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Strategi dan Daya Tahan usaha Kecil Menengah pakaian

Bordiran di Probolinggo dalam Menghadapi Persaingan di Era
GIobal

Amin Silalahi, BA, MBA, DMS
Dosen IImu Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Jember

ABSTRAK

UKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian keatif Indonesia. Ekonomi kreatif
bordiran ini sudah diekspor satu kali dalam sebulan, menunjukkan keunggulan bersaing
dengan modal yang besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Pelaku UKM bordiran
ini dilihat sebelah mata karena para UKM tidak mempunyai bargaining pov,er. Bargaining
power mereka sangat kecil karena level pendidikan mereka tamat SD, kaum perempuan,
dan lama menjalankan usaha masih dua tahunan dan jumlah pekerja mereka mulai dari
satu sampai sepuluh orang dan memiliki modal 50 juta dan mereka masih membutuhkan
pelatihan bordiran dan mereka kurang pemahanran tentang pemasaran dan penjualan
langsung tanpa pedagang perantara dari Bali.

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mempergunakan skala nominal.
Penelitian ini mempergunakan statistik deskriptif yakni percentil, frekuensi dan rata-rata.
Hasil pengolahan data percentil, frekuensi dan nilai rata-rata diranking untuk
me mperrnudah menganal isa dan menginterpretasikan.

Hasil penelitian sebagai berikut: para pelaku bordiran mengakui bahwa mengidentifikasi
peluang ekstemal dan kekuatan internal sangat perlu dalam bisnis bordiran; manajemen
penjualan terutama menentukan tujuan umum penjualan dan memastikan dirinya dengan
baik di antara pesaing; manajemen produksi terutama merevisi standar operasional dan
cara bertindak berdasarkan hasil pemeriksaan, merencanakan pekerjaan dan tujuan dan
cara pencapaiannya dan pasokan bahan baku memadai dan dapat diandalkan; manajemen
personalia terutama pada menciptakan hubungan yang baik antara majikan dan buruh dan
menetapkan sasaran dan tujuan perusahaan yang terukur dan dikomunikasikan dengan
baik; manajemen pembelian terutama waktu yang cepat bagi produk baru ke pasar untuk
memenangkan kompetisi untuk mengurangi biaya penyimpangan barang dan
mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan lokasi untuk memenuhi kebutuhan;
menyediakan produk baru ke pasar dan waktu yang tepat pada saat barang diperlukan di
lini produksi; manejemen administrasi pada khusunya tingkat motivasi dan kepuasan kerja
karyawan, citra publik dan kewargaan perusahaan dan efektivitas aktivitas parggudangan
bahan baku dan kelayakan sistem imbalan untuk motivasi dan menantang karyawan untuk
bekerja lebih baik dengan nilai rata-rata mulai dari 3.6458 sampai 4.0500.

Kata ,kunci: SWOT Analisis, Manjemen Penjualan, produksi,
Pembelian dan Adminstrasi dan UKM Bordiran.
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I. PENDAHULUAN

Sektor UKM telah terbukti cukup handal dari berbagai gejolak ekonomi maupun

politik, niunun masih banyak kendala-kendala yang harus diatasi sehingga perannya di

pasar internasional nrasih belum bisa dijadikan andalan untuk peningkatan kontribusi

dalani pendapatan domestik bruto.

UKM itu handal dari berbagai gejolak ekonomi maupun politik karena pelaku

ekonomi dilakukan 40.1 juta unit usaha kecil dan menengah dan aktivitas mereka tidak

berhubugan dengan mekanisme pasar modal dan menyerap tenaga kerja yang bisa

membentuk multiplier effek terhadap perputaran ekonomi. Akan tetapi kehandalan UKM
sering diikuti dengan kendala-kendala seperti :

l. Kesulitan akses pendanaan.

2. Kesulitan akses pasar luar negeri.

3. Rendahnya penguasaan teknologi.

4. Produktivitas dan kualitas produk yang rendah.

5. Masih tergantung kepada pasar dalam negeri.

6. Belum tersedianya SDM yang handal sesuai dengan kebutuhan.

7. Kadangkala kesulitan bahan baku.

Kendati UKM itu mempunyai kesulitan seperti yang disebut di atas, UKM tetap

bertahan karena kreativitas dan sengangat enterpreneur mereka dalam menjalankan usaha.

Bagi UKM, kegagalan adalah tahap menuju kesuksesan dan pengalaman yang berharga.

Di samping semangat enterpreneurship para UKM, mereka juga membutuhkan

peneguhan melalui hasil penelitian untuk menjawab permasalahan UKM di bawah ini:

1. Apakah dengan metode SWOT analisis akan dapat menyadarkan lingkungan iirtemal

dan eksternal bisnis UKM pakaian bordiran di Probolinggo dalam menghadapi

persaingan di era global?

l. Apakah manajemen penjualan dengan metode strategi: segmentation, targeting, dan

positioning; taldik: diferensiasl, paduan pemasaran dan penjualan dan rulai: brand,

sen'ice, dan proses akan dapat mengatasi atau mengurangi permasalahan pemasaran

dan jaringan usaha UKM pakaian bordiran di Probolinggo dalam menghadapi

persaingan di era global?
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Apakah manajemen pembelian dengan metode strategi supply chain akan dapat

mengatasi permasalahan modal tlKM pakaian bordiran di Probolinggo dalam

menghadapi persaingan di era global?

Apakah manajenten personalia atau ketenagakerjaan akan dapat mengatasi

permasalahan pembinaan UKM pakaian bordiran di Probolinggo dalam menghadapi

persaingan di era global?

5. Apakah manajemen produksi dengan metode Plan, Do, Check and Action akan dapat

mengatasi permasalahan produksi UKM pakaian bordiran di Probolinggo dalam

mengfradapi persaingan di era global?

6. Apakah manajemen administrasi dengan metode peninjar,ran kembali dari hardware,

softu'are dan humanv,are akan dapat mengatasi atau mengurangi permasalahan

manajemen usaha. pengurusan ijin UKM pakaian bordiran di Probolinggo dalam

menghadapi persaingan di era global?

II. ICAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepustakaan dalam penelitian ini
berasal dari literatur yang mendukung variabel
kepustakaan ini sebagai berikut:

didasarkan pada kerangka berpikir yang
penelitian ini. Kerangka berpikir kajian

Lrngkungan Eksternall
Persaigan, ckonomi, poiitik, dan sosial

1. Manaiemen Peronalla
(emauah kerja, Kemampuan kerja
Kebijakan strateSi personalia

2. ManaJemen Produksl

IPDcA)

3, Manajemen Penjualan
Faktor-faktor yan8 m€mp€nSaruhi
penjualan &kompetisi
dan strateSi pema5aran

4. Manaremen Pembellan
Supply choid biaya, mutu, waktu,
teknoloSi, dan kelanSsungan pasokan.

5. Manajemen Admlnrtrasl
Stand arisasi hordwore, soJtwore,
humonwore dgn memakai komputerisasi

3.Pemasaran &

Jaringan Usaha

Gambar: Kerangka berpikir kajian kepustakaan
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Daya tahan dan persaingan membutuhkan analisis SWOT. Analisis SWOT ini

berguna untuk mengetahui posisi para pelaku bordiran. Posisi yang ideal adalah pelaku

bordiran mempunyai kekuatan dan situasi persaingan, ekonomi, politik dan sosial yang

memberi peluang bagi para pelaku bordiran di Kabupaten Probolinggo.

Posisi yang ideal itu tidak selalu diperoleh karena lingkungan luar dan dalam

sangat dinamis. Dinamis berarti selalu ada perubahan dalam lingkungan bisnis.

Mengantisipasi perubahan yang negatif terhadap operasional bisnis bordiran perlu

dilakukan terus menerus.

a. Mctode SWOT Analisis

Metode SWOT analisis sering dilakukan dalam menjalankan bisnis. SWOT analisis

ini berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelematran dari lingkungan intemal UKM dan

peluang dan hambatan dari lingkungan luar UKM. Memadukan kekuatan dan kelemahan

dengan peluang dan hambatan menjadi kebijakan bisnis (o-s), (T-s), (o-w) dan (T-K)

untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan mengurangi kelemahan bisnis.

Manfaat metode SWOT analisis ini akan membantu UKM dalam hal:

1. Mengidentifikasi peluang dan hambatan dari faktor-faktor: ekonomi, sosial, budaya,

demografi, lingkungan, politik, hukum dan pemerintah, teknologi, kekuatan

kompetitif) kunci UKM bordiran sangat penting.

Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal pada fungsi dasar manajemen, audit

manejemen pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi dan penelitian dan

pengembangan dan system informasi manajemen) kunci UKM bordiran'sangat

penting.

Mencocokkan kekuatan dan kelemahan intemal dengan peluang dan hambatan

eksternal supaya dapat menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dan

mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan mengurangi ancaman dari luar.
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Permasalahan UKM di Indonesia seperti yang kurang manajemen usaha dan
pembinaan para pelaku bordiran dapat diselesaikan dengan memperhatikan kemau.an kerja,
kemampuan kerja dan kebijakan strategi personalia.

b. Manajemen Personalia

Manajemen personalia adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kemauan

bekerja dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara majikal dan buruh, dan
membangun komunikasi yang baik di tempat kerja, kemampuan bekerja melalui
pendidikan dan pelatihan dan pemotivasian untuk lebih produktif dan kebijakan srrategi
personalia mulai dari perekrutan dengan cara melakukan perencanaan personel pada
tempat yang tepat dan orang yang tepat dan melakukan perencanaan karir dan melakukan
reward dan punishment untuk menjaga keberhasilan dan keefektipan manajemen sumber
daya manusia.

Permasalahan produksi dapat diselesaikan dengan menerapkan proses planning,

Do, Check dan Action (PDCA).

c. Manajernen Produksi

Manajemen produksi adalah proses standarisasi metoda, pelaksanaan pekerjaan,

waktu pekerjaan dan lingkungan kerja dengan melakukan plan; tujuan target, do: cara
pencapaiamya dan menentukan standar operasional dan pengalokasian sumber daya yang
disesuaikan dengan apa yang direncanakan, check: dengan cara memastikan hasil
pekerjaan dengan memeriksa hasil pelaksanaannya dan merevisi standar operaional bila
dibutuhkan perbaikan.

Permasalahan pemasaran dan jaringan usaha dapat

menentukzur faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan

dan strategi pemasaran.

d. Manajemen Penjualan

diselesaikan dengant cara

memperhatikan kompetisi

Manajemen penjualan adalah: proses pemasaran dengan mengetahui tahapan-
:ahapan dan teknik pemasaran, tujuan dari manajemen penjualan, paradigma penjualan
:elalui sikap-sikap yang dibutuhkan untuk mendapatkan penjualan yang besar,

I
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mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, kompetisi, strategi pemasaran

(segmentasi, targeting. dan positioning), taktik (diferensiasi, mqrketing mix dan selling),

dan pemberian nilai (brand, service, dan proses) pada tipe pemasaran personal (individual)

dan kerangka konseptual dengan tipe strategi pemasaran, taktik dan nilai untuk memuaskan

konsurnen dan memenangkan persaingan.

Masalah modal dapat diselesaikan dengan supply chain: seperti biaya, waktu,

teknologi, dan kelangsungan pasokan.

e. Manajemen Pembelian

Manajemen pembelian adalah suatu proses identifikasi kebutuhan, menentukan

lokasi, pemilihan pemasok. negosiasi harga dan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan

dengan cara mengimplemenlasrkan supply chuin: waktu, teknologi, kelangsungan pasokan,

mutu dan biaya untuk memuaskan konsumen dan mengurangi biaya penyimpangan

barang, dan penjaminan mutu produk akhir sehingga mekanisme pasar tidak terganggu.

Permasalahan UKM pada nomor satu sampai empat dapat diselesaikan dengan

menerapkan standarisasi: hardware. software. humanware dengan memakai komputerisasi.

f. Manajemen Adminstrasi

Manajemen adminstrasi adalah su.atu teknik analisis adminstrasi dengan cara

mencari permasalahan, melakukan survei saat i!i, penemuan masalah dengan

penyebabnya, pembuatan uslan perbaikan untuk menyelesaian, pelaksanaan adminstrasi

perbaikan, follow up setelah pelaksanaan hardv,are: menyediakan suku cadang pengganti,

efisiensi penggudangan barang jadi, mengatur tata letak pabrik, sofht,are: otomatisasiyang

berhubugan dengan lima fungsi dan humann,are: kemampuan penelitian, keriampuan

penggunaan teknologi baru, inovasi, creativitas dengan membentuk litbang dan

departemen-departemen yang lain untuk mencapai standar operasional yang efisien dan

efektif.

III. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Konsekuensi dari pemilihan

penelitian deskriptif diwajibkan mempergunakan skala nominal, dan untuk
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menginterpretasikan data yang paling tinggi sampai dengan data yang paling rendah

dibutuhkan perhitungall statistik deskriptif yakni percentil, frekuensi dan rata-rata.

Mengurutkan nilai-nilai percentil, frekuensi dan rata-rata mempergunakan nilai ranking.

Nilai ranking itu ditentukan dengan menetapkan nilai interval mean sebesar 0.50.

Penelitian ini menentukan paling tidak penting dari 1.00-1.51 sampai dengan 4.51-5.00

(paling penting).

Semua data yang diolah dengan statistitik deskriptif dalam penelitian ini

mempergunakan data primer. Data primer itu didapat melalui teknik pengumpulan data

dengan menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dan teknik observasi. Memperkuat

analisis dari data primer yang telah diolah, penelitian ini selalu mempergunakan data

sekunder untuk mendapatkan nilai kebenaran. Bila frekuensi dari jawaban responden

menunjukkan 70 responden dari sampel yarrg sudah ditetapkan 100 responden maka harus

ada kesesuaianT}Yo percentilnya dan rata-ratanya sekitar 3.5 - 4.00.

IV. Analisis dan Interpretasi Penelitian

Tabel Nilai Rata-Rata Variabel Penelitian
No Variabel Penelitian Nilai Rata-

Rata

Interpretasi Nilai rata-
rata

Ranking

I SWOT Analisis Bordiran
Probolinggo

4.2553 3.51-4.50 (Penting) I

) Manajemen Penjualan
Bordiran Probolinggo

3.9181 3.51-4.50 (Penting) J

3 Manajemen Produksr
Bordiran Probolinggo

3.9302 3.51-4.50 (Penting) 2

4 Manajemen Personalia
Bordiran Probolinggo

3.6752 3.5 I -4.50 (Penting) 5

5 Manajemen Pembelian
Bordiran Proboliggo

3.72s7 3.51-4.50 (Penting) 4

6 Manaj emen Administrasi
Bordiran Probolinggo

3.57 t3 3.51-4.50 (Penting) 6

Nilai rata-rata keseluruhan 3.8460 3.51-4.50 (Penting)

Sumber: tabel4.8-4.13

I
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Tabel nilai rata-rata variabel penelitian ini menunjukkan "penting" karena nilai

rata-ratanya dari 3.51-4.50. nilai interpretasi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan

para pelaku UKM Bordiran di probolinggo. Adapun nilai intervalnya 3.8460 disebabkan

nilai konstribusi variabel tertinggi SWOT Analisis, manajemen produksi dan manajemen

perrj ualan bergerak dari nilai rata-rata 3 .9 I 8 1 sampai dengan 4 .2553 .

Produksi bordiran di probolinggo di minati konsumen lokal dan luar negeri karena

baju bordiran adalah kebutuhan primer, desainnya sangat menarik dan merepresentasikan

kultur dari suku bangsa tertentu di Asia. Apa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan,

pada umurrrnya produk itu dapat drlual. Kretivitas, kebutuhan primer dan

merepresentasikan budaya suku bangsa tertentu adalah kekuatan dari suatu bisnis.

Kekuatan bordiran probolinggo itu akan lebih tinggi permintaannya di dalam negeri dan

luar negeri kalau bordiran itu dipromosikan melalaui vvebsite yang dilatih atau dikoordinir

oleh Pemda Probolinggo.

Para pelaku bordir dari Probolinggo sangat setuju untuk melakukan SWOT

Analisis Bordiran Probolinggo dengan cara mengidentifikasi peluang dan ancaman dari

luar dan kekuatan dan kelemahan internal supaya mereka dapat mengantisipasi ancaman

eksternal seperli pabrik garrnen yang telah memasukkan motif bordiran dalam disain

pembuaian baju dan pakaian rok u,anita. Kemampuan mereka untuk mencocokakan

kekuatan internal dengan peluang dan ancaman ekstemal dan mencocokkan kelemahan

internal dengan peluang dan ancaman esktemal akan membantu mereka mencapai tujuan

bisnis mereka.

Para pelaku UKM bordiran mengatakan bahwa manajemen penjualan Bordiran

Probolinggo sangat penting. Penjualan sangat penting bagi perusahaan. Para pelaku bordir

di Probolinggo mengakui bahwa mengetahui tahapan dan teknik p.*ur*in sangat

diperlukan (100%), produk dan jasa telah dikenakan dengan harga yang pantas (96%), dan

kualitas produk dan layanan pelanggan sudah bark (92%) sementara mereka juga

mengakui yang perlu niemperbaiki dalam hal: kerangka konseptual pemasaran dengan tipe

strategi pemasaran (tidak setuju 4Yo), memastikan dirinya dengan baik diantara pesaing

dan menentukan tujuan umum manajemen penjualan pada level (netral sebesar 2%).
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Mencari solusi terhadap kelemahan mereka itu dengan cara mengetahui tahapan-

tahan pemasaran secara aktual, karena pada tahap-tahap itulah dibahas tujuan manajemen

penjualan di perencanaan penjualan, mengaplikasikan apa yang sudah direncanakan dan

dievaluasi apakah ada penyimpangan perencanaan dari apa yang dilakukan. Oleh karena

itu membutuhkan data-data mulai dari data perencium sampai evaluasi sehingga mereka

tahu posisi mereka dalam persaingan.

Pelaku ekspor bordiran juga menembus/mencapai goal, harus mempunyai

persiapan matang dengan survey pasar, kemudian ikut pameran intemasional dengan

mengatur strategi pasar berdasarkan hasil dan analisa pasar, dan ditunjang dengan tenaga

pemasaran yang handal.

Para pelaku bordiran mengatakan manajemen produksi bordiran Probolinggo

sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Manajemen produksi khusunya pada

merencanakan pekerjaan dan tujuan dan cara pencapaianya dan pasokan bahan baku

memadai dan diandalkan dan melakukan revisi akan standar operasional dengan cara

bertindak berdasarkan hasil pemeriksaan dan melakukan pekerjaan dan melakukannya

sesuai dengan perencanaan bergerak dari (9 1 % - 93%).

Manajemen produksi bordiran dari Probolinggo membutuhkan perhatian pada:

perbaikan standar operasional dengan cara memeriksa kembali dan mengontrol

pelaksanaannya; menjelaskan tujuan dan target yang dicapai dengan cara menentukan

target keuntungan dan lain-lainya, dan melakukan pekerjaan dan melaksanakannya sesuai

dengan perencana.m bergerak dut (2% - 48%\.

Kelemahan mereka itu dapat diatasi dengan cara melakukan perencanaan

manajemen produksi sehingga ada standar opersaional yang diikuti dan akhimya rrereka

dapat memperbaiki dan mengontrol kalau ada perencanaan tersebut.

Para pembordir juga hendaknya memperhatikan standar operasional. Standar

operasional berkaitan dengan menstandarisasi perilaku dan cara melaksanakan pekerjaan

yang benar agar dapat dibuat dengan mudah produk dengan mutu yang baik, murah dan

cepat.
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Para pelaku bordiran probolinggo mengatakan sangat penting memperhatikan

manajemen personalia. Manjemen personalia sangat penting seperti: menciptakan

hubungan baik antara majikan dan buruh, sasaran dan tujuan perusahaan terukur dan

dikomunikasikan dengan baik, membina kemampuan tugas untuk meningkatkan

produktivitas kerja (81% - 9l%). Para pelaku bordiran dari Probolinggo perlu

memperbaiki hubungan yang baik di tempat kerja, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi

pekerjaan jelas, moral karyawan tinggi, melakukan melakukan penanganan yang fleksibel

pada kondisi pemutusan hubungan kerja (7'h - 35%).

Data di atas mendiskripsikan permasalahan ini hanya dapat diatasi kalau ada jelas

hubungan komunikasi antara majikan dan bawahan dan menuliskan job deskription dan

job specilication dalam melakukan bordiran agar standar pembayaran juga di dasakan pada

job deskripsi dan spesifikasi agar mereka tidak merasakan demoralisasi dalam melakukan

pekerjaan bordiran mereka.

Para pembordir harus memperhatikan karyawan adalah asset. Kalau karyawan

adalah cssel maka mereka harus dipuaskan di tempat kerja supaya memberikan kontribusi

positif terhadap perusahaan. Kepuasan karyawan ditentukan oleh kehidupan puas, di

tempat kerja puas, pekerjaan puas dan perusahaan puas. Kehidupan karyawan puas bila

ada kontrol upah vang jelas, kontrol mempekerjakan, kontrol jam kerja, dan kontrol

kesej ahteraan kesehatan.

Kepuasan karyawan dilihat dari pekerjaan puas kalau pendidikan dan pelatihan

pengembangan kemampuan, sistem evaluasi personalia dan leadership orang yang

mengontrol, ada kontribusi sosial, kontribusi budaya, kontrol hubungan majikan-buruh dan

kontrol mempekerjakan dan ada kepemimpinan (leadership) orang yang mengontrol dan

kontrol kondisi kerja. ' ,

Para pelaku bordirar-r probolinggo mengatakan manajemen pembelian sangat

penting diperhatikan. Manajemen pembelian sangat penting pada waktu yang cepat bagi

produk baru ke pasar untuk memenangkan kompetisi untuk mengurangi biaya

penyimpangan barang, kemampuan pemakaian, ramah lingkungan, mudah dipelihara dan

diperbaiki dan layanan puma jual dan menyediakan produk baru ke pasar dan waktu tepat

saat barang diperlukan di lini produksi (61%-79%).
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Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah: Kemampuan pemakaian, ramah lingkungan,

mudah dipelihara dan diperbaiki dan layanan purna jual adalah: Meyakinkan pemasok

mampu memasok barang sesuai dengan teknologi dan mengawasi mutu, dan

mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan lokasi untuk memenuhi kebutuhan,

menyediakan produk baru ke pasar dan waktu tepat pada saat barang diperlukan di lini

produksi sebesar (32%-37 %).

Data di atas menunjukkan manajemen penjualan harus memperhatikan pemasaran

kedalam dan pemasaran purna jual. Supaya konsumen puas harus diperhatikan matarantai

nilai untuk mendapatkan keung gul an kornpetitif.

Para pembordir juga sebaiknya mengetahui beberapa teknik dan strategi yang

mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembelian antara lain: (l) bermitra dengan

pemasok, (2) bermitra dengan perusahaan lain, (3) Outsorcing, (4) E-procurement, (5)

Pembelian tepat waktu atau just-in-time purchasing (JIT).

Para pelaku bordiran Probolinggo sangat setuju dengan adanya standarisasi

manajemen administrasi. Pendapat para pelaku bordiran setuju tentang tingkat motivasi

dan kepuasan kerja karyarvan, citra publik dan kewargaan perusahaan dan efektivitas

aktivitas pergudangan bahan baku pada level setuju sebesar (50%-91%). dan sarana untuk

mengumpulkan masukan pelanggan untuk perbaikan produk, kualitas hubungan kerja

antara karyawan bagian litbang dan pengembangan teknologi dan memenuhi target waktu,

dan pengembangan citra akan kualitas dan reputasi yang menguntungkan.

Para pembordir Probolinggo hendaknya memperbaiki tentang kemampuan untuk

menyediakan suku cadang pengganti dan jasa perbaikan yakni: efektivitas dari prosedur

perekrutan, pelatihan, promosi di semua tingkat karyawan; tingkat dukungan sistem

informasi dalam membuat keputusan strategis dan rutin, kapabilitas untuk

mengidentifikasi peluang pasar produk baru dan ancarnan dari lingkungan potensial,

koordinasi dan integritas dari seluruh aktivitas rantai nilai di antara subunit-subunit

organisasi, kemampuan memperoleh dana yang relatif murah untuk pengeluaran modal

dan modal kerja dan kecakapan memperhatikan pelanggan, pengembangan citra akan

kualitas dan reputasi yang menguntungkan, efektivitas tata letak pabrik dan desain arus
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kerja dan hubungan dengan para pengambil keputusan publik dan kelompok-kelompok

kepentingan dan efektivitas tata letak pabrik dan desain arus kerja sebesar (7% - 48%).

V. Hasil Penelitian

l. Pada umumnya pendidikan para pembordir tamat sekolah dasar dan didominasi

perempuan dan beragama Isalam. Mereka menjalankan usaha pada umumnya dua

tahun dan jenis usaha yang mereka lakukan adalah bordiran: ngrewang, juki dan

brades. Mereka mempekerjakan pekerja satu sampai sepuluh orang dan komposisi

modal mereka untuk pertama kali 30 juta rupiah dan modal itu bertambah menjadi 50

juta sampai saat ini dan sebagian modal itu dalam bentuk mesin.

2. Pernah mendapatkan pelatihan dua tahun yang lalu yang diberikan oleh orang tua,

tetangga, kakak, guru, pemsahaan dan PEMKOT probolinggo dalam bentuk membuat

bordiran dengan memakai mesin jahit.

3. Permasalahan usaha bordiran saat ini adalah kekurangan modal. Modal itu mereka

butuhkan untuk merespon permintaan ekspor ke luar negeri dalam satu bulan sekali.

4. Bentuk pelatihan yang dibutuhkan adalah cara-cara membuat bordiran dengan

memakai mesin, menyulam baju dan rok perempuan supaya bisa mendapatkan uang.

Mereka juga membutuhkan pelatihan pemasaran dan penjualan yang tidak melalui

perantara dari Bali dan bagaimana cara meningkatkan usaha dan mengetahui cara-cara

berusaha yang baik.

5. Mengidentifikasi peluang eksternal dan kekuatan internal sangat perlu dalam bisnis

bordiran dengan nilai rata-rata 4.6600 sampai 4.7300.

6. Manajemen penjualan terutama menentukan tujuan umum penjualan dan memastikan

dirinya dengan baik diantara pesaing sangat penting dengan nilai rata-ritu +.OS t S

sampai 4.0729.

7. Manajemen produksi terutama merevisi standar operasional dan cara bertindak

berdasarkan hasil pemeriksaan dan merencanakan pekerjaan dan tujuan dan cara

pencapaiannya dan pasokan bahan baku memadai dan dapat diandalkan dengan nilai

rata-rata 4.0714.
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Manajemen personalia terutama pada menciptakan hubungan yang baik antara majikan

dan buruh dan menetapkan sasaran dan tujuan perusahaan yang terukur dan

dikomunikasikan dengan baik dengan nilai rata-rata sebesar 4.0100 sampai 4.0500.

Manajemen pembelian terutama waktu yang cepat bagi produk baru ke pasar untuk

memenangkan kompetisi untuk mengurangi biaya penyimpangan barang dan

mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan lokasi untuk memenuhi kebutuhan;

menyediakan produk baru ke pasar dan waktu yang tepat pada saat barang diperlukan

di lini produksi dengan nilai rata-rata 3.7500 sampai 3.9100.

10. Manejemen administrasi pada khusunya tingkat motivasi dan kepuasan kerja

karyawan, citra publik dan kewargaan perusahaan dan efektivitas aktivitas

penggudangan bahan baku dan kelayakan sistem imbalan untuk motivasi dan

menantang karyawan untuk bekerja lebih baik dengan nilai rata-rata mulai dari 3.6458

sampai 4.0500.

VI. Saran

t. Para pembordir perlu melakukan pencocokan kekuatan intemal dengan ancarnan

eksternal dan mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dengan nilai

rata-rata mulai drt3.927l sampai 3.9500.

Manajemen penjualan dengan membuat konseptual pemasaran dengan tipe strategi

pemasaran dan faktor-faktor yang mempengamhi penjualan dengan nilai rata-rata dari

3.5700 sampai3.7500.

Manajemen produksi terutama untuk menjelaskan tujuan dan target yang dicapai

dengan cara menentukan target keuntungan, dan memperbaiki stmdar operasional

dengan cara memeriksa kembali dan mengontrol pelaksanaannya dengan nilai rdta-rata

3.s900.

4. Manajemen personalia pada hubungan yang baik di tempat kerja dan deskripsi

pekerjaan dan spesialisasi pekerjaan jelas dengan nilai rata-rata dari 3.1800 sampai

3.2400.

5. Manajemen pembelian dengan memfokuskan kemampuan pemakaian ramah

lingkungan, mudah dipelihara dan diperbaiki dan layanan purna jual dengan nilai rata-

rata 3.5900.
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6. Manajemen administrasi pada sarana untuk mengumpulkan masukan pelanggan untuk

perbaikan produk dan kemampuan untuk menyediakan suku cadang pengganti dan jasa

perbaikan, tingkat dukungn sistem informasi dalam membuat keputusan strategis dan

rutin dan kapabilitas untuk mengidentifikasi peluang pasar produk baru dan ancilnan

dari lingkungan potensial dengan rulai rata-rata 3.200 sampai dengan 3.4400.
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