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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengaruh dari globalisasi berdampak kepada beberapa aspek di negara 

Indonesia, seperti investasi, perdagangan, ekspor/impor, tenaga kerja dan kerja 

sama antar negara. Kerja sama yang dibangun antar negara berdampak positif 

dan negatif dimana persaingan ketat di berbagai sektor menuntut adanya 

peningkatan dari sumber daya, baik secara finansial dan non-finansial. 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya bisa dengan berbagai cara, salah 

satunya yaitu promosi. Promosi sendiri sangat berperan penting bagi suatu 

perusahaan dalam menjalankan usaha. Pembelian yang dilakukan oleh 

pelanggan terhadap produk sangat dipengaruhi oleh promosi yang mempunyai 

desain untuk menstimulasi terjadinya kesadaran dan ketertarikan (Kotler, 

2003:22).  Perusahaan harus aktif dalam melakukan promosi, karena Promosi 

merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program pemasaran suatu 

produk perusahaan sehingga dapat berkembang sesuai target dari perusahaan.  

Industri furniture adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan 

setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk 

barang jadi furniture yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih 

tinggi (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2011). Industri 

furniture di Indonesia tersebar hampir di seluruh provinsi, dengan sentra-sentra 

yang cukup besar terletak di Jepara, Blora, Cirebon, Sukoharjo, Surakarta, 

Klaten, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Jabodetabek, dan lain-lain (Effendi & 

Dwiprabowo, 2007). 

Industri pengolahan kayu dibagi menjadi dua kelompok antara lain 

kelompok industri pengolahan kayu hulu dan kelompok industri pengolahan 

kayu hilir (Ibid, n.d.-a). Kelompok industri pengolahan kayu hulu merupakan 

industri pengolahan kayu primer yaitu industri yang mengolah kayu bulat/log 

menjadi berbagai sortimen kayu. Kelompok industri pengolahan kayu hilir 
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merupakan industri yang menghasilkan produk produk kayu diantaranya 

dowel, moulding, pintu, jendela, wood-flooring, dan sejenisnya yang biasa 

disebut dengan mebel (Kementerian Perindusitrian Republik Indonesia, 2011). 

Mebel ialah peralatan didalam rumah yang biasanya berbentuk lemari, 

meja, kursi, dan dipan. Mebel diperlukan masyarakat agar dapat membantu dan 

memberikan kenyamanan dalam pola kehidupanya. Saat ini, mabel umumnya 

hanya berfungsi sebagai alat rumah tangga. Dulu mabel berbahan dasar batu-

batu besar yang dipahat hingga membentuk mabel, namun sekarang mabel 

terbut dari bahan kayu yang lebih ringan dan lebih mudah saat dibentuk 

menjadi mabel. Berbagai jenis kayu bisa digunakan dalam pembuatan mabel, 

namun umunya para produsen mabel mempercayakan kayu jati sebagai bahan 

baku mabelnya.  

Blora dikenal sebagai daerah penghasil kayu jati, karena hampir separuh 

wilayahnya merupakan hutan jati. Selain kualitasnya bagus, produksinya juga 

cukup banyak. Penanaman pohon jati cocok untuk daerah tropis terutama pada 

tanah yang banyak mengandung kapur, hal ini sesuai dengan gegrafis 

Kabupaten Blora, disamping itu kayu jati menjadi komoditas penting di Blora. 

Hal ini diperkuat dengan 49,66 % luas Kabupaten Blora merupakan hutan yang 

terbagi atas tiga Kesatuan administrasi Pemangkuan Hutan yaitu KPH 

Randublatung, KPH Cepu dan KPH Blora. Produksi terbesar kayu Jati berasal 

dari KPH Randublatung sebanyak 37 ribu meter kubik (Nazal Chilmi Ulyatin, 

2020). 

Potensi kayu jati yang cukup melimpah ini mendorong tumbuh suburnya 

berbagai kerajinan yang memanfaatkan kayu jati sebagai bahan baku utama, 

seperti handycraft, seni ukir, kaligrafi, dan mebel kayu bonggol jati. Bahkan, 

ada wilayah yang menjadi sentra kerajinan yang memanfaatkan bonggol pohon 

kayu jati yang dianggap tidak bermanfaat oleh pihak Perhutani. Hasil industri 

ini memiliki berbagai macam aneka dan bentuk yang menarik sehingga banyak 

dikenal tidak hanya di tingkat dalam negeri tetapi sudah merambah ekspor ke 

luar negeri. Hasil kerajinan bonggol kayu jati antara lain dari bubut kayu jati 
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dan gambol atau akar kayu jati serta berbagi jenis kerajinan dalam berbagai 

bentuk menarik lainnya. 

Salah satu sentra kerajinan kayu olahan yang ada di Jawa Tengah adalah 

kerajinan souvenir bubut kayu jati di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

Kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki potensi kerajinan unggulan 

yang prospektif untuk dikembangkan dalam meningkatan pendapatan asli 

daerah. Sektor kerajinan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli 

Daerah terbesar di Kabupaten Blora 

Salah satu wilayah di Kabupaten Blora yang terkenal dengan pengrajin 

kayu jati berada di kawasan industri kayu jati Jepon, untuk dapat bertahan 

dalam dunia bisnis yang kondisi persaingannya terus meningkat, maka suatu 

perusahaan dituntut dapat memperoleh pasar dengan menggunakan produk 

yang telah dihasilkannya (Susanti, 2010)  

Proses pemasaran dapat diterapkan tidak hanya produk atau jasa saja, 

tetapi juga pada segala sesuatu yang dapat dipasarkan seperti ide, kejadian, 

organisasi, tempat dan kepribadian. Namun penting untuk ditekankan bentuk 

pemasaran tidak dimulai dengan suatu produk atau penawaran, tetapi dengan 

pencarian peluang pasar (Rusli, 1997). Melalui segmentasi pasar yang terukur 

maka sifat-sifat serta besarnya potensi untuk masing-masing segmen dapat 

diketahui. Dari segmentasi pasar itu, kita dapat mengetahui gambaran tentang 

potensi dari bagian-bagian pasar. Oleh karena itu segmentasi pasar dapat 

menunjukkan adanya sasaran pasar yang sangat potensial (Gitosudarmo, 

2014). 

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: Kinerja Bisnis Pada Pengrajin Kayu Jati Di 

Kawasan Industri Dan Kerajinan Kayu Jati Di Jepon Blora. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dimensi strategi bisnis pengrajin 

kayu jati di kawasan Industri dan kerajinan kayu jati di Jepon Blora? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi strategi 

bisnis pengrajin kayu jati di kawasan industri dan kerajinan kayu jati di Jepon 

Blora. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai penerapan 

strategi bisnis dalam meningkatkan kinerja bisnis Pada Pengrajin Kayu 

Jati Di Kawasan Industri Dan Kerajinan Kayu Jati Di Jepon Blora. 

Untuk menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang telah 

diperoleh selama melakukan perkuliahan kemudian dikembangkan 

dengan teori dan praktek dalam penelitian. 

b. Bagi Pengrajin Kayu Jati Di Kawasan Industri Dan Kerajinan Kayu Jati 

Di Jepon Blora. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dan dapat 

mengembangkan usaha-usahanya. Memberikan masukan melalui saran 

dan kritik yang bermanfaat dan membangun. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Pendidikan Akuntansi dalam 
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hal peningkatan kinerja bisnis dan sebagai pijakan dan referensi pada 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan 

kinerja bisnis serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 


