. Mewujudkan masyarakat Desa Tribudisyukur yang taqwa 

melalui pembinaan keagamaan, mendirikan pengajian majelis 



 
 

ta‟lim dan mendirikan Taman Pengajian Anak (TPA) di 

wilayah desa. 

b. Mewujudkan masyarakat Desa Tribudisyukur yang sehat 

dengan mendirikan Posko Kesehatan Desa (Poskesdes), 

melaksanakan program posyandu, melaksanakan program 

kebersihan lingkungan Jumat Bersih (Jumsih) dan 

menggerakkan prinsip tiada hari tanpa olahraga. 

c. Mewujudkan masyarakat Desa Tribudisyukur yang cerdas 

dengan mendirikan sarana pendidikan mulai dari Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar Negeri (SDN), 

Sekolah menengah Pertama negeri (SMPN) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). 

d. Mewujudkan masyarakat Desa Tribudisyukur yang aman 

melalui pembentukan pos-pos keamanan lingkungan 

(kamling), aktif melaksanakan ronda malam, penyuluhan 

tentang bahaya narkoba dan menjalin mitra dengan aparat 

keamanan setempat. 

e. Mewujudkan masyarakat Desa Tribudisyukur yang kreatif dan 

inovatif melalui pengadaan pelatihan-pelatihan bagi pengurus 

dan anggota Kelompok Tani dan aparat desa. 

2. Letak dan Kondisi Fisik Desa Tribudisyukur  

Desa Tribudisyukur terletak 183Km dari ibukota Provinsi 

Lampung (Bandar Lampung), 80 Km dari ibukota Kabupaten 



 
 

Lampung Barat (Liwa) dan 2 Km dari ibukota Kecamatan Kebun 

Tebu dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit 

Rigis (hutan), sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Tribudimakmur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Purajaya dan 

Desa Purawiwitan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Tugusari. Penggunaan Lahan terbesar di Desa Tribudisyukur 

dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya adalah untuk 

kawasan HKm. 

Penggunaan lahan terbesar di Desa Tribudisyukur adalah untuk 

kawasan HKm (637,90 ha) dimana untuk kawasan HKm terdiri dari 

75% tanaman agroforestri dan 25% kawasan hutan lindung, 

sedangkan Kebun (146,2 ha) dan sawah (64,8 ha) adalah lahan 

perkebunan dan persawahan yang diusahakan diluar kawasan Hkm. 

Pekarangan atau perumahan (26,8 ha) merupakan lahan yang 

digunakan untuk dibangun rumah dan termasuk halaman rumah atau 

pekarangan rumah. Perumahan masyarakat Desa Tribudisyukur tidak 

tergolong padat, sebab masih banyak yang mempunyai pekarangan-

pekarangan rumah yang dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur-

sayuran atau yang lainnya. Sebagian besar rumah penduduk 

memiliki kolam ikan pada halaman rumah, dimana dalam jumlah 

total luas kolam di Desa Tribudisyukur adalah 13,4 ha. Penggunaan 

lahan untuk prasarana pendidikan adalah sebesar 4,7 ha dimana yang 

termasuk pendidikan adalah SD, SMK dan pondok pesantren. 



 
 

Selanjutnya penggunaan lahan lain-lain digunakan untuk Tempat 

Pembuangan Umum (TPU) sebesar 3ha, Peternakan sebesar 1,9 ha, 

Lapangan sebagai prasarana olahraga sebesar 0,8 ha dan penggunaan 

lain-lain sebesar 11,9 ha dimana yang dimaksud dengan penggunaan 

lain-lain misalnya jalan, bagunan pasar dan yang lainnya. 

Morfologi wilayah desa berada pada 800 m dari permukaan 

laut dengan permukaan tanah landai dan sebagian datar yang 

terdapat banyak rawa-wara dan sungai-sungai kecil yang berfungsi 

sebagai pengairan sawah. Pembangunan Desa Provinsi Lampung, 

struktur tanah Desa Tribudisyukur termasuk ke dalam jenis tanah 

Podsolik Merah Kuning dengan bahan induk Tuft Vulkan Asam dan 

Dasar Fisiografi Vukan, dengan demikian dapat digolongkan bahwa 

keadaan tanah di desa ini cukup subur terutama untuk penggunaan 

dalam pertanian dan perkebunan.  

Iklim di Desa Tribudisyukur adalah sejuk sepanjang hari 

dengan suhu antara 17º – 23º C, curah hujan hampir sepanjang tahun, 

yaitu  ±2500 – 3000 mm/tahun. Curah hujan yang sangat tinggi ini 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman 

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. 

Wilayah Desa Tribudisyukur memiliki sumber air yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga dimana air minum dan 

pengairan lahan dapat diperoleh dari mata air Kali Urang dan 

Ciganawesi.  



 
 

3. Kependudukan Desa Tribudisyukur 

Jumlah penduduk Desa Tribudisyukur adalah 1881 yang 

tersebar ke lima dusun, komposisi jumlah penduduk desa dapat 

dilihat dari tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Komposisi Jumlah Penduduk Desa Tribudisyukur 

No Keterangan Jumlah Satuan 

1 Jumlah penduduk keseluruhan 1881 Jiwa 

2 Jumlah penduduk laki-laki 936 Jiwa 

3 Jumlah penduduk perempuan 875 Jiwa 

4 Jumlah kepala keluarga 517 KK 

5 Kepadatan penduduk 2,05 Jiwa/Ha 

6 Sex  ratio 1,07 Jiwa 

7 Kepadatan penduduk agraris 3,46 Jiwa/Ha 

Sumber: data skunder (diolah), 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 

laki-laki di Desa Tribudisyukur lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah penduduk perempuan, dengan nilai sex ratio sebesar 1,07 itu 

artinya bahwa terdapat 1,07 atau 1 penduduk laki-laki diantara 1,00 

penduduk perempuan di DesaTribudisyukur. Angka kepadatan 

penduduk sebesar 2,05 artinya terdapat 2,05 jiwa pada setiap satu 

hektar luas wilayah di Desa Tribudisyukur. 

Penduduk Desa Tribudisyukur sebagian besar berprofesi 

sebagai petani yaitu sebanyak 734 jiwa. Kepadatan penduduk agraris 

sebesar 3,46 artinya bahwa terdapat 3,46 petani pada setiap hektar 

luas lahan tani yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kebun. Selain 

sebagai petani ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai 



 
 

negeri, kesehatan dan yang lainnya. Adapun sebaran mata 

pencaharian penduduk Desa Tribudisyukur dapat dilihat pada tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 

Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Tribudisyukur 

No Mata Pencaharian Jumlah Presentase (%) 

1 Petani 734 72,53 

2 Pedagang 35 3,46 

3 Buruh 60 5,93 

4 Kesehatan 5 0,49 

5 Pegawai Negeri 52 5,14 

6 Lain-Lain 126 12,45 

Sumber: data skunder (diolah), 2016 

B. Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati 

1. Gambaran Umum KWT Melati 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati didirikan pada tanggal 

08 oktober 1993. Terbentuknya KWT Melati ini dimulai dari 

kegiatan arisan kerja berupa ngoret, mutil kopi, tanam padi atau 

hampir semua kegiatan pertanian. Kemudian dari kegiatan tersebut 

didirikanlah KWT Melati yang dibantu oleh mahasiswa Pendidikan 

Praktek Lapangan (PPL) dari Universitas Lampung. Pada awal 

pembentukan KWT Melati memilki anggota berjumlah 48 orang, 

namun pada tahun 2009 anggota tinggal berjumlah 28 orang 

kemudian dari tahun ke tahun anggota KWT Melati terus mengalami 

peningkatan hingga pada september 2016 saat penelitian 

berlangsung, KWT Melati memiliki 91 anggota.  



 
 

Pada awal pembentukan KWT Melati telah disepakati 

bersama untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp 5.000 dan 

simpanan wajib Rp 250/bulan yang digunakan untuk modal usaha 

KWT Melati. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan 

bertambah berkembangnya perjalanan usaha yang ada di KWT 

Melati, pada saat ini kesepakatan tersebut telah berubah menjadi 

uang pokok sebesar Rp 1.200.000/anggota dan uang wajib sebesar 

Rp 10.000/anggota/tahun. Dimana pada akhir tahun akan diadakan 

pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota KWT Melati.  

KWT Melati juga aktif dalam kegiatan konservasi yang 

dilakukan oleh kelompok HKm Binawana berupa penanaman 

tanaman MPTS dilahan HKm dan lahan milik anggota, ikut aktif 

dalam pembuatan kebun bibit dan pelatihan, KWT Melati juga 

sering mengadakan kerjasama dengan gapoktan dan kelompok 

lainnya dalam bidang usaha kecil dan pertanian. Kelompok ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Sebagai wadah berkomunikasi dan meningkatkan 

keterampilan untuk menunjang kesejahteraan keluarga. 

b. Untuk meningkatkan pendapatan keluarga anggota. 

c. Mendorong usaha anggota. 

d. Membentuk lembaga ekonomi yang mempunyai permodalan 

yang kuat. 

e. Berpartisipasi menjaga dan melestarikan lingkungan. 



 
 

2. Struktur Organisasi KWT Melati 

Adapun struktur organisasi kelompok wanita tani (KWT) 

melati adalah sebagai berikut: 

a. Ketua 

b. Sekretaris 

c. Bendahara 

d. Humas 

e. Seksi-seksi/karyawan 

- Karyawan mesin penggilingan kopi bubuk 

- Karyawan oven penggorengan kopi 

- Karyawan [embuatan label/cap kemasan 

- Karyawan pembantu 

- Karyawan pemasaran kopi bubuk 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KWT Melati 
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3. Keanggotaan KWT Melati 

Anggota KWT Melati adalah sebagian besar istri petani yang 

berasal dari seluruh dusun yang ada di Desa Tribudisyukur, namun 

sejauh ini anggota KWT Melati berasal dari dusun setiamukti dan 

setiawaras padahal keanggotaan KWT Melati ini terbuka untuk 

seluruh wanita di Desa Tribudisyukur baik yang merupakan istri 

petani, petani ataupun bukan petani. Dalam kepengurusan organisasi, 

KWT Melati memiliki struktur organisasi yang membantu KWT 

Melati tetap terencana dan sesuai tujuan. KWT Melati ini diketuai 

oleh ibu Yayah Suryani, sekretaris ibu Suspita, bendahara ibu 

Suminarsih, humas ibu Eti Setiasih, ada beberapa di bidang kegiatan 

dan yang lainnya sebagai anggota, Struktur organisasi KWT dapat 

dilihat di lampiran. Kepengurusan organisasi KWT Melati ini tidak 

memiliki kurun waktu yang spesifik, sehingga masa jabatan 

kepengurusan tidak dapat ditentukan, karena sejauh ini 

kepengurusan masih tetap sama dengan kepengurusan saat KWT 

Melati ini pertama dibentuk. 

4. Kegiatan KWT Melati 

1) Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

Pekon Tribudisyukur merupakan Pekon yang subur dan 

kaya akan hasil pertanian seperti kopi, padi, pisang dan 

hortikultura, karena wilayah yang strategis untuk menanam 

jenis tanaman tersebut, untuk itu KWT Melati berkeinginan 



 
 

untuk memanfaatkan hasil dari tanaman tersebut untuk diolah 

dan dipasarkan sendiri guna menambah penghasilan kelompok 

atau anggota dan masyarakat yang ada dilingkungan kerja 

KWT Melati. 

Saat ini KWT Melati telah melaksanakan pengolahan 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di areal HKm dengan 

produksi utama kopi yaitu sebanyak 2-3 ton kopi bubuk per 

bulan. Selain produksi utama kopi bubuk, KWT Melati juga 

memasarkan gula aren, madu hutan, keripik singkong dan 

keripik pisang. Berdasarkan tingkat kebutuhan analisis yang 

lebih utama bagi KWT Melati adalah untuk produk kopi 

bubuk, gula aren, dan madu hutan, maka penelitian ini memilih 

produk kopi bubuk sebagai objek penelitian dari KWT Melati. 

2) Kegiatan usaha pemasaran  

Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati berada 

dilingkungan yang cukup jauh dari pusat jual beli (pasar) dan 

anggota masyarakatnya juga mayoritas penghasilannya juga 

adalah petani musiman (petani kopi). Untuk itu pengurus dan 

anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati sepakat untuk 

mengadakan kegiatan usaha pemasaran sembako gerabatan, 

kopi bubuk, jual beli hasil pertanian perkebunan seperti gula 

aren, kopi, lada, kemiri, beras, umbi-umbian, sayur-sayuran 

dan sebagainya. Hasil-hasil tersebut kemudian sebagian di olah 



 
 

melalui kegiatan usaha pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) dan sebagian lagi di pasarkan sebagaimana mestinya. 

Tujuan kegiatan ini untuk mengoptimalkan pengolahan 

dan pemasaran hasil produksi kegiatan Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Melati, sehingga dampak ekonomi yang signifikan dan 

kegiatan HKm akan terus berlanjut. Pemasaran produk kopi 

yang dilakukan oleh KWT Melati hanya dipasarkan disekitar 

Way Abung, Metro dan Bandar Lampung.  

3) Kegiatan majelis ta’lim 

Pekon tribudisyukur pada umumnya dan KWT Melati 

pada khususnya menganut Agama Islam, dan KWT Melati 

juga berada dilingkungan pondok pesantren Miftahul Huda 

007 maka dari itu masyarakat ataupun KWT Melati selalu aktif 

dalam mengikuti semua kegiatan Majelis Ta‟lim. Adapun 

kegiatan yang ada di majelis ta‟lim meliputi: 

a. Pengajian rutin setiap malam minggu 

b. Pengajian rutin setiap hari jum‟at 

c. Arisan uang mingguan Rp 10.000/orang 

d. Bakti sosial 

e. Infaq 

4) Kegiatan simpan pinjam 

Kegiatan simpan pinjam yang ada di KWT Melati 

merupakan kegiatan rutin yang berasal dari kegiatan usaha 



 
 

yang dilakukan oleh KWT Melati. Modal untuk simpan pinjam 

berasal dari simpanan anggota dan hasil kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh KWT Melati dalam pengelolaan HHBK. 

Kegiatan simpan pinjam hanya bisa didapatkan oleh anggota 

KWT Melati, tetapi cara pengembaliannya harus tepat waktu 

dalam perjanjian dan tidak harus membayar bunga, kecuali ada 

hibah dari peminjam uang. 

5) Arisan kerja/gotong royong 

Berdirinya KWT Melati Tribudisyukur berawal dari 

kegiatan Arisan kerja/gotong royong, dan sejak tahun 

berdirinya kelompok pada tahun 1993 sampai sekarang 

kegiatan tersebut tahun demi tahun tidak pernah berhenti. 

Arisan kerja dilakukan dalam kegiatan pengelolaan HHBK 

dimana upah tenaga kerja diakumulasi dan dibayarkan kepada 

pekerja dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam periode 

waktu satu tahun pada bulan agustus atau september setelah 

panen raya. Tujuan dari arisan kerja ini yaitu: 

a. Mendorong usaha untuk pendapatan keluarga 

b. Meningkatkan kesadaran anggota untuk menabung 

c. Meningkatkan kesadaran anggota akan pentingnya hidup 

gotong royong 

d. Meningkatkan kemampuan anggota untuk mengurus 

administrasi 



 
 

e. Meningkatkan usaha kelompok agar mempunyai 

kelembagaan yang kuat. 

6) Prestasi yang diraih KWT Melati 

Selama menjalankan kegiatan usaha, KWT Melati telah 

meraih prestasi antara lain sebagai berikut : 

1. Tahun 1997 memperoleh Piagam pengukuhan kelas 

Kelompok Pemula. 

2. Tahun 2010 memperoleh kepercayaan dari BP-DAS 

dengan program hibah kecil SCBWM. 

3. Tahun 2011 memperoleh juara 1 lomba ketahanan 

pangan tingkat kabupaten Lampung Barat. 

4. Tahun 2011 memperoleh kepercayaan dari BP-DAS 

dengan Program hibah kecil SCBFWM. 

5. Tahun 2011 memperoleh juara 2 lomba kehanan pangan 

tingkat provinsi Lampung. 

6. Tahun 2012 memperoleh kepercayaan dari kementerian 

Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) melalui Dinas 

Perkebunan kabupaten Lampung Barat. 

7. Tahun 2014 memperoleh juara 1 lomba Kewirausahaan 

Sosial Masyarakat Komunitas kelas Madya Tingkat 

Nasional Program AGF-BC-CEC. 

8. Tahun 2014 memperoleh juara 2 lomba ketahanan 

pangan tingkat provinsi Lampung. 



 
 

9. Tahun 2015 meraih penghargaan Kalpataru kategori 

penyelamat lingkungan.  

C. Strategi Pengembangan Produk Bubuk Kopi Cap Semut. 

Setiap perusahaan membutuhkan strategi yang tepat agar produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diterima dan dikonsumsi oleh 

masyarakat atau konsumen. Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati 

merupakan salah satu Home Industri pengelolaan bubuk kopi yang ada di 

Lampung Barat. Dengan kata lain, KWT Melati memiliki banyak pesaing 

dengan produk yang lebih baik. Oleh karena itu KWT Melati memerlukan 

startegi pengembangan produk dengan baik untuk menghantarkan suatu 

produk ketangan pelanggan atau konsumen.  

Menurut Ibu Yayah pengembangan produk merupakan hal yang 

sangat penting dan harus diperhatikan KWT Melati, terlebih dahulu yaitu 

jumlah pemasok, kedua manufaktur, dan ketiga distribusi. Manufaktur 

atau dalam bentuk lain proses mempabrikasi yang dilakukan KWT Melati 

pada setiap proses produksi yang diinginkan yakni mengelola kopi biji 

menjadi bubuk kopi.  Hasil pasokan bahan pemasok dari hasil pertanian 

KWT Melati itulah KWT Melati mengolah kopi biji menjadi bubuk kopi 

yang kemudian disalurkan kepelanggan. Kematangan suatu proses 

produksi tidak terlepas dari kinerja perusahaan agar dapat tanggap dan 

barang yang di produksi dapat memenuhi permintaan pasar. KWT Melati 

juga melakukan beberapa teknik produksi dalam perancangan sebuah 

produk, diantaranya: 



 
 

1. KWT Melati harus memantau kualitas bahan baku, agar bahan 

mentah yang digunakan ini benar-benar berkualitas baik dan dapat 

menghasilkan produk yang baik juga. 

2. Meninjau peralatan pembantu pekerjaan karyawan yakni open dn 

mesin penggiling yang digunakan guna untuk menjamin dan 

mengatur berlangsungnya proses produksi. 

3. Mengoptimalkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah 

produk dan dapat menjamin kualitas bubuk kopi yang diproduksi 

Pengembangan produk kopi bubuk cap semut yang dilakukan KWT 

Melati yaitu dengan melakukan Modifikasi produk pada kemasan yaitu 

kemasan baru dengan menggunakan plastik aluminium foil, dan juga KWT 

Melati melakukan modifikasi produk kopi bubuk cap semut dengan cara 

menambahkan gula pada kopi bubuk dari yang semula hanya kopi bubuk 

saja, dibentuk dalam saset sekali seduh berukuran 25gr. Kemasan pada 

bentuk saset yaitu menggunakan plastik aluminium foil, tanpa mengurangi 

bahan baku aslinya. 

D. Proses Produksi 

1. Bahan Baku 

Untuk memproduksi kopi Robusta digunakan bahan kopi yang 

berkualitas yaitu kopi yang benar-benar masak dan berwarna merah. 

Tidak sampai disitu untuk mendapatkan bahan baku yang benar-

benar berkualitas harus memulai proses penyortiran terlebih dahulu 

darpada kopi merah yang sudah dikumpulkan tersebut yaitu dengan 



 
 

dilakukan pencucian dan pengendapan didalam air terlebih dahulu, 

kopi yang mengembang berarti tidak berkualitas dan yang 

mengendap itulah yang akan di produksi. 

2. Sarana Produksi 

Masing-masing tahap produksi menempati tempat yang 

berbeda untuk tempat penggorengan/pengopenan dan pembubukan 

berada dibelakang bersebelahan, sedangkan ruang pengemasan 

berada diruang tengah rumah pemilik ketua KWT Melati. Tempat 

penggorengan/pengopenan dan penggilingan dibuat satu ruangan 

yang dipisahkan tembok karena hasil dari penggorengan akan 

langsung di giling untuk dijadikan dalam bentuk bubuk dan 

selanjutnya dibawa keruang tengah untuk dikemas berkenaan dengan 

ukuran ruangan ini sekitar 5x8   . Sedangkan dibagian depan 

dijadikan tokohnya yang berukuran 3x6     tempat pemajangan 

produk sekaligus tempat ruangan tamu yang akan menikmati kopi 

cap semut. 

Akan tetapi KWT Melati belum memiliki lahan/tanah tempat 

sarana dan prasarana sendiri, belum memiliki tempat 

musyawarah/pertemuan sekretariat milik KWT Melati, masih 

terbatasnya gudang produksi milik KWT, dan belum memiliki 

transportasi milik KWT Melati. Saat ini KWT Melati memproduksi 

kopi bubuk cap semut di rumah ketua KWT Melati yaitu di 

kediaman bu Yayah Suryani. 



 
 

3. Tahap Produksi 

Tahap dalam proses produksi kopi cap semut sebagai berikut: 

1) Pengupasan Kulit Ari (Kulit Tanduk) yaitu Pemisahan ini bertujuan 

untuk memisahkan Biji Kopi yang sudah kering dari Kulit Tanduk 

dan Kulit Ari. Proses ini dikerjakan dengan manual. 

2) Sortasi Biji Cacat yaitu Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk 

membersihkan kopi dari kopi berkulit tanduk, dan kotoran  seperti 

pasir, kerikil ataupun kotoran lainnya. 

3) Pengopenan/penggorengan yaitu bertujuan untuk mendapatkan biji 

kopi yang bewarna cokelat kehitam – hitaman. Penggorengan yang 

dilakukan dengan cara yaitu menggunakan open. 

4) Penggilingan yaitu Penggilingan kopi yang dilakukan oleh anggota 

KWT Melati, menggunakan mesin penggiling kopi (Grinder). 

5) Pengayakan yaitu Pengayakan kopi dilakukan untuk menyaring Kopi 

Bubuk yang telah digiling oleh mesin. Pengayakan dilakukan 

menggunakan ayakan manual terbuat dari plastik. 

6) Pengemasan yang dilakukan oleh KWT Melati yaitu melakukan 

pengepakan yang terlebih dahulu dikemas dalam plastik berukuran 

25 gr (yang sudah diberi gula) kopi bubuk murni berukuran 50gr, 

100gr, 200gr, 300gr dan 600gr. 

E. Hasil Jawaban Responden 

1. Pengembangan Produk Kopi Bubuk Cap Semut 

Untuk memperoleh data tentang pengembangan produk kopi 

bubuk cap semut melalui pengembangan dari produk orisinal, 



 
 

peningkatan produk, modifikasi produk,  yang dikembangkan 

perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri 

dalam meningkatkan penjualan kopi bubuk cap semut melalui 

pertanyaan wawancara sebanyak 15 pertanyaan untuk 36 responden 

dari produsen 18 responden dan konsumen 18 responden, dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Produk Orisinal 

Dengan indikator pertanyaan yaitu: 

1) Produk Kopi bubuk murni  

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.3. 

Produk Kopi Bubuk Murni 

Produk Kopi 

Bubuk Murni 

Frekunsi Persentase 

Ya 36 100% 

Tidak - - 

Tidak tau - - 

Jumlah 36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jawaban 

dari Bu Yayah Suryani , Bu Lina Herlina, Bu Ehan, Bu 

Fitri, Bu Karmi, Bu Masniati, Bapak Adil, Bu Nurlaila, 

Bapak Kamal, Bapak Yusro dan Lain-Lain menjawab 

ya, Produk kopi bubuk cap semut memiliki frekuensi 

sangat tinggi dengan persentase 100%, yang menjawab 

tidak 0% dan menjawab tidak tau 0%. Hal ini 



 
 

menunjukan bahwa kopi bubuk yang di produksi oleh 

KWT Melati merupakan kopi bubuk asli tidak 

dicampur bahan baku lainnya. 

2) Mengkonsumsi produk kopi bubuk cap semut 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

 Tabel 3.4. 

  Mengkonsumsi Produk Kopi Bubuk Cap Semut 

Konsumsi Produk 

Kopi Bubuk 

Frekunsi Persentase 

Ya 31 86% 

Tidak 5 14% 

Tidak tau - - 

Jumlah 36 100% 

Sumber: data primer (diolah), 2016 

Dari data tabel tersebut dapat dilihat hasil 

wawancara dari Bu Heni Nuriyatul Jannah, Bu Sari, Bu 

Suminarsih, Bapak Irawan, Bapak Jono, Bu Yesi 

Marselina, Bu Sri Murni, dan Bapak Kamal menjawab 

ya dengan persentase 86% dan yang menjawab tidak 

yaitu Bu Faiz, Bapak Irsyad, Bu Cika, Bu Yuliana dan 

Bu Liwandani dengan persentase 14%. Hal ini 

menunjukan bahwa yang mengkonsumsi produk kopi 

bubuk cap semut cukup tinggi. 

b. Modifikasi Produk 

Adapun pertanyaan dari indikator diatas yaitu: 

1) Perubahan produk 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 



 
 

 Tabel 3.5. 

 Melakukan Perubahan Produk 

Perubahan Pada 

Kemasan Produk 

Frekunsi Persentase 

Ya 24 67% 

Tidak - - 

Tidak tau 12 33% 

Jumlah 36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menjawab 

ya yaitu Bu Yayah Suryani, Bu Darsih, Bu Diah Witarsih, Bu 

Desi Susanti, Bu Marsih, Bu Esih, Bu Junaesih dan Bu Warni 

dengan persentase sebesar 67%, 0% menjawab tidak, dan 

yang menjawab tidak tau yaitu Bu Masniati, Bapak Adil, 

Bapak Irawan, Bu Nanda, Bu Dwi Mistiani, dan Bapak Jono 

dengan persentase sebesar 33%. Data tersebut menunjukan 

bahwa KWT Melati telah memodifikasi produknya dengan 

baik, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang belum 

mengetahui perubahan tersebut. 

2) Merek dan kualitas produk 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

 Tabel 3.6. 

 Merek Dan Kualitas Produk 

Merek Dan 

Kualitas Produk 

Frekunsi Persentase 

Ya 36 100% 

Tidak - - 

Tidak tau - - 

Jumlah 36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 



 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban ya 

sebanyak 100% yaitu dari Bu Warni, Bu Ehan, Bu Sari, Bu 

Suminarsih Bu Junaesih, Bu Dwi Misniati, Bu Sri Murni, Bu 

Mira Nirmala, Bu Annisa dan Bapak Jono, jawaban tidak 0% 

dan jawaban tidak tau 0%. Hal ini menunjukan bahwa 

kualitas produ kopi bubuk KWT Melati sangat baik sehingga 

banyak konsumen yang mengkonsumsi produk bubuk kopi 

dengan merek kopi bubuk cap semut. 

c. Usaha riset produk 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

 Tabel 3.7. 

 Usaha Riset Produk Kopi Bubuk Cap Semut 

Usaha Riset Produk 

Kopi Bubuk Cap Semut 

Frekunsi Persentase 

Ya - 0% 

Tidak 29 81% 

Tidak tau 7 19% 

Jumlah 36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 

Bu Warni, Bu Suspita, Bu Kurniasih, Bu Karmi, Bu Heni, Bu 

Yayah, dan Bu Lina adalah ya dengan persentasenya 

sebanyak 0%, jawaban tidak yaitu sebanyak 29 dengan 

persentase 81%, dan yang menjawab tidak tau yaitu Bu 

Masniati, Bu Faiz, Bapak Irsyad, Bu Yuliana, Bapak Kamal, 

Bapak Irawan dan Bapak Yusra dengan persentase sebesar 

19%. Hal ini menunjukan bahwa produk kopi bubuk KWT 



 
 

Melati tidak melakukan usaha riset produk kopinya dengan 

baik. 

2. Pengembangan Produk Kopi Bubuk Cap Semut Dalam 

Perspektif Islam 

Untuk memperoleh data tentang pengembangan produk kopi 

bubuk cap semut dalam islam melalui Produk yang dibuat harus 

memperhatikan kehalalan, bermutu, bermanfaat dan berhubungan 

dengan kehidupan manusia. Melakukan jual beli yang mengandung 

unsur tidak jelas (gharar) terhadap suatu  produk akan 

menimbulkan potensi terjadinya penipuan dan ketidak adilan 

terhadap salah satu pihak.
 
Sebagaimana Firman Allah Swt dalam 

surat Al-baqarah ayat 42: 

                         

“dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu 

mengetahui.” 

 

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 42 diatas, dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Kehalalan produk 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 



 
 

 Tabel 3.8. 

 Label Halal 

Uji Coba Kopi 

Bubuk Cap Semut 

Frekunsi Persentase 

Ya 36 100% 

Tidak - - 

Tidak tau - - 

Jumlah 36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Dari data diatas diperoleh hasil wawancara kepada Bu 

Warni, Bu Ehan, Bu Sari, Bu Suminarsih Bu Junaesih, Bu 

Dwi Misniati, Bu Sri Murni, Bu Mira Nirmala, Bu Annisa 

dan Bapak Jono, dengan jawaban ya memiliki frekuensinya 

sangat tinggi, dengan persentase sebesar 100%, tidak 0%, dan 

tidak tau 0%. Hal ini menunjukan bahwa KWT Melati telah 

bekerjasama dengan MUI dan produk kopi bubuknya halal 

untuk dikonsumsi. 

b. Mutu produk 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.9. 

Mutu Produk 

Mutu Produk Frekunsi Persentase 

Ya 36 100% 

Tidak - - 

Tidak tau - - 

Jumlah 36 100% 

Sumber: data primer (diolah), 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jawaban ya 

dari Bu Yayah, Bu Heni, Bu Karmi, Bu Kurniasih, Bu 

Suspita, Bu Nurlaila, Bapak Irawan, Bapak Kamal, Bu 



 
 

Yuliana, dan Bu Cika dengan persentase sebesar 100%, tidak 

0% dan tidak tau 0%. Hal ini menunjukan bahwa KWT 

Melati melakukan perubahan pada produk kopi bubuk cap 

semut tidak mengurangi citarasa kopi bubuknya, melainkan 

hanya memodifikasi pada kemasan dan menambahkan gula 

dalam bentuk kemasan saset. Sehingga mutu produk kopi 

bubuknya masih berkualitas. 

c. Manfaat Produk 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.10. 

Manfaat Produk 

Manfaat Produk Frekunsi Persentase 

Ya 36 100% 

Tidak - - 

Tidak tau - - 

Jumlah 36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jawaban ya 

sebanyak 100%, jawaban tersebut diperoleh dari Bapak Jono, 

Bu Annisa, Bu Mira Nirmala, Bu Sri Murni, Bu Dwi, Bu 

Junaesih, Bu Suminarsih, Bu Sari, Bu Ehan dan Bu Warni, 

tidak 0% dan tidak tau 0%. Hal tersebut menunjukan bahwa 

kopi bubuk cap semut yang di produksi oleh KWT Melati 

sangat bermanfaat untuk dikonsumsi. 

 



 
 

d. Tidak Gharar 

Dengan indikator pertanyaan yaitu: 

1) Berasal dari kopi asli 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.11. 

Berasal dari Kopi Asli 

Berasal dari Kopi 

Asli 

Frekunsi Persentase 

Ya 33 92% 

Tidak - - 

Tidak tau 3 8% 

Jumlah 36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Berdasarkan data yang diperoleh pada wawancara 

kepada Bu Warni, Bu Suspita, Bu Kurniasih, Bu Karmi, Bu 

Heni, Bu Cika, Bu Yuliana, Bapak Kamal, Bapak Irawan, 

dan Bu Nurlaila yang menjawab ya sebanyak 92%, yang 

menjawab tidak 0% dan yang tidak tau sebanyak 8%, yang 

diperoleh dari wawancara kepada Bapak Irsyad, Bu Faiz dan 

Bu Nanda. Data tersebut menunjukan bahwa kopi bubuk 

KWT Melati berasal dari kopi asli tanpa campur apapun. 

Akan tetapi ada beberapa konsumen yang tidak mengetahui 

akan hal itu. 

 

 



 
 

2) Menampilkan komposisi pada kemasan produk 

kopi bubuk 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.12. 

Menampilkan Komposisi Pada Kemasan  

Produk Kopi Bubuk 

Menampilkan 

Komposisi 

Frekunsi Persentase 

Ya 31 86% 

Tidak 5 14% 

Tidak tau - - 

Jumlah 36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan 

wawancara dengan jawaban ya sebanyak 31% yang didapat 

dari Bu Yayah, Bu Lina Herlina, Bu Fitri, Bu Esih, Bu 

Marsih, Bu Masniati, dan Bu Yesi. Jawaban tidak 14% yang 

diperoleh dari Bapak Adil, Bapak Yusra, Bu Nanda, Bu 

Liwandani, dan Bu Nurlaila. Sedangkan yang menjawab 

tidak 0%. Hal ini menunjukan bahwa KWT Melati 

menampilakan komposisi pada kemasan barunya sedangkan 

dikemasan lama itu tidak ada komposisinya sehingga ada 

beberapa konsumen yang tidak mengetahui akan hal tersebut. 

3. Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu kegiatan pemasaran. Karena 

dengan adanya penjualan dapat menciptakan suatu proses 



 
 

pertukaran barang dan atau jasa antara penjual dengan pembeli. 

Adapun beberapa indikator penjualan sebagai berikut: 

a. Kondisi dan kemampuan penjual 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.13. 

Kondisi dan Kemampuan Penjual 

Kondisi dan 

Kemampuan Penjual 

Frekunsi Persentase 

Ya 28 78% 

Tidak - - 

Tidak tau 8 22% 

Jumlah  36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa yang 

menjawab ya persentasenya sebanyak 78% diantaranya 

jawaban di dapat dari Bu Marsih, Bu Esih, Bu Fitri, Bu Lina 

Herlina, Bu Yayah Suryani, Bu Liwandani, dan Bu Nanda, 

yang menjawab tidak 0% serta yang menjawab tidak tau 

sebanyak 22% diantaranya yaitu bu yesi, bapak yusra, bu 

masniati dan bapak adil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kondisi dan kemampuan penjual sudah cukup baik. 

 

 

 

 



 
 

b. Kondisi pasar 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.14. 

Kondisi Pasar 

Kondisi pasar Frekunsi Persentase 

Ya 32 89% 

Tidak - - 

Tidak tau 4 11% 

Jumlah  36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 

wawancara dari Bu Desi Susanti, Bu Diah Witarsih, Bu 

Darsih, Bu Heni, Bu Karmi, Bapak Irawan, Bapak Kamal, 

dan Bu Cika, diperoleh jawaban ya dengan frekuensi cukup 

tinggi dan persentase sebanyak 89%, tidak 0%, dan yang 

menjawab tidak tau sebanyak 11% diantaranya dari Bu Sri 

Murni, Bu Yuliana dan Bu Nurlaila. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa produk kopi bubuk cap semut yang di 

produksi oleh KWT Melati sudah banyak diminati oleh 

konsumen dipasarannya. 

 

 

 

 

 



 
 

c. Modal 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.15. 

Modal 

Modal  Frekunsi Persentase 

Ya 36 100% 

Tidak - - 

Tidak tau - - 

Jumlah  36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui perolehan persentase 

dengan jawaban ya sebanyak 100%  yang diajukan 

pertanyaan kepada Bu Kurniasih, Bu Suspita, Bu Warni, Bu 

Ehan, Bu Sari, Bapak Irsyad, Bu Faiz, Bapak Jono, Bu 

Annisa, dan Bu Mira Nirmala, jawaban tidak 0% dan 

jawaban tidak tau 0%. Hal ini menunjukan bahwa kopi bubuk 

cap semut sudah di kenal oleh konsumen dan mendapat 

respon yang sangat baik terhadap kopi bubuk cap semut yang 

di produksi oleh KWT Melati. 

d. Kondisi organisasi perusahaan 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.16. 

Kondisi Organisasi Perusahaan 

Kondisi Organisasi 

Perusahaan 

Frekunsi Persentase 

Ya 30 83% 

Tidak - - 

Tidak tau 6 17% 

Jumlah  36 100% 

Sumber: data primer (diolah), 2016 



 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil wawancara 

diantaranya yaitu Bu Warni, Bu Yayah, Bu Junaesih, Bu 

Suminarsih, Bu Sari, Bu Yuliana, dan Bu Sri Murni 

menjawab ya dengan persentase sebesar 83%, tidak 0% dan 

tidak tau sebanyak 17% yang diperoleh dari wawancara 

kepada Bu Nurlaila, Bapak Kamal, Bapak Yusra, dan Bapak 

Jono. Hal ini menunjukan bahwa produk kopi bubuk KWT 

Melati sudah ada tenaga pemasaran tersendiri sehingga 

produknya dapat terjual dengan baik. 

e. Pameran 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.17. 

Pameran 

Pameran Frekunsi Persentase 

Ya 24 67% 

Tidak - - 

Tidak tau 12 33% 

Jumlah  36 100% 

 Sumber: data primer (diolah), 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil wawancara 

diantaranya dari Bu Karmi, Bu Kurniasih, Bu Suspita, Bu 

Mira Nirmala, Bu Masniati dan Bapak Irawan menjawab ya 

dengan persentase 67%, tidak 0%, dan tidak tau sebanyak 

33%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa KWT Melati 

telah melakukan pameran di tiap event tertentu dengan 

mempromosikan produk kopi bubuk cap semut tersebut agar 



 
 

konsumen tertarik dengan produknya. Akan tetapi masih ada 

konsumen yang belum mengetahui hal itu. 

F. Data penjualan Produk KWT Melati 

Setelah proses produksi selesai dan dilanjutkan dengan proses 

penentuan harga , dan selanjutnya hal yang penting perlu diperhatikan 

adalah aspek penjualan (selling) karena sebagus apapun produk dan 

serendah apapun harga dan faktor lainnya tidak akan berjalan efektif dan 

tepat ketika dalam penjualan tidak bisa optimal.  Berdasarkan hasil 

observasi cara penjualan yang ada di KWT Melati  melalui penjualan 

langsung, melalui tenaga pemasaran (promosi), dan pameran pada saat 

event-event tertentu, pembeli biasanya datang langsung ke KWT Melati 

untuk membeli produk bubuk kopi cap semut. KWT Melati mampu 

menjual produk bubuk kopi cap semut dengan baik, sehingga banyak 

diminati konsumen. 

Berikut data harga kopi bubuk per bungkus dalam berbagai ukuran 

adalah sebagai berikut: 

 Tabel 3.18 

 Harga Kopi Bubuk Cap Semut 

Kemasan Harga/Bungkus 

600 gr Rp 32.000 

300 gr Rp 16.000 

200 gr Rp 11.000 

100 gr Rp 6.000 

50 gr Rp 3.000 

25 gr (kopi+gula) Rp 1.000 

 Sumber: data skunder (diolah), 2016 

 



 
 

Berikut adalah data tabel penjualan bubuk kopi cap semut KWT 

Melati selama dua tahun 2013/2014 dan 2014/2015: 

 Tabel 3.19 

 Data Penjualan Sebelum Melakukan Pengembangan Produk  

 Kopi Bubuk Cap Semut KWT Melati  

 Pada Tahun 2013/2014 

Bulan Penjualan 

 (kg) 

Nilai penjualan 

(Rp) 

September 2708 108.320.000 

Oktober 2108 84.320.000 

November 1983 79.320.000 

Desember 1808 72.320.000 

Januari 1753 70.120.000 

Februari 1913 76.520.000 

Maret 1713 68.520.000 

April 1613 64.520.000 

Mei 1893 75.720.000 

Juni 2013 80.520.000 

Juli 2013 80.520.000 

Agustus 2382 95.280.000 

Jumlah 23900 956.000.000 

 Sumber: data skunder (diolah), 2016 

 Tabel 3.20 

 Data Penjualan Sesudah Melakukan Pengembangan Produk  

 Kopi Bubuk Cap Semut KWT Melati 

 Pada Tahun 2014/2015 

Bulan Penjualan 

 (kg) 

Nilai penjualan 

(Rp) 

September 1955 78.200.000 

Oktober 1950 78.000.000 

November 1865 74.600.000 

Desember 1860 74.400.000 

Januari 1960 78.400.000 

Februari 2150 86.000.000 

Maret 2255 90.200.000 

April 1855 74.200.000 

Mei 1850 74.000.000 

Juni 2350 94.000.000 

Juli 2150 86.000.000 

Agustus 2555 102.200.000 

Jumlah 24755 990,200.000 

 Sumber: data skunder (diolah), 2016 



 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil penjualan 

bubuk kopi cap semut KWT Melati selama dua tahun terakhir yakni tahun 

2013/2014 dan 2014/2015  mengalami peningkatan penjualan dengan 

produk yang dikembangkan oleh KWT Melati. Pada tahun 2013/2014 

penjualan yang belum melakukan pengembangan produk bubuk kopi cap 

semut 23900 kg dengan total nilai Rp. 956.000.000. sedangkan pada tahun 

2014/2015 penjualan yang sudah melakukan pengembangan produk kopi 

bubuk cap semut pada KWT Melati mengalami peningkatan, dengan 

penjualan 24755 kg dengan total nilai Rp. 990,200.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Pengembangan Produk Kopi Bubuk Cap Semut Pada Kelompok 

Wanita Tani Melati Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan 

Dari data yang telah diperoleh melalui penelitian langsung dan teori-

teori yang telah di kumpulkan dari berbagai sumber pustaka, dapat 

dianalisis bahwa strategi yang diterapkan oleh KWT Melati merupakan 

strategi pengembangan produk baru, sebagaimana teori Philip Kotler dan 

Gary Armstrong  yang telah diuraikan pada bab II dan telah penulis 

jabarkan. Pengembangan produk baru adalah pengembangan dari produk 

orisinal, peningkatan produk, modifikasi produk, yang dikembangkan 

perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Kondisi 

dari berbagai indikator terkait pengembangan produk dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Produk Orisinal 

Produk orisinal dalam hal ini adalah menetapkan cara dan 

penyediaan produk yang tepat bagi pasar sasaran yang dituju, 

sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi para konsumennya 

sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perushaan dalam jangka 



 
 

panjang melalui peningkatan penjualan. Maka dapat dijelaskan 

bahwa KWT Melati memahami produk orisinal sehingga perusahaan 

dapat menghasilkan produk kopi bubuk yang berkualitas dan mampu 

bersaing dipasaran. KWT Melati pun menggunakan bahan yang 

berkualitas.  

Kondisi dan kemampuan penjualan pada kopi bubuk cap semut 

yaitu KWT Melati dapat meyakinkan pembelinya dengan cara 

mampu bersaing di pasaran dengan produk kopi bubuk lainnya. 

Berkaitan dengan jenis dan karakteristiknya yang mudah dikenal 

oleh konsumen, harga produk kopi bubuk cap semut sangat 

terjangkau sekalipun bagi orang-orang yang perekonomiannya kelas 

menengah kebawah. 

Berdasarkan data wawancara yang penulis peroleh dari KWT 

Melati mengenai kebutuhan konsumen terhadap kopi bubuk cap 

semut, Dari aspek Produk Kopi bubuk murni menunjukan tingkat 

kemurnian kopi bubuk cap semut sangat tinggi berdasarkan hasil 

wawancara yaitu jawaban ya sebesar 100%, jawaban tidak 0% dan 

0% jawaban tidak tau. Dari jawaban tersebut dapat dilihat bahwa 

pada realita produk kopi bubuk merupakan kopi bubuk murni tanpa 

campur bahan baku lain, sehingga konsumen gemar dalam 

mengkonsumsi kopi bubuk cap semut. 

Dilihat dari persentase hasil wawancara, responden yang 

mengkonsumsi produk bubuk kopi cap semut cukup tinggi dengan 



 
 

jawaban ya sebesar 86% dan jawaban tidak sebesar 14% sedangkan 

jawaban tidak tau 0%. Sebagian besar konsumen KWT Melati telah 

mengkonsumsi produk kopi bubuk cap semut, akan tetapi ada 

beberapa konsumen bukan untuk di konsumsi melainkan hanya 

untuk dijual kembali dan untuk persediaan kebutuhan di rumah. 

Dari data diatas bahwa kopi bubuk cap semut yang di produksi 

oleh KWT Melati kondisi dan kemampuan dalam menjual 

produknya sudah cukup baik dan dapat diterima oleh masyarakat 

atau konsumen kopi bubuk,  dengan persentase jawaban ya pada 

wawancara kepada responden yaitu sebanyak 89%, jawaban tidak 

0% dan jawaban tidak tau 11%. Dari hasil tersebut dapat dilihat dari 

perolehan pada tahun 2013/2014 penjualan kopi bubuk cap semut 

sebelum melakukan pengembangan produk dengan penjualan 

sebanyak 23900 kg dengan nilai penjualan Rp. 956.000.000. 

dibandingkan dengan tahun 2014/2015 penjualan kopi bubuk yang 

telah melakukan pengembangan produk yaitu penjualan kopi bubuk 

sebanyak 24755 kg dengan nilai jual Rp. 990,200.000, itu artinya 

penjualan yang dilakukan KWT Melati telah meningkat dengan 

adanya pengembangan produk. 

2. Modifikasi produk 

Selain produk orisinal, aspek modifikasi juga tidak kalah 

pentingnya dalam upaya pengembangan produk. Modifikasi adalah 

cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik 



 
 

menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta 

menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Setiap perubahan 

yang dibuat pada suatu produk (ukuran, bentuk, warna, gaya, harga, 

dll). Modifikasi produk biasanya dilakukan sebagai usaha 

merevitalisasi produk tersebut untuk meningkatkan permintaan.  

Kopi bubuk cap semut menggunakan bahan baku kopi robusta 

yang berkualitas yaitu kopi yang benar-benar masak dan berwarna 

merah. Proses produksi kopi bubuk cap semut melalui beberapa 

tahapan seperti penyaringan, pendinginan dan pembersihan, 

penggilingan, dan pengemasan. Tahap akhir dari proses produksi 

adalah proses pengemasan kopi bubuk dengan berbagai ukuran, 

yaitu, 25gr (kopi bubuk yang telah di beri gula), 50gr, 100gr, 200gr, 

300gr, dan 600gr (kopi bubuk murni). Proses pengemasan dilakukan 

di rumah pemilik usaha kopi bubuk cap semut. Mengemas produk 

kopi bubuk cap semut menggunakan plastik bening. Dengan maksud 

agar konsumen dapat melihat langsung serta menilai kopi yang 

dikemas berkualitas baik. 

Modifikasi produk yang dilakukan KWT Melati yaitu produk 

kopi bubuk cap semut dengan cara menambahkan gula pada kopi 

bubuk dari yang semula hanya kopi bubuk saja, dibentuk dalam saset 

sekali seduh. Kemasan pada bentuk Sachet syaitu menggunakan 

plastik aluminium foil, tanpa mengurangi bahan baku aslinya. Para 

konsumen banyak tertarik dengan produk yang baru dibuat oleh 



 
 

KWT Melati karena bisa langsung seduh, mudah, dan praktis. Usaha 

kopi bubuk cap semut telah menggunakan beberapa peralatan dalam 

proses produksi, seperti alat penyaringan, mesin penggilingan, 

peralatan sablon, dan mesin press plastic. Kopi bubuk yang 

diproduksi oleh KWT Melati mempunyai merek yaitu kopi bubuk 

cap semut, dengan kualitas kopi yang berkualitas yaitu kopi yang 

benar - benar masak dan berwarna merah untuk dipasarkan. 

Penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat 

berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk 

maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting 

yang sangat berkaitan yaitu Jenis dan karakteristik barang yang 

ditawarkan, harga produk, syarat penjualan, seperti: pembayaran, 

pengiriman, garansi, dan sebagainya. 

Untuk mewujudkan hal itu, perusahaan seharusnya menjamin 

kemudahan bagi masyarakat atau konsumen dalam hal memperoleh 

produk yang di produksi oleh perusahaan, melalui perluasan 

penjualan produk. Dengan meningkatnya penjualan produk akan 

menaikan tingkat keuntungan dan pendapatan, sehingga perusahaan 

secara otomatis akan ikut dikenal oleh konsumen. 

Dilihat dari persentase wawancara, responden yang 

mengetahui pengembangan produk yang dilakukan KWT Melati 

melalui modifikasi produk dengan menjawab ya sebanyak 67%, hal 

ini menunjukan bahwa KWT Melati telah melakukan pengembangan 



 
 

produk dengan baik, dengan memodifikasi produknya, dengan cara 

menambahkan gula pada kemasan saset konsumen dapat lebih 

mudah untuk mengkonsumsi kopi bubuk cap semut, kopi bubuk 

yang diproduksi oleh KWT Melati merupakan kopi bubuk murni 

yang berkualitas. Penjualan kopi bubuk cap semut yang dilakukan 

KWT Melati juga meningkat dengan adanya pengembangan produk 

yang ada di KWT Melati. 

3. Usaha riset produk 

Riset produk adalah sesuatu yang sangat penting dalam bisnis 

sebab dengan riset produk akan diketahui apa saja yang diperlukan 

dalam menciptakan suatu produk. Jika kita tidak melakukan riset 

produk mungkin produk yang kita jual tidak akan laku dipasaran. 

Riset produk ini sangat penting sekali untuk dilakukan, tujuannya 

untuk mencari tau apakah produk yang akan kita pasarkan nantinya 

akan laris dipasaran atau tidak. 

Dalam usaha riset produk dapat dilakukan cara yaitu dengan 

melakukan analisa apakah produk tersebut akan mampu terjual atau 

tidak, apakah ada yang akan membeli produk tersebut atau tidak. 

Produk baru merupakan hal yang paling penting bagi pelanggan dan 

pemasar sendiri. Melakukan uji coba dalam menjual suatu produk 

apakah layak untuk dijual atau tidak. uji coba dalam suatu produk 

harus dilakukan oleh setiap perusahaan agar produk yang dibuat oleh 

produsen aman untuk digunakan dan di pasarkan. 



 
 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi 

sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan 

penjualannya. Adapaun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu 

diperhatikan, yaitu jenis pasarnya, kelompok pembeli atau segmen 

pasarnya, daya belinya, frekuensi pembelinya, keinginan dan 

kebutuhannya. 

Setiap perusahaan memiliki target penjualan guna 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, maka kebijakan 

yang diterapkan akan mampu mempengaruhi kelompok pembeli atau 

segmen pasarnya, mampu menguasai jenis pasar sehingga dapat 

menjual suatu produk yang diinginkan oleh konsumen, kemampuan 

masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang 

dibutuhkan. Perusahaan juga harus memperhatikan segmen pasarnya 

atau pengelompokan pasar  menjadi kelompok-kelompok konsumen 

yang homogen, dimana tiap kelompok dapat dipih sebagai paar yang 

situju untuk pemasaran suatu produk. 

Selain itu daya beli masyarakat atau konsumen sangat di 

perlukan ditandai dengan meningkat atau menurun, dimana apabila 

jual beli meningkat jika lebih tinggi dibanding periode lalu, 

sedangkan periode menurun ditandai dengan lebih tingginya 

kemampuan beli masyarakat atau konsumen dari pada periode 

sebelumnya. 



 
 

Kopi bubuk cap semut merupakan kopi bubuk yang telah 

dipasarkan, dipasaran kopi bubuk sangat banyak peminatnya, akan 

tetapi KWT Melati tidak melakukan usaha riset terhadap produknya. 

Hanya saja KWT Melati menguji produk kopi bubuk cap semut 

dalam citarasa, kopi yang sudah diberi gula tersebut masih memiliki 

citarasa yang sama walaupun sudah dikemas selama 6 bulan dan 

kopi bubuk saja masih sama citarasanya walaupun lebih dari 6 bulan, 

hal ini bekerjasam dengan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Berdasarkan hal tersebut, kopi bubuk cap semut yang di 

produksi KWT Melati sudah sangat baik. Hal ini di tandai dari 

banyaknya tingkat penjualan yang dilakukan KWT Melati, serta 

kemudahan dalam memperoleh kopi bubuk cap semut termasuk 

konsumen yang jauh sekalipun dapat membeli kopi bubuk cap 

semut. Keadaan tersebut karena adanya dukungan dari tokoh 

masyarakat setempat sehingga kegiatan yang dilakukan KWT Melati 

dapat berjalan dengan baik. Dari segi uji coba kopi bubuk cap semut 

menunjukan bahwa kualitas kopinya cukup tinggi. 

KWT Melati mampu menjual produk kopi bubuk cap semut 

dengan baik, yaitu dengan cara KWT Melati menentukan target 

pasarnya apakah produk yang dipasarkan dibutuhkan oleh konsumen 

atau tidak, menentukan kepada siapa produk yang dipasarkan oleh 

KWT Melati agar produk yang ditawarkan dapat sampai kepada 

konsumen. KWT Melati telah memiliki dua jenis pasar yaitu pasar 



 
 

konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu KWT Melati 

melakukan penjualan produk kopi bubuk cap semut secara langsung 

dipasar. Sedangkan pasar abstrak yaitu KWT Melati melayani 

penjualan kopi bubuk cap semut via telfon atau pemesanan. 

Dalam konteks penjualan bubuk kopi cap semut yang di 

produksi oleh KWT Melati dapat dikategorikan mampu mencapai 

keberhasilan dalam memasarkan produknya dengan baik, terutama 

dalam daya beli masyarakat sebagai konsumen yang mana hal ini 

ditunjukan dari hasil wawancara kepada responden menyatakan 

bahwa konsumen kopi bubuk cap semut dengan persentase 89%. 

Daya beli konsumen pada kopi bubuk cap semut cukup tinggi karena 

bubuk kopi cap semut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat atau konsumen. 

B. Pengembangan Produk Yang Dilakukan Kelompok Wanita Tani 

(KWT) Melati Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam konteks Islam, produk atau jasa yang dibuat harus 

memperhatikan unsur kehalalan produk, bermutu, bermanfaat dan 

berhubungan dengan kehidupan manusia. Melakukan jual beli yang 

mengandung unsur tidak jelas (gharar) terhadap suatu  produk akan 

menimbulkan potensi terjadinya penipuan dan ketidak adilan terhadap 

salah satu pihak. 

Produk atau jasa yang dibuat dan dapat diperjual belikan hanya 

dapat terwujud dengan adanya perizinan untuk digunakan atau dikonsumsi 



 
 

dalam Islam, Menurut jenis makanan, dan cara memproduksinya serta 

memperolehnya. Pasangan halal adalah thayyib yang berarti baik. Suatu 

makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus baik, apakah layak 

dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaatkah bagi kita yang mengkonsumsi. 

Selain kita memperhatikan kehalalan produknya, kita juga perlu 

memperhatikan mutu produk. Secara opersional mutu produk atau jasa 

adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan atau 

kepuasan pelanggan. Dalam tanggung jawab sosial, seseorang harus 

mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap masyarakat 

apabila melakukan perbuatan tercela. Tanggung jawab sosial ini diiringi 

norma-norma sosial, karenanya rasa malu dalam diri seseorang dapat 

memperkuat tanggung jawab sosialnya. Hasil pekerjaan barang atau jasa 

perlu dijaga mutunya supaya jangan sampai mengecewakan konsumen. 

Satu kali proses produksi mulai dari perancangan mutu produk sampai 

menjadi produk produk jadi, didalam kegiatan dilakukan pekerjaan dengan 

sungguh-sungguh termasuk mengendalikan pekerjaan. 

Setelah produk tersebut telah memiliki mutu yang baik sehingga 

pelanggan puas akan produk yang kita produksi maka harus diperhatikan 

juga manfaatnya dan berhubungan dengan kehidupan manusia. 

Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan manfaat yang 

ditawarkan produk tersebut. Produk yang diproduksi dapat bermanfaat 

bagi masyarakat atau konsumen yaitu dapat meningkatkan stamina, 

menjaga kesehatan mulut, mengurangi resiko diabetes dan lain-lain, dan 



 
 

akhirnya dapat memajukan keberhasilan produk atau jasa seperti yang di 

contohkan Rasulullah SAW yang menjual produk-produk yang bermanfaat 

untuk di gunakan oleh konsumennya. Hal tersebut mencerminkan bahwa 

islam memberikan kita gambaran bahwa dalam berbisnis kita harus 

memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat atau konsumen. 

Selain manfaat, dalam pengembangan produk juga harus 

memperhatikan unsur ketidak jelasan (gharar), pada saat Rasulullah SAW 

dalam berbisnis tidak terlepas dari kejujuran yang mendarah daging dalam 

sosoknya. Kejujuran itulah telah diakui oleh penduduk makkah, sangat 

teguh memegang kepercayaan (amanah) dan tidak pernah sekali-kali 

menghianati kepercayaannya itu. Melakukan jual beli yang mengandung 

unsur tidak jelas (gharar) terhadap suatu produk akan menimbulkan 

potensi terjadinya penipuan dan ketidak adilan terhadap salah satu pihak. 

Hal ini telah diterangkan dalam al-qur‟an surat Al-Baqarah ayat 42 bahwa 

manusia diperintahkan untuk berlaku jujur dan tidak untuk 

menyembunyikan hak orang lain. 

Pada hakikatnya setiap usaha atau bisnis baik yang berlatar 

belakang syari‟ah maupun non syari‟ah memiliki tujuan mendapatkan 

keuntungan dari bisnis atau usaha yang dijalankan. Usaha yang harus 

dilakukan perusahaan agar mendapat keuntungan untuk mencapai target 

penjualan ialah dengan cara memaksimalkan kualitas pada produk dan 

pengembangan produknya. Pengembangan produk adalah salah satu 

strategi yang tepat dan dapat diterapkan oleh perusahaan untuk 



 
 

mengembangkan produknya. Tak terkecuali KWT Melati menerapkan 

strategi pengembangan produk dalam mengembangkan produknya. 

Dalam islam yang menjadi acuan dalam berbisnis atau berniaga 

adalah hubungan yang baik antara manusia dengan manusia dan 

hububungan antara manusia dengan allah. Pengembangan produk yang 

diterapkan pada KWT Melati dalam perspektif islam yakni kopi bubuk cap 

semut yang di produksi oleh KWT Melati sudah memiliki label halal hal 

ini ditunjukan dari hasil wawancara kepada responden dengan persentase 

sebanyak 100%, hal ini telah diuji oleh lembaga MUI dan Penyuluhan 

Keamanan Pangan (PKP) berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.  

Kopi bubuk yang di produksi KWT Melati juga bermutu sangat 

baik, kopi bubuk cap semut dapat mempertahankan citarasa kopinya 

sehingga dapat memuaskan konsumen yang mengkonsumsi kopi bubuk 

cap semut, berkaitan dengan citarasa persentase yang diperoleh dari 

wawancara kepada responden mencapai 100%. Sehingga citarasa kopi 

bubuk cap semut sangat baik dan tanpa dicampur bahan baku lainnya. 

Selain itu juga kopi bubuk yang di produksi KWT Melati juga 

bermanfaat untuk di konsumsi. Mengenai manfaat kopi bubuk jika dilihat 

dari hasil wawancara menunjukan bahwa kopi bubuk cap semut depat 

bermanfaat dengan persentase jawaban ya sebesar 100%. Manfaat kopi 

bubuk cap semut bagi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dan 



 
 

keinginan konsumen, dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi oleh setiap 

orang pada umumnya yaitu pria. 

KWT Melati menjual produk kopi bubuk tidak ada unsur gharar 

karena KWT Melati memproduksi produknya dengan jelas tanpa adanya 

unsur penipuan dan tidak merugikan pihak lain. Dalam kemasan produk 

kopi bubuk cap semut di tampilkan komposisi produk tujuannya agar 

masyarakat/konsumen menilai bahwa kopi bubuk cap semut tidak ada 

campur bahan baku apapun. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang 

diperoleh hasil wawancara cukup tinggi dengan jawaban ya sebanyak 

96%. 

Dari beberapa indikator pengembangan produk dalam perspektif 

ekonomi islam yang telah dijelaskan diatas bahwa KWT Melati telah 

memperhatikan kehalalan produknya dengan perolehan persentase 

wawancara sebanyak 100%, hal ini menunjukan bahwa produk yang di 

produksi oleh KWT Melati aman untuk dikonsumsi oleh siapapun. 

Selain kehalalan produk KWT Melati juga memperhatikan mutu 

produknya, mutu  pada produk kopi bubuk cap semut sangat baik hal ini 

ditunjukan dari persentase wawancara yang diperoleh dari responden yaitu 

sebanyak 100%, sehingga banyak konsumen yang mengkonsumsi produk 

kopi bubuk  cap semut. 

KWT Melati juga dapat bermanfaat untuk masyarakat/konsumen 

karena dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat/konsumen. 

Bermanfaat juga untuk orang-orang yang mengkonsumsi kopi bubuk cap 



 
 

semut selain untuk menghilangkan rasakantuk kopi bubuk juga dapat 

berfungsi sebagai bahan pembangkit stamina dan penghilang rasa sakit. 

Selanjutnya KWT Melati juga tidak melakukan kecurangan 

(gharar) terhadap produk kopi bubuk yang dipasarkan, oleh sebab itu 

KWT melati menampilkan komposisi pada kemasan, menampilkan label 

halal sehingga produk kopi bubuk cap semut banyak diminati oleh 

konsumen. Hal tersebut menunjukan bahwa pengembangan produk yang 

dilakukan KWT Melati yakni dengan adanya pengembangan produk, 

KWT Melati memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan 

periode tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan analisis pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Bahwasanya Pengembangan produk kopi bubuk cap semut di KWT 

Melati, apabila ditinjau berdasarkan indikator yaitu produk orisinal, 

modifikasi produk dan usaha riset produk maka dapat dikategorikan 

kopi bubuk cap semut sudah berkembang dengan baik. Karena 

pengembangan produk kopi bubuk cap semut telah berjalan dengan 

baik maka ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk dapat 

meningkatkan penjualan produk kopi bubuk cap semut yang ada di 

KWT Melati, hanya saja KWT Melati tidak melakukan usaha riset 

produk dalam mengembankan produknya. akan tetapi dalam 

meningkatkan penjualan kopi bubuk cap semut yang dikembangkan 

oleh KWT Melati dapat berjalan dengan baik.  

2. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan produk kopi bubuk 

cap semut yang di produksi oleh KWT Melati, produk yang 

dihasilkan memiliki kualitas atau mutu yang sangat baik, dapat 

bermanfaat bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan stamina, 

menjaga kesehatan mulut, mengurangi resiko diabetes dan lain-lain. 

Dan halal untuk dikonsumsi serta produk yang dijual belikan 

tersebut tidak gharar (jelas) sebagaimana yang diperintahkan dalam 



 
 

islam mengenai jual beli oleh KWT Melati sudah terpenuhi dengan 

baik.  

B. Saran 

Dari hasil analisis diatas dan penarikan kesimpulan sebelumnya, 

penulis akan mengemukakan beberapa saran untuk pengelola kopi bubuk 

cap semut yang dikelola oleh KWT Melati tribudisyukur sebagai berikut: 

1. Dengan sarana dan prasarana masih kurang, pengembangan produk 

kopi bubuk cap semut sudah berkembang dengan baik, akan tetapi 

perlu mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran hasil produksi 

kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati, sehingga dampak 

ekonomi yang signifikan akan terus berlanjut. 

2. Agar penjualan KWT Melati dapat lebih meningkat peneliti 

memberikan saran untuk dapat melakukan usaha riset produk. 

3. Dari hasil penelitian yang diteliti bahwasanya kemasan pada kopi 

gula tidak memiliki batasan kadaluarsanya untuk itu peneliti 

memberikan agar ditambahkan supaya konsumen dapat melihat batas 

kadaluarsanya.  

4. Dalam kemasan tambahkan himbauan atau pesan moral agar 

konsumen dapat tertarik dengan produk yang produksi oleh KWT 

Melati. 

5. Berhubung pengembangan produk kopi bubuk cap semut sudah 

berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi 

masyarakat tribudisyukur, maka KWT Melati harus dapat 



 
 

mempertahankan Produk kopi bubuk cap semut agar masyarakat 

atau konsumen tetap percaya dengan produk kopi bubuk cap semut. 
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