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ABSTRAK 

lndustri keci] merupakan industri yang memmjang pendapatan masyarakat 
dalam rangka meningkatan taraf hid up. Adanya industri keei) yang didukaung 
oleh sumber daya alam yaitu kemudahan mendapatkan bahan baku dan tenaga 
kerja yang tersedia, meskipun dikerjakan dengan peralatan tradisional, namun 
hasil produksinya sudah mampu merambah pasaran lain. 

Untuk itu peneliti tertarik mengkaji masalah tentang bagaimanakah 
kegiatan ekonomi pengusaha industri kecil kerajinan kerang serta permasalahan
permasalahan apa yang dihadapi dalam pengembangan usaha kerajinan kerang ini. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetabui serta menggambarkan kegiatan 
ekonomi yang bedangsung dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan 
industri kedl kerajinan kerang, serta hasil dari penelitian ini dibarapkan dapat 
memberikan publikasi ilmiah tentang industri keeil kerajinan kerang . Untuk 
selanjutnya dapat memberikan input bagi perkembangan industri keeil kerajinan 
kerang. 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan met ode 
penelitian kualitatif. Pemilihan lokasi pene1itian dilakukan seeara purposif dengan 
pertimbangan bahwa di Tambak Deres merupakan pusat industri keeiJ kerajinan 
kerang yang masih ada dan bertahan di Kenjeran sampai saat ini. Dan 1okas! 
penelitian satu lokasi dengan tempat perolehan bahan baku. 

Tehnik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan eara 
purposif dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. 	 Informan yang seeara aktif berkeeimpung dalam kegiatan ekonomi 
industri keeil kerajinan kerang. 

2. 	 Infonnan yang tclah lama tinggal di lokasi .penclitian schingga mcreka 
mengetahui keadaan sosial, ekonomi, budaya dan sejarah tentang wilayah 
Kenjeran. 

3. 	 Informan meliputi pengusaha kerajinan kerang, pengrajin, pemilik toko, 
tokoh masyarakat dan nelayan. 
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

observasi dan susunan wawancara menda1am kepada intbrman dengan 
menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleb data primer. Data 
sekunder diperoleh dari data monografi Kelurahan Kenjeran dan Kecamatan 
Bulak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi industri keeil 
kerajinan kerang ini, yang meliputi proses produksi, masib tergantung dengan 
penyediaan bahan baku yang bersifat fluktuasi, adanya bahan baku yang bersifat 
musiman menyebabkan kelangkaan bahan baku pada musim tertentu sehingga 
hasil produksi menjadi sedikit yang mempengaruhi keuntungarmya. Sedangkan 
untuk distribusinya, adanya persaingan harga antara pengusaha yang 
menyebabkan harga kerajinan kerang menjadi turun serta pemasaran hasil 
produksi yang jauh memerlukan biaya pengiriman dan memiliki resiko tinggi. 
Sementara itu tidak adanya hak cipla paten, serta kesulitan dalam 
memperkenalkan akan kerajinan kerang yang baru, sehlngga hasil kerajinan 
kerang yang ada dari waktu ke waktu relatif tetap dan sarna. 
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