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ABSTRAK
Penelitian terhadap sentra peci dilaksanakan untuk mempelajari potensi terkini sebab peci
merupakan salah satu komoditi industri kecil dan menengah yang banyak digemari terutama
oleh masyarakat muslim untuk keperluan pelengkap beribadah. Penelitian ini untuk dapat
memberikan informasi dan saran bagi perumusan kebijakan pembinaan industri kecil dan
menengah peci di Banten.
Manfaat hasil penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi secara tepat dan akurat
tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang sentra peci di Banten sebagai komoditi
yang diharapkan dapat diekspor.
Kelemahan-kelemahan industri kecil dan menengah sebagai konsep yang dikemukakan
berdasarkan penelitian Prof Urata tahun 2000 serta kutipan dari publikasi Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah Juni 2014 dijadikan landasan teori bagi analisis dan pembahasan.
Metode survey digunakan sebagai metoda penelitian dengan alat bantu kuesioner untuk
mendapatkan data primer, data sekunder diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
setempat dan wawancara serta konsultasi untuk penemuan samoel.
Temuan lapangan menghasilkan informasi bahwa sentra peci pada lokasi/objek survey terdiri
dari 10 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20 orang. Kemampuan produksi ratarata setiap perajin adalah sevesar 20-24 lembar peci/hari. Harga jual peci adalah Rp 4.000/
lembar. Pembuatan peci menggunakan bahan baku kain satin putih dan bahan penolong kain
kera, benang putih dan benang mas. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam produksi peci
di sentra ini adalah mesin jahit yang telah cukup tua.
Pemasaran hasil sentra peci di sentra Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
Banten sebagian besar ditujukan untuk pasar luar negeri. Pemasaran tersebut adalah ke negaranegara Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam dan Saudi
Arabia.
Permasalahan yang dihadapi perajin peci di sentra Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan

Kabupaten Serang Banteng adalah harga bahan baku terutama benang mas yang meningkat
cukup tinggi.
Pembahasan terhadap sentra dapat ditujukan kepada peluang pasar yang terbuka, komoditi peci
yang dihasilkan telah mempunyai pasar, sekalipun transaksi yang dilakukan tidak melalui
prosedur ekspor yang lazim. Pembinaan dan pengembangan terhadap komoditi dengan pasar
yang jelas, dapat dilakukan dengan upaya-upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam hal
ini adalah keterbatasan modal akibat kenaikan harga bahan baku. Akses ke lembaga keuangan
dengan kemudahan prosedural serta peningkatan pengetahuan pemasaran akan dapat
memberikan penghasilan yang lebih baik kepada para perajin peci di sentra ini.
Kesimpulan dari penelitian/survey yang dilakukan adalah sentra peci di Desa Sukajadi
Kecamatan Kragilan memiliki produk yang telah dikenal oleh konsumen di luar negeri. Adapun
saran yang perlu disampaikan adalah bahwa dibutuhkan upaya pemberian kemudahan untuk
akses ke lembaga keuangan serta pendidikan dan pelatihan pemasaran ekspor bagi para perajin
peci di sentra ini.
BAB I
PENDAHULUAN
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah di masa lalu, yaitu di masa desentralisasi
merupakan kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Di masa itu kewenangan pusat
dilaksanakan oleh Departemen, Kantor Wilayah dan Kantor Departemen di tingkat Propinsi
dan kabupaten.
Kini, di era otonomi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pembinaan instansi industri kecil dan menengah dialihkan
menjadi kewenanngan Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten.
Pada masa transisi kewenangan disertai gejolak perekonomian dunia yang juga dirasakan
oleh industri kecil dan menengah, diperkirakan banyak data industri kecil dan menengah
yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi nyata di lapangan.
Propinsi Banten sebagai propinsi muda digunakan sebagai contoh kondisi sentra-sentra
industri kecil dan menengah saat ini yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan
pembinaan.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2009
Hasil studi yang dilakukan oleh Prof Urata pada tahun 2000 tentang IKM di Indonesia.
Prof Urata meneukan 4 (empat) kelemahan IKM, yaitu :
1. Teknologi dan pengendalian mutu
2. Pemasaran hasil produski

3. Sumber daya manusia
4. Pendanaan
B. Publikasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Juni 20014
“Kebijakan dan Strategi Pengembangan IKM dalam Rangka Peningkatan Daya Saing
Global 2009-20014” : terdapat enam pokok kelamahan IKM, yaitu :
Pertama, masih lemahnya kemampuan pelaku SDM IKM di berbagai bidang
Kedua, rata-rata berpendidikan rendah
Ketiga, belum memadainya mesin dan peralatan produksi yang dimiliki pengusaha
IKM
Keempat, pengusaha IKM pada umumnya belum mampu memenuhi permintaan
pasar
Kelima, rendahnya mutu dan desain belum mampu memenuhi pesanan yang
besar, delivery cepat dan tepat waktu
Keenam, lemah dalam akses pasar dan modal

BAB III
METODA PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Pelaksanaan survey terhadap sentra konveksi Banten merupakan bagian dari Survey
Pendataan Industri Kecil 2014 di Propinsi Banten yang diselenggarakan selama 5 (lima)
hari pada tanggal 17-21 November 2014.
B. Jenis Penelitian
Penelitian dilaksanakan sebagai studi kasus dengan metoda survey
C. Variabel Penelitian
Kapasitas produksi per tahun dan nilai produksi per tahun, omzet per bulan dan
nilai penjualan.
D. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh pengusaha/pengrajin pada sentra industri kecil dan
menengah yang menjaid objek penelitian, adapun sampel penelitian adalah pengusaha/
perajin yang dapat diwawancarai, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer baik data kuantitatif maupun data kualitatif dilakukan melalui
penggunaan alat bantu kuesioner (terlampir) dan wawancara kepada responden.
Responden adalah para pengusaha industri kecil dan menengah di sentra lokasi penelitian.
Pengumpulan data sekunder dan wawancara dilakukan terhadap aparat pembina industri
kecil dan menengah di daerah setempat.
F. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan metoda kuantitatif : menghitung dengan operasi
matematis berupa penjumlahan dan perkalian menghitung nilai rata-rata dan
perbandingan.
Kapasitas produski unit usaha setiap hari adalah jumlah tenaga kerja dikali kapasitas
produski setiap pekerja per hari.
Kapasitas produksi sentra setiap hari merupakan penjumlahan kapasitas produksi
masing-masing unit usaha dalam sehari, atau merupakan perkalian nilai rata-rata kapasitas
produksi harian tiap unit usaha dengan jumlah unit usaha di dalam sentra.
Sedangkan kapasitas produksi setiap tenaga kerja selama sebulan adalah perkalian
hari kerja sebulan dengan kapasitas produksi harian setiap pekerja.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Konsultasi dengan aparat pembina industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten Bp Dwijo Harsono menghasilkan penentuan lokasi/obyek
survey adalah sentra peci di Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
Propinsi Banten. Kontak person/pendamping survey adalah Bp. Dedi dan Bp. Lili,
keduanya adalah aparat pembina industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Serang.
Temuan lapangan : sentra peci pada lokasi/obyek survey terdiri dari 10 UU (unit usaha)
masing-masing dengan mempekerjakan 2 orang perajin/penjahit. Kapasitas kerja setiap
perajin adalah mampu menghasilkan 20 sampai 24 lembar pecu setiap hari. Mereka bekerja
selama 25 hari dalam sebulan dan 12 bulan dalam setahun. Adapun harga jual peci adalah
Rp 4.000/lembar.
Pemasaran hasil sentra peci Desa Sukajadi kecamatan Kragilan sebagian besar ditujukan
untuk pasar di luar negeri. Pemasaran tersebut adalah ke negara-negara tetangga seperti
Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam bahkan ke Saudi
Arabia terutama ketika musim haji. Sistem pemasaran yang berlaku adalah produk dibeli
langsung oleh pedagang yang akan memasarkannya sendiri di negara tujuan. Di kalangan
pelaku usaha sistem perdagangan seperti ini dikenal dengan istilah jual lepas. Adapun cara
pembayaran yang berlaku adalah pembayara tunai. Bahan baku yang digunakan untuk
pembuatan peci pada sentra ini adalah kain satin warna putih, kemudian sebagai bahan

penolong digunakan kain keras, benang putih dan benang emas.
B. Pembahasan
TABEL KAPASITAS PRODUKSI SENTRA PECI BANTEN
sebulan = 25 hari
Satuan Lembar
sehari
kerja
1 pekerja
24
600
1 unit usaha
48
1.200
1 sentra
480
12.000

setahun = 12 bulan
7.200
14.400
144.400
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