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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus 

berkembang di Indonesia. Kebutuhan akan produk-produk dari industri mebel 

terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai 

artistik yang dapat memberikan kenyamanan  sehingga dapat menunjang berbagai 

aktifitas. Mebel Indonesia kini juga berperan penting sebagai sumber devisa bagi 

negara karena peminat produk tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar 

negeri. Keadaan ini membuat para produsen mebel bersaing untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen. 

Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan transportasi telah 

membawa dampak yang dahsyat dalam hubungan antar bangsa khususnya dalam 

hubungan ekonomi internasional. Arus informasi telah memungkinkan setiap 

bangsa untuk lebih mengenal dan memahami bangsa lain. Khusus dalam bidang 

ekonomi setiap bangsa lebih mudah mengetahui dari mana bangsa itu dapat 

memenuhi kebutuhan ekonomisnya yang lebih berdaya dan berhasil guna dan 

sebaliknya ia akan lebih mudah mengetahui kemana sebaiknya memasarkan 

komoditi - unggul negaranya  

Industri furniture adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan 

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

jadi, furniture yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. 



2 
 

Industri furniture di Indonesia hampirr di seluruh provinsi dengan sentra – sentra 

yang cukup besar terletak di Jepara, Sukoharjo, Surakarta, Klaten  dan lain – lain. 

Namun permasalahan yang di alami produsen dalam negeri adalah permasalahan 

internal perusahaan – perusahaan dalam industri mebel begitu beragam 

permasalahan itu antaranya seperti kurangnya permodalan baik dalam 

memproduksi maupun mendistribusikan komuditas mebel dan olahan kayu 

sumber daya manusia yang kurang kreatif, teknologi dalam memproduksi serta 

manajemen usaha yang kurang mendukung perubahan lingkungan bisnis didalam 

industri mebel/ furniture.  

Teknologi mempunyai pengaruh yang penting dalam upaya 

menciptakan keunggulan dalam persaingan antar perusahaan. Sehingga 

perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saingnya dengan berfokus pada 

peningkatan peranan dan kontribusi teknologi. Perngertian teknologi tradisional 

sesungguhnya adalah teknologi yang sangat sedikit terkena sentuhan teknologi 

sedangkan teknologi mutakhir sangat mengikuti perkembangan teknologi yang 

ada, selama ini banyak orang yang memahami teknologi dalam arti sempit yang 

memandang teknologi hanya dari segi metode dan keteknikan saja. Namun 

sebenarnya teknologi merupakan suatu system yang terdiri dari komponen – 

komponen perangkat keras dan lunak yang secara totalitas dibutuhkan manusia. 

Maka dari itu metode Teknometrik merupakan suatu metode yang dapat 

digunakan oleh industri dalam menentukan standar teknologi yang dimilikinya, 

Maka dari itu dalam penelitian ini tingkat teknologi yang di kaji dari empat 

komponen teknologi yaitu: technoware, humanware, infoware, organware. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang di atas, masalah yang akan di bahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah profil dari industri Furniture di PT. Wirasindo Santakarya 

2. Seberapa jauh aspek teknologi yang sudah di terapkan di PT. Wirasindo 

Santakarya 

 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun masalah dari penelitian di industri Batok Kelapa adalah: 

1. Jenis industri yang diteliti adalah industri Furniture di PT. Wirasindo 

Santakarya 

2. Penelitian ini dilakukan industri Furniture di PT. Wirasindo Santakarya 

3. Penelitian dilakukan hanya untuk melihat kandungan dan kontribusi teknologi 

yang diterapkan  

4. Penelitian ini dilakukan hanya menggunakan empat pengukuran parameter 

yakni technoware, humanware, infoware, dan organware 

 

1.4 Tujuan penelitian  

adapun maksud tujuan dari di lakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil dari industri Furniture di PT. Wirasindo Santakarya 

2. Seberapa jauh aspek teknologi yang sudah di terapkan di industri Furniture di 

PT. Wirasindo Santakarya 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat di ambil dari dilakukannya penelitian ini adalah  

1. Untuk kalangan akademis seperti mahasiswa dosen, dan para peneliti 

merupakan bahan refrensi dalam penelitian selanjutnya sebagai upaya 

pengembangan industri Furniture  

2. Untuk pelaku usaha industri Furniture merupakan bahan masukan untuk 

perbaikan dalam pengelolahan usahanya. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang perumusan masalah yang dibahas, 

batasan – batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh 

serta sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori – teori,konsep beserta penelitian – penelitian yang sudah ada 

sebelumnya untuk mendukung dan sebagai pedoman untuk penelitian yanag 

dilakukan. Dalam bab ini juga dicatumkan critical review penelitian terdahulu 

yang menunjukan posisi penelitian yang dilakukan  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan langkah – langkah sistematis yang dilakukan dalam 

penelitian berupa kerangka berfikir untuk memecahkan permasalahan yang terjadi 

serta mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. 

BAB IV PENUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang pengumpulan data melputi profil perusahaan serta proses 

produksi batik. Data tersebut diperlukan sebagai masukan (input) untuk 

mendefinisikan kondisi dan permasalahan secara actual. Menguraikan 

menganalisa terhadap teknologi yang di gunakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan sejumlah 

saran untuk penelitian berikutnya berdasarkan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 


