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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) merupakan kegiatan ekonomi yang 

sangat nyata yang ada di Indonesia. UKM sangat berperan penting terhadap 

kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya terhadap perkembangan dan 

kemajuan perekonomian Indonesia. Selain itu, UKM juga berperan dalam 

penyerapan tenaga kerja, artinya UKM juga berperan menciptakan lapangan 

pekerjaan. Menurut Keppres RI No. 99 Tahun 1998 pengertian UKM (Usaha 

Kecil dan Menengah) adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil 

dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat” 

(Irriyanti, 2012). 

CV.Nuansa Kayu Bekas merupakan salah satu dari sekian banyak UKM 

yang ada di Indonesia, bergerak di bidang konstruksi furniture. CV.Nuansa 

Kayu Bekas lahir dari pikiran dasar yang meninggalkan limbah kayu yang 

tidak produktif untuk membusuk (di lokasi TPA) akan merilis jumlah yang 

sama seperti yang mereka lakukan di pembuangan pembakaran ruang. 

Menggunakan semua bahan kayu yang tidak produktif yang tersedia, limbah 

kayu tanpa tujuan pembuangan seperti, rumah kayu, perahu, truk, dan lain-

lain. Kayu dari pabrik-pabrik nonkayu yang memproduksi, pohon tumbang, 

kemudian mengurutkan kayu untuk berbagai dimensi dan mengumpulkan 

mereka untuk konstruksi furniture. 

Limbah kayu yang tidak produktif yang dihasilkan biasanya hanya 

dijadikan bahan bakar untuk pemanasan dan tidak di olah atau digunakan lagi 

sebagai bahan konstruksi furniture. Sebagai usaha yang sudah berjalan dan 

berkembang, limbah kayu yang tidak produktif yang dihasilkan, seharusnya 

dapat disulap menjadi suatu produk yang berguna, maka timbul permasalahan 

(1) bagaimana memanfaatkan limbah dari limbah kayu yang tidak produktif 

menjadi sebuah produk? (2) bagaimana produk tersebut bernilai ekonomis dan 
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juga dapat terealisasi sesuai dengan keinginan konsumen? Perlu adanya tangan 

dan ide kreatif seseorang agar limbah yang tidak ternilai tersebut dapat 

bernilai ekonomis.  

Salah satunya dengan melakukan pengembangan produk dengan 

memanfaatkan limbah dan melakukan percobaan terhadap limbah tersebut 

sehingga dapat menjadi jawaban dan tindakan dari penanganan limbah yang 

tidak bermanfaat tadi. Oleh karena itu, penulis berinisiatif membuat sebuah 

produk sederhana yaitu batik kayu, produk ini merupakan hiasan dinding yang 

terbuat dari kayu yang dibatik.  

Batik kayu hiasan dinding tersebut bertujuan untuk (1) Memanfaatkan 

limbah kayu yang tidak produktif menjadi sebuah produk. (2) 

Mengembangkan desain produk yang bernilai ekonomis serta diminati oleh 

konsumen. Pembuatan produk dilakukan dengan menerapkan metode Conjoint 

Analysis (CA). CA merupakan suatu teknik yang secara spesifik digunakan 

untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap 

suatu produk atau jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai 

kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Analisis ini sangat berguna 

untuk  membantu merancang karakteristik produk, membuat konsep produk, 

dan membantu menentukan tingkat harga.  

Pokok  pembahasan dan menjadi batasan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini dilakukan di CV. Nuansa Kayu 

Bekas. (2) Produk yang dibuat dari pemanfaatan limbah kayu yang tidak 

produktif. (3) Pembuatan produk dilakukan dengan menggunakan metode CA. 

(4) Produk yang dihasilkan diharapkan nantinya akan sesuai dengan keinginan 

konsumen. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana memanfaatkan limbah kayu yang tidak produktif menjadi 

sebuah produk. 

2. Bagaimana produk tersebut dapat bernilai ekonomis dan dapat terealisasi 

sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulisan tugas akhir ini perlu dilakukan pembatasan masalah, agar dalam 

pelaksanaan penelitian tertuju pada tujuan penelitian ini. Adapun batasan 

masalah yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di CV.Nuansa Kayu Bekas. 

2. Produk yang dibuat dari pemanfaatan limbah kayu yang tidak produktif. 

3. Pembuatan produk dilakukan dengan menggunakan metode CA. 

4. Produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan limbah kayu yang lebih memperhatikan nilai jual sebuah 

produk. 

2. Mengembangkan desain produk yang bernilai ekonomis sesuai keinginan 

konsumen. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu  

memberikan informasi kepada karyawan atau pihak dari CV.Nuansa Kayu 

Bekas mengenai pemanfaatan limbah kayu yang lebih memperhatikan nilai 

jual sebuah produk dan menciptakan sebuah peluang untuk meningkatkan 
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pendapatan serta memberikan suatu pilihan produk yang bermanfaat, 

ergonomis, dan ramah lingkungan sesuai keinginan kosumen. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini disajikan untuk memudahkan 

pemahaman isi tugas akhir dari awal sampai akhir laporan, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

manfaat penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, serta sistematika 

penulisan laporan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini memuat tentang teori-teori yang relevan seperti pengertian dan jenis 

produk, desain produk, pengembangan produk, validitas dan reliabilitas serta 

conjoint analysis (CA) yang akan mendukung penelitian. Tinjauan pustaka 

yang digunakan sebagai dasar dan pedoman pembahasan masalah.   

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memuat tentang uraian  tahap-tahap penelitian, mulai dari obyek 

penelitian, tata cara penelitian, data yang diperlukan dalam penelitian, analisis 

yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, dan kerangka 

pemecahan masalah sampai dengan kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian yang dilakukan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk proses 

selanjutnya dan pengolahan data yang dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut 

dan penentuan strategi yang tepat.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Memuat tentang kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang 

telah diolah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  serta saran 

yang diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk kedepannya. 


