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BAB I 

PENDAHULUAN
 

  

1.1 Latar Belakang  

Pergeseran era pertanian ke era industrialisasi dan semakin majunya era 

komunikasi serta penemuan-penemuan baru menyebabkan perubahan dari 

pola pikir dalam masyarakat. Sehingga menjadikan manusia pada arena 

interaksi sosial yang baru dan belum dikenal sebelumnya. Masuknya 

Industrialisasi menciptakan pola pemikiran yang baru yaitu, pola pikir yang 

lebih efisien dan murah.  

Kondisi ini yang menyebabkan suatu negara untuk berpikir lebih keras 

lagi agar masyarakatnya lebih sejahtera. Salah satu solusinya yaitu dengan 

melakukan pergeseran dari pertanian ke sektor industri. Indonesia sebagai 

negara berkembang harus memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang 

ada. Agar SDM di negara ini menjadi SDM yang kreatif yang nantinya dapat 

bersaing dengan negara maju. Kondisi yang mengharuskan masyarakat di 

Indonesia harus mulai beralih dari yang awalnya sektor pertanian menjadi 

ekonomi industri kemudian ekonomi informasi dan menjadi ekonomi kreatif 

sering dikenal dengan nama creative economic industry. Pada negara-negara 

maju seperti sekarang ini telah menyadari bahwa mereka sudah tidak 

mengandalkan lagi supremasi pada bidang industri, melainkan sumber daya 

manusia yang sekarang ini harus lebih dioptimalkan (Pusparini, 2010). 
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Pentingnya industri kreatif ini karena industri kreatif memiliki kontribusi 

ekonomi yang signifikan bagi perekonomian di indonesia, menciptakan iklim 

bisnis yang membaik, sebagai pusat penciptaan inovasi dan kreativitas yang 

berdampak sosial positif, dan memperkuat identitas bangsa. Untuk dapat 

mewujudkan itu semua perlu adanya menejemen yang baik dalam 

menjalankan bisnis industri kreatif. Salah satu faktor untuk mendukung agar 

industri kreatif berjalan dengan baik dan memperoleh profit yang lebih yaitu 

dengan memperhatikan kepuasan konsumen.  

Persaingan antar perusahaan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan 

pelanggan. Pengukuran tingkat daya bersaing perusahaan fesyen di kelurahan 

sondakan kecamatan laweyan kota surakara dengan kota lainya perlu 

dilakukan pengukuran tingkat kepuasan konsumen, sebagai salah satu upaya 

dalam melihat daya saing pemasaran batik di kota surakarta. Salah satu 

metode yang dilakukan untuk mengukur kepuasan konsumen adalah value 

chain. 

Value chain adalah suatu cara dimana perusahaan dapat mencapai 

keuntungan mengevaluasi dan memanfaatkan dalam setiap kegiatan untuk 

hasil yang terbaik. Value chain analisis membantu memahami posisi 

perusahaan dalam rantai nilai untuk meningkatkan keunggulan perusahaan 

tersebut. Weiler et all (2003), mengatakan bahwa value chain analysis adalah 

sebuah pendekatan yang baik untuk membangun perusahaan. 

Kecamatan Laweyan kota Surakarta adalah salah satu wilayah di Jawa 

Tengah yang memiliki industri kreatif yang sangat berpotensi, selain terkenal 
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dengan kampung wisata batik Laweyan, disana juga terdapat berbagai industri 

kreatif dan salah satunya adalah fesyen.  

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di wilayah Kecamatan 

Laweyan Kota Surakarta batik menjadi salah satu fesyen unggulan, maka dari 

itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta. 

1.2 Perumusan masalah 

1. Faktor yang mempengaruhi dan mendukung value chain dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

2. Urutan faktor (aktivitas) value chain agar dapat memperoleh keunggulan 

bersaing perusahaan batik dalam meningkatkan kepuasan konsumen.  

1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian hanya dilakukan pada pelaku industri batik di Kelurahan 

Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

2. Obyek dalam penelitian ini adalah 15 IKM batik yang tersebar di 

Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

3. Pada penelitian ini hanya mencakup faktor atau aktifitas yang 

mempengaruhi dalam analisis value chain sebagai strategi bersaing untuk 

mencapai kepuasan konsumen. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dan mendukung value chain 

di IKM Batik dalam meningkatkan kepuasan konsumen. 

2. Mendeskripsikan urutan faktor (aktivitas) value chain agar dapat 

memperoleh keunggulan bersaing perusahaan batik dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah : 

1. Dijadikan acuan dalam strategi pengembangan kebijakan pemerintah 

untuk diterapkan di berbagai industri kreatif di Indonesia. 

2. Dijadikan sebagai referensi pelaku usaha industri kreatif  untuk 

menentukan strategi dalam persaingan agar dapat bersaing dengan pelaku 

usaha lainya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab II berisi teori-teori yang berhubungan dengan industri 

kreatif dan value chain analysis 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab III berisi obyek penelitian, teknik pengumpulan data , 

metode analisis data dan kerangka pemecahan masalah. 

BAB IV Pada bab IV berisi tentang analisis terhadap data-data dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan serta bembahasan dari analisa 

tersebut. 

BAB V Pada bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat 

memberikikan manfaat dan kegunaan bagi pihak perusahaan yang 

terkait dalam penelitian ini.  


