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Abstraksi: Usaha Rumahan Kue Donat Tape ini merupakan usaha mandiri 

yang dikelolah oleh keluraga. Usaha rumahan ini dijalankan bertujuan untuk 

menambah penghasilan. Dengan berjalannya waktu, pemilik usaha rumahan 

berkeinginan mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Keingian untuk 

mengembangkan suatu usaha kue donat tape ini tidaklah mudah, dikarenakan 

banyak faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut terjadi pada proses 

produksi dan pemasaran. Faktor dalam proses produksi terlihat dari 

kurangnya tenaga dan waktu produksi serta terbatasnya peralatan produksi. 

Kurangnya tenaga kerja pun terlihat dalam pemasaran. Oleh karena itu 

penambahan alat p;roduksi dan penambahan tenaga kerja diharapkan dapat 

menjalankan proses produksi dan meningkatkan pemasaran sehingga usaha 

kue donat tape akan menjadi lebih berkembang. 

Kata kunci : Usaha Rumahan, Kue Donat Tape, Omset Penjualan. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang 

peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peran UMKM dipandang sebagai 

penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional baik dalam mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi, mengurangi penganguran, maupun dalam penciptaan lapangan 

kerja baru. Melihat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian secara keseluruhan, 

sehingga perlu diadakannya pengembangan dan menumbuhkan semangat baru dalam 

menata kegiatan UMKM guna menuju perekonomian yang lebih baik. 

Membuka usaha rumahan seperti makanan ringan merupakan usaha yang banyak 

bermanfaat, yaitu memberikan penghasilan tambahan dan dapat membuka lapangan kerja 

baru. Berawal dari kesenangan makan kue sehingga timbul berkeinginan mendirikan usaha 

kue yang berbahan dasar tepung terigu, mentega, telur, ragi, pengembang, gula, dan garam 

yang diolah menjadi sebuah adonan.  

Produk usaha rumahan yang dirikan bernama kue “donat tape”. Dari hasil percobaan 

awal kue donat ke beberapa saudara terdekat, mereka memberikan pendapat yang baik. 

Dari pendapat yang telah diterima, dari situlah muncul semangat untuk mendirikan usaha 

kue donat. Dengan dimulainya suatu usaha kue donat , sedikit demi sedikit usaha menjadi 

berkembang. 

Usaha kue donat ini berdiri dari bulan mei 2013 hingga sekarang yaitu selama 1 

tahun 11 bulan, yang di produksi di Jl.Pattimura Gg.XVI Rt.1/3 Klojen Malang. Usaha kue 

donat semakin berkembang dan mulai memasuki pasaran, terbukti dengan adanya banyak 

pesanan dari pelanggan. Produksi awal kue donat, mengolah produk sebanyak 2 kg per 

hari, dengan berjalannya suatu usaha produksi kue donat pun bertambah. Dimulai dari 2 kg 

per hari hingga berkembang mencapai 4 sampai 6 kg per hari. Kue donat dijual dengan 

harga Rp.1.000 – Rp.2.500 per unit tergantung ukuran donat dan toping yang dipesan. 
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Seperti kue ukuran biasa dengan topping meses diatasnya dan dikemas rapi seharga 

Rp.1.500. Agar banyak diminati konsumen pengembangan suatu usaha sangat diperlukan, 

dari topping kue donat hingga kemasan yang rapi dan unik. 

Perjalanan suatu usaha kue donat tak luput dari suatu permasalahan, permasalahan 

tersebut menghambat suatu proses pengembangan usaha. Dari hasil wawancara hambatan 

yang terjadi dalam usaha kue donat yaitu produksi dan pemasaran hambatan ini merupakan 

faktor utama yang menimbulkan suatu permasalahan. Dalam hal produksi, Ibu Umi 

mengatakan “kurangnya alat dan tenaga kerja untuk memproduksi dan memasarkan kue 

donat tape menyebabkan suatu produksi jadi terhambat.  

Dalam proses produksi kue donat tape untuk pengolahan dari bahan dasar menjadi 

adonan masih manual menggunakan tangan. Pengelolahan adonan tersebut menggunakan 

baskom dengan kapasitas 3 kg tepung terigu. Setelah diolah adonan selanjutnya dicetak 

pada 3 loyang yang dilakukan bergantian dengan proses penggorengan kue donat. Proses 

penggorengan donatpun masih menggunakan 1 kompor dengan wajan berukuran kecil 

yang hanya menampung 7 unit donat dalam sekali penggorengan. Untuk penyaringan kue 

donat cukup untuk menyaring 1 kali dalam proses penggorengan, dan selanjutnya terlihat 

kue donat tape menumpuk pada keranjang kue, hal ini diakibatkan keranjang kue masih 

berukuran kecil. Ini akan mengakibatkan kue donat tape berbentuk kurang bagus karena 

tertumpuk. Tidak hanya kekurangan peralatan dan waktu yang menjadi masalah, tetapi 

kekurangan tenaga kerja juga menjadi masalah dalam usaha rumahan ini. Dengan 

keterbatasan peralatan,  waktu, dan tenaga kerja akan menjadikan suatu proses produksi 

menjadi cukup lama,  produksi menjadi tidak efisien dan produk kue donat menjadi kurang 

bagus. Selain dari peralatan, waktu dan tenaga kerja, bahan baku itu sendiri juga 

menyebabkan suatu masalah yaitu dengan bahan baku yang berkualitas kurang baik, maka 

produk pun akan berkualitas kurang baik. Hal ini terjadi disaat harga bahan baku yang 

tidak stabil, yang akan menyebabkan pemiliki akan membeli bahan baku berkualitas 

rendah dengan harga murah disaat harga bahan baku meningkat.  

Hambatan dalam pemasaran yaitu bagian pemasaran yang masih 1 orang, persaingan 

harga pemasaran, produk yang tidak tahan lama, kemasan yang kurang menarik dan 

tempat pemasaran yang masih terbatas, serta cara promosi yang kurang menarik. 

Pemarasan kue donat dilakukan oleh Bapak Nyoman Budi. Jalannya suatu pemasaran 

tergantung pada proses produksi, karena jika suatu proses produksi berjalan tidak cepat 

terselesaikan, maka pemasaran kue pun juga menjadi terhambat dan hal tersebut akan 

mempengaruhi jumlah omset penjualan. 

Permasalahan yang terjadi dalam usaha kue donat ini harus segera di perbaiki, agar 

perkembangan suatu usaha kue donat dipasaran dapat berjalan dengan baik dan omset 

suatu usaha dapat meningkat. Dari hal tersebut maka diperlukan suatu penelitian agar 

dapat mengetahui dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam usaha kue 

donat. 

Dari banyaknya masalah dalam usaha kue donat, maka butuh waktu lama untuk 

meneliti dan mempelajari semua masalah tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada 

beberapa masalah agar dapat memahami suatu permasalah yang terjadi. Berdasarkan fakta 

yang diperoleh bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah omset 

penjualan kue donat yang dipasarkan, maka peneliti berupaya menjawab atas pertanyaan; 

“Bagaimana proses produksi dan pemasaran yang dilakukan agar omset penjualan 

produksi kue donat dapat meningkat secara efektif ?” 

Kesimpulan 
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Usaha kue donat tape yang didirikan sejak 2 tahun yang lalu memerlukan 

pengembangan usaha. pengembangan usaha yang akan datang pemilik akan 

meningkatkan sektor produksi dan pemasaran. Peningkatan sektor produksi dilakukan 

untuk mempersiapkan produksi kue donat yang dapat mencukupi dari peningkatan sektor 

pemasaran. Peningkatan sektor pemasaran dilakukan untuk meningkatkan omset 

penjualan kue donat tape. Dalam produksi mengharapkan suatu penambahan karyawan 

dan penambahan peralatan produksi. Hal ini didukungi dengan pendapat konsumen yang 

meminta produksi produk kue donat tape bertambah. Dengan adanya tambahan peralatan 

dan tenaga kerja diharapkan akan dapat memenuhi pesanan kue donat tape secara tepat 

waktu 

Pemasaran yang dilakukan yaitu dengan penambahan tempat pemasaran dan lebih 

memperluas sistem pemasaran melalui media sosial. Perluasan pemasaran ini diharapkan 

akan menambah pemesanan akan permintaan produk kue donat tape. Dari hasil survei 

yang didapat bahwa banyak yang menyukai kue donat tape ini, maka dari itu perluasan 

produk kue donat tape ini menjadi mudah karena banyak yang menyukai. 
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