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ABSTRAK
Ika Septianasari, 2019. Sistem Penjualan Titip Jual dalam Meningkatkan Daya
Saing pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar
Kususiyah, M. Hum.
Kata Kunci: Sistem Penjualan Titip Jual (Konsinyasi), Daya Saing
Konsinyasi (consignment) adalah pemindahan (penitipan) barang dari
pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah
diatur di dalam perjanjian.Walaupun barang konsinyasi tidak berada di
perusahaan akan tetapi barang tersebut masih tetap menjadi milik perusahaan.
Daya saing perusahaan merupakan elemen pembentuk daya saing tingkat
industri, daerah atau Negara. Daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari
daya saing dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sistem penjualan titip
jual pada home industri Dwi Asih Roti ? (2) menganalisis dampak sistem
penjualan titip jual dalam meningkatkan daya saing pada home industri Dwi
Asih Roti ?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan
jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Sedangkan
untuk teknik pengumpulan data ditekankan pada observasi, wawancara dan
dokumentasi. Yang menjadi subyek penelitian adalah informan atau pemilik,
pekerja dan pihak bakul, sedangkan obyek penelitiannya adalah Home Industri
Dwi Asih Roti.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem penjualan
titip jual pada home industri Dwi Asih Roti yaitu telah sesuai dengan
perjanjian penjualan titip jual yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti
penentuan harga, jumlah komisi yang diberikan, pelaporan hasil penjualan dan
retur penjualan. Namun ada satu yang tidak sesuai yaitu pada pemberian
komisi kepada pihak yang dititipi. Meskipun begitu, sistem penjualan titip jual
memberi dampak positif pada peningkatan daya saing, yaitu meluasnya daerah
pemasaran, meningkatnya omzet, meningkatnya keuntungan (profit),
pendidikan pekerja yang tinggi, teknologi yang semakin modern serta
peningkatan produktivitas pekerja.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
UMKM memiliki peranan penting dan menjadi semakin penting di
Indonesia. Peran tersebut sangat terlihat pada aspek-aspek peningkatan
penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi
nasional, dan sebagai salah satu komponen besarnya adalah peningkatan
ekspor nonmigas. Dalam era ekonomi global saat ini yang dicirikan kuat oleh
serba kompetisi dan sifat dunia yang tanpa batas, UMKM dituntut untuk
melakukan perubahan guna meningkatkan daya saing.
Sering dikatakan dalam literature bahwa melakukan inovasi terus
menerus adalah sebagai salah satu cara efektif untuk mempertahankan dan
meningkatkan daya saing. Inovasi bukan saja penting sebagai cara yang
dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kualitas produk, tetapi
juga untuk menghasilkan produk-produk baru dan mengikuti perubahan selera
pasar. Secara formal, inovasi dianggap sebagai pengembangan usaha dan
aplikasi yang berhasil dari pengetahuan baru.1
Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Dwi Asih Roti yang terletak
di Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo. Desa Kalimalang merupakan
salah satu desa di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang
mempunyai luas wilayah 1,32 km. Jarak Desa Kalimalang dengan

1 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Jakarta:
Penerbit LP3ES, 2012), 70.
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Kecamatan Sukorejo kurang lebih 8 Km, sedang dengan Pusat
Pemerintahan Kabupaten Ponorogo 4 Km ke timur.2
Home industri Dwi Asih Roti ini dididirikan oleh Ibu Sunarsih sejak
tahun 1996. Pemasaran home industri Dwi Asih Roti meliputi pasar Balong,
pasar Jambon, pasar Bungkal, pasar Ngebel, pasar Slahung dan pasar
Ngrayun. Jenis roti yang diproduksi oleh home industri Dwi Asih Roti baik
yang dikukus, goreng dan oven, antara lain: roti goreng, donat, roti kukus, roti
isi pisang, roti putu ayu, roti malvines, roti onde-onde dan cake waru. Untuk
dapat bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif sekarang ini, maka
perusahaan diharapkan dapat mengembangkan strategi yang efektif, termasuk
ke dalam mengembangkan strategi pemasaran. Pada dasarnya, pemasaran
terdiri atas beberapa kegiatan yang dikenal dengan fungsi pemasaran. Salah
satu fungsi yang sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan pemasaran
adalah penjualan.
Secara umum, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan untuk mengajak orang lain agar membeli barang dan jasa yang
ditawarkan oleh perusahaan, sehingga dengan adanya pembelian tersebut
dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Menurut Basu Swasta,
penjualan merupakan suatu ilmu atau seni untuk mempengaruhi pribadi, yang
dilakukan oleh penjual adalah untuk mengajak orang lain agar bersedia
membeli barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya.3

2 Kementerian Dalam Negeri, “Kementerian Dalam Negeri Direktoral Jenderal
Bina Pemerintah Desa Jumlah Penduduk Dan Kepala Keluarga,”, dalam
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/ , (diakses pada tanggal 13 Mei
2019, jam 9.43).
3 Basu Swasta, Manajemen Penjualan (Yogyakarta: BFFE, 1998), 8.
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Penjualan produk sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara,
antara lain penjualan secara tunai, kredit, cicilan, maupun penjualan secara
titip jual. Penjualan titip jual adalah pengiriman atau penitipan barang dari
pemilik kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjualan dengan
memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada
pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Karena agen penjualan
yang bertanggung jawab dalam hal menjualkan saja. Sistem penjualan titip
jual ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk.4
Home industri Dwi Asih Roti milik ibu Sunarsih ini menerapkan
sistem penjualan titip jual sebagai strategi pemasarannya. Dengan sistem
penjualan titip jual ini pengusaha tidak mengeluarkan banyak modal dan tidak
harus mendirikan toko. Karena karakteristik home industri sendiri adalah
minimnya permodalan yang dimiliki sehingga menjadi hambatan bagi home
industri untuk memasarkan produknya. Dan pengusaha tidak harus terjun
langsung untuk memasarkan produknya, semua diserahkan ke pihak yang
dititipi produknya. Sehingga pemilik usaha bisa terfokus pada proses
produksi.
Pada umumnya jumlah pelanggan atau calon pelanggan yang ada pada
setiap daerah/wilayah adalah terbatas jumlahnya. Oleh karena itu usaha untuk
meningkatkan volume penjualan tidak akan mencapai hasil yang maksimal
apabila tidak disertai dengan usaha untuk memperluas daerah pemasaran itu

4 Elabe Pinti, ”Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan
Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau
Menurut Ekonomi Islam,” Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013) 3.
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sendiri. Untuk meningkatkan atau memperluas daerah pemasaran dapat
dilakukan salah satunya dengan sistem penjualan titip jual.5
Sementara menurut Tull dan Kahle sebagaimana dikutip oleh
Fandy Tjiptono mendifinisikan strategi pemasaran sebagai cara dalam
mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui
pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk
melayani pasar sasaran tersebut. 6 Sistem penjualan titip jual sendiri adalah
menjadi salah satu bagian dari strategi pemasaran, maka jika sistem
penjualan titip jual ini diterapkan maka juga sebagai cara untuk
mengembangkan daya saing. Home Industri Dwi Asih Roti sendiri sudah
sejak lama menggunakan sistem penjualan titip jual ini hingga sekarang.
Dan merupakan strategi pemasaran satu-satunya yang digunakan untuk
memasarkan produk dan usahanya.
Namun pada kenyataannya, dengan sistem penjualan titip jual ini
perusahaan tidak bisa memaksimalkan penjualannya. Ditambah saat ini ada
banyak sekali produk dengan jenis yang sama yang dapat mempengaruhi
jumlah penjualan perusahaan. Penjualan perusahaan dengan strategi
pemasaran yaitu titip jual sendiri hanya berada pada posisi stabil, yaitu omzet
yang diterima oleh home industri Dwi Asih Roti dalam tiga tahun terakhir
adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 pertahun dan keuntungan (profit) yang
dihasilkan dalam tiga tahun terakhir juga stabil yaitu Rp. 12.000.000,00

5 Suparwoto, Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian I (Persekutusn, Joint
Venture, Penjualan Angsuran Konsinyasi dan Hubungan Pusat-Cabang) (Yogyakarta:
BPFE-YOGYAKARTA, 1992), 201.
6 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), 4.
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pertahun. Sedangkan suatu perusahaan dikatakan berdaya saing yaitu antara
lain adalah meningkatnya omzet dan profit yang diterima oleh perusahaan.
Berdasarkan uraian masalah yang dijelaskan di atas maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “SISTEM PENJUALAN TITIP JUAL
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PADA HOME INDUSTRI
DWI ASIH ROTI DESA KALIMALANG KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana sistem penjualan titip jual pada home industri Dwi
Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten
2.

Ponorogo ?
Bagaimana dampak

sistem

penjualan

titip

jual

dalam

meningkatkan daya saing pada home industri Dwi Asih Roti Desa
Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditentukan tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui sistem penjualan titip jual pada home industri
Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo.
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2.

Untuk mengetahui dampak sistem penjualan titip jual pada home
industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan

dapat

menambah

pengetahuan dan pengalaman sekaligus sebagai pengapliasian ilmu
2.

yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan
Bagi pemilik usaha, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan
bisa

3.

menjadi

referensi

oleh

pemilik

usaha

untuk

dapat

meningkatkan daya saing usahanya dengan tepat.
Bagi peneliti lain, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat
dijadikan sebagai sumber referensi baru yang nantinya bisa
membantu bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian
dalam konteks yang sama mengenai peningkatan daya saing usaha.

E. Studi Penelitian Terdahulu
Di bawah ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti terdahulu, antara lain:
1. Elabe Pinti (2013), Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam
Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.7 Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penjualan konsinyasi
pada IKM Pangan Kota Pekanbaru terdiri atas beberapa tahapan, yaitu
7 Elabe Pinti, ”Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan
Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau
Menurut Ekonomi Islam,” Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).
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tahap

penawaran

produk, tahap

pembuatan

perjanjian,

tahap

penyerahan produk, tahap realisasi penjualan, tahap pelaksanaan retur
produk, dan tahap pembayaran hasil konsinyasi tidak dapat mendorong
IKM Pangan Kota Pekanbaru untuk mengembangkan usahanya secara
optimal karena terhambat oleh beberapa faktor, antara lain, penundaan
pembayaran hasil penjualan produk oleh komisioner, adanya
persaingan dengan produk sejenis, letak atau posisi pemajangan
produk yang strategis, serta adanya dominasi komisioner dalam
penentuan harga jual produk.
Apabila ditinjau menurut ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan
bahwa penjualan konsinyasi pada IKM Pangan Kota Pekanbaru
merupakan bentuk penerapan dari akad wakalah bil ujrah, yakni salah
satu akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Meskipun akad yang
diterapkan dala penjualan konsinyasi telah sesuai dengan syariat Islam,
namun pelaksanaan penjualan konsinyasi pada IKM Pangan Kota
Pekanbaru belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan syariat Islam.
Hal ini disebabkan karena dalam realisasi akad atau perjanjian
tersebut, pihak komisioner telah melakukan tidakan wan prestasi, yaitu
berupa tindakan penundaan pembayaran hasil penjualanproduk dari
waktu yang diperjanjikan. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian
bagi pengusaha IKM Pangan Kota Pekanbaru selaku pemilik produk.8
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian
yang dilakukan ini tidak sama dengan yang penelitian yang sudah
8 Elabe Pinti, ”Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan
Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau
Menurut Ekonomi Islam,” Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).
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dilakukan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada
judul atau variabel penelitian. Berdasarkan pembahasan di atas belum
ada yang melakukan penelitian yang membahas mengenai salah satu
jenis strategi pemasaran yaitu sistem penjualan titip jual dalam
meningkatkan daya saing. Maka peneliti berpendapat bahwa penelitian
yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dan
perbedaannya terletak pada judul atau variabel penelitian.
Saya setuju dengan hasil penelitian di atas. Dimana dengan adanya
penundaan pembayaran dari pihak komisioner, mengakibatkan
perusahaan sulit untuk mengembangkan usahanya. Yaitu disebabkan
pendapatan perusahaan terlambat diterima.
2. Sutra Handayani (2018), Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap
Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi pada Toko Pakaian PD.
Pasar Tingkat Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian kualitas barang
konsinyasi yang dipasarkan pada toko pakaian di PD. Pasar Tingkat
Lamongan tidak berpengaruh pada hasil penjualan. Ketertarikan
penjual pakaian di PD. Pasar Tingkat Lamongan menjual barang
konsinyasi tersebut dikarenakan kebutuhan akan modal kerja dapat
dikurangi, minimnya resiko dan utamanya adalah pembayaran barang
konsinyasi bisa dicicil. Dan potensi hasil penjualan barang konsinyasi
meningkat jika penjual memasarkan dengan tingkat volume tinggi dan
dengan peningkatan penjualan berpengaruh baik pada pembayaran
barang konsinyasi.9
9 Sutri Handayani, “Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap Kelancaran
Pembayaran Barang Konsinyasi pada Toko Pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan,” pISNN 2502 e-ISNN 2621-3168, 3 (2018).
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Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian
yang dilakukan ini tidak sama dengan yang penelitian yang sudah
dilakukan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada
judul atau variabel penelitian. Berdasarkan pembahasan di atas belum
ada yang melakukan penelitian yang membahas mengenai salah satu
jenis strategi pemasaran yaitu sistem penjualan titip jual dalam
meningkatkan daya saing. Maka peneliti berpendapat bahwa penelitian
yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dan
perbedaannya terletak pada judul atau variabel penelitian.
Saya setuju dengan hasil penelitian diatas. Karena kualitas barang
memang tidak ada kaitannya dengan sistem penjualan konsinyasi. Dan
penjualan pakaian meningkat ya memang ketika penjual menjual
pakaian dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Dan
dengan sistem penjualan konsinyasi sendiri, para penjual pakaian ada
berjualan di PD. Pasar Tingkat Lamongan tidak akan kuatir jika
pakaian yang mereka jual tidak laku akan menanggung kerugian,
karena mereka hanya menjual atau memasarkan saja.
3. Cici Tria Fauziah Ritonga (2016), Analisis Penerapan Akuntansi
Penjuakan Konsinyasi pada PT. Surya Putra Sumatra (SPS) II Pasir
Pengaraian. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pencatatan
penjualan konsinyasi pada komisioner AB Motor lebih banyak
menghasilkan laba dibanding komisioner lainnya, sehingga PT. Surya
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Putra Sumatra dapat menilai kinerja dari setiap komisioner dalam
melakukan penjualan barang konsinyasi.10
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian
yang dilakukan ini tidak sama dengan yang penelitian yang sudah
dilakukan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada
judul atau variabel penelitian. Berdasarkan pembahasan di atas belum
ada yang melakukan penelitian yang membahas mengenai salah satu
jenis strategi pemasaran yaitu sistem penjualan titip jual dalam
meningkatkan daya saing. Maka peneliti berpendapat bahwa penelitian
yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dan
perbedaannya terletak pada judul atau variabel penelitian.
Saya setuju dengan hasil penelitian diatas. Dengan dihasilkannya laba
yang lebih banyak, maka perusahaan dapat melihat tempat mana yang
baik untuk dijadikan partner dalam berbisnis untuk dalam jangka
waktu yang lama. Sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan
dan keberlangsungan perusahaan berjalan dengan lancar.
4. Mochammad Rifqi Amirulloh (2016), Strategi Pemasaran untuk
Peningkatan Daya Saing Produk Sepatu pada Sentra Industri Sepatu
Wedoro Sidoarjo Melalui Pendekatan SWOT Analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara home industri Wedoro Sidoarjo berada
dalam kuadran I (Expansi), strategi umum yang dapat dilakukan oleh
perusahaan

adalah

menggunakan

kekuatan

perusahaan

untuk

mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Alternatif
10Cici Tria Fauziah Ritonga, “Analisis Penerapan Akuntansi Penjuakan
Konsinyasi pada PT. Surya Putra Sumatra (SPS) II Pasir Pengaraian,” Skripsi (Rokan
Hulu: Universitas Pasir Pengaraian, 2016).

16

strategi lain yang dapat diterapkan sentra home industri Wedoro
Sidoarjo untuk meningkatkan daya saing yaitu Penetrasi Pasar dengan
melalukan pemasaran secara besar-besaran dan Pengembangan Produk
dengan memperbaiki dan menambah produk yang sudah ada.11
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian
yang dilakukan ini tidak sama dengan yang penelitian yang sudah
dilakukan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada
judul atau variabel penelitian. Berdasarkan pembahasan di atas belum
ada yang melakukan penelitian yang membahas mengenai salah satu
jenis strategi pemasaran yaitu sistem penjualan titip jual dalam
meningkatkan daya saing. Maka peneliti berpendapat bahwa penelitian
yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dan
perbedaannya terletak pada judul atau variabel penelitian.
Saya setuju dengan hasil penelitian di atas. Dimana dengan
dilakukannya penetrasi pasar diharapkan bisa meningkatkan omset dan
pendapatan perusahaan setiap tahunnya. Meningkatnya daya saing
perusahaan sendiri dicirikan antara lain dengan dua hal di atas.
5. Hery Maulana Arif (2016), Analisis Strategi Pemasaran Mobil Merk
Toyota Innova pada PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin di Kota
Makassar. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan matriks SWOT
yang memadukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
perusahaan. Matriks dapat menghasilkan empat set kemungkinan
alternatif strategi. Dengan menggunakan analisa SWOT dapat
11 Mochammad Rifqi Amirulloh, “Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya
Saing Produk Sepatu pada Sentra Industri Sepatu Wedoro Sidoarjo Melalui Pendekatan
SWOT Analisis,” Skripsi (Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2016).
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diperoleh hasil bahwa perusahaan dapat mengambil alternatif strategi
ST, WT, SO dan WO.12
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian
yang dilakukan ini tidak sama dengan yang penelitian yang sudah
dilakukan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada
judul atau variabel penelitian. Berdasarkan pembahasan di atas belum
ada yang melakukan penelitian yang membahas mengenai salah satu
jenis strategi pemasaran yaitu sistem penjualan titip jual dalam
meningkatkan daya saing. Maka peneliti berpendapat bahwa penelitian
yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dan
perbedaannya terletak pada judul atau variabel penelitian.
Saya setuju dengan hasil penelitian di atas. Dimana dari hasil
penelitian di atas dapat diterapkan dalam perusahaan, yang nantinya
diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut.
Karena dengan diketahuinya kelebihan dan kekurangan perusahaan
dapat digunakan sebagai acuan untuk terus mempertahankan kelebihan
yang dimiliki dan memperbaiki kekurangan yang ada, agar dapat terus
bertahan didunia persaingan yang sangat ketat sekarang ini.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena
sistem penjualan konsinyasi (titip jual) dalam meningkatkan daya
saing yang terjadi secara alamiah pada home industri Dwi Asih Roti.
12 Hery Maulana Arif, “Analisis Strategi Pemasaran Mobil Merk Toyota Innova
pada PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin di Kota Makassar,” Skripsi (Makassar: Universitas
Negeri Makassar, 2016).
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Data alamiah ini diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari pemilik
usaha home industri Dwi Asih Roti yaitu ibu Sunarsih dan melalui
pengamatan atau observasi secara langsung pada lokasi penelitian.

13

Apa yang orang-orang katakan yang menjadi sumber utama data
kualitatif, segala sesuatu yang mereka ungkapkan baik secara verbal
melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis
dokumen, atau respon survei. Penelitian kualitatif sangat cocok dalam
fenomena-fenomena
dideskripsikan

dalam

yang

tidak

bentuk

bisa

bahasa

diangkakan,
(ucapan).

tapi

bisa

Penelitian

dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana

ini

Sistem

Penjualan Titip Jual dalam Meningkatkan Daya Saing Penjualan pada
home industri Dwi Asih Roti.14
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo ini
sendiri, dengan tujuan untuk melakukan penelitian pada home industi
Dwi Asih Roti milik ibu Sunarsih. Penelitian ini terkait dengan sistem
penjualan titip jual yang digunakan ibu Sunarsih dalam memasarkan
produknya dan dampak sistem penjualan dengan titip jual dalam
meningkatkan daya saing home industri Dwi Asih Roti.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan pada home industri Dwi Asih roti
milik ibu Sunarsih, yang beralamat di Desa Kalimalang Kecamatan
Sukorejo ini merupakan usaha yang berdiri sudah sangat lama. Dan
alasan memilih home industri Dwi Asih roti ini adalah di persaingan
13 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2014), 14-15.
14 Ibid,.
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usaha yang semakin ketat, bagaimana sistem penjualan titip jual dalam
meningkatkan daya saing di usaha tersebut.
4. Data dan Sumber Data
Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Data
yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah:15
a. Data mengenai sistem penjualan titip jual pada home industri
Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo.
b. Data mengenai dampak sistem penjualan titip jual dalam
meningkatkan daya saing pada home industri Dwi Asih Roti
Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
Adapun sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam
penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data
dihasilkan. Data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan
pemilik usaha, seperti data penjualan, sistem penjualan titip
jual

dan

dampak

sistem

penjualan

titip

jual

dalam

meningkatkan daya saing.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber
data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah
data sekunder. Sumber data sekunder ini diharapkan dapat
berperan dalam mengungkapkan data yang diharapkan, yang

15 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2013), 123-129.
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sulit diperoleh dari sumber data primer. Data tersebut seperti
profil usaha.16
5. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan
data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Untuk
mendapatkan data yang relevan, maka dalam penelitian ini teknik
pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:
a. Metode observasi
Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian
tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data
tersebut dihimpun melalui penggunaan pancaindra.17 Observasi
dilakukan dengan mengamati secara langsung di tempat usaha
mengenai bagaimana sistem penjualan titip jual.
b. Metode wawancara
Metode wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara
menyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan
atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara
tatap muka.18 Wawancara dilakukan kepada Pemilik home
industri Dwi Asih Roti, Pekerja pada home industri Dwi Asih
Roti dan Bakul.
c. Metode library research/studi kepustakaan/studi dokumentasi
Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data
dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.
Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data

16 Ibid,.
17 Ibid, 143.
18 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 131.
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yang berasal dari sumber nonmanusia.19 Metode ini digunakan
peneliti untuk memperoleh data yang meliputi letak geografis
usaha.
6. Analisis Data
Dalam menganalisis data penelitian, terdapat dua proses yaitu:
a. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar
yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan
mereduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama
proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama
pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi
tahapan reduksi (membuat ringkasan, megkode, menelusuri tema,
membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo).
Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian mana yang dikode, mana
yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian
yang terbesar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semua itu
merupakan pilihan-pilihan analisis. 20
b. Penyajian data
Alur kedua dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu
sebagai

sekumpulan

informasi

tersusun

yang

memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat
memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan

19 Ibid, 141.
20 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama,
2012), 339-341.
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lebih jauh, menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas
pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
c. Penarikan kesimpulan
Kegiatan analisis yang ketiga atau terakhir adalah penarikan
kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab
rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan
data yang diperoleh dilapangan.21
7. Pengecekan Keabsahan Temuan
Dalam melakukan penelitian kualitatif, ada empat kriteria yang
berhubungan dengan pengecekan data penelitian kualitatif, yaitu
sebagai berikut:
a. Keabsahan konstruk
Keabsahan ini dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang
tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. 22
b. Keabsahan internal
Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa
jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang
sesungguhnya yang ada dilapangan. Keabsahan ini dapat dicapai
melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat.
c. Keabsahan eksternal
Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian
dapat digeneralisasikan pada kasus lain.
21 Ibid,.
22 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian, 143-145.
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d. Keajegan
Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh
penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila
penelitian yang sama dilakukan kembali.23
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam menyusun pembahasan penelitian,
sistematika disusun kedalam empat bab, yaitu:
Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat
penelitian.
Bab II menjelaskan tentang paparan mengenai teori-teori yang
digunakan, meliputi: Strategi Pemasaran, Sistem Penjualan Titip Jual
(Konsinyasi) dan Daya Saing.
Bab III menjelaskan tentang paparan data mengenai home industri
Dwi Asih Roti dan data yang dibutuhkan untuk menjelaskan rumusan masalah
meliputi: gambaran umum lokasi penelitian dan home industri, data mengenai
sistem penjualan titip jual pada home industri Dwi Asih Roti dan dampak
sistem penjualan titip jual dalam meningkatkan daya saing pada home industri
Dwi Asih Roti.
Bab IV menjelaskan tentang hasil data yang diperoleh sesuai dengan
rumusan masalah yang kemudian dianalisis dengan teori yang relevan, yaitu
analisis sistem strategi pemasaran titip jual dan dampak sistem strategi
pemasaran titip jual dengan teori strategi pemasaran, sistem jual titip dan daya
saing.

23 Ibid,.
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Bab V merupakan akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan
dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat digunakan untuk kemajuan
usaha.

BAB II
STRATEGI PEMASARAN, SISTEM PENJUALAN KONSINYASI
(JUAL TITIP), DAN DAYA SAING
A. Strategi Pemasaran
1. Pengertian dan Konsep Strategi
Menurut Stoner, Freeman, dan Gillbert, Jr. konsep strategi dapat
didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu
(a) Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan
(intends to do)
(b) Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan
(eventually does).
Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan
sebagai suatu program yang digunakan untuk menentukan dan
mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna
yang tergantung dari strategi ini adalah bahwa para manajer
memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan
strategi organisasi. Dalam lingkungan yang turbulen dan selalu
mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak diterapkan.24
Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan
sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya
sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki

24 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran.., 3.
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strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara
eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat
reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap
lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.
Pernyataan strategi secara eksplisit

merupakan

kunci

keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi
memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep
strategi tidak jelas maka keputusan yang diambil akan bersifat
subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan
yang lain.25
Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk
mencapai tujuan tersebut. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai
tujuan yang sama, tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan
tersebut dapat berbeda. Jadi, strategi ini dibuat berdasarkan suatu
tujuan.26
2. Pengertian dan Konsep Strategi Pemasaran
Setiap fungsi memberikan kontribusi tertentu pada saat
penyusunan strategi pada level yang berbeda. Pemasaran merupakan
fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan
eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas
terhadap lingkungan eksternal tersebut. Oleh karena itu pemasaran
memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi.
Dalam peranan strateginya, pemasaran mencakup setiap usaha
untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya
25 Ibid., 4.
26 Basu Swasta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Sosial (Yogyakarta:
Liberty, 1983), 67.
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dalam rangka mencari pemecahan atas masalah penentuan dua
pertimbangan pokok, yaitu:
a. Bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis
apa yang dapat dimasuki di masa mendatang.
b. Bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan
dengan sukses dalam lingkungan kompetitif atas dasar perspektif
produk, harga, promosi, dan distribusi (bauran pemasaran) untuk
melayani pasar sasaran.
Dalam konteks penyusunan strategi, pemasaran memiliki dua
dimensi, yaitu dimensi saat ini dan dimensi masa yang akan datang.
Dimensi saat ini berkaitan dengan hubungan yang telah ada antara
perusahaan dengan lingkungannya. Sedangkan dimensi masa yang
akan datang mencakup hubungan di masa yang akan datang yang
diharapkan akan dapat terjalin dan program tindakan yang diperlukan
untuk mencapai tujuan tersebut.27
Strategi pemasaran merupakan pernyataan (baik secara implisit
maupun eksplisit) mengenai suatu merek atau lini produk dalam
mencapai tujuannya. Sementara menurut Tull dan Kahle sebagaimana
dikutip oleh Fandy Tjiptono mendifinisikan strategi pemasaran sebagai
cara dalam mengembangkan keunggulan bersaing yang
berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program
pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut.
Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya
dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar
27 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran .., 5.
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sasaran, positioning, elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran
pemasaran. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi
bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu
organisasi.28
Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar
atau segmen pasar yang dijadikan target oleh seorang pengusaha. Oleh
karena itu strategi pemasaran merupakan kombinasi dari bauran
pemasaran yang akan diterapkan oleh pengusaha untuk melayani
pasarnya. Bauran pemasaran ini haruslah diatur sedemikian rupa
sehingga akan dapat berfungsi sebagai senjata yang tepat dalam
pertandingannya di pasar melawan pesaing-pesaingnya. Oleh karena
itu maka senjata itu harus disesuaikan dengan keadaan pasar serta
kondisi persaingan yang dihadapinya.
Menetapkan target pasar yang menarik merupakan bagian yang
utama bagi seorang bisnisman, sebab kadang-kadang kita tidak perlu
harus melayani kebutuhan semua orang atau semua segmen. Agar
berhasil justru kita dapat menitikberatkan pada sebagian saja dari
konsumen, akan tetapi yang cukup luas dan kemampuannya tinggi di
mana mereka itu akan bersedia untuk membayar tinggi atas pelayanan
kebutuhan mereka tersebut. Tidak semua orang bersedia membayar
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Orang-orang yang
mempunyai kebutuhan meskipun jumlah mereka banyak, akan tetapi
apabila tidak bersedia atau tidak memiliki kemampuan untuk
28 Ibid., 6.
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membayar terhadap kebutuhan mereka, bukanlah potensi pasar yang
baik.
Oleh karena itu kita harus mensegmentasikan pasar dan
kemudian memilih segmen mana yang potensial untuk dijadikan target
atau sasaran atau sasaran pasar kita. Hal inilah yang dimaksud target
marketing, yang dapat kita lakukan dengan segmentasi pasar dan
kemudian kita pilih segmen pasar tertentu yang kita jadikan sasaran
atau target. Sasaran pasar yang cukup menarik akan merupakan
kesempatan pasar atau market opportunity.
Kesempatan dari suatu perusahaan merupakan sasaran yang
dapat dijangkau oleh faktor-faktor atau sasaran yang dimiliki oleh
perusahaan. Sasaran yang berada diluar jangkauan sarana produksinya
bukanlah merupakan kesempatan yang baik baginya. Oleh karena itu
strategi pemasaran yang baik harus memadukan antara potensi pasar
dengan keterbatasan sarana yang kita
miliki.29

3. Fungsi Strategi Pemasaran
Supriyono didalam Abdurrahman

mengemukakan

manfaat

strategi pemasaran sebagai berikut :
a. Mengantisipasi masalah kesempatan masa depan pada kondisi
perusahaan yang berubah dengan cepat.
b. Memberikan tujuan dan arah perusahaan pada masa depan yang
dengan jelas kepada semua karyawan.
29 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: BPFEYOGYAKARTA, 2017), 163-164.
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c. Membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan
kurang beresiko.
d. Memberikan informasi

pada

manajemen

puncak

dalam

merumuskan tujuan akhir dan perusahaan dengan memerhatikan
etika masyarakat dan lingkungannya.
e. Membantu praktik-praktik manajer. 30
4. Tujuan Strategi Pemasaran
Sebuah perusahaan yang didikan memiliki tujuan utama, yaitu
untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, pertumbuhan pada
perusahaan atau peningkatan pangsa pasar. Di dalam pandangan
konsep pemasaran, tujuan perusahaan ini dapat dicapai melalui
keputusan

konsumen.

Keputusan

konsumen

diperoleh

setelah

kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui kegiatan
pemasaran yang terpadu.
Tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah manajemen
pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi
berbagai persoalan, karena adanya perubahan dalam cirri-ciri pasar
dewasa ini yang cenderung berkembang. Perubahan tersebut terjadi
antara lain karena pertambahan jumlah penduduk, pertambahan daya
beli

masyarakat,

komunikasi,

peningkatan

perkembangan

dan

meluasnya

teknologi,

dan

hubungan

perubahan

atau
faktor

lingkungan pasar lainnya. Kotler mengemukakan bahwa pemasaran
mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling
memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepntingan utama
pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka mendapatkan serta
30 Nurhayani dan Deni Sunaryo, Strategi Pemasaran Kontemporer (Pasuruan:
CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 20.
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mempertahankan referensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang
mereka.31
B. Sistem Penjualan Konsinyasi (Titip Jual)
Pada umumnya jumlah pelanggan atau calon pelanggan yang ada pada
setiap daerah/wilayah adalah terbatas jumlahnya. Oleh karena itu usaha untuk
meningkatkan volume penjualan tidak akan mencapai hasil yang maksimal
apabila tidak disertai dengan usaha untuk memperluas daerah pemasaran itu
sendiri. Untuk meningkatkan atau memperluas daerah pemasaran dapat dilakukan
dengan berbagai macam cara, seperti: konsinyasi (penjualan titip jual),
pembukaan agen penjualan serta pembukaan kantor cabang.32
1. Pengertian Konsinyasi
Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu
pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada
pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi (tertentu).33
Yang dimaksud dengan konsinyasi (consignment) adalah
pemindahan (penitipan) barang dari pemilik kepada pihak lain untuk
dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam
perjanjian. Pemilik barang atau pihak yang menitipkan barang
dinamakan pengamat (consigner), sedangkan pihak yang dititipi
barang dinamakan komisioner atau pedagang komisi (consignee).
Bagi pengamat barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk
dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu tersebut dinamakan
barang konsinyasi (consignment out). Walaupun barang konsinyasi
31 Kotler Philip dan Keller K Lane, Manajemen Pemasaran (New Jersey,
Prentice Hall, 2017), 15.
32 Suparwoto, Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian I (Persekutusn, Joint
Venture, Penjualan Angsuran Konsinyasi dan Hubungan Pusat-Cabang)...
33 Khusnatul Zulfa W, Akuntansi Keuangan Lanjutan (Ponorogo: UnmuhPonorogo Press, 2018), 111.
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tidak berada di perusahaan akan tetapi barang tersebut masih tetap
menjadi milik perusahaan. Bagi komisioner barang dari pihak lain
tersebut

dinamakan

barang

konsinyasi

atau

barang

titipan

(consignment in).
Walaupun barang tersebut berada di perusahaan akan tetapi
barang komisi bukan milik perusahaan.34 Ia pun tidak mempunyai
kewajiban

kepada

pertanggungjawabannya

pihak

pengamat

selain

daripada

atas

barang-barang

yang

diserahkan

kepadanya.35
Penjualan konsinyasi sendiri memiliki perbedaan dengan
penjualan biasa. Pada penjualan biasa, pada umumnya hak milik dari
barang telah berpindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual
kepada pembeli, sedangkan pada penjualan konsinyasi hak milik
barang tetap berada di tangan pengamat walaupun barang sudah
berada ditangan penjual. Hak milik baru berpindah tangan jika barang
telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya.
Perbedaan lain adalah dalam hal biaya operasi yang
berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan
biasa, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang
dijual ditanggung oleh pihak penjual, tetapi dalam penjualan
konsinyasi semua biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan
barang konsinyasi akan ditanggung oleh pengamat (pemilik barang).
Ketidakberpindahan hak milik dalam penjualan menjadi
kewajiban dan hak bagi pengamat, sedangkan agen akan menerima
34 Suparwoto, Akuntansi Keuangan Lanjutan.., 201-202.
35 Allan R. Drebin, Advance Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan), alih
bahasa oleh Freddy Saragih, d.k.k (Jakarta: Erlangga, 1994), 158.
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fee (komisi) dari transaksi penjualan barang yang telah laku atau
terjual. Kepemilikan atas hasil penjualan tersebut diaplikasikan
dengan penetapan harga dan komisi yang pasti bagi komisioner.
Sebagai penerima amanat, komisioner tidak diperbolehkan untuk
menggunakan uang hasil penjualan produk tersebut.36
2. Keuntungan Penjualan Konsinyasi
a. Keuntungan Bagi Pengamat (consigner)
Berikut beberapa keuntungan yang diperoleh oleh pengamat
dalam penjualan konsinyasi: 37
1) Konsinyasi atau penjualan titip jual sebagai cara produsen
atau distributor untuk memperluas daerah pemasarannya.
Terutama jika:
a) Barang yang diproduksi merupakan barang baru dan
belum dikenal oleh masyarakat.
b) Penjualan di waktu sebelumnya tidak menguntungkan
bagi agen penjual.
c) Membutuhkan investasi yang besar, jika agen harus
membeli produk tersebut. Dikarenakan harganya yang
begitu mahal.
d) Produk tersebut tidak bertahan lama dan penjual
bersedia membeli jika risiko kerugian ditanggung
pihak lain.
2) Pengamat dapat memperoleh spesialis penjualan, terutama
untuk penjualan gandum, ternak, dan hasil bumi. Imbalan
untuk jasa seperti seringkali berupa komisi, yang dapat

36 Elabe Pinti, ”Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan
Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau
Menurut Ekonomi Islam,” Skripsi.., 35.
37 Allan R. Drebin, Advance Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan) alih
bahasa oleh Freddy Saragih, d.k.k.., 158-159.
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berupa persentase harga jual atau dapat juga berupa
jumlah yang tetap untuk setiap unit barang yang terjual.
3) Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan
oleh pihak pengamat yang masih menjadi pemilik barang
ini. Pengendalian ini sulit atau bahkan tidak mungkin
dilakukan apabila barang ini dijual kepada agen penjual.
4) Jaminan akan kembalinya barang terjamin.
Apabila barang yang dititipkan tidak terjual atau
komisioner bangkrut maka barang konsinyasi akan
diterima kembali oleh pengamat. Kreditur komisioner
tidak dapat menuntut barang titipan. Hal ini sangat
berbeda dengan barang yang dijual secara kredit.38
b. Keuntungan bagi Komisioner (Consignee)
Bagi komisioner ada beberapa keuntungan yang diperoleh
melalui penjualan konsinyasi, antara lain:
1. Komisioner tidak dibebani resiko menanggung rugi bila
gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.
2. Apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi
fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggungan
komisioner (hal ini sangat penting terutama bila barang
konsinyasi tersebut berupa buah-buahan atau produk
pertanian lainnya).
3. Kebutuhan modal kerja berkurang, sebab komisioner hanya
berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi
untuk pengamat. 39
3. Sistem Operasi Penjualan Konsinyasi
38 Suparwoto, Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1 (Persekutuan, Joint
Venture, Penjualan Angsuran Konsinyasi dan Hubungan Pusat-Cabang.., 202.
39 Allan R. Drebin, Advance Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan), alih
bahasa oleh Freddy Saragih, d.k.k.., 159.
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Dalam melaksanaan penjualan konsinyasi, pengamat dan
komisioner harus membuat kontrak perjanjian terlebih dahulu. Adapun
dari isi kontrak perjanjian tersebut, antara lain:
a. Beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung
oleh pengamat. Misalnya seperti beban pengangkutan, beban
reparasi, beban kuli, beban sewa gudang dan lain sebagainya.
b. Kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit yang harus
dijalankan oleh komisioner atas instruksi dari pengamat.
c. Komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamat
kepada komisioner.
d. Laporan pertanggungjawaban oleh komisioner kepada pengamat
yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah
terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut.
e. After sales servis (garansi) yang harus ditanggung oleh
pengamat atas barang-barang yang telah dijual oleh komisioner.
f. Hal-hal yang lainnya yang dianggap perlu oleh kedua belah
pihak. 40
4. Hak dan Kewajiban dari komisioner (Consignee)
a. Hak Pihak Komisioner (Consignee)
Komisioner (consignee) memiliki beberapa hak dalam
penjualan konsinyasi ini, antara lain:
1) Pihak komisioner (consignee)
memperoleh

penggantian

atas

memiliki

hak

untuk

pengeluaran

yang

dibutuhkan/dilakukan berkaitan dengan barang konsinyasi
dan juga memiliki hak untuk mempeloreh imbalan atas
penjualan barang konsinyasi. Pengeluaran yang dibutuhkan
pihak komisioner (consignee) tergantung pada sifat barang
40 Utoyo Widayat, Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal
(Jakarta: LPPE UI, 1999), Ed. Revisi, 126-127.
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konsinyasi dan biasanya meliputi pengangkutan, asuransi,
pajak, penyimpanan, penanganan, reparasi di bawah garansi,
dan beban lainnya yang biasanya ditanggung oleh pihak
pengamat (consignor).
2) Pihak komisioner (consignee)

memiliki

hak

untuk

menawarkan garansi atas barang konsinyasi yang dijual, dan
sementara itu untuk pihak pengamat (consignor) terikat pada
syarat pemberian garansi seperti ini.41

b. Kewajiban Pihak Komisioner (Consignee)
Sebagai penerima amanat dalam penjualan konsinyasi
(pihak yang dititipi barang atau produk oleh perusahaan),
komisioner (consignee) memiliki beberapa kewajiban yang harus
dipenuhi, antara lain:
1) Pihak komisioner (consignee) harus melindungi barangbarang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai
dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. Jika pihak
konsinyi telah menerima instruksi khusus, maka ia harus
melaksanakannya dengan baik untuk menghindari kewajiban.
2) Pihak komisioner (consignee) harus menjual barang
konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan atau jika tidak
ada ketentuan mengenai harga, ia harus menjualnya dengan
harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik.

41 Allan R. Drebin, Advance Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan), alih
bahasa oleh Freddy Saragih, d.k.k.., 159-160.
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3) Pihak komisioner (consignee) harus memisahkan barang
konsinyasi dengan barang dagangan yang lainnya. Jika
pemisahan fisik ini tidak dapat dilakukan, maka barang
konsinyasi ini harus diberi tanda khusus atau diselenggarakan
catatan yang memungkinkan untuk menetapkan dengan
segera barang konsinyasi ini. 42
4) Pihak komisioner (consignee) harus mengirimkan laporan
berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi.
Laporan ini berisi informasi mengenai barang konsinyasi
yang diterima, barang konsinyasi yang dijual, harga jual,
biaya penjualan, jumlah yang terhutang, dan jumlah (uang)
yang dikirimkan.43
C. Daya Saing
1. Konsep dan Pengertian Daya Saing
Daya saing sendiri adalah suatu konsep yang merujuk pada
komiten terhadap pasar untuk kasus perusahaan atau industri dan
keberhasilan dalam persaingan internasional dalam kasus Negara.
Keunggulan bersaing bertujuan untuk membentuk suatu dinding
penghalang agar pesaing tidak dapat meniru keunggulan bersaing
sehingga perusahaan mampu meraih keuntungan dan manfaat sumber
daya yang mereka miliki. Dalam berbagai kepustakaan, bahasan
konsep daya saing dapat ditinjau pada tiga tingkatan.
a. Negara atau nation
b. Industri atau kelompok industri
c. Perusahaan atau firma
42 Ibid,.
43 Ibid,.
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Daya saing adalah gambaran bagaimana suatu bangsa
termasuk perusahaan-perusahaan dan sumber daya manusianya
mengendalikan kekuatan kompetensi yang dimilikinya secara terpadu
guna mencapai kesejahteraan dan keuntungan.44
Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan
kinerja perusahaan, sub-sektor atau Negara untuk menjual dan
memasok barang dan atau jasa yang diberikan dalam pasar. Daya saing
sebuah Negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap
perusahaan. Sedangkan pada level perusahaan, daya saing dibentuk
dengan cara melalukan proses penciptaan nilai tambah (value added
creation) secara berkesinambungan. Kemampuan perusahaan yang
dimaksud dari uraian diatas adalah:
a.
b.
c.
d.

Kemampuan memperkokoh pangsa pasarnya,
Kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya,
Kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti,
Kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan.
Daya saing adalah produktivitas yang didefinisikan sebagai

output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Daya saing ditentukan oleh
keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada
tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita sebut
keunggulan kompetitif.
Selanjutnya, daya saing menjadi sesuatu yang sangat penting
yang dibagi menjadi tiga hal sebagai berikut:
a. Mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri,
44 Zuhal, Knowledge and Innovation Platform Kekuatan Daya Saing (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 15.
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b. Dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks
regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga
pertumbuhan ekonomi meningkat,
c. Kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan
efisiensi. 45
Pemaknaan daya saing pada tiap tingkatan saling terkait secara
erat. Daya saing perusahaan merupakan elemen pembentuk daya saing
tingkat industri, daerah atau Negara. Di pihak lain, berbagai kondisi dan
faktor yang ada pada suatu industri, daerah atau Negara membentuk
konteks bagi perkembangan daya saing perusahaan dalam industri dan
di wilayah bersangkutan.
Keunggulan kompetitif berkelanjutan atau daya saing juga
berlaku pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama ini,
UMKM telah terbukti memberikan sumbangan yang signifikan
terhadap perkembangan perekonomian suatu bangsa. Fenomena ini
tidak saja terjadi di Negara berkembang, melainkan juga di Negara
maju ketika hasil kajian menunjukkan sebagian besar kajian daya saing
berada pada tataran strategi atau kinerja pelaku UMKM.46
Menurut studi ini, daya saing memiliki tiga karakteristik, yakni
potensi, proses, dan kinerja. Selain tiga karakteristik tersebut, daya
saing juga dicirikan oleh orientasi jangka panjang, kontrolabilitas,

45 Susi Desmaryani, Wirausaha dan Daya Saing (Sleman: Penerbit Deepublish,
2019), 116-117.
46 Rachma Fitriani, Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah
Riset Tindakan Berbasis Soft System Metholdogi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2015), 10-11.
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relativitas, dan dinamika. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa ada
tiga aspek penting yang mempengaruhi daya saing UMKM, yakni:

(a) Faktor-faktor internal perusahaan;
(b) Lingkungan eksternal;
(c) Pengaruh dari pengusaha/pemilik usaha
Daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari daya saing
dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dalam
gilirannya, daya saing dari perusahaan tersebut ditentukan oleh banyak
faktor, tujuh diantaranya yang sangat penting adalah: keahlian atau
tingkat pendidikan pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal,
sistem organisasi dan manajemen yang baik, ketersediaan teknologi,
ketersediaan informasi, dan ketersediaan input-input lainnya seperti:
energi, bahan baku dan lain-lain.
Di antara faktor-faktor tersebut, yang paling krusial adalah
SDM dan teknologi. Yang masuk dalam kategori SDM adalah keahlian
pekerja dan pengusaha itu sendiri. Keahlian pekerja tidak hanya dalam
teknik produksi antara lain desain produk dan proses produksi, tetapi
juga teknik pemasaran dan dalam penelitian dan pengembangan (R &
D).47 Sedangkan keahlian pengusaha, terutama adalah wawasan bisnis
dan yang dimaksud di sini adalah wawasan mengenai bisnisnya dan
juga lingkungan eksternalnya. Wawasan pengusaha yang luas juga
47 Risman Sikumbang, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2017), 191-199.
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sangat penting bagi inovasi, dan bukan lagi rahasia umum bahwa
inovasi merupakan kunci utama daya saing. Sedangkan dari aspekaspek eksternal yang menyangkut kinerja perusahaan adalah terutama
volume produksi, pangsa pasar, dan orientasi pasar.
2. Indikator Daya Saing
Untuk mengukur daya saing dari suatu perusahaan, cukup
banyak alat ukur yang dapat digunakan, yang pada umumnya
mengandalkan data sekunder. Sebagian dari indikator-indikator
tersebut dapat juga digunakan untuk mengukur tingkat daya saing dari
sebuah produk. Karena memang tingkat daya saing dari sebuah
produk mencerminkan tingkat daya saing dari perusahaan yang
membuatnya, atau tingkat daya saing dari sebuah perusahaan
mendorong atau menentukan daya saing yang dibuatnya.
Dibawah ini merupakan indikator-indikator dari daya saing itu
sendiri, yaitu:48
a. Nilai omset
Sebuah perusahaan yang nilai omsetnya terus meningkat, yang
artinya ada permintaan pasar terhadap produknya, adalah
perusahaan yang berdaya saing tinggi. Semakin tinggi daya saing
dari sebuah perusahaan, semakin laku produk yang dihasilkan
perusahaan itu, semakin besar produksi dan penjualannya. Omset
meningkat dilihat dari kenaikan volume penjualan, bukan dari
kenaikan harga penjualan.
48 Ibid,.
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b. Profit
Perusahaan yang bisa mendapatkan keuntungan atau yang
keuntungan bisa meningkat adalah perusahaan yang berdaya
saing. Artinya, semakin besar daya saing dari sebuah perusahaan,
semakin tinggi keuntungannya, dengan asumsi faktor-faktor lain
tetap tidak berubah.
c. Tingkat pendidikan rata-rata pekerja dan pengusaha
Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata pekerja di suatu
perusahaan semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut. Untuk
UMKM, terutama UMK, pendidikan pengusaha juga sangat
penting (berbeda dengan UB), karena di UK pada umumnya
pengusaha/pemilik usaha terlibat dalam hampir semua kegiatan
bisnis di dalam perusahaan.49
d. Jenis teknologi yang digunakan
Teknologi yang terkandung di dalam produk yang dihasilkan atau
teknologi yang digunakan dalam proses produksi juga tepat
digunakan sebagai salah satu indikator atau proksi dari daya saing
antara lain produktivitas, efisiensi, kualitas dan ketahanan atau
umur barang. Berarti setiap perusahaan yang menguasai dan
menggunakan teknologi paling tinggi dibandingkan perusahaan
yang tidak mengikuti progress teknologi.
e. Produktivitas
Indikator ini bisa dijabarkan dalam berbagai rasio. Untuk
produktivitas, bisa parsial, misalnya, produktivitas tenaga kerja

49 Ibid,.
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atau produktivitas modal, atau bisa total dari semua input yang
digunakan.50

BAB III
SISTEM PENJUALAN TITIP JUAL PADA HOME INDUSTRI
DWI ASIH ROTI
A. Gambaran Umum Home Industri Dwi Asih Roti

50 Ibid,.
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Desa Kalimalang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo, yang mempunyai luas wilayah 130 Ha. Jarak Desa
Kalimalang dari pusat-pusat pemerintahan, sebagai berikut:
1. Jarak dari ibu kota Kabupaten : 4 km
2. Jarak dari ibu kota Kecamatan : 8 km
3. Jarak dari ibu kota Provinsi : 200 km
Sedangkan batas-batas wilayah Desa Kalimalang adalah sebagai
berikut:
1. Sebelah Utara, Desa Kalimalang berbatasan dengan Desa Gandu
2. Sebelah Selatan, Desa Kalimalang berbatasan dengan Desa Ngrandu
Kecamatan Kauman
3. Sebelah Timur, Desa Kalimalang berbatasan dengan Kelurahan Paju
4. Sebelah Barat, Desa Kalimalang berbatasan dengan Desa Karanglo
Lor.51
Dwi Asih Roti beralamat di Dukuh Sragi Lor, Desa Kalimalang,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Ibu Sunarsih mendirikan
usaha berada di kawasan Sentra Industri Roti Kecil Desa Kalimalang,

51 Kementerian Dalam Negeri, “Kementerian Dalam Negeri Direktoral Jenderal
Bina Pemerintah Desa Jumlah Penduduk Dan Kepala Keluarga,”, dalam
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/ , (diakses pada tanggal 13 Mei
2019, jam 9.43).
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Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang sentra industri kecil
tersebut berdiri di bawah naungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro (Perdakum) Kabupaten Ponorogo.
Home industri pembuatan roti ini terletak di Dukuh Sragi Lor,
Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ada banyak
sekali, lebih dari dua home industri yang ada di desa ini. Dan obyek
penelitian ini adalah home industri pembuatan roti Dwi Asih Roti milik
ibu Sunarsih. Home industri Dwi Asih Roti tergabung ke dalam kelompok
Kartini bersama home industri lainnya yang ada di Dukuh Sragi Lor, Desa
Kalimalang, Kecamatan Sukorejo ini.52
Dwi Asih Roti milik ibu Sunarsih berdiri sejak tahun 1996. Ibu
Sunarsih mendirikan usaha ini dengan modal awal sebesar Rp.
1.000.000,00 yang diperolah dari modal pinjaman dari Bank BRI. Ibu
Sunarsih hanya menggunakan modal dari pinjaman tidak menggunakan
modal dari pribadi. Alasan ibu Sunarsih mendirikan usaha ini adalah
berawal dari diadakannya pelatihan pembuatan roti dari dinas
pemerintahan oleh ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesekahteraan Keluarga),
setelah diadakannya pelatihan pembuatan roti tersebut ibu Sunarsih
tertarik untuk mendirikan usaha home industri pembuatan roti untuk
menambah penghasilan keluarganya.
Dimana kebutuhan hidup sendiri yang semakin hari semakin terus
bertambah dan apabila hanya mengandalkan dari penghasilan suami maka
akan kurang. Yang pada awalnya ibu Sunarsih ini hanya seorang ibu
52 “Sunarsih, Observasi, 19 Juni 2019”
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rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Dengan berdirinya home
industri ini terbukti dapat menambah penghasilan dari ibu Sunarsih,
bahkan home industri menjadi salah satu mata pencaharian dari keluarga
ibu Sunarsih.
Karena dengan home industri ini perekonomian keluarga dari ibu
Sunarsih menjadi membaik. Yang dahulunya beliau tidak memiliki
kendaraan roda empat, sekarang beliau memilikinya. Kendaraan roda
empat digunakan ibu Sunarsih untuk menghantarkan roti ke bakul-bakul.
Beliau juga mengajak semua anggota keluarganya untuk terlibat dalam
usaha yang beliau dirikan tersebut, mulai dari suami dan anak beliau
libatkan ke dalam home industri Dwi Asih Roti ini.53
Seiring dengan berjalannya waktu, usaha yang ibu Sunarsih dirikan
terus berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat. Roti yang
diproduksi oleh ibu Sunarsih antara lain: roti goreng, donat, roti kukus, roti
isi pisang, roti putu ayu, roti malvines, roti onde-onde, dan cake waru.
Dwi Asih roti memasarkan produknya disekitaran kota Ponorogo.
Ibu Sunarsih menjual roti-roti yang diproduksinya dengan sistem
jual titip, yaitu roti tersebut dititipkan pada bakul-bakul yang berjualan
dipasar-pasar tradisional. Para bakul-bakul tersebut berjualan di pasar
Balong, pasar Jambon, pasar Bungkal, pasar Ngebel, pasar Slahung dan
pasar Ngrayun. Ibu Sunarsih sendiri menggunakan pemasaran titip jual ini
sejak awal dari berdirinya home industri Dwi Asih Roti ini. Jadi ibu
Sunarsih sendiri memasarkan produknya dilingkup Ponorogo saja.
53 “Sunarsih, Observasi, 19 Juni 2019”
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Di bawah ini merupakan struktur organisasi dari home industri Dwi
Asih Roti :54
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Home Industri Dwi Asih Roti
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Bagan 2 : Struktur Organisasi Dwi Asih Roti

Berikut dibawah ini merupakan visi dan misi dari home industri
Dwi Asih Roti :
Visi
“Menyediakan produk roti yang berkualitas tinggi namun dengan harga
yang terjangkau dan dapat bersaing serta memberikan pelayanan yang
memuaskan kepada konsumen”.
Misi
1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar home industri
Dwi Asih Roti.
54 “Sunarsih, Wawancara, 22 Mei 2019”
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2. Menumbuhkan ketrampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai
performa operasional yang maksimal.55
Untuk mencapai visi dan misi dari home industri Dwi Asih Roti
adalah dengan terus meningkatkan keterampilan para pekerja dari home
industri Dwi Asih Roti yaitu semua pekerja diharuskan untuk menguasai
semua hal dalam pembuatan produk atau roti. Jika para pekerja terampil
dan telah menguasai maka kualitas dari produk yang dihasilkan akan terus
konsisten. Dan para pekerja pun memiliki tanggung jawab sepenuhnya
terhadap tugas yang diberikan oleh pemilik kepada pekerja.
Walaupun perusahaan sendiri sudah berdiri sangat lama, maka
kualitas produk yang dihasilkan akan tetap sama sampai seterusnya.
Dilihat dari tertariknya para bakul yang berjualan di pasar tradisional yang
dengan sukarela meminta untuk menjual produk dari pihak home industri
Dwi Asih Roti. Karena melihat banyaknya orang yang minat dan
membutuhkan produk yang diproduksi oleh home industri Dwi Asih Roti.
Para pekerja yang bekerja pada home industri Dwi Asih Roti adalah
masyarakat sekitar tempat home industri Dwi Asih Roti ini berdiri.
Produk yang dipasarkan oleh ibu Sunarsih atau home industri Dwi
Asih Roti ditujukan untuk semua kalangan, baik yang tua, muda maupun
anak-anak, karena perusahaan ingin memenuhi semua permintaan
konsumen. Konsumen yang dibidik adalah konsumen yang menginginkan
kualitas namun dengan harga yang terjangkau, agar dapat dinikmati oleh
55 “Sunarsih, Wawancara, 16 September 2019”
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semua kalangan baik golongan bawah, menengah maupun atas. Home
industri Dwi Asih memberikan produk roti dengan kualitas dan rasa yang
selalu konsisten yang cocok digunakan untuk sajian maupun hidangan
dalam berbagai hidangan dengan jenis yang sangat beragam.
Yaitu selalu menjaga rasa agar para konsumen tidak berpindah ke
produk yang lain. Home industri Dwi Asih Roti merupakan solusi yang
tepat untuk orang-orang yang tidak ingin ribet untuk membuat sendiri
dalam menghidangkan makanan untuk para tamunya dalam berbagai
acara baik formal maupun non formal dengan kualitas yang baik dan tidak
kalah dengan yang lainnya, harga yang dipatok pun terjangkau sama
dengan yang lainnya. 56
Dari segi bauran pemasaran, produk yang dihasilkan home industri
Dwi Asih Roti terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu mulai dari roti yang
dikukus, digoreng dan dioven. Harga yang dipatok home industri Dwi
Asih Roti pun sangat terjangkau yaitu Rp. 800,00 untuk dijual dengan
dititipkan, yang dengan harga tersebut sangat dijangkau oleh semua
kalangan. Namun ketika ditangan pihak yang dititipi harganya berbeda
namun masih tetap terjangkau. Harga ketika barang sudah ditangan pihak
bakul adalah Rp. 1000,00, harga tersebut sudah disepakati oleh kedua
belah pihak.
Tempat lokasi untuk penjualan titip jual sendiri sangat strategis
yaitu berada di pasar-pasar tradisional yang ada di Kecamatan Pinggiran
56 “Sunarsih, Wawancara, 16 September 2019”
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Kota Ponorogo atau hampir perbatasan dengan kota lain, yang pasar
sendiri adalah pusat keramaian yaitu tempat bertemunya penjual dan
pembeli, yang banyak orang datang ke tempat tersebut untuk membeli
kebutuhan yang konsumen butuhkan. Tidak hanya itu, para bakul yang
menjual roti dari home industri Dwi Asih Roti tidak hanya berjualan pada
satu pasar saja dalam suatu kecamatan tersebut, tetapi mereka bisa
berjualan pada lebih dari dua pasar yang ada pada suatu kecamatan
tersebut. Ibu Sunarsih memasarkan produknya dengan strategi pemasaran
titip jual, yaitu ibu Sunarsih menitipkan produknya kepada para bakul
yang berjualan dipasar tradisional. maka dengan bantuan para bakul juga
secara langsung membantu home industri Dwi Asih Roti untuk
memasarkan usahanya melalui mulut ke mulut.57
B. Sistem Penjualan Titip Jual pada Home Industri Dwi Asih Roti
Home industri Dwi Asih Roti yang bergerak dibidang makanan atau
pangan yaitu pembuatan roti basah baik yang dikukus, digoreng maupun dioven,
yang menerapkan sistem penjualan titip jual dalam memasarkan produknya. Pada
awal berdirinya usaha ini beliau tidak menawarkan produknya kepada bakul-bakul
yang berjualan dipasar tradisional. Karena pada awal pendirian usaha beliau tidak
memiliki pikiran untuk menggunakan sistem penjualan titip jual yang dimana
strategi pemasaran ini melibatkan pihak lain untuk memasarkan ataupun
menjualkan produk yang telah dibuat, beliau lebih memilih untuk menjualnya
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sendiri. Melainkan para bakul-bakul tersebut datang sendiri kepada ibu Sunarsih
untuk menjualkan produknya. Kata ibu Sunarsih
“Waktu itu saya jualan sendiri dipasar tradisional, kemudian seorang bakul
menghampiri saya dan berkata roti mu aku jualkan, kamu dirumah saja membuat
roti”.
Kemudian pemilik home industri Dwi Asih Roti menerima
penawaran tersebut dan berjalan hingga sekarang. Produk yang dihasilkan
oleh home industri Dwi Asih Roti antara lain terdiri dari berbagai makanan
atau jajanan pasar seperti roti goreng, donat, roti kukus, roti isi pisang, roti
putu ayu, roti malvines, roti onde-onde, cake waru dan lain sebagainya.
Pada tahun 1999 adalah awal mula dari home industri Dwi Asih
Roti menggunakan sistem penjualan titip jual. Pada awal mula
menggunakan sistem penjualan titip jual, bakul yang bekerjasama dengan
home industri Dwi Asih Roti berjumlah tiga bakul. Dimana ketiga bakul
tersebut berjualan pada pasar tradisional yang berada di Kecamatan
Bungkal dan Ngrayun. Semakin lama jumlah bakul yang bekerja sama
dengan beliau terus bertambah, yang sekarang jumlahnya menjadi delapan
bakul. Para bakul tersebut berjualan pada pasar tradisional yang ada di
Kecamatan Bungkal, Ngrayun, Balong, Slahung, Jambon dan Ngebel.58
Sebelum menggunakan sistem penjualan titip jual pemasaran home
industri Dwi Asih Roti hanya melingkupi pasar-pasar tradisional yang ada
di kecamatan bungkal dan Balong, yaitu pada waktu itu home industri Dwi
Asih Roti ini memasarkan sendiri produknya tanpa ada bantuan dari pihak
lain. Namun sekarang ini hampir mencakup seluruh wilayah kota
58 “Sunarsih, Wawancara, 16 September 2019”
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Ponorogo, yaitu pasar-pasar tradisional yang ada di Balong, Jambon,
Bungkal, Ngebel, Slahung dan Ngrayun.
Tidak hanya itu, bahkan sekarang ini banyak bakul-bakul dari luar
kota yang juga mengambil roti milik ibu Sunarsih ini untuk dijual kembali
di kotanya seperti Kota Wonogiri dan Kota Solo. Para bakul-bakul yang
dari luar Kota Ponorogo tersebut, tidak mengambil roti langsung pada
home industri Dwi Asih Ponorogo, namun mengambil dari pihak bakul
yang dititipi oleh home industri Dwi Asih Roti yang berjualan dipasar
tradisional yang ada di Ponorogo. Secara tidak langsung pemasaran home
industri Dwi Asih Roti ini juga mencakup wilayah yang ada pada luar
Kota Ponorogo. 59
Home industri Dwi Asih Roti memilih untuk menerapkan sistem
penjualan titip jual dengan alasan, waktu yang beliau memiliki sangat
terbatas. Dimana beliau tidak mampu jika harus memasarkan produknya
sendiri, karena terkendala waktu yang beliau memiliki, yang disibukkan
dengan proses produksi roti itu sendiri. Dan dengan diterapkannya sistem
penjualan titip jual ini pada home industri Dwi Asih Roti sangat
menguntungkan. Apalagi sekarang ini jumlah bakul yang bekerja sama
dengan belaiu banyak, jumlah roti yang diproduksi pun semakin
bertambah banyak seiring dengan bertambahnya jumlah bakul yang
bekerja sama dengan home industrinya. 60
Beliau lebih memilih menitipkan produknya pada bakul-bakul yang
berjualan dipasar adalah karena dipasar sendiri tempat bertemunya antara pembeli
dan penjual. Yang mana para pembeli tersebut bisa saja membeli roti tersebut
59 “Nur, Wawancara, 16 September 2019”.
60 “Sunarsih, Wawancara, 11 Juli 2019”
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dalam jumlah sedikit untuk dikonsumsi sendiri atau bisa saja membeli roti dengan
jumlah yang banyak yang kemudian dijual kembali. Sehingga dari penjelasan
diatas roti tersebut dapat terjual dengan jumlah yang banyak. Dan sebelum
menggunakan sistem penjualan titip jual beliau sendiri juga menjual produknya di
pasar-pasar tradisional yang bukan diarea pusat Kota.
Adapun dibawah ini merupakan perjanjian-perjanjian penjualan titip
jual yang dibuat antara pihak home industri Dwi Asih Roti dengan pihak bakul,
sebagai berikut :
1. Harga
Untuk harga jual produk sendiri, home industri Dwi Asih Roti
menjual roti tersebut kepada para bakul dengan harga Rp. 800,00.
Harga tersebut belum termasuk keuntungan bagi pihak yang dititipi
produk dari home industri Dwi Asih Roti. Harga jual ketika ditangan
pihak yang dititipi ditentukan oleh pihak bakul, yaitu harganya sendiri
sebesar Rp. 1000,00 namun harga tersebut ditetapkan atas kesepakatan
bersama antara kedua belah pihak. 61
2. Komisi
Biaya komisi atau imbalan dari penjualan produk home industri
Dwi Asih Roti yang diberikan kepada pihak yang dititipi yaitu pihak
bakul adalah sebanyak 25% dari harga produk yang ditetapkan oleh
pihak home industri Dwi Asih Roti. Yaitu home Dwi Asih Roti
menjual produknya kepada pihak yang dititipi dengan harga Rp.
800,00 perroti dan kedua belah pihak menyepakati bahwa komisi
untuk pihak yang dititipi adalah sebesar 25% dari harga jual roti
61 “Sunarsih, Wawancara, 11 Juli 2019”

56

tersebut, sehingga harga jual produk menjadi Rp. 1000,00. Pemberian
komisi sebesar tersebut dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah
pihak dan diserahkan dari hasil penjualan produk.
3. Jumlah Produk yang Diserahkan
Jumlah produk atau roti yang diserahkan oleh Dwi Asih Roti
kepada pihak bakul adalah pihak home industri tidak mengharuskan
pihak bakul untuk mengambil roti dengan jumlah tertentu. Pihak bakul
menentukan sendiri berapa jumlah yang harus mereka ambil untuk
mereka jualkan. Serta pihak home industri tidak membatasi berapa
jumlahnya yang harus diambil oleh pihak bakul. 62
4. Penyerahan Hasil Penjualan dan Retur Penjualan
Waktu untuk pembayaran hasil penjualan berdasarkan wawancara
dengan pak Nur adalah para bakul mengatakan bahwa beliau semua
melakukan pembayaran hasil penjualan produk kepada pihak pemilik
produk yaitu pihak home industri Dwi Asih Roti setiap empat hari
sekali. Waktu pembayaran hasil penjualan tersebut dilakukan
bersamaan retur produk. Pelaksanaan kedua hal diatas dilakukan atas
perjanjian dan kesepakatan bersama antara pihak bakul dan pihak
home industri Dwi Asih Roti.63
Perjanjian titip jual yang dilakukan oleh home industri Dwi Asih Roti
dengan pihak bakul tidak secara tertulis, mereka melakukan perjanjian secara lisan
dan mengandalkan saling percaya antara kedua belah pihak, yang keduanya
diharapkan tidak mengingkari perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah
pihak.
62 “Nur, Wawancara, 16 September 2019”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa
home industri Dwi Asih Roti tidak menggunakan sistem penjualan titip jual sejak
awal berdirinya usaha. Namun strategi pemasaran ini diterapkan ketika pihak
bakul meminta sendiri kepada pihak home industri Dwi Asih Roti untuk
menjualkan produknya. Sistem penjualan titip jual tersebut diterapkan dengan
harga dan syarat yang diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak. Seiring
berjalannya waktu home industi sangat terbantu dengan diterapkannya sistem
penjualan titip jual ini. Dimana semakin disibukkannya dengan proses produksi
dan pihak home industri Dwi Asih Roti tidak mampu lagi untuk menjualkan
sendiri produknya karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Tidak hanya itu
jangkauan pemasaran dari home industri Dwi Asih Roti semakin meluas dengan
menggunakan sistem penjualan titip jual.
C. Dampak Sistem Penjualan Titip Jual pada Home Industri Dwi Asih
Roti
Pada mulanya home industri Dwi Asih Roti hanya menjual 300 roti
perhari, itupun beliau menjual sendiri produknya, tidak dengan menitipkan
produknya kepada para bakul. Setelah menggunakan penjualan titip jual,
kemudian penjualan meningkat menjadi 1000 roti perhari, dan sekarang ini
home industri Dwi Asih Roti bisa menjual sebanyak 2000 roti perharinya.
Bakul yang bekerja sama dengan pihak home industri Dwi Asih Roti, dulu
hanya tiga bakul. Kemudian bertambah menjadi depalan bakul sampai
sekarang ini.
Para bakul-bakul tersebut mengetahui usaha dari ibu Sunarsih
melalui teman-teman seprofesi dan tetangga yaitu dari mulut ke mulut.
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Dan sejak awal para bakul-bakul tersebut tidak ada yang berpindah ke
yang lain dalam mengambil produk. Mereka tetap mengambil produk dari
home industri Dwi Asih Roti sampai sekarang ini. Mereka juga mengambil
produk dari pihak lain, namun dengan jenis yang berbeda. Bahkan mereka
yang pertama menjualkan produk dari home industri Dwi Asih Roti,
mengajak dan menginformasikan home industri ini dan juga menjualkan
produk dari home industri ini.
Pada pembahasan berikutnya sudah dijelaskan mengenai indikator
dari daya siang yang terdiri dari beberapa indicator yaitu nilai omset,
keuntungan (profit), tingkat pendidikan rata-rata pekerja dan pengusaha,
teknologi yang digunakan dan produktivitas. Yang mana untuk mengatahui
dari sistem penjualan titip jual dalam peningkatan daya saing. Adapun
dibawah ini merupakan indikator dari daya saing sebagai berikut:
1. Nilai Omset
Omset home industri Dwi Asih Roti ketika belum menggunakan
sistem penjualan titip jual adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 per tahun.
Kemudian home industri Dwi Asih Roti beralih ke sistem penjualan
titip jual dan omzet yang diperoleh meningkat daripada sebelum
menggunakan dengan sistem penjualan titip jual yaitu omzet yang
diperoleh sebesar Rp. 24.000.000,00.64
2. Keuntungan (Profit)
Keuntungan home industri Dwi Asih Roti ketika belum
menggunakan sistem penjualan titip jual adalah sebesar Rp.
3.600.000,00 pertahun. Yaitu keuntungan tersebut beliau peroleh ketika
64 “Sunarsih, Wawancara, 11 Juli 2019”
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beliau menjual sendiri roti yang beliau produksi tanpa adanya bantuan
dari pihak lain. Karena pada saat itu hanya beliau sendiri saja yang
menjual produknya, berbeda dengan sekarang ini. Dimana setelah ada
bakul yang menawarkan diri untuk menjual produk dari home industri
Dwi Asih Roti, keuntungan home industri inipun meningkat cukup
banyak yaitu mencapai Rp. 9.600.000,00 pertahun. Dan sekarang ini
keuntungan yang beliau peroleh sebesar Rp. 12.000.000,00 pertahun.
Yaitu keuntungan tersebut home industri Dwi Asih Roti peroleh
dengan menggunakan sistem penjualan titp jual.65
3. Tingkat Pendidikan Rata-rata Pekerja dan Pengusaha
Selain itu ibu Sunarsih sendiri memiliki karyawan dengan latar
belakang pendidikan rata-rata yaitu SMA. Sedangkan ibu sunarsih
sendiri memiliki latar belakang pendidikan SMP. Karena UKM sendiri
identik dengan pemilik usaha ikut terjun langsung ke dalam usaha
maupun proses produksi. Sehingga pemilik sendiri dituntut untuk
memiliki wawasan yang luas .

Dibawah ini merupakan data dari

pendidikan terakhir para pekerja home industri Dwi Asih Roti:
Tabel 3.1
Data Pendidikan Terakhir Pekerja Home Industri
Dwi Asih Roti
No

Nama

Tingkatan Pendidikan
(tamat)

1.

Sunar

SD

2.

Hartini

SMP

3.

Fitri

SMA

4.

Pita

SMA
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5.

Sri

SMA

6.

Dwi

SMA

7.

Eni

SMA

Sumber: Wawancara dengan ibu Sunar
Dengan dimilikinya pekerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi
yaitu dapat membantu home industri Dwi Asih Roti dalam berinovasi
dalam produknya untuk dapat terus bersaing dipasaran. Tidak hanya
itu, pemilik usaha sendiri juga sering mengikuti pelatihan baik yang
diselenggarakan oleh pihak instansi pemerintahan maupun juga
swasta. Walaupun pendidikan pemilik usaha sendiri rendah. Tetapi
dengan

dimilikinya

keahlihan

yang

diperoleh

dari

pelatihan

menambah keunggulan kemampuan yang beliau miliki. Dari hal
tersebut dapat terus membantu keberlangsungan hidup perusahaan.66
4. Teknologi yang Digunakan
Teknologi yang digunakan untuk proses produksi pada home
industri Dwi Asih Roti semakin modern. Dimana pada awalnya alat
untuk mencampur adonan masih dilakukan secara manual, sekarang ini
home industri Dwi Asih Roti sudah mampu mencampur adonan
dengan menggunakan mesin yaitu yang dinamakan dengan mixser.
Kemudian oven yang digunakan sebelumnya masih oven yang sangat
sederhana dengan ukuran yang kecil, namun sekarang ini oven yang
digunakan semakin baik dengan kapasitas dalam satu kali oven mampu
menghasilkan banyak. Selanjutnya setiap roti yang akan dibuat
pastinya membutuhkan adonan dengan berat yang sama dengan satu
dan yang lainnya. Pada mulanya home industri Dwi Asih Roti tidak
66 “Sunar, Wawancara, 11 Juli 2019”
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memiliki alat tersebut, sekarang ini sudah memilikinya. Dengan
dimilikinya alat-alat diatas, maka dalam sekali produksi home industri
Dwi Asih Roti mampu menghasilkan banyak sekali produk, karena
waktunya lebih daripada proses produksi yang dilakukan secara
manual atau tanpa bantuan teknologi.
5. Produktivitas
Home industri Dwi Asih Roti mewajibkan kepada para pekerjanya
untuk dapat menguasai dalam pembuatan satu jenis roti maupun lebih
mulai dari barang mentah menjadi barang jadi. Dan hal tersebut
berlaku kepada setiap pekerja yang bekerja pada home industri Dwi
Asih Roti tanpa terkecuali. Tidak hanya itu, sistem kerja yang
diterapkan adalah borongan, jadi dalam satu hari para pekerja
diwajibkan untuk memenuhi jumlah produk yang harus diproduksi
pada hari itu. Sistem kerja ini tidak sejak awal diterapkan pada home
industri ini. Dimana dahulu para pekerja tidak memiliki tanggung
jawab yang sepenuhnya pada produk yang mereka produksi. Yang
mengakibatkan produksi tidak maksimal dan tidak selesai sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh pemilik usaha. Karena ketika
waktu sudah menunjukkan waktunya untuk pulang, tapi pada
kenyataannya malah proses produksi belum selesai.67
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa
dengan sistem penjualan titip jual sendiri omset yang didapat oleh home
industri Dwi Asih Roti meningkat daripada sebelum menggunakannya.
Begitupun dengan keuntungan yang didapat oleh home industri Dwi Asih
67 “Sunarsih, Wawancara, 11 Juli 2019”
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Roti juga ikut meningkat. Pendidikan para pekerja yang bekerja pada
home industri Dwi Asih Roti pun rata-rata juga tinggi. Jenis teknologi
yang digunakan juga modern untuk mendukung hasil produksi yang
maksimal. Produktivitas kerja para pekerja home industri Dwi Asih Roti
juga meningkat.

BAB IV
ANALISIS DAMPAK PENJUALAN TITIP JUAL DALAM
MENINGKATKAN DAYA SAING
A. Analisis Sistem Penjualan Titip Jual pada Home Industri Dwi Asih
Roti
Pada umumnya jumlah pembeli atau calon pembeli yang ada dalam
suatu wilayah/daerah adalah jumlahnya terbatas. Oleh karena itu usaha untuk
meningkatkan volume penjualan tidak akan mencapai hasil yang maksimal
apabila tidak disertai dengan usaha untuk memperluas daerah pemasaran itu
sendiri. Salah satu cara untuk memperluas daerah pemasaran yaitu dengan sistem
penjualan titip jual. Sistem penjualan titip jual adalah pemindahan (penitipan)
barang kepada pihak lain dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam
perjanjian. Yang mana pemilik barang adalah home industri Dwi Asih Roti dan
yang dititipi adalah bakul. Barang tersebut masih menjadi milik dari home industri
Dwi Asih Roti walaupun barang sudah berpindah tangan, pihak bakul hanya
bertanggung jawab dalam menjualkan saja.
Dapat dilihat dengan sistem penjualan titip jual ini sendiri jangkauan
pemasaran dari home industri Dwi Asih Roti semakin luas, bahkan sampai ke luar
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kota Ponorogo. Karena para bakul sendiri tidak hanya berjualan pada satu pasar
saja pada suatu kecamatan tersebut.
Perjanjian yang dibuat ini hanya berlaku antara dua pihak saja yaitu
pihak home industri Dwi Asih Roti selaku pemilik produk dan pihak
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bakul selaku pihak yang menjualkan produk. Pihak konsumen sendiri tidak
terlibat dalam perjanjian ini. dan pihak kedualah yang bertransaksi dengan
konsumen.
Dalam menjalankan sistem penjualan titip jual, home industri Dwi
Asih Roti dengan pihak bakul membuat perjanjian secara tidak tertulis, meskipun
begitu perjanjian yang kedua pihak lakukan benar-benar diterapkan sesuai dengan
yang telah dibuat dan terjalin hingga sekarang. Terbukti bahwa jumlah pihak yang
bekerja sama dengan pihak home industri Dwi Asih Roti tidak berkurang malah
bertambah. Yang mana perjanjian tersebut mengenai harga yang ditetapkan ketika
produk berada dipihak bakul, pemberian komisi kepada pihak yang dititipi.
Disisni pemberian komisi dilakukan dari hasil penjualan produk. Mengapa begitu,
karena dana yang ada digunakan untuk proses produksi, sehingga untuk bisa
memberikan komisi kepada pihak bakul harus menunggu dari hasil penjualan
produk. Selain yang diatas perjanjian tersebut berisi jumlah produk yang dijual
oleh pihak bakul, home industri tidak mengharuskan harus mengambil dengan
jumlah tertentu. Kemudian perjanjian mengenai kapan pihak bakul menyerahkan
atau melaporkan hasil penjualan produk dan melakukan return produk jika ada
produk yang tidak terjual. Karena produk ini masih menjadi milik oleh home
industri Dwi Asih Roti dan pihak bakul hanya bertugas sebagai penjual, maka
apabila ada produk yang tidak terjual dalam jangka waktu empat hari produk
tersebut dikembalikan kepada pihak home industri Dwi Asih Roti. Dan hal
tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
B. Analisis Dampak Penjualan Titip Jual dalam Meningkatkan Daya
Saing pada Home Industri Dwi Asih Roti
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strategi

pemasaran

sebagai

cara

dalam

mengembangkan

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki
dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran
tersebut. Penjualan titip jual sendiri adalah bagian dari salah satu dari
strategi pemasaran. Dengan diterapkannya sistem penjualan titip jual ini
sendiri, bagaimana dampaknya dalam meningkatkan daya saing home
industri Dwi Asih Roti yang sebagai berikut :
1. Memperluas jaringan pemasaran home industri Dwi Asih Roti
sebelumnya pemasarannya sendiri hanya meliputi pasar yang ada di
Kecamatan Bungkal dan Balong. Yang mana penjualan dari home
industri Dwi Asih Roti sendiri masih sangat sedikit. Dengan sistem
penjualan titip jual ini dapat dengan mudah memperluas jaringan
pemasaran, dimana tidak hanya dari orang yang berada di daerah
dekat dengan pasar tersebut namun juga orang dari lain wilayah juga
bisa datang ke temapat tersebut. Yang mengakibatkan produk dari
home industri Dwi Asih Roti ini makin di kenal oleh masyarakat
luas. Dan home industri Dwi Asih Roti ini masih tetap menjaga
kualitas pelayanan maupun produknya, Sehingga pihak yang
membeli produknya tidak akan beralih ke yang lainnya.
2. Meningkatkan daya saing home industri Dwi Asih

Roti.

Meningkatnya daya saing usaha merupakan cita-cita setiap pemilik
usaha terhadap usahanya yang didirikannya. Namun untuk mencapai
pada titik tersebut tidak adanya usaha pastinya akan sangat sia-sia.
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Peningkatan daya saing perusahaan diukur dari indikator-indikator
daya saing, seperti yang ada dibawah ini :
a) Nilai Omset
Sebuah perusahaan yang nilai omsetnya terus meningkat,
yang artinya ada permintaan pasar terhadap produknya, adalah
perusahaan yang berdaya saing tinggi. Semakin tinggi daya saing
dari sebuah perusahaan, semakin laku produk yang dihasilkan
perusahaan itu, semakin besar produksi dan penjualannya. Omset
meningkat dilihat dari kenaikan volume penjualan, bukan dari
kenaikan harga penjualan.
Terlihat bahwa omset yang didapat oleh home industri Dwi
Asih Roti lebih lebih dibandingkan sebelum menggunakan
sistem penjualan titip jual. Dengan diperolehnya omset yang
lebih besar, home industri Dwi Asih Roti dapat terus melakukan
produksi pada setiap harinya. Dan jumlah produk yang
diproduksi lebih banyak daripada sebelum menggunakan sistem
penjualan titip jual. Dimana sebelum menggunakan sistem
penjualan titip jual hanya pemilik saja yang menjualkan
produknya. Dan sekarang lebih dari satu orang.
b) Keuntungan (Profit)
Perusahaan yang bisa mendapatkan keuntungan atau yang
keuntungan bisa meningkat adalah perusahaan yang berdaya
saing. Artinya, semakin besar daya saing dari sebuah perusahaan,
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semakin tinggi keuntungannya, dengan asumsi faktor-faktor lain
tetap tidak berubah.
Keuntungan yang diterima oleh home industri Dwi Asih
Roti juga ikut meningkat seiring dengan meningkatnya omset
dari home Industri Dwi Asih Roti. Dengan meningkatnya
keuntungan home industri Dwi Asih Roti, home industri ini bisa
menggunakan keuntngan tersebut untuk membeli kendaraan
yang dipergunakan untuk pendistribusian produk kepada pihak
bakul. Dengan dimilikinya kendaraan tersebut sangat membantu
dan memudahkan dalam kelancaran pendistribusian produk.
c) Tingkat pendidikan rata-rata pekerja dan pengusaha
Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata pekerja di suatu
perusahaan semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut.
Untuk UMKM, terutama UMK, pendidikan pengusaha juga
sangat penting (berbeda dengan UB), karena di UK pada
umumnya pengusaha/pemilik usaha terlibat dalam hampir semua
kegiatan bisnis di dalam perusahaan.
Tingkat pendidikan rata-rata pekerja home industri Dwi
Asih Roti adalah SMA. Dengan dimilikinya pekerja yang
berpendidikan tinggi, maka dapat membantu kelancaran usaha
home industri Dwi Asih Roti. Seperti karyawan dapat dengan
cepat untuk bisa menguasai dalam hal pembuatan produk dan
membantu dalam inovasi produk.
d) Teknologi yang Digunakan
Teknologi yang terkandung di dalam produk yang
dihasilkan atau teknologi yang digunakan dalam proses produksi
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juga tepat digunakan sebagai salah satu indikator atau proksi dari
daya saing antara lain produktivitas, efisiensi, kualitas dan
ketahanan atau umur barang. Berarti setiap perusahaan yang
menguasai

dan

menggunakan

teknologi

paling

tinggi

dibandingkan perusahaan yang tidak mengikuti progress
teknologi.
Teknologi yang digunakan home industri Dwi Asih Roti
semakin modern. Teknologi yang dimiliki oleh home industri
Dwi Asih Roti yaitu mixer, oven dan alat penimbang adonan
Dengan dimilikinya teknologi yang semakin modern produk
yang dihasilkan akan semakin baik. Dan dalam satu kali proses
produksi dapat menghasilkan produk yang sangat banyak.
e) Produktivitas
Indikator ini bisa dijabarkan dalam berbagai rasio. Untuk
produktivitas, bisa parsial, misalnya, produktivitas tenaga kerja
atau produktivitas modal, atau bisa total dari semua input yang
digunakan.
Disini produktivitas yang dijabarkan adalah mengenai
produktivitas tenaga kerja. Dimana sekarang ini karyawan dari
home industri Dwi Asih Roti menjadi sangat disiplin dan
bertanggung jawab dalam pekerjaanya. Karena jumlah gaji yang
akan diterimanya tergantung pada tanggung jawabnya terhadap
perintah yang ia terima pada hari tersebut.
Ketersediaan atau penguasaan teknologi. Yang artinya perusahaan
dengan daya saing tinggi adalah perusahaan yang memiliki/menguasai
teknologi yang paling baik. Aspek ini bisa diidentifikasi dengan sejumlah
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indikator, di antaranya yang umum digunakan dan lebih bersifat mewakili
adalah tingkat produktivitas. Perusahaan berdaya saing tinggi biasanya
juga merupakan perusahaan yang produktif. Sebenarnya, tingkat
produktivitas, misalnya, tenaga kerja, tidak hanya mencerminkan tingkat
penguasaan teknologi oleh pekerja, atau tingkat ketersediaan teknologi di
dalam perusahaan, namun juga sebagai indikator dari tingkat pendidikan
dari pekerja.
Dengan strategi pemasaran titip jual ini home industri Dwi Asih
Roti dapat memperluas jaringan pemasarannya. Dengan jaringan yang luas
produk dan usaha yang didirikan oleh ibu Sunarsih ini semakin dikenal
oleh masyarakat luas. Semakin luasnya jaringan pemasaran yang dimiliki
oleh home industri Dwi Asih Roti, dapat memaksimalkan volume
penjualan yang diinginkan. Dan dengan diterapkannya sistem penjualan
titip jual ini terjadi peningkatan daya saing dari home industri Dwi Asih
Roti. Omset yang diterima oleh home industri Dwi Asih Roti semakin
meningkat, yang mana dengan peningkatan omset tersebut home industi
Dwi Asih Roti dapat terus melakukan proses produksi dalam setiap harinya
untuk memenuhi permintaan konsumen yang tiada henti-hentinya.
Keuntungan yang diterima oleh home industri Dwi Asih Roti yang juga
meningkat dimanfaatkan salah satunya dengan dibelinya sebuah kendaraan
roda 4 untuk memudahkan dalam proses pendistribusian produk.
Mengingat semakin bertambahnya jumalah pihak yang bekerja sama
dengan home industri Dwi Asih roti dan untuk menjaga agar produk
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tersebut tetap dalam kondisi yang baik sampai dengan ke tangan pihak
kedua yaitu bakul dan konsumen. Home industri Dwi Asih Roti inipun
juga memiliki teknologi yang modern untuk mendukung dalam proses
produksinya. Serta para pekerja yang sangat bertanggung jawab dengan
pekerjaannya dan dapat diandalkan. Sehingga home industri Dwi Asih Roti
dapat terus mengembangkan usaha menjadi besar dan bertahan hingga
sekarang ini.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan, sebagai berikut :
1. Sistem penjualan titip jual pada home industri Dwi Asih Roti yaitu
telah sesuai dengan perjanjian penjualan titip jual yang disepakati
oleh kedua belah pihak, seperti penentuan harga, jumlah komisi
yang diberikan, pelaporan hasil penjualan dan retur penjualan.
Namun ada satu yang tidak sesuai yaitu pada pemberian komisi
kepada pihak yang dititipi.
2. Dampak sistem penjualan titip jual dalam meningkatkan daya saing
pada home industri Dwi Asih Roti adalah positif. Dimana dengan
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diterapkannya sistem penjualan titip jual dapat memperluas
jaringan pemasaran dari home industri Dwi Asih Roti, juga
meningkatkan omzet perusahaan, profit (keuntungan) perusahaan,
pendidikan pekerja, teknologi yang digunakan pada proses
produksi dan produktivitas kerja para pekerja home industri Dwi
Asih Roti.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis
memiliki saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi berbagai
pihak, antara lain :
1. Terus melakukan inovasi dengan jenis roti yang sudah ada menjadi
roti yang berbeda dari sebelumnya atau memproduksi jenis roti
yang belum ada dipasaran dengan memperhatikan permintaan dari
konsumen.
2. Memberikan pelatihan kepada semua pekerja agar dapat menguasai
cara pembuatan produk tidak hanya satu atau dua jenis saja tetapi
bisa menguasai semua jenis produk yang diproduksi. Karena jika
hanya satu orang yang menguasai satu jenis saja maka akan sangat
mengganggu proses produksi satu orang menguasai tersebut tidak
hadir bekerja.
Dan penulis juga memberikan saran kepada peneliti-peneliti yang
selanjutnya, antara lain:
Kepada peneliti-peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan
penelitian atau mengidentifikasi variabel-variabel lainnya atau sama yang
dapat meningkatkan daya saing pada home industri Dwi Asih Roti dengan
metode yang lainnya, seperti dengan analisis SWOT.
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