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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri kerajinan di Kecamatan Jebres berkembang cukup pesat dan 

berkontribusi cukup besar dalam menciptakan struktur ekonomi. Pembangunan 

industri kerajinan juga memberikan dampak luas terhadap kemajuan dunia 

pendidikan, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha serta sebagai penggerak 

pembangunan ekonomi masyarakat. 

Pembangunan industri kerajinan menjadi bagian dari proses industrialisasi 

yang berwawasan luas dan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan 

ekonomi daerah. Kemajuan teknologi yang sangat pesat juga terjadi dan 

berdampak kepada industri kerajinan. Pesatnya kemajuan teknologi membantu 

untuk mewujudkan industri kerajinan yang maju dan berkembang. Munculnya 

berbagai teknik dan strategi dalam proses pembuatan produk industri kerajinan, 

memberikan inovasi-inovasi baru pada tampilan produk dan untuk menjaga 

supaya konsumen merasa puas mengunakan atau memakai produk. 

Kondisi ini menuntut industri kerajinan untuk lebih meningkatkan daya 

saing, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk. Untuk mendukung 

pengembangan industri kerajinan yang dapat bersaing secara efisien, perlu 

dilakukan pemetaan industri kerajinan yang ada di Kecamatan Jebres. 

Saat ini secara garis besar penyebaran industri kerajinan di Kecamatan 

Jebres tidak merata, sebagian besar berada di wilayah Mojosongo sebanyak 
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(59%), wilayah Gandekan sebanayak (27%), wilayah Puncangsawit sebanyak 

(10%) dan wilayah Kampung Sewu sebanyak (4%). Industri kerajinan di 

Kecamatan Jebres yang tersedia barulah sebatas gambaran penyebaran sebanyak 

22 industri kerajinan yang terdata di Kecamatan Jebres. 

Penelitian ini akan melakukan pemetaan industri yang ada serta sebagai 

informasi untuk Pemerintah Kota Surakarta, agar memberikan pembinaan serta 

penataan supaya industri yang ada bisa maju dan berkembang (Lisa, 2011). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adanya industri kreatif kerajinan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, 

maka perlu dilakukan pemetaan mengenai adanya industri kreatif sektor kerajinan. 

Sebagai informasi awal untuk Pemerintah Kota Surakarta guna memberikan 

pembinaan terhadap industri yang ada agar dapat berkembang. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini supaya yang dibahas lebih fokus 

kepada tujuanya adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

2. Responden dalam penelitian kerajinan ini adalah pemilik industri kreatif. 

3. Yang diteliti dalam penelitian ini hanyalah industri kreatif sektor kerajinan. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui profil industri kerajinan yang ada di daerah sekitar Kecamatan 

Jebres. 

2. Memetakan industri kreatif kerajinan di Kecamatan Jebres. 

3. Sebagai informasi awal untuk melakukan penataan serta pembinaan terhadap 

industri kreatif kerajinan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi awal untuk melakukan pembinaan industri kreatif kerajinan 

yang berada di Kecamatan Jebres. 

2. Sebagai pembelajaran terhadap pengaruh industri kreatif sektor kerajinan pada 

pengembangan ekonomi. 

3. Sebagai sumber bacaan dalam mengkaji berbagai persoalan perkembangan 

ekonomi perkotaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan ini, disusunlah sistematika penulisan yang berisikan informasi 

mengenai materi yang dibahas dalam setiap bab. 

 

 



4 
 

Adapun penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat masalah dan juga sistematika 

penelitian. 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dari analisa penelitian dan penelitian sebelumnya. 

BAB III METODE PENILITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan kerangka pemecahan masalah dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi pelaku industri kreatif dan 

gambaran serta kondisi umum lingkungan objek penelitian yang 

terdapat di Kecamatan Jebres. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pelaku 

industri kreatif di Kecamatan Jebres. 

 


