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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pergeseran dari masyarakat agraris (era pertanian) ke masyarakat modern 

(era industri) telah memunculkan  banyak perubahan. Perubahan tersebut  

merupakan akibat  derasnya proses modernisasi dengan berbagai nilai dan 

teknologi yang ditawarkan.1 Bahkan nilai-nilai sosial pada masyarakat agraris 

seperti gotong royong yang sangat kuat telah berubah menjadi terspesialissi 

dengan adanya pembagian kerja, karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat industri 

sangat komplek dan hanya dapat diselesaikan dengan pembagian tugas.2  

Oleh karena itu pada era industri ini, perubahan yang sangat nampak 

adalah terjadinya pergeseran mata pencaharian serta efesiensi kerja pada 

masyarakat.  Era industri telah menciptakan pola kerja, pola produksi dan pola 

distribusi yang lebih murah dan lebih efisien, sehingga pergerakan roda ekonomi 

masyarakat lebih cepat.  

Sebagaimana pendapat Ahmad Erani Yustika3 bahwa industri merupakan 

salah satu pembangunan yang mengarah kepada proses perubahan perekonomian 

dari yang sebagian besar berupa pedesaan (pertanian), menjadi perkotaan 

(industri) dan jasa-jasa dalam kompetisinya. Pembangunan ekonomi ini pada 

akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses 

                                                           

          1 Munandar Soelaiman, Dinamika Masyarakat Transisi, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), hal. 93 

          2 Iih Soesrodihardjo, Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri, (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 1991), hal.45 
3 Ahmad Erani Yustika, Industrialisasi Pinggiran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 

hal. 62. 



2 
 

pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor 

primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan kemudian sektor jasa-

jasa. 

Tetapi sektor industri yang dijadikan andalan pergerakan ekonomi oleh 

pemerintah, akhirnya tumbang pula pada tahun 1998 akibat krisis moneter. 

Banyak industri-industri saat itu bangkrut sehingga menimbulkan angka 

pengangguran sangat tinggi, ditambah lagi dengan angka inflasi yang mencapai 

hiperinflasi. Kejadian ini membuat ekonomi indonesia hancur, pada awalnya 

Indonesia merupakan Negara yang ekonominya paling tangguh di Asia Tenggara 

menjadi tidak berkutik akibat krisis tahun 1998. Industri Indonesia yang sudah 

mulai memasuki tahap lepas landas harus kembali mengulang dari awal. 

Pada saat yang sama, satu sisi industri-industri besar yang menjadi andalan 

ketahanan ekonomi nasional runtuh, tetapi pada sisi lain industri kecil yang berada 

ditengah-tengah masyarakat menengah ke bawah atau apa yang disebut UKM 

(Usaha Kecil Menengah) justru tetap bertahan dan eksis ditengah gelombang 

krisis tersebut. 

Fenomena ini cukup menarik dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Sebab bukan saja menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa 

tetapi mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB sekaligus 

penyerapan tenaga kerja di perdesaan. Kondisi demikian mendorong Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan tahun 2004 sebagai tahun International 

microfinance. Hal ini dimasudkan tidak saja untuk menunjukkan keberpihakan 

badan dunia tersebut terhadap UKM (Usaha Kecil Menengah), namun juga dalam 
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rangka mendorong negara berkembang untuk lebih memberikan perhatian pada 

pemberdayaan UKM dengan cara memberikan berbagai stimulan dan fasilitasi. 

Hal senada negara-negara maju, saat ini mulai menyadari bahwa mereka 

tidak bisa mengandalkan sektor industri sebagai sumber ekonomi di negaranya 

tetapi mereka harus lebih mengandalkan keberadaan UKM disetiap pelesok 

daerah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. UKM merupakan industri-industri 

kecil yang terus berkreatif dan berkarya, sehingga lebih tepat disebut sebagai 

industri kreatif atau home industry (industry rumahan). 

Industri kreatif yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan 

innovator. Industri ini lebih mengandalkan sumber daya manusia yang terbarukan, 

dapat memberikan kontribusi dibeberapa aspek kehidupan, tidak hanya dari sudut 

pandang ekonomi semata, tetapi juga ditinjau dari dampak positif yang 

ditimbulkan terutama bagi peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan 

motivasi dan kreativitas anak bangsa, serta dampak sosial lainnya4.  

Industri kreatif dengan mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang 

kreatif, menjadi dasar untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi daya saing 

atau kompetisi pasar yang semakin besar.  Ini pula sebagai penggerak ekonomi 

kreatif. Sebab sebutan ekonomi kreatif yang mampu digerakkan oleh sektor 

industri yang disebut Industri Kreatif. Industri Kreatif adalah Indutri yang berasal 

dari pemanfaatan krativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan 

                                                           
4 Suryana, Ekonomi Kreatif (Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang), 

(Jakarta: Salemba Medika, 2013), hal. 1 
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kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan 

daya kreasi dan daya cipta individu tersebut5. 

Salah satu dari bentuk industri kreatif yang terus menggeliat bermunculan 

di masyarakat kelas menengah ke bawah adalah home industry. Home industry 

atau industri rumah tangga (IRT) atau industri kecil (IK) atau usaha rumah tangga 

adalah dapat dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi 

ini dipusatkan di rumah. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 

mengemukakan bahwa usaha rumah tangga adalah suatu perusahaan pangan yang 

memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan 

manual hingga semi otomatis.6 

Dengan demikian bahwa industri rumah tangga adalah suatu unit usaha 

atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. 

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang Industri, 

dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. 

Singkatnya, Home Industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan “home industri”) 

adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai 

perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah7. 

Salah satu usaha rumahan atau home industri yang ada di Desa 

Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat adalah wajit Pusaka 

Cililin. Wajit Pusaka Cililin adalah salah satu makanan tradisional khas Cililin 

                                                           
5 Kementerian Perdagangan RI,  Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2010-2014. 

(Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2009), hal. 5 
6 Bagus Harianto, 22 Peluang Bisnis Makanan Untuk Home Industry, (Jakarta: PT. Argo 

Media Pustaka, 2007), hal. 4 
7Muliawan JU, Manajemen Home Industri Peluang Usaha di Tengah Krisis, 

(Yogyakarta: Banyu Media, 2008), hal. 3 
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yang terbuat dari beras ketan, gula merah dan juga kelapa yang dimasak menjadi 

satu. Wajit Cililin memiliki keunikan tersendiri karena dibungkus dengan daun 

jagung sehingga wajit Cililin memiliki cita rasa yang khas. 

 Wajit Pusaka Cililin, telah berdiri sejak tahun 1950. Usaha rumahan ini 

merupakan usaha turun temurun yang dikelola oleh keluarga besar al-marhum Ibu 

Hj. Romlah. Sejak Ibu Hj. Romlah meninggal usahanya dilanjutkan oleh anak-

anaknya. Generasi ketiga yang mengelola usaha ini adalah Bapak Endi Novendi. 

Disamping memasarkan produk wajit Pusaka ini ke berbagai daerah, tetapi banyak 

pula orang yang datang untuk membeli wajit ini baik pribadi maupun untuk dijual 

lagi. Produk wajit Pusaka ini cukup dikenal di sekitar daerah Cililin hingga luar 

daerah. Hal ini disebabkan bentuknya yang unik (dibungkus daun jagung), 

rasanya yang khas (manis dan legit) serta bahan bakunya yang berkualitas 

(memakai beras ketan). 

Perkembangan home industry wajit Pusaka cukup baik dan bertahan. 

Jumlah produksinya cukup banyak ditambah makanan lainnya, terus bertambah 

seiring pemesan yang semakin meningkat. Bahkan para pengelola yang awalnya 

mengandalkan anggota keluarga, kini telah menggunakan para pekerja dari 

masyarakat sekitar Desa Mukapayung. Hal ini dilakukan karena permintaan pasar 

yang terus meningkat. 

Bahkan dari beberapa industri rumahan yang ada di Cililin, wajit pusaka 

salah satunya merupakan industri rumahan yang paling bertahan produksinya. 

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola pengembangan industri rumahan 

wajit pusaka ini sehingga terus bertahan hingga kini. Oleh karena itu berdasarkan 
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deskripsi latar belakang masalah di atas, penulis akan meneliti lebih jauh tentang 

pola pengembangan industri rumahan ini, dengan judul penelitian:  “Pola 

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Home Industry Pada Masyarakat 

Cililin” (Studi Pada Home Industry Wajit Pusaka di Desa Mukapayung 

Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat).  

1.2. Identifikasi masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi diantaranya:  

a. Mata pencaharian masyarakat Desa Mukapuyung Kecamatan Cililin, 

disamping sebagai petani adalah industri rumahan, salah satunya industri 

wajit Cililin. Bahkan industri rumahan merupakan mata pencaharian 

andalan masyarakat setelah sebagai petani tidak lagi menguntungkan. 

Sehingga banyak masyarakat yang membuka industri rumahan terutama 

industry wajit. 

b. Potensi yang dimiliki warga Desa Mukapuyung Kecamatan Cililin yang 

telah mendirikan usaha industri rumahan perlu dikembangkan dalam 

upaya memberdayakan ekonomi keluarga di Desa tersebut. 

c. Penguasaan pengetahuan, ketrampilan serta sikap (etos kerja) bagi pekerja 

industri rumahan perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas yang lebih tinggi dan meningkatkan perekonomian keluarga.  

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya 

dapat disusun sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kondisi Home industry wajit pusaka di Desa Mukapayung 

Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat ? 

2. Bagaimana strategi pengembangan  Home industry wajit pusaka di Desa 

Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Cililin ?  

3. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat pengembangan Home 

industry wajit pusaka di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten 

Bandung Barat Cililin ?  

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat 

disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi Home industry wajit pusaka di Desa 

Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. 

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan  Home industry wajit pusaka di 

Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Cililin.  

3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pengembangan 

Home industry wajit pusaka di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin 

Kabupaten Bandung Barat Cililin. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis 

maupun praktis dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

1. Kegunaan Akademis (Teoritis) 

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bidang ilmu 

sosial khususnya kajian sosiologi industri, berkaitan dengan home industri sebagai 
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bagian dari usaha industri rumahan di masyarakat. Saat ini home industry 

berperan penting bagi pengembagan ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan 

sumbangan yang cukup signifikan khususnya penyerapan tenaga kerja di 

perdesaan. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pemerintah desa setempat serta elemen masyarakat lainnya 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan cara 

mengembangkan home industry yang bergerak pada produksi kearifan local 

dengan memanfaatkan beras ketan hasil panen masyarakat dan kulit jagung untuk 

pembungkusnya seperti wajit pustaka ini.  

1.6. Kerangka Pemikiran 

Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang memiliki 

posisi strategis dan potensial sebagai sumber penghasilan nafkah masyarakat 

dalam usahanya menghasilkan kebutuhan hidup manusia dari mulai makanan, 

minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan hidup 

lainnya.  Istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur 

(manufacturing). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut 

semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan 

komersial. 
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Melihat pengertian di atas, kata industri terkandung perpaduan dua sistem 

yaitu ada manusia dan ada fisis8. Keduanya saling terkait, fisis berkaitan dengan 

barang yang produksinya (bahan mentah atau bahan baku) sedangkan manusia 

berkaitan dengan ketenagaannya (tenaga kerja, kemampuan teknologi dan 

lainnya). Perpaduan dua komponen tersebut yang mendukung maju mundurnya 

sebuah industri. 

Adapun klasifikasi industri berbeda-beda9. Jika dilihat dari jenis bahan baku 

yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: (1). Industri 

ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. 

Misalnya: industri hasil pertanian (makanan), industri hasil perikanan, dan 

industri hasil kehutanan. (2). Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah 

lebih lanjut hasil-hasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri 

pemintalan, dan industri kain. (3). Industri fasilitatif atau disebut juga industri 

tertier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan 

orang lain. Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata.   

Jika dilihat dari tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan 

menjadi 4 yaitu: (1). Industri rumah tangga atau home industry, yaitu industri 

yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki 

modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan 

pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau 

anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri 

                                                           
8 Nursid Sumaatmadja, Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan, 

(Bandung: Alumni, 1988), hal. 179 
9 Siahaan, Pola Pengembangan Industri, (Jakarta: Departemen Perindustrian, 1996), hal. 

45-48 
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tempe/tahu, dan industri makanan ringan. (2). Industri kecil, yaitu industri yang 

tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah 

memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan 

sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri 

batubata, dan industri pengolahan rotan. (3). Industri sedang, yaitu industri yang 

menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah 

memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, 

dan pimpinan perusahaan memiliki kemapuan manajerial tertentu. Misalnya: 

industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik. (4). Industri besar, yaitu 

industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar 

adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk 

pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan 

perusahaan dipilih melalui uji kemapuan dan kelayakan (fit and profer test). 

Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat 

terbang. 

 Berangkat dari klasifikasi di atas, home industry merupakan salah satu 

jenis industri jika dilihat dari klasifikasi tenaga kerja yang digunakan. Muliawan 

JU10 mengartiakn bahwa industri rumah tangga adalah suatu unit usaha atau 

perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home 

berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang Industri, dapat 

diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. 

Singkatnya, Home Industry adalah rumah usaha produk barang atau juga 

                                                           
10 Muliawan JU, Loc.Cit 
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perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan 

ekonomi ini dipusatkan di rumah.  

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah ini 

adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang 

berdomisili di tempat tinggal itu dengan mengajak beberapa orang di sekitar 

sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun 

kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk 

sanak saudara ataupun tetangga di kampung halamannya. Dengan begitu, usaha 

perusahaan kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya 

mengurangi angka pengangguran. 

Home industry butuh sentuhan kreatifitas dari pelaku bisnis ini. Sebab 

jenis usaha rumahan ini tidak ada manajemen pemasaran yang baku layaknya 

perusahan besar. Industri rumahan ini hanya mengandalkan kreatifitas pelaku 

dalam meningkatkan kualitas produk dari mulai bahan hingga variasi citarasa 

yang berbeda dari produk lainnya tanpa merusak ciri khas yang ada didalamnya. 

Dengan begitu produk ini selalu dicari dan diburu sebagai buah tangan ketika 

berkunjung ke tempat tersebut. 

Oleh karena itu home industry dikatakan sebagai salah satu industry 

kreatif. Industri kreatif adalah Indutri yang berasal dari pemanfaatan krativitas, 

keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan 

pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta 

individu tersebut.11 

                                                           
11 Kementerian Perdagangan, Loc.Cit 
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Melihat pengertian di atas, industri kreatif mengombinasikan kreativitas 

keterampilan atau kreasi (creation) dan kecakapan untuk menghasilkan produk 

yang bagus (product) serta komersialisasi (commercialization) sehingga 

menciptakan lapangan pekerjaan sekitarnya. Di sini tergambar bahwa Industri 

kreatif merupakan industri berbasis gabungan kreativitas (salah satu aset 

intelektual), keahlian dan bakat individu12.  

Home industry sebagai salah satu wujud industry kreatif sangat 

diperhitungkan, sebab mampu memberikan sumbangan kepada PDB nasional 

secara signifikan dan menciptakan tenaga kerja yang tinggi dengan tingkat 

keterampilan pekerja yang mampu dikuasai oleh seluruh lapisan masyarkat. 

Sehingga, apabila industri ini dibenahi dengan benar, maka ia akan berkontribusi 

menciptakan lapangan pekerjaan dan turut serta mengurangi angka kemiskinan 

Indonesia.13 

Pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998 yang lalu, ekonomi secara 

nasional yang ditopang dengan kekuatan industri-industri besar tidak mampu 

bertahan. Banyak perusahaan-perusahaan besar bangkrut dan tak berdaya 

menghadapi tuntunan gaji karyawan, sehingga terjadinya gelombang PHK 

dimana-mana. Pada saat yang sama, sebaliknya usaha kecil menengah (UKM) 

seperti halnya industri-industri rumahan tetap bertahan dengan gelombang 

moneter dan justru menjadi penopang ketahanan ekonomi nasional.   

                                                           
12 Yunani Roaidah, Strategi Peningkatan Produktivitas Industri Kreatif,  (Bandung: ITB, 

2008), hal. 34 
13 Mauled Moelyono, Menggerakan Ekonomi Kreatif Antara Tuntunan dan Kebutuhan, 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 261 
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Dengan kata lain munculnya industri kreatif sebagaimana penjelasan di 

atas, menciptakan pula pengembangan ekonomi kreatif. Sebab inti dari ekonomi 

kreatif teretak pada indusri kreatif, yaitu industi yang digerakkan oleh para kreator 

dan innovator.14 Dan rahasia ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan 

keinovasian. 

Bahkan bila dilihat luasan cakupan ekonomi kreatif di atas, sebagian besar 

merupakan sektor ekonomi yang tidak membutuhkan skala produksi dalam 

jumlah besar. Tidak seperti industri manufaktur yang berorientasi pada kuantitas 

produk, industri kreatif lebih bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. 

Industri kreatif justru lebih banyak muncul dari kelompok industri kecil 

menengah. Sebagai contoh, adalah industri kreatif berupa home industry Wajit 

Pustaka yang sengaja memproduksi makanan khas masyarakat sekitar Cililin dan 

Bandung diproduksi tidak dalam jumlah kecil, tetapi ekslusifitas dan kerativitas 

desain produknya digemari konsumen. Hal ini lebih memunculkan kesan 

eksklusifitas bagi konsumen sehingga produk wajit pustaka menjadi layak untuk 

dibeli dan di konsumsi sebagai bahan oleh-oleh.  

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam gambar 

kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

                                                           
14 Suryana, Loc.Cit 
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1.7. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai home industry dan 

ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: 

1. Dani Danuar Tri U dari fakultas Ekonomika dan bisnis Universitas Diponogoro 

Semarang   meneliti  tentang  Pengembangan  Usaha Mikro dan Menengah 

Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang dengan tujuan mengetahui serta 

mengidentifikasi permasalahan apa saja yang dihadapi oleh UMKM berbasis 

ekonomi kreatif di kota semarang. 

2. Nasukha dari fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri Malang meneliti 

tentang Pelaksanaan Motivasi Maslow Pada Home Indrustri Tahu “Idi”Karang 

Proso Malang dengan tujuan mengetahui apa yang menjadi motivasi karyawan 

pada home indrustri tahu di karang ploso malang  
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INDUSTRY KREATIF 

DAN  
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CILILIN-BANDUNG  

KREATIFITAS DAN 
INOVATOR PRODUK 

KOMERSIALISASI (POLA 
PENGEMBANGAN) 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF 
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3. Prischa Julian Lilan dari fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana meneliti 

Analisis Manajemen Pinansial Home Indrustri dendeng Sapi di Kelurahan 

Sikumana Kota Kupang dengan tujuan mengetahui analisis manajemen 

pinansial pada home indrustry dendeng sapi  

4. Rila Setyaningsih,S.Kom.I meneliti tentang Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan dengan Meningkatkan Kemandirian Punkers Melalui Home 

Indrustri  Kerajinan Bambu di Kota Yogyakarta dengan tujuan mendirikan 

usaha home indrustri kerajinan bambu bagi punkers meningkatkan 

kemandirian punkers di kota yogyakarta melalui usaha home indrustri  

kerajinan bambu meningkatkan kemandirian usaha punkers untuk mengurangi 

angka kemiskinan dikota yogyakarta.  

5. Yuni Nurlatifah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 

Negri Bandung meneliti tentang Pola Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Home Indrustri pada Masyarakat Cililin dengan tujuan mengetahui 

kondisi home indrustri ,proses pengembangan serta keberhasilan yang dicapai 

home indrustry tersebut.  

Kemudian untuk membandingkan tujuan penelitian penulis dengan 

penelitian-penelitian orang lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel  1 

Perbedaan Penelitian Penulis Dengan Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul Peneliti Tujuan 
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1. Pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah Berbasis 

Ekonomi Kreatif di 

Kota Semarang 

Dani Danuar Tri U 

Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas 

Diponogoro, Semarang 

Mengetahui serta 

mengidentifikasi 

permasalahan apa saja yang 

dihadapi oleh UMKM 

berbasis ekonomi kreatif di 

Kota Semarang. 

2. Analisis Pelaksanaan 

Motivasi Maslow 

Pada Home Indrustri 

Tahu “ldi” Karang 

Ploso Malang  

Nasukha  

Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Negri 

Malang  

 Mengetahui apa yang 

menjadi motivasi karyawan 

pada home industri  tahu di 

karang ploso malang  

3 Analisis Manajemen 

Pinansial Home 

Indrustri dendeng sapi 

di kelurahan 

Sikumana Kota 

Kupang   

Prischa Julian Lulan  

Fakultas pertanian 

Universitas Nusa Cendana  

Mengetahui Analisis 

Manajemen Pinansial pada 

Home Indrustri dendeng sapi  

4 Penanggulangan  

Kemisknan perkotaan 

dengan meningkatkan 

kemandirian punkers 

melalui home industri 

kerajinan bambu di 

kota yogyakarta  

 

 

Rila 

Setyaningsih,S.Kom.I 

Mendirikan usaha home 

indrustri kerajinan bambu 

bagi punkers  

Meningkatkan kemandirian 

punkers di kota yogyakarta 

melalui usaha home industri  

kerajinan bambu  

Meningkatkan kemandirian 

usaha punkers untuk 

mengurangi angka 

kemiskinan di Kota 

Yogyakarta 

5 Pola pengembangan 

ekonomi kreatif 

berbasis Home 

Indrustri pada 

masyarakat cililin  

Yuni Nurlatifah  

Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas 

Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung 

Mengetahui Bagaimana 

Kondisi Home Indrustri  di 

desa Muka payung Cililin  

Mengetahui Bagaimana 

Pengembangan Home 

Indrustri  di desa muka 

payung Cililin  

Mengetahui Bagaimana 

Kendala yang di hadapi 

Home indrustri di desa muka 

payung Cililin  

 

 

 

 

 


