
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Industri terutama pada sektor kayu atau meubel dimana produktifitas dan 

hasil produksinya berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha meubel dan 

mempengaruhi pembangunan nasional tepatnya pada industri.  

 Pengertian menurut (I Made Sandy, 1985) industri adalah usaha untuk 

memproduksi barang jadi dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses 

penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan 

harga satuan yang serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin, maka 

industri mencakup segala kegiatan produksi yang memproses pembuatan bahan-

bahan mentah menjadi bahan-bahan setengah jadi maupun barang jadi atau 

kegiatan yang bisa mengubah keadaan barang dari satu tingkat tertentu ke tingkat 

yang lain, kearah peningkatan nilai atau daya guna yang berguna untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

 Usaha meubel dapat terlaksana karena didukung oleh faktor-faktor 

produksi yang merupakan faktor input dari keempat faktor produksi (bahan baku, 

tenaga kerja, modal,dan pemasaran) yang merupakan input dalam usaha industri 

meubel adalah bahan baku dan modal. Adapun output berupa barang jadi atau 

setengah jadi atau mentah belum dilakukan finishing. Output merupakan hasil dari 

industri meubel memerlukan pemasaran guna menyalurkan produksi dan 

pemasaran ini harus di dukung oleh sarana transportasi. 

 Usaha mebel telah lama dikenal di Indonesia karena merupakan budaya 

turun temurun. Sentra industri mebel kayu berkembang pesat terutama di pulau 

Jawa, salah satunya di Kota Surakarta. Kota Surakarta secara geografis berada 

pada jalur strategis lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan di 

antara Jogyakarta - Solo (Surakarta) - Semarang (Joglo Semar) - Surabaya - Bali. 

Dengan luas wilayah administratif sebesar 4.404,06 ha, terbagi ke dalam 5 

wilayah kecamatan dan 51 wilayah kelurahan. Secara regional Surakarta
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 merupakan kota metropolitan yang didukung 6 wilayah yang dikenal nama 

Kawasan Soloraya atau SUBOSUKAWONOSRATEN yaitu Surakarta, Boyolali, 

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. 

 Surakarta merupakan daerah terdapat beberapa industri yang berperan 

dalam mata pencaharian pokok masayarakat di Surakarta sendiri. Pekerjaan 

tersebut sangat menunjang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga kegiatan 

industri di Surakarta mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat di Kota 

Surakarta. Industri meubel merupakan salah satu kegiatan industri yang terdapat 

di Surakarta dimana terdapat wadah atau interaksi jual beli meubel yang terdapat 

di Kecamatan Banjarsari Kelurahan Gilingan yaitu Pasar Meubel. Dengan 

perkembangan Pasar Meubel ini maka semakin potensial keberadaan usaha 

meubel di Surakarta. Dalam Pasar meubel ini mempunyai aktifitas yaitu antara 

lain memproduksi barang mentah menjadi jadi atau setengah jadi, finishing 

meubel, dan juga tempat jual beli antara produksi, distribusi, dan konsumen dalam 

melakukan transaksi. Ada beberapa industri meubel di Surakarta, dan dapat dilihat 

tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 Perusahaan Industri Meubel di Surakarta 

No Kecamatan Jumlah industri Meubel 

1 Laweyan 68 

2 Serengan 41 

3 Pasar Kliwon 15 

4 Jebres 66 

5 Banjarsari 165 

Jumlah 356 
     Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta, 2012 

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa industri meubel Surakarta 

banyak terdapat di Kecamatan Banjarsari di banding dengan Kecamatan Laweyan, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan Serengan, karena pada 5 

kecamatan yang terdapat dalam penelitian memiliki hubungan yang saling 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya barang yang akan dipasarkan yaitu di 

Kecamatan Banjarsari dimana wilayah tersebut menjadi perantara dan distributor 

dalam pemasaran meubel itu sendiri terhadap kecamatan lain. Terdapat juga 

organisasi ASMINDO yang berkegiatan untuk membantu pengusaha meubel 
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dalam hal pemasarannya baik dalam negeri ataupun luar negeri dengan salah satu 

caranya yaitu pameran meubel. 

Pada 2 tahun terakhir industri meubel merupakan industri yang melakukan 

pemasaran ekspor yang tertinggi dibanding dengan industri-industri lain di 

Surakarta. Data mengenai jumlah produk yang di pasarkan di Mancanegara dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Tabel Realisasi Ekspor Kota Surakarta Menurut 

Komoditinya Pada Tahun 2010 dan 2011 

No Komoditi 
Tahun 2010 Tahun 2011 

Volume (kg) Nilai (Milyar) Volume (kg) Nilai (Milyar) 

1 Batik 555.114,22 101,9617312 1.434.591,68 28,2743555 

2 Besi cor untuk 

paying 
30.191,50 0,6152371 - - 

3 Kantong plastic 791.319,90 12,6415861 1.751.033,15 28,4389684 

4 Kartu ucapan 349.879,50 15,6933264 187.908,20 9,685387 

5 Karung plastik 589.699,85 11,5512356 271.398,94 7,1129462 

6 Meubel 4.344.354,1 82,607714 3.415.118,3 94,396259 

7 Kerajinan dari 

batu 
- - 44.456,00 2,72085 

8 Kerajinan dari 

besi 
4.835,50 0,1 384441 - - 

9 Kerajinan dari 

kaca 
6.394,50 0,09553 1.180,00 0,02819,66 

10 Kerajinan rotan 3.121,00 0,0450095 5.550,53 0,132489 

11 Keramik 112.659,50 5 6.768,03 8 1.160,00 0,9048282 

12 Patung batu - - 63.652,20 0,6824608 

13 Payung taman - - 1 17,00 0,0099 

14 Perabotan 

rumah tangga 

dari batu 

654.808,00 3,4790286 336.425,41 1,4734872 

15 Peralatan 

kantor 
217.540,20 5,9444441 22.271,60 0,7917108 

16 Rempah-

rempah 
1 52,00 0,124 - - 

17 Tas belanja 

dari kertas 
233.971,00 6,9217396 2.079,00 0,581973 

18 Tekstil dan 

produk tekstil 
1.946.488,30 260,1001561 1.676.032,16 266,001973 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa industri meubel merupakan 

industri yang melakukan pemasaran ekspor atau ke mancanegara yang paling 

banyak dibanding industri lainnya yang terdapat di Surakarta yaitu sebesar 
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82,607714 milyar pada tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 94,396259 milyar 

disebabkan jumlah produksi yang semakin menurun sehingga membuat luas 

pemasarannya semakin menyempit dan persaingan eksportir-eksportir lainnya 

seperti di negara China, Malaysia, Polandia (ASMINDO, 2006). Maka dengan 

alasan inilah dilakukan penelitian mengenai industri meubel di Kota Surakarta, 

dimana wilayah pemasaran ekspor terdapat di AS, Jerman, Inggris, Perancis, 

Jepang, Kanada, Belgia, Austria, Belanda, Swis, Spanyol, Italia (Disperindag, 

2011). 

Permasalahan penelitian ini adalah produksi meubel di Surakarta 

khususnya yang dipasarkan ke mancanegara selama 5 tahun mengalami kenaikan 

dan penurunan, dimana dalam 5 tahun jumlah produk meubel yang dipasarkan 

tidak stabil dan pada tahun terakhir tepatnya 2012 merupakan jumlah terendah. 

Data mengenai pemasaran ekspor dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.3 Perkembangan Ekspor Meubel di Surakarta 

Tahun 2008 sampai 2012 

No Tahun 
Volume 

(kg) 

Perkembangan Nilai 

(Milyar) 

Perkembangan 

(kg) (%) (Milyar) (%) 

1 2008 4.490.027,20 0 0 95,563709 0 0 

2 2009 3.208.451,9 -1.281.575,3 - 28,54 76,192345 -19,371364 - 20,27 

3 2010 4.344.354,1 1.135.902,2 + 35,40 82,607714 6,415369 +  8,41 

4 2011 3.415.118,3 -929.235,8 - 21,38 94,396259 11,788545 + 14,27 

5 2012 1.400.254,6 -2.014.863,7 - 58,99 36,361176 -58,035083 - 61,48 
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012       Ket : (+) = naik , (-) = turun 

 Berdasarkan data tabel 1.3 jumlah ekspor industri meubel mengalami 

penurunan. Kecuali tahun 2010, mengalami kenaikan sebesar 1.135.902,2 kg 

(35,40%) disebabkan oleh munculnya berbagi masalah yang berpengaruh dengan 

jumlah produksi, besarnya pendapatan dan pemasaran, meningkatnya biaya 

produksi dan transportasi, kemudian sulitnya pemasaran karena nilai rupiah 

semakin terpuruk terhadap dolar yang berpengaruh terhadap pendapatan dan luas 

pemasaran.  

 Daerah yang dikaji penelitian ini adalah Kota Surakarta yang berbatasan 

dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah 

selatan, Kabupaten Sukoharjo di sebelah barat dan, Kabupaten Karanganyar di 

sebelah timur. Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya, Kota Surakarta 
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memiliki 5 kecamatan yaitu kecamatan laweyan, Kecamatan Serengan, 

Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan, Kecamatan Banjarsari. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang ada 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat keberlangsungan industri meubel di Surakarta  ? 

2. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan industri 

meubel di Surakarta ? 

3. Bagaimana luas jangkauan pemasaran ekspor yang dilakukan oleh 

pengusaha industri meubel di Surakarta ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Mengetahui tingkat keberlangsungan industri meubel ekspor di Surakarta. 

2. Mengetahui faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap 

keberlangsungan industri meubel di Surakarta. 

3. Mengetahui luas jangkauan pemasaran ekspor yang dilakukan oleh 

pengusaha industri meubel di Surakarta. 

1.4 Kegunaan penelitian 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran 

terhadap pemerintah Kota Surakarta terutama pada Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. 

1.5 Telaah pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Usaha industri meubel sebagai salah satu dari industri kecil dalam 

kegiatannya memerlukan modal usaha, modal yang merupakan milik sendiri atau 

pinjaman dari bank atau lembaga pemerintah merupakan faktor yang penting. 

semua pekerjaan industri meubel memakai tenaga manusia dengan memakai 

peralatan yang sederhana, sehingga besar kecilnya modal yang dimiliki secara 

langsung akan berpengaruh pemakaian tenaga kerja yang juga akan berpengaruh 

terhadap besar kecilnya jumlah produksi. (J Payaman Simanjuntak, 1983) 

selanjutnya mengemukakan bahwa pada hakekatnya hubungan antara volume 
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produksi dan tenaga kerja setiap perubahan pemakaian tenaga kerja akan 

mempengarui volume produksi. 

Pasar luar negeri di mana pun pasti menggiurkan. Terlebih di tengah 

kondisi tidak menentu saat ini, usaha berorientasi ekspor merupakan pilihan 

brilian yang sangat menguntungkan. Dari sisi peluang jelas sangat besar. Potensi 

juga ada dan cukup besar. Permintaan pun tidak pernah surut. Sisi 

menguntungkan ini tidak hanya dinikmati oleh perusahaan itu sendiri, tetapi juga 

oleh pemerintah. Selain profit yang masuk ke perusahaan, devisa negara juga akan 

meningkat jika usaha berorientasi ekspor di negara tersebut mengalami kenaikan. 

Aktivitas ekspor yang meningkat telah menjadi penting bagi kelangsungan hidup, 

pertumbuhan dari organisasi bisnis modern. Akan tetapi, minimnya kemampuan, 

ketrampilan, dan pengetahuan akan seluk beluk ekspor dapat menghalangi 

aktivitas usaha ekspor dalam meraup keuntungan besar ( Dian Nur Lathifa, 2007) 

Aktivitas ekspor secara meningkat telah menjadi penting bagi 

kelangsungan, pertumbuhan dan profitabilitas dari organisasi bisnis modern. 

Dalam pangsa pasar global yang kompetitif, sangat penting memformulasikan 

sebuah strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang disusun 

menunjukkan tingkat respon perusahaan terhadap kondisi pasar yang kompetitif 

(Chol Lee dan David A. Griffith, 2004). 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan hasil produksi 

barang yang dihasilkan industri meubel. Naik turunnya permintaan pasar akan 

hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, akan berpengaruh apabila 

permintaan hasil produksi barang meningkat, maka produsen cenderung akan 

meningkatkan kapasitas produksinya ( Sony Sumarsono, 2003) 

Adanya tiga jenis industri yaitu : 

1. Industri rumah tangga dipedesaan yang umumnya hanya merupakan 

pekerjaan sambilan. 

2. Industri kecil yang sudah memakai sistem pekerjaan upahan tetapi belum 

memakai mesin, dengan jumlah buruh kurang dari 50 orang 

3. Industri pabrik yang sudah memakai mesin dan pekerjanya lebih dari 50 

orang. 



7 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Setyawati (2005) yang berjudul 

“Analisis Keberlangsungan Usaha dan Keterkaitannya Industri Meubel di 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten” yang bertujuan Pertama : 

mengetahui hubungan keberlangsungan industri dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Kedua : untuk mengetahui keterkaitan antara usaha industri 

meubel dan sektor lainnya yang meliputi input : modal, bahan baku, dan output : 

barang setengah jadi dan barang jadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

survey data dianalisa dengan metode harkat untuk mengetahui tingkat 

kelangsungan usaha dan analisa tabel frekuensi bertujuan untuk menggambarkan 

karakteristik usaha industri meubel atau ciri-ciri dari populasi dan analisa 

menggunakan korelasi untuk menganalisa hubungan tingkat kelangsungan usaha 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari hasil penelitian menunjukkan 

hubungan kenaikan unit usaha dan penurunan unit usaha adanya keterkaitan 

antara usaha dengan sektor lain yaitu input dan output. Input yaitu modal, bahan 

baku dan output yaitu hasil produksi yang berpengaruh terhadap keberlangsungan 

usaha. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Yono (2006) yang berjudul 

“Keberlangsungan Usaha Industri Kerajinan Tembaga di Kecamatan Cepogo 

Kabupaten Boyolali Tahun 2006” yang bertujuan pertama : mengetahui tingkat 

keberlangsungan usaha industri kerajinan tembaga. Kedua : mengetahui faktor 

yang paling berpengaruh terhadap usaha industri tembaga. Ketiga : mengetahui 

faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan, besarnya pendapatan dan 

luas jangkauan. Penelitian ini dilakukan dengan metode sensus dan observasi data 

yang dianalisa dengan tabel frekuensi, skoring regresi ganda uji dengan SPSS. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat keberlangsungan industri kerajinan 

tembaga sebagian besar berada pada tingkat sedang yaitu mencapai 22 pengrajin, 

faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan industri kerajinan 

tembaga adalah bahan baku, faktor yang berpengaruh pada pendapatan adalah 

produksi, besarnya pendapatan sebagian besar termasuk rendah yaitu 19 

pengrajin, sebagian besar pemasaran nasional dengan volume penjualan 4159 per 

bulan. 
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Dalam penelitian Muh Sidik (2009) yang berjudul “Analisis Industri 

Mebel di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 sampai 2009 

yang bertujuan pertama : mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya 

tingkat perkembangan industri mebel. Kedua : mengetahui sumbangan pendapatan 

industri meubel terhadap pendapatan keluarga. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sensus data yang dianalisis dengan tabel frekuensi dan tabel 

silang selanjutnya di uji dengan statistik korelasi product moment. Hasil dari 

penelitian ini adalah perkembangan modal gerak mengalami perkembangan 

sebanyak 16 pengusaha, perkembangan modal  bergerak sebanyak 18 dan tidak 

berkembang 14, Faktor yang berpengaruh yaitu tingkat penggunaan bahan baku 

tinggi sebanyak 24 pengusaha, modal berkembang sebanyak 18 pengusaha , 

pemasaran yang berkembang sebanyak 45 pengusaha, dan tenaga kerja yang 

rendah sebanyak 37 pengusaha. 

 Perbandingan antar penelitian dapat dilihat pada tabel perbandingan 

penelitian sebagai berikut : 
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Tabel 1.4. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

 

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Sri Setyawati, 

2005 

Analisis Keberlangsungan Usaha dan 

Keterkaitannya Industri Meubel di 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 

 Mengetahui hubungan 

keberlangsungan industri dengan 

faktor yang mempengaruhi 

 Mengetahui keterkaitan antar 

industri meubel dan sektor lainnya 

Survey Menunjukkan hubungan kenaikan unit usaha 

dan penurunan unit usaha yang dipengaruhi 

faktor-faktor produksi, Keterkaitan antar 

usaha dan sektor lainnya yaitu input dan 

outout yang berpengaruh terhadap 

keberlangsungan usaha 

2 Tri Yono, 

2006 

Keberlangsungan Usaha Industri Kerajinan 

Tembaga di Kecamatan Cepogo Kabupaten 

Boyolali Tahun 2006 

 Mengetahui tingkat 

keberlangsungan usaha industri 

kerajinan tembaga 

 Mengetahui faktor yang paling 

berpengaruh terhadap usaha 

industri tembaga 

 Mengetahui faktor yang 

berpengaruh terhadap pendapatan, 

besarnya pendapatan dan luas 

jangkauan 

Sensus Tingkat keberhasilan usaha industri tembaga 

sebagian besar berada pada tingkat sedang 

yaitu 22 pengrajin, faktor yang berpengaruh 

terhadap keberlangsungan industri kerajinan 

adalah bahan baku, faktor yang dominan 

terhadap pendapat adalah produksi, 

Pendapatan sebagian besar termasuk rendah 

antara Rp 1.001.000-Rp 2.000.000/bulan 

sebanyak 19 pengrajin, Sebagian besar 

jangkauan pemasaran nasional dengan 

volume penjualan 4159/bulan 

3 Muh. Sidik, 

2009 

Analisis Industri Mebel di Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 2001 dan 

2006 

 Mengetahui faktor yang 

menyebabkan rendahnya tingkat 

perkembangan industri 

 Mengetahui pendapatan industri 

mebel terhadap pendapatan 

keluarga 

Sensus Perkembangan modal gerak mengalami 

perkembangan sebanyak 16 pengusaha, 

perkembangan modal  bergerak sebanyak 18 

dan tidak berkembang 14, Faktor yang 

berpengaruh yaitu tingkat penggunaan bahan 

baku, modal, pemasaran, dan tenaga kerja  

4 Biffatien D K, 

2015 

Analisis Keberlangsungan Industri Meubel 

Ekspor Kaitannya dengan Pemasaran Ekspor 

di Surakarta Tahun 2014 

 Mengetahui tingkat 

keberlangsungan industri meubel 

di Surakarta 

 Mengetahui faktor produksi yang 

paling berpengaruh di Surakarta 

 Mengetahui luas jangkauan 

pemasaran ekspor industri meubel 

Survey 

- 

Sumber : Penulis, 2014 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Keberlangsungan usaha industri meubel dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kemudahan dalam perolehan faktor produksi meliputi besarnya 

modal, bahan baku, jumlah tenaga kerja, luas pemasaran yang berpengaruh 

terhadap jumlah produk yang di pasarkan. Luas pemasaran berpengaruh juga 

terhadap industri meubel karena berkaitan dengan kesempatan untuk menjual atau 

meningkatkan jumlah penjualan barang produksi. 

Tingkat keberlangsungan industri meubel diukur dengan teknik skoring 

yang meliputi jumlah produksi dan luas jangkauan pemasaran. Berdasarkan nilai 

hasil skor yang diperoleh pengusaha di daerah penelitian kemudian 

diklasifikasikan menjadi tiga interval kelas yaitu rendah, sedang, tinggi. Semakin 

besar nilai skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat 

keberlangsunagn usahanya dan sebaliknya, apabila nilai skor yang diperoleh kecil 

menunjukkan tingkat keberlangsungan usahanya rendah.  

1.7 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu penyelidikan yang 

diperoleh untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari 

keterangan secara fuktual dari suatu kelompok atau daerah dengan cara sensus. 

Sensus adalah mengambil seluruh anggota populasi dengan teknik wawancara 

(Hadi Sabarai Yunus, 2009). Data yang diperoleh menggunakan kuisioner sebagai 

alat bantu untuk mengumpulkan data yang pokok (Masri Singarimbun, 1989) 

tahap-tahap yang diambil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pemilihan daerah penelitian  

b. Pengumpulan data 

c. Penentuan responden 

d. Analisis data. 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini, maka dibuat diagram alir 

penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Penulis 2014 

 

1.7.1 Pemilihan Lokasi 

  Penelitian ini dipilih daerah Surakarta karena wilayah ini merupakan 

daerah yang mempunyai potensi untuk industri meubel. 

1.7.2 Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan atau dikumpulkan penelitian ini meliputi data primer 

dan sekunder : 

1. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dilapangan terhadap 

responden dan dengan manfaat untuk mengetahui karakteristik pengusaha 

meubel di daerah penelitian. Adapun data yang dikumpulkan yaitu data 

yang di peroleh dari kuisioner pengusaha antara lain : 

Industri meubel 

Faktor 

produksi : 

-Modal 

-Bahan baku 

-Tenaga kerja 

Tingkat keberlangsungan 

industri : 

- Rendah 

- Sedang 

- Tinggi 

Hasil Peta : 

-Peta 

penggunaan 

bahan baku 

-Peta 

penggunaan 

tenaga kerja 

Peta luas 

jangkauan 

pemasaran ekspor 

Peta tingkat keberlangsungan 

industri meubel 

Jangkauan Pemasaran 

Ekspor : 

-Rendah 

-Sedang 

-tinggi 

Produksi : 

-Rendah 

-Sedang 

-tinggi 

Pengusaha Meubel Karakteristik : 

-Nama dan alamat 

-Umur 

-Jenis kelamin 

-Pendidikan 

-Jumlah anggota keluarga 

-Lama berusaha 
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a. Nama dan alamat 

b. Umur 

c. Jenis kelamin 

d. Pendidikan 

e. Jumlah anggota keluarga 

f. Lama berusaha 

2. Data sekunder diperoleh dari catatan atau laporan yang terdapat pada 

instansi yang  berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder tersebut 

meliputi : 

a. Peta lokasi daerah penelitian. 

b. Kota Surakarta Dalam Angka  

c. Data dari Dinas Perindustrian Kota Surakarta 

1.7.1 Penentuan Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha industri meubel ekspor. 

Responden ditentukan dengan menggunakan metode sensus yaitu dengan cara 

pengambilan seluruh pengusaha industri meubel ekspor yang terdapat di Kota 

Surakarta yaitu 102 orang terdapat pada tabel 1.5 

Tabel 1.5. Penentuan Jumlah Pengusaha Industri Meubel Ekspor 

di Kota Surakarta 

No Kecamatan Jumlah industri 

1 Laweyan 33 

2 Serengan 11 

3 Pasar Kliwon 2 

4 Jebres 19 

5 Banjarsari 37 

Jumlah 102 

      Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta, 2012 

1.7.2 Pengolahan data dan Analisis data 

1.7.2.1 Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder kemudian 

diolah dengan cara memasukkan data kedalam kartu atau berkas data dalam 

bentuk data base. Analisa data menggunakan tabel frekuensi, skoring, dan regresi 

ganda. Tabel frekuensi digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor produksi 
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yang mempengaruhi keberlangsungan industri meubel yaitu modal, bahan baku, 

tenaga kerja, dan pemasaran. Tingkat keberlangsungan industri meubel ekspor di 

analisis dengan menggunakan teknik skoring pada variabel produksi, volume 

barang yang terjual, dan luas jangkauan pemasaran. Teknik skoring dari masing-

masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Jumlah produksi 

Jumlah produksi yang dihasilkan sangat variatif dengan 

mempertimbangkan variatif barang hasil produksi tersebut maka jumlah 

produksi agar mempermudah dalam analisa dan pemberian skor nilai 

produksi di analisa dalam volume kilogram dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Jumlah produksi yang diklasifikasikan dengan interval 3 kelas dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝑅 =
 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −  𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐾
 

Keterangan : R      = Rentangan 

       K     = Jumlah Kelas 

Tabel 1.6 Nilai Skor Jumlah Produksi 

Kelas 
Jumlah Produksi 

(kg/tahun) 
Klasifikasi Skor 

1 <…………kg Rendah 1 

2 …..kg - …...kg Sedang 2 

3 ≥…………kg Tinggi 3 

Berdasarkan klasifikasi tabel 1.6 menujukkan bahwa semakin besar jumlah 

produksi yang dihasilkan industri meubel maka skor yang diberikan 

semakin tinggi. 

b. Luas jangkauan pemasaran meliputi daerah tujuan pemasaran dan 

volume penjualan. Jangkauan pemasaran di skor menurut jauh 

dekatnya tujuan pemasaran yang diklasifikasikan menjadi ekspor <3 

negara, ekspor 4-6 negara, ekspor >7 negara, sedangkan volume 

penjualan berdasarkan tinggi rendahnya barang yang terjual. Semakin 
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banyak barang yang di ekspor memungkinkan harga nilai jual barang 

semakin tinggi sehingga nilai skor yang diberikan semakin besar, 

semakin sedikit pemasaran ekspornya maka harga jual barang relative 

murah sehingga diberi nilai kecil. 

Tabel 1.7 Nilai Skor Jangkauan Pemasaran 

Tujuan Klasifikasi Skor 

………… < 3 Negara 1 

………… 4 – 6 Negara 2 

………… > 7 Negara 3 

Untuk mengukur volume barang yang terjual dari hasil produksi 

diklasifikasikan menjadi 3 kelas yaitu rendah, sedang, tinggi, 

sedangkan rumus yang digunakan sama dengan rumus klafikasi 

jumlah produksi. Semakin besar volume penjualan yang dilakukan 

maka nilai skor yang diberikan semakin besar. 

Tabel 1.8 Nilai Skor Volume Barang yang Terjual 

Volume Barang yang terjual 

(kg/tahun) 
Klasifikasi Skor 

≤…………kg Rendah 1 

…..kg -…...kg Sedang 2 

≥…………kg Tinggi 3 

 

1.7.2.2 Analisis Data 

a. Analisis geografi 

Analisis geografi penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan. 

Pendekatan keruangan merupakan cara berfikir dan memandang suatu obyek 

dalam konteks keruangan yang menekankan pada distribusi dalam ruang atau 

letak suatu obyek dalam ruang. Pendekatan geografi sebagai kajian analisis 

penelitian ini dengan data luas jangkauan pemasaran ekspor (daerah tujuan ekspor 

dan volume barang yang terjual) dengan cara metode deskriptif dan disajikan 

dalam bentuk peta luas pemasaran ekspor. 

b. Tabel Frekuensi 
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Tabel frekuensi digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor produksi 

(modal, bahan baku, tenaga kerja, dan luas pemasaran ekspor) meubel di Kota 

Surakarta. Salah satu contoh tabel frekuensi ditunjuukan pada tabel 1.9 tabel 

jangkauan pemasaran ekspor industri meuebel di Surakarta. 

Contoh : Tabel 1.9 Jangkauan Pemasaran Industri  Meubel di Surakarta 

Lokasi Pemasaran Frekuensi Persen (%) 

Ekspor  < 3 Negara   

Ekspor 4 – 7 Negara   

Ekspor > 7 Negara   

c. Skoring 

Skoring digunakan dengan cara menggabungkan skor jumlah produksi dan 

luas pemasaran ekspor. Nilai skoring keberlangsungan usaha industri 

meubel dapat dibuat dengan model sebagai berikut : 

Tabel 1.10 Skor Tingkat Keberlangsungan Industri Meubel di Surakarta 

Lokasi dan 

No 

responden 

Faktor Keberlangsungan Industri Meubel 

Total 

Skor 
Jumlah 

Produksi 

(kg/tahun) 

Skor 

Volume 

Barang 

yang 

Terjual 

(kg/tahun) 

Skor 

Jangkauan 

Pemasaran 

Ekspor 

Skor 

Laweyan  

1        

…        

33        

Serengan  

34        

…        

44        

Pasar 

Kliwon 

 

45        

46        

Jebres  

47        

…        

65        

Banjarsari  

66        
…        

102        
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Berdasarkan data nilai skor diatas dapat diketahui nilai total skor 

perolehan jumlah produksi dan jangkauan pemasaran ekspor. 

Dari data diatas selanjutnya digunakan untuk mengetahui tingkat 

masing-masing faktor keberlangsungan usaha industri meubel dan cara 

mengklasifikasikan ke dalam beberapa kelas, yaitu tiga kelas rendah, 

sedang, tinggi dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅 =
 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −  𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐾
 

Keterangan : R      = Rentangan 

       K     = Jumlah Kelas 

 

Tabel 1.11. Tingkat Produksi Industri Meubel Di Surakarta Tahun 2012 

No 

Tingkat 

produksi 

industri 

meubel 

Lokasi Industri 

Laweyan Serengan 
Pasar 

Kliwon 
Jebres Banjarsari Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Buruk             

2 Sedang             

3 Baik             

Jumlah             

Berdasarkan data tabel 1.11 dapat diketahui tingkat produksi 

industry meubel buruk, sedang, atau baik pada ,asing-masing lokasi 

industri. Selanjutnya untuk menyatakan tingkat keberlangsungan industri 

meubel yaitu dengan menggabungkan hasil skoring yang meliputi jumlah 

produksi dan jangkauan pemasaran. kemudian diklasifikasikan ke dalam 

tiga klas yaitu meliputi keberlangsungan buruk, sedang, atau baik dengan 

rumus seperti diatas. 
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Tabel 1.12. Tingkat Keberlangsungan Industri Meubel di Surakarta 

No 

Tingkat 

Keberlangsun

gan usaha 

industry 

Lokasi Industri 

Laweyan Serengan 
Pasar 

Kliwon 
Jebres Banjarsari Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Buruk             

2 Sedang             

3 Baik             

Jumlah             

 Semakin besar nilai skor yang diperoleh menunjukkan semakin 

baik tingkat keberlangsungan usahanya. Sebaliknya bila nilai skor yang 

diperoleh hanya sedikit menunjukkan tingkat keberlangsungannya buruk. 

Berdasarkan data tabel diatas dapat diperoleh informasi mengenai tingkat 

keberlangsungan usaha industri meubel di daerah penelitian masing-

masing lokasi apakah tingkat keberlangsungannya baik, sedang, atau 

buruk. 

 Berdasarkan data tersebut dapat ditampilkan ke dalam bentuk peta 

tingkat keberlangsungan usaha industri meubel di daerah penelitian yang 

memuat informasi variasi tingkat keberlangsungan industri. 

d. Analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui faktor yang paling 

dominan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan industri meubel 

(modal, bahan baku, tenaga kerja). Analisis ini dikerjakan dengan bantuan 

program SPSS serta dilakukan dengan nilai uji “t” dengan signifikasi 

0,005 (0,05%). Sedangkan untuk memprediksi keberlangsungan produksi 

dan jangkauan pemasaran ekspor menggunakan statistik regresi ganda 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ……bnXn 

 Keterangan : 

 Y  = variabel tidak bebas (dependent variable) 

 X1…n   = variabel bebas (independent variable) 

 a  = bilangan konstan 

 b1…n    = koefisien regresi 
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1.8 Batasan Operasional 

Analisis adalah penjelasan suatu peristiwa untuk mengetahui penyebaran dan 

juga duduk perkara yang sesungguhnya (Suwarjoko Warpani, 1997) 

Keberlangsungan adalah berjalannya suatu proses dalam hal ini adalah 

proses industri meubel yang disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi 

jumlah produksi dan luas jangkauan pemasaran (Murbyanto, 1993 dan Tulus 

Tambunan, 2001) 

Industri adalah setiap usaha yang merupakan suatu unit produksi barang atau 

bahan di suatu tempat untuk keperluan masyarakat (Bintarto, 1997) 

Industri meubel adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang menghasilkan 

barang-barang meubel dari bahan baku kayu seperti meja, kursi, tempat tidur, 

almari 

Modal adalah suatu harta atau barang untuk melakukan proses produksi 

(Setyawan SA, 2000) 

Bahan baku adalah bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam 

produksi untuk menghasilkan produksi barang setengah jadi maupun barang 

jadi (Anisia, 2003 dalam Sri Setyawati, 2005) 

Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang dimaksud terlibat dalam proses 

produksi atau bekerja pada industri yang bersangkutan (Iswanto, 2002) 

Produksi adalah pembuatan atau penciptaan benda-benda yang secara 

langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia (Renner, dalam Sri Setyawati, 

2005) 

Pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang mengarahkan arus barang dan 

jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai (Swasta, 1999) 

Luas jangkauan pemasaran adalah daerah tujuan memasarkan barang-

barang hasil produksi kerajinan meubel (Moh Ihsan, 2003) 

Ekspor adalah jangkauan pemasaran yang dilakukan ke luar negeri 

(Supriyadi, 2006) 

Tingkat Keberlangsungan Industri Meubel diukur dengan indikator : 

jumlah produksi, volume barang yang terjual dan jangkauan pemasaran 

ekspor. 


