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ABSTRAK 
 
Saat ini IKM di Jawa Timur masih berorientasi pada kegiatan produksi serta rendah inovasi dalam 
pengembangan produk dan pemasaran, sehingga diperlukan peningkatan wawasan dalam 
memanfaatkan sumber daya lokal yang meliputi: teknologi, SDM, bahan baku, dan potensi alam. 
 
Permasalahan disini adalah masih kurang kompetitifnya produk IKM di Jawa Timur (Kabupaten 
Malang) dari segi desain dan marketingnya, permasalahan lain adalah kesenjangan kompetensi antara 
perguruan tinggi dan dunia industri (IKM) dalam pengembangan kualitas produk, akses pasar dan 
proses manufaktur untuk dapat bersaing dipasar global.  Pengembangan desain produk ini diharapkan 
mempermudah membangun jembatan kerjasama antara perguruan tinggi dan  sentra IKM Kabupaten 
Malang, Jawa Timur. 
 
Hal tersebut diatas bertujuan agar Kabupaten dapat mengembangkan daya saing produknya dan tidak 
lagi bergantung pada daerah lain yang lebih maju. Selain itu, adanya pengembangan desain produk 
unggulan dapat meningkatkan kompetensi SDM IKM sekaligus dapat meningkatkan kualitas desain 
produk dan teknologi rancang bangun, pada sektor industri kreatif. 
 
Hasil dari kegiatan ini adalah pengembangan desain produk IKM diantaranya: pengembangan ide dan 
konsep produk, dokumentasi desain (gambar-gambar, 3D rendering, gambar produksi, spesifikasi 
desain), purwarupa pengembangan desain, dan Artikel ilmiah untuk pengajuan ke jurnal nasional serta 
dan rekomendasi Program Pengembangan Produk Unggulan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. 
 
Kata Kunci : IKM, Pengembangan Desain,  Produk Unggulan, Jawa Timur 
 

 
ABSTRACT 

 
Currently SMEs in East Java is still oriented on production activities and low for innovation in 
product development and marketing, so it is necessary to increase insight in utilizing local resources 
which include: technology, human resources, raw materials, and natural potential. 
 
The problem here is lack of  competitive SME's products in East Java (Malang) - in terms of design 
and marketing - another issue is the competence gap between universities and industry ( SMEs ) in the 
development of product quality , market access and process manufacturing to be competitive in the 
global market . Development of this product is expected to facilitate the design of building bridges of 
cooperation between universities and SMEs centers Malang , East Java . 
 
It is intended, that the district of Malang should develop the competitiveness of their products and are 
no longer depend on other more advanced areas. In addition, the development of featured or superior 
product design increase the competency of human resources as well as improving the quality of 
product design and engineering technologies in creative industries. 
 
The results of this research is the development of the SME product design including : the development 
of ideas and product concepts , design documentation ( drawings , 3D renderings , production 
drawings , design specifications ), product prototyping from design development, and articles 
submission for national journals and recommendations for Featured Product Development Programs 
in Malang , East Java. 
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PENDAHULUAN 
 

Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten / Kota 
yang mana memiliki keanekaragaman seni dan 
budaya serta potensi alam yang ada di setiap 
wilayah. Keanekaragaman seni, budaya serta 
potensi alam di setiap daerah dapat dijadikan 
sebagai produk unggulan untuk daerah 
tersebut. 
 
IKM Jawa Timur pada kondisi sekarang masih 
berorientasi pada kegiatan produksi, dan 
kurang berinovasi dalam mengembangkan 
produk dan pemasarannya, masih perlu 
ditingkatkan wawasan dan kompetensi 
kapasitas SDM, kemampuan dalam 
memanfaatkan sumber daya lokal. Desain 
produk industri, inovasi teknologi, dalam 
mengelola bahan baku, potensi alam agar 
Kabupaten / Kota dapat meningkatkan daya 
saing produknya. 
 
Tidak semua Kabupaten di Jawa Timur telah 
memiliki produk unggulan. Perlunya produk 
unggulan ini sendiri sebagai upaya untuk 
meningkatkan pencitraan daerah tersebut serta 
daya saing komoditas.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Kabupaten Malang 
Kabupaten Malang memiliki pola 
pertumbuhan industri yang unik, dimana 
sebagian besar industrinya didukung oleh 
sektor industri kecil dan mikro. Hanya terdapat 
beberapa industri manufaktur besar yang 
terdapat di Kabupaten Malang sebagian 
disusun atas industri manufaktur padat karya. 
Industri Manufaktur 
 Industri Rokok 
 Industri Tekstil & Garmen 

Industri Kecil dan Mikro  
 Industri Tempe dan Keripik Tempe 
 Industri Makanan & Minuman 
 Industri Kerajinan Kaos Arema 
 Industri Kerajinan Sarung Bantal 

Dekorasi 
 Industri Kerajinan Rotan 
 Industri Kerajinan Mebel 
 Industri Kerajinan Topeng Malangan 
 Industri Kerajinan Lampion 
 Industri Kerajinan Patung & Taman 
 Industri Kerajinan Keramik & Gerabah 
 Industri Advertising dan Percetakan 

Kompleks Industri Manufaktur & Sentra 
Industri Mikro 
 Kompleks Industri Karya Timur 
 Kompleks Industri Karanglo 
 Kompleks Industri Pandanwangi 
 Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 
 Sentra Industri Mebel Blimbing 
 Sentra Industri Rotan Arjosari 
 Sentra Industri Keramik Dinoyo 
 Sentra industri sarang burung 

 
Referensi 

Ada beberapa Produk Unggulan dari 
Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur 
dapat dijadikan Referensi dan Contoh dari 
Produk yang telah berdaya saing dan bisa 
dikembangkan. 
Aneka makanan camilan  

Berbagai macam makanan camilan 
diproduksi oleh IKM yang berada di 
kabupaten Malang, antara lain sagon,keripik 
singkong, keripik tempe,  kacang kulit, 
marning jagung, dan rengginang. IKM 
makanan camilan ini tersebar di beberapa 
daerah di Kabupaten Malang; Sagon di desa 
Sedayu-Turen, keripik singkong dan kacang 
kulit di desa Talok-Turen, marning jagung di 
Wajak, dan rengginang di desa Sumber 
Pucung. 
 

 
Gbr1. Keripik Singkong dan Rengginang Malang 

 
Keripik dan Sari buah  
 
Malang terkenal dengan kota penghasil buah. 
Keripik buah dan sari buah adalah salah satu 
hasil olahan buah yang dapat meningkatkan 
daya tahan buah untuk bisa lebih lama dijual. 
Produksi keripik buah di kabupaten Malang 
terdapat di desa Swaru-Pagelaran dan daerah 
Singosari.  

  
Gbr 2. Keripik Buah dan Sari Buah Malang 

 



Produk kulit  
 
Produk kulit di Kabupaten Malang banyak 
dihasilkan di daerah Bululawang dan 
Singosari. Produk-produk yang dihasilkan 
antara lain tas, dompet, jaket kulit dan sepatu. 
Produk kulit dari Malang ini terkenal pada 
kualitas jahitan dan kerapiannya.  

  
Gbr 3. Produk Kulit Malang 

 
 
SUMBER IDE-IDE KREATIF 
 
Budaya : (culture) pengembangan 

desain dan produksi batik, 
anyam-anyaman, ukir-ukiran 

Gaya hidup : (life style) produk IKM 
melingkupi kelengkapan hidup 
saat ini, sebagai contohi: 
fashion, gadget, home 
accessories, dan sebagainya. 

Pasar : Dibagi menjadi dua macam, 
pasar maya (on-line) dan pasar 
off-line. Menciptakan virtual 
market place (VMP), pasar 
maya yang tidak terbatas 
waktu operasionalnya, tidak 
dibatasi dengan batas wilayah 
sehingga IKM dapat membuka 
pasar baru selain pasar 
regional yang selama ini 
digeluti; dengan metode 
pemasaran market to product, 
yaitu membuat purwarupa 
secara digital (digital 
prototyping)  untuk 
ditawarkan ke konsumen 
melalui pasar maya yang 
dijelaskan sebelumnya. 

Proses : (technology processing) 
menemukan sistem produksi 
baru dan atau lebih efisien 
dalam penggunaan 
bahan/material, waktu 
produksi, finishing, teknologi 
laminasi, dan seterusnya 

Material : Rekayasa dengan 
memungkinkan lebih dari satu 
macam bahan dalam satu 
produk (mix-material). 
Menciptakan sinergi antar 
IKM yang berbeda produk dan 
material. Sebagai contoh 
produk tungku aroma terapi: 
berbahan kayu & metal atau 
kayu & batu, modul kayu bisa 
dikerjakan di Malang, modul 
metal bisa dikerjakan di 
Pasuruan, modul batu bisa 
dikerjakan di Mojokerto. Atau 
bisa dimungkinkan dikerjakan 
oleh beberapa IKM (IKM 
metal, batu dan kayu) dalam 
satu kabupaten/kota yang 
nantinya bisa menjadi satu 
sentra baru yang berdaya saing 
dan kompetitif. 

 
Desain Grafis 
Istilah desain muncul sebagai hasil revolusi 
industri dengan pola indutri massal yang 
dimiliki serta pemikiran modernisme dengan 
asas spesialisasinya.  Secara singkat istilah 
desain dapat diartikan sebuah hasil karya 
manusia yang harus dapat berfungsi  untuk 
memecahkan suatu masalah serta 
memudaahkan kerja masyarakat konsumen 
yang tertentu. Pada awalnya desain disebut 
sebagai   seni-terapan (applied arts). Namun 
setelah perkembangan industri modern terjadi 
perkembangan proses spesialisasi yang 
memisahkan seni terapan menjadi sebuah 
bidang profesi tersendiri yang dinamakan 
“desain”. 
Kata”desain grafis” diartikan sebagai: “generic 
term for the activity of combining typography, 
illustration, photography and printingfor 
purposes of persuasion, information, or 
instruction” (Livington, 1994:90). Desain 
grafis adalah proses merancang gambar atau 
bentuk-bentuk visual dwimatra (dua dimensi)  
untuk kepentingan proses komunikasi yang 
fungsional dan efektif. Secara garis besar ada 
empat elemen  dasar dalam Desain Grafis: 
Ilustrasi, Fotografi/film, Simbol, Tipografi 
(headline,  subheadline, bodycopy). 
 
Prinsip-prinsip Dasar Desain Grafis 
a. Keseimbangan 

Keseimbangan adalah pembagian beban 
secara merata. Keseimbangan sangat penting, 



sehingga perasaan tidak nyaman akan muncul 
saat melihat sesuatu yang tidak seimbang. 
Begitu pula dengan keseimbangan dalam 
layout. Bila layout tidak memiliki 
keseimbangan, pembaca akan merasa ada yang 
salah dengan halaman tersebut.  

Ada dua pendekatan dalam mencapai 
keseimbangan. Yang pertama adalah 
keseimbangan simetris. Keseimbangan 
simetris tercapai ketika berat dari komposisi 
terbagi rata di sekitar sumbu vertikal maupun 
horizontal. Keseimbangan simetris dapat 
menyampaikan kekuatan dan kestabilan, cocok 
untuk karya yang tradisional dan konservatif. 
Keseimbangan simetris secara normal 
diasumsikan dengan bentuk yang identik 
ditinjau dari kedua sisi dari sumbunya. 

Pendekatan satunya adalah asimetris, 
yang bisa dilakukan dengan cara menata 
obyek-obyek yang berlainan sehingga 
mencapai berat yang sama pada masing-
masing sisi halaman. Untuk elemen 
penyeimbang dalam desain asimetris, bisa 
digunakan warna, value, ukuran, bentukan dan 
tekstur. Daerah yang gelap terlihat lebih berat 
daripada daerah yang terang, sehingga sebuah 
bentukan kecil berwarna hitam di sebelah kiri 
bisa menyeimbangkan ruang kosong besar di 
sebelah kanan. Keseimbangan asimetris 
menunjukkan perbedaan, variasi, gerakan, 
kejutan dan ketidakformalan pada suatu karya. 
Asimetris cocok untuk karya yang harus 
menginformasikan dan menghibur, misalnya 
brosur perjalanan. 

Ada berbagai cara untuk menciptakan 
keseimbangan, yaitu mengulang suatu 
bentukan dengan jeda yang teratur baik secara 
horizontal ataupun vertikal, memusatkan 
elemen-elemen pada satu halaman, meletakkan 
beberapa gambar kecil dalam satu area untuk 
menemani satu blok teks atau satu gambar 
ukuran besar, menggunakan satu atau dua 
bentukan tidak umum dan biarkan yang 
lainnya berbentuk biasa saja, mencerahkan 
karya yang berisi banyak teks dengan visual 
yang cerah dan berwarna-warni, berikan white 
space yang banyak di sekitar satu blok teks 
atau foto yang sangat gelap, penataan sebidang 
besar daerah terang di tengah karya dan secuil 
daerah gelap di bagian ujung, meletakkan 
beberapa cuil teks yang dikelilingi banyak 
white space untuk menemani foto atau ilustrasi 
yang besar dan gelap, dan membagi halaman 
dengan jumlah yang sama antara baris dan 
kolom (Siebert dan Ballard 30-1). 

b. Irama 
 Irama adalah sebuah pola yang tercipta 
melalui pengulangan elemen-elemen yang 
bervariasi. Irama dapat menciptakan rasa 
bergerak, dan dapat membentuk pola dan 
tekstur. Irama dapat diciptakan melalui repetisi 
(repetition) dan variasi (variation). Repetisi 
adalah pengulangan elemen-elemen yang sama 
secara konsisten. Repetisi mempersatukan 
suatu karya. Tapi tanpa variasi, repetisi bisa 
jadi membosankan. Variation adalah 
perubahan pada bentuk, ukuran atau posisi 
elemen. Halaman-halaman dengan kolom teks 
yang identik harus diberi jeda dengan 
menggunakan headline atau gambar. Dengan 
menyeimbangkan antara repetisi dengan 
variasi, karya dapat terlihat sebagai satu-
kesatuan namun ada elemen-elemen yang tetap 
membuat pembaca merasa tertarik. 
 Dalam sebuah karya, irama dapat 
menyatakan perasaan atau nuansa. 
Menempatkan elemen-elemen pada jarak dan 
jeda yang tetap dapat menimbulkan nuansa 
yang tenang dan menenangkan, dan membuat 
teks lebih mudah dibaca. Perubahan yang 
mendadak dalam ukuran dan jarak antar 
elemen (irama cepat dan hidup) membangun 
nuansa yang mengasyikkan. Iklan sering 
menggunakan irama cepat untuk menarik dan 
menahan perhatian audience. 
c. Aksentuasi 

Aksentuasi adalah penekanan pada apa 
yang diinginkan untuk dilihat pertama kali 
oleh audience. Untuk menarik perhatian 
pembaca, setiap layout membutuhkan focal 
point. Tanpa adanya focal point, pembaca akan 
berlalu dengan cepat. Namun bila terlalu 
banyak point of interest, pembaca tidak akan 
tahu yang mana yang harus dilihat terlebih 
dahulu, dan akan menyerah. Dengan kata lain, 
memberi tekanan pada semuanya berarti tidak 
menekankan pada apapun. Karena itulah maka 
elemen yang paling penting harus dipilih, 
berdasarkan pesan yang akan dikomunikasikan 
dan berdasarkan target audience. Setelah 
memilih elemen yang akan ditekankan, ada 
banyak metode yang bisa dilakukan untuk 
menarik perhatian ke sana. Aturan umumnya 
adalah bahwa focal point diciptakan ketika 
suatu elemen berbeda dengan yang lainnya. 
Pada suatu penataan di mana semuanya 
vertikal, elemen yang horizontal akan terlihat 
menonjol. Sebuah ilustrasi kecil dan detil yang 
dikelilingi bidang besar dan berwarna datar 



dapat membentuk focal point. (Siebert dan 
Ballard 35). 
d. Kesatuan 

Kesatuan adalah ketika semua elemen 
terlihat seperti saling berhubungan satu sama 
lain. Salah satu cara untuk menyatukan teks 
dan gambar adalah dengan 
mengelompokkannya. Elemen-elemen yang 
berdekatan akan terlihat menyatu. Cara lainnya 
adalah dengan pengulangan. Sebuah warna, 
bentukan atau tekstur yang diulang pada 
desain akan terlihat menyatu. Misalnya dengan 
mengambil warna dari foto untuk digunakan 
sebagai background. Variasi bisa digunakan 
untuk membuat kesatuan layout tidak 
membosankan. Untuk menciptakan kesatuan, 
berbagai hal bisa dilakukan misalnya dalam 
satu layout hanya menggunakan satu atau dua 
jenis typeface lalu divariasikan dalam ukuran 
dan ketebalan. 
 
Kemasan 

Menurut Dedi D dan Listia Natadjaja 
(2005), Dahulu kemasan digunakan untuk 
melindungi barang. Kemasan sebagai tempat 
agar barang mudah dibawa kemana saja, 
kemudian berkembang menambah nilai 
fungsional dari proses mulai konsep 
penciptaan sampai ditangan konsumen. 

 
Fungsi kemasan sebagai factor 

pengaman melindungi produk terhadap 
berbagai kmemungkinan yang dapat 
menimbulkan kerusakan barang dari cuaca, 
sinar, tumpukan, kuman, serangga dan lain-
lainnya. Faktor ekonomi perhitungan biaya 
produksi harus efektif termasuk pemilihan 
bahan kemasan. Sebagai factor distribusi 
kemasan mudah didistribusikan dari pabrik ke 
distributor atau pengecer sampai konsumen. 
Sebagai media komunikasi yang menerangkan 
atau mencerminkan produk, citra merek dan 
juga sebagai bagian promosi dengan 
pertimbangan mudah dilihat, dipahami 
dandiingat.Faktor ergonomic berbagai 
pertimbangan kemasan mudah dibawa, 
dipegamng, dibuka, diambil/dihabiskan isinya. 
Faktor estetik merupakan daya tarik visual 
yang mencakup pertimbangan warna, bentuk, 
logo atau merek, ilustrasi, tipografi dan 
komposisi. Kemasan harus berbeda dengan 
kemasan yang lain, memiliki identitas produk 
agar mudah dikenal dalam membedakan 
dengan yang lain (unik). 

 

Daya tarik kemasan daya tarik visual 
dengan unsure-unsur grafis antara lain warna, 
ilustrasi, tipografi, bentuk kemasan, 
logo/merek dan tata letak/komposisi. Daya 
tarik praktis, efektifitas dan efesiensi pada 
kemasaan mudah dipajang, dibawa, dipegang, 
menjamin dapt melindungi produk , mudah 
dibuka dan ditutup kembali untuk disimpan 
dan dapat digunakan kembali serta porsi 
kemasan sesuai untuk makanan/minuman. 

 
Dalam suatu desain, warna memegang 

peranan yang penting karena menjadi salah 
satu elemen dan pembeda yang paling 
signifikan. Warna adalah kualitas dari mutu 
cahaya yang dipantulkan ke mata manusia 
sehingga dapat membangkitkan perasaan 
manusia (“Komunikasi Peranan Cetak” 38).  

 
Dalam penggunaannya, warna terbagi 

atas tiga jenis yakni praktis, psikis teknis, dan 
estetis. Praktis berfungsi sebagai tanda 
pemberitahuan, seperti warna merah sebagai 
tempat peralatan pemadam kebakaran, putih 
sebagai garis lalu lintas dan sebagainya. 
Sebagai psikis teknis, warna dapat 
mempengaruhi kemuan kerja, mendorong 
pusat perhatian, dan sebagainya. Dan sebagai 
estetis, warna berperan dalam bentuk dan 
tampilan lukisan, patung, arsitektur serta 
benda-benda guna lainnya. 

 
 Daya tarik kemasan menurut Wirya 

(1999 : 15) antara lain : 
o Kemasan yang menjamin dapat 

melindungi produk 
o Kemasan yang mudah di buka atau di 

tutup kembali untukdisimpan 
o Kemasan dengan porsi yang sesuai 
o Kemasan yang dapat di gunakan 

kembali 
o Kemasan yang mudah di bawah, di 

pegang dan dijinjing. 
o Kemasan yang memudahkan 

pemakaian dalam menghabiskan dan 
mengisinya kembali. 

 
 Daya Tarik Visual 

Daya tarik visual mengacu pada 
penampilan kemasan atau lebel suatu 
produk mencakup warna, bentuk, 
merk/logo, ilustrasi, teks/tipografi, tata 
letak (Wirya, 1999:28-30). 

 
 



HASIL ANALISA 
Demografi  

Jumlah penduduk Kota Malang 800.000 
(2012), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per 
tahun. Sebagian besar adalah suku Jawa, serta 
sejumlah suku-suku minoritas 
seperti Madura, Arab, dan Tionghoa. 

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti 
dengan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, 
dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah 
banyak yang telah berdiri semenjak zaman 
kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid 
Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja 
Kathedral Ijen (Santa Maria Bunda Karmel), 
Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di 
Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. 
Malang juga menjadi pusat pendidikan 
keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang 
terkenal ialah Ponpes Al Hikam pimpinan KH. 
Hasyim Muhsyadi, dan juga adanya pusat 
pendidikan Kristen berupa Seminari 
Alkitab yang sudah terkenal di seluruh 
Nusantara, salah satunya adalah Seminari 
Alkitab Asia Tenggara. 

Bahasa Jawa dengan dialek Jawa 
Timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakat 
Malang. Kalangan minoritas Suku Madura 
menuturkan Bahasa Madura. Malang dikenal 
memiliki dialek khas yang disebut Boso 
Walikan, yaitu cara pengucapan kata secara 
terbalik, misalnya Malang menjadi 
Ngalam, bakso menjadi oskab, 
burung menjadi ngurub, dan seterusnya. 
Gaya bahasa masyarakat Malang terkenal 
egaliter dan blak-blakan, yang menunjukkan 
sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan 
tidak mengenal basa-basi. 
Geografi  

Terletak pada ketinggian antara 429-667 
meter diatas permukaan air laut. 112,06°-
112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang 
Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung : 

 
Utara : Gunung 

Arjuno 
Selatan : Gunung 

Kawi & 
Panderman 

Timur : Gunung 
Semeru 

Barat : Gunung 
Kelud 

Batas dari kota Malang: 
Utara : Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto 

Timur 
: Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 

Lumajang 

Barat 
: Kabupaten Blitar dan Kabupaten 

Kediri 
Selatan : Samudra Indonesia 

 

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2006 
tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 
22,2 °C-24,5 °C. Sedangkan suhu maksimum 
mencapai 32,3 °C dan suhu minimum 17,8 °C 
. Rata kelembaban udara berkisar 74%-82%. 
dengan kelembaban maksimum 97% dan 
minimum mencapai 37%. Seperti umumnya 
daerah lain di Indonesia, Kota Malang 
mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim 
hujan, dan musim kemarau. Dari hasil 
pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso 
curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada 
bulan Januari, Februari, Maret, April, dan 
Desember. Sedangkan pada bulan Juni, 
Agustus, dan Nopember curah hujan relatif 
rendah. 
 
IKM  
Industri Kecil yang ada di Kabupaten Malang 
sebanyak 2553 unit usaha. Jumlah ini tersebar 
di 20 kecamatan dengan keunggulannya 
masing-masing, antara lain :  

No Kecamatan Nama 
Sentra 

Desa ∑ 
Unit  

1 Bululawang  Kulit Bululawang 18 
2 Dampit Klompen  Majang-

tengah 
22 

3 Donomulyo Emping 
mlinjo 

Kedung-
salam 

51 

4 Gedangan Anyaman 
bambu 

Gedangan 25 

5 Gondanglegi Genteng Gondang-
legi 

236 

6 Karangploso Tempe Ngijo 12 
7 Lawang Kerajinan 

kayu 
Bedali 15 

8 Ngajum Tape Banjarsari 72 
9 Ngantang Cobek batu Tulungrejo 37 

10 Pagelaran  Gerabah 
Merah 

Pagelaran 76 

11 Pakis Tempe Sumber-
kradenan 

195 

12 Pakisaji Kasur Wadung 86 
13 Ponco-

kusumo 
Tikar 
Mendong 

Jambesari 417 

14 Singosari Tempe,Komp
or 

Taman-
harjo 

194 

15 Sumber-
manjing 
Wetan 

Kapur Druju 16 

16 Sumber 
pucung 

Rengginang Sambigede 50 

17 Tumpang Tahu Tulusbesar 15 
18 Turen Kue kering, 

camilan, 
sangkar 
burung 

Talok, 
sedayu, 
gedogweta
n 

496 

19 Wajak Tampar tikar 
mendong 

Kidangban
g, Blayu, 
sukolilo, 
patok picis 

476 

20 Wonosari Barang dari 
kayu 

Kebobang 44 

Tabel1. IKM kabupaten Malang 



 
Potensi 
Kota Malang memiliki pola pertumbuhan 
industri yang unik, dimana sebagian besar 
industrinya disokong oleh sektor industri kecil 
dan mikro. Hanya terdapat beberapa industri 
manufaktur besar yang terdapat di Kota 
Malang sebagian disusun atas industri 
manufaktur padat karya. 
Industri Manufaktur 
 Industri Rokok 
 Industri Tekstil & Garmen 
Industri Kecil dan Mikro 
 Industri Tempe dan Keripik Tempe 
 Industri Makanan & Minuman 
 Industri Kerajinan Kaos Arema 
 Industri Kerajinan Sarung Bantal Dekorasi 
 Industri Kerajinan Rotan 
 Industri Kerajinan Mebel 
 Industri Kerajinan Topeng Malangan 
 Industri Kerajinan Lampion 
 Industri Kerajinan Patung & Taman 
 Industri Kerajinan Keramik & Gerabah 
 Industri Advertising dan Percetakan 
Kompleks Industri Manufaktur & Sentra 
Industri Mikro 
 Kompleks Industri Karya Timur 
 Kompleks Industri Karanglo 
 Kompleks Industri Pandanwangi 
 Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 
 Sentra Industri Mebel Blimbing 
 Sentra Industri Rotan Arjosari 
 Sentra Industri Keramik Dinoyo 
 Sentra industri sarang burung 

 
 

ANALISA KECUKUPAN DATA  
 
Uji Kecukupan Data 
 
Dari 405 lembar kuisoner yang disebarkan 
terdapat 57 kuesioner dianggap rusak. 
Kerusakan yang dimaksud adalah kerena 
pengisian yang dilakukan tidak sampai 50% 
atau tidak diisi lengkap oleh responden. 
Selanjutnya peneliti menentukan jumlah 
sampel minimal, dengan menggunakan 
persamaan Berneoulli sebagai berikut: 
Diketahui:   

Z (α/2) = 1,96 (tabel distribusi Normal 
dengan tingkat signifikansi 
95%) 

N = 405 sampel 
p (jumlah sampel kuisioner yang dapat 

digunakan) = 348 sampel 

q (jumlah sampel kuisioner yang rusak) = 57 
sampel 

e = 0,05 ( 5% ) 
Maka dapat ditentukan jumlah sampel 
kuisioner yang harus disebarkan sebanyak: 

 

 
 

 
Jadi, jumlah kuisoner yang harus disebarkan 
sebanyak 239 kuisoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL UJI VALIDITAS 
 
# Jenis Pertanyaan Rtabel Rhitung Ket. 
1 Skala Usaha 0,088 0,138 VALID 
2 Proses Produksi 00,088 0,146 VALID 
3 Harga Produk 00,088 0,336 VALID 
4 Jalur Distribusi 00,088 0,168 VALID 
5 Cara Distribusi 00,088 0,403 VALID 
6 Segmentasi Pasar 00,088 0,317 VALID 
7 Cara/Sistem Promosi 00,088 0,273 VALID 
8 Tenaga Desain 00,088 0,271 VALID 
9 Dokumen Desain 00,088 0,247 VALID 
10 Imitasi/Duplikasi 

Produk (tidak banyak 
IKM yang duplikasi) 

00,088 0,068 Data 
tidak 
cukup 

11 Permasalahan yang 
Dihadapi 

00,088 0,149 VALID 

12 Layanan Desain Merk 
(IKM belum memiliki 
merek sendiri) 

00,088 0,039 Data 
tidak 
cukup 

13 Layanan Desain 
Kemasan 

00,088 0,236 VALID 

14 Layanan Desain 
Produk 

00,088 0,265 VALID 

15 Layanan Desain 
Promosi 

00,088 0,297 VALID 

16 Program Layanan 
Desain Produk 
Industri yang 
dibutuhkan 

00,088 0,180 VALID 

17 Apakah Sentra 
Produk IKM ini 
merupakan salah satu 
produk unggulan 
Kab/Kota Malang ? 

00,088 0,257 VALID 

18 Fasilitas Eksisting 
IKM 

00,088 0,435 VALID 

Tabel 2.   Hasil Uji Validitas Data 

 
REKOMENDASI 
 
Program–Program Usulan Pengembangan 
IKM 
Tahapan program desain yang diperlukan bagi 
IKM :  
1. Pelatihan / workshop 
Pelatihan desain yang diperuntukkan bagi 
IKM produk untuk membuka wawasan tentang 

desain terkini dan informasi teknologi 
produksi. 
 
2. Pendampingan Desain dan Teknologi 
Pendampingan desain dilaksanakan sebagai 
kegiatan lanjutan dari pelatihan desain, 
dilaksanakan di masing-masing IKM/sentra 
dibimbing oleh tenaga ahli yang kompeten 
dibidangnya. 
 
3. Pengembangan produk/prototype 
Pengembangan produk/pembuatan purwarupa 
dari produk IKM. Pengembangan produk ini 
diwujudkan dalam bentuk 3 Dimensi sehingga 
memudahkan IKM untuk memahami masukan 
desain yang diberikan juga sebagai e-katalog 
untuk membantu pemasarannya. 
 
4. Klinik Desain  
Sebagai wadah evaluasi dan konsultasi desain 
bagi IKM yang membutuhkan bantuan dalam  
pengembangan desain dan produk-produknya. 
 
Bimbingan/Pelatihan yang dapat dilakukan 
untuk memajukan IKM antara lain :  
 
1. Bimbingan Teknologi  
Memberikan bimbingan terhadap IKM dengan 
menghadirkan tenaga ahli di bidang teknologi 
untuk membantu kemudahan proses produksi. 
 
2. Bimbingan Bisnis dan Management 
Memberikan bimbingan mengenai bagaimana 
menyusun bisnis plan bagi IKM. 
 
3. Bimbingan HAKI 
Memberikan wawasan terhadap IKM tentang 
HAKI bagi produk yang telah diproduksi 
sehingga memiliki hak paten/hak intelektual 
terhadap produk-produknya. 
 
4. Bimbingan Pemasaran  
Memberikan bimbingan tentang penyusunan 
strategi pemasaran, melihat celah pasar yang 
akan dibidik dan layanan purna jual (after 
sales service) untuk konsumen produk IKM. 
 
5. Bimbingan Akses Pendanaan 
Memberikan informasi akses pendanaan untuk 
IKM antara lain dari pihak perbankan/non-
bank dan BUMN untuk bisa menjadi bapak 
angkat atau menjadikan sebagai IKM binaan 
mereka. 
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Tabel 3.  Matrik Rekomendasi Kegiatan 

 

 

 
Gb.4 - Rencana Pengembangan Program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL PENGEMBANGAN DESAIN  

 
Gb.5 - Kemasan 

 

 
 

Gb.6 - Desain Label Kemasan 
 

 
 

Gb.7 - Pengembangan desain wayang kayu 
 

 
 

Gb.8 - Purwarupa  
 



 
KESIMPULAN  
 
Setelah melaksanakan kegiatan penelitian 
ini banyak manfaat yang diperoleh dalam 
mengenal berbagai permasalahan yang 
terjadi pada IKM di Kabupaten Malang. 
Kegiatan ini berguna untuk meng-update 
data IKM yang ada di Kabupaten Malang, 
melihat permasalahan IKM lebih 
nyata(real) sehingga solusi untuk 
pemecahan masalahnya bisa tepat pada 
sasaran. 

Harapan dari kegiatan ini adalah adanya 
masukan dan usulan dari dinas dan 
pemerintah daerah setempat untuk 
meningkatkan program-program 
pengembangan IKM, baik dari segi 
pelatihan, evaluasi, pengembangan dan 
pendampingan desain, dan aspek akses 
permodalan sebagai langkah konkret 
pemerintah terhadap keberadaan IKM. 
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