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1.1 Latar Belakang 

Otonomi Daerah atau yang juga dikenal dengan desentralisasi merupakan 

salah satu konsekuensi dari demokrasi dibidang ekonomi, dimana kegiatan 

ekonomi suatu daerah tidak bergantung pada pusat, karena masing-masing daerah 

memiliki potensi yang berbeda, sehingga mampu mengukur dan memanfaatkan 

serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Konsekuensi adanya otonomi 

daerah juga diantaranya banyak berdirinya industri baru. 

Tujuan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah dengan adanya 

otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu 

daerah tersebut, maka dibentuklah kebijakan pembangunan regional yang 

dimaksudkan agar suatu daerah dapat melaksanakan pembangunan secara 

proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut 

(Bakhirnudin, 2013, 340). Salah satu keberhasilan pembangunan suatu wilayah 

yaitu kemampuan menciptakan kesempatan kerja. Partisipasi dalam kesempatan 

kerja inilah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. 

Penciptaan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan  mengembangkan industri-

industri baru.  

Perkembangan dan munculnya industri-industri baru perlu mendapat 

dukungan, khususnya industri kreatif. Industri kreatif merupakan salah satu 

industri yang sedang berkembang di Indonesia yang merupakan bagian dari 
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ekonomi kreatif, memiliki potensi besar menjadi salah satu sektor penggerak 

penting untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 

(Avila, 2018; Pahlevi, 2017). Industri kreatif merupakan pilar utama dalam 

pembentukan ekonomi kreatif (Pahlevi, 2017). Industri kreatif memiliki nilai 

ekonomi produk yang tidak hanya ditentukan oleh bahan baku atau sistem 

produksi, dan bersaing dengan mengandalkan harga atau mutu produk, tetapi juga 

mengandalkan kreativitas, inovasi, dan imajinasi yang didapatkan dari 

keterampilan tenaga kerja, sehingga faktor tenaga kerja juga sangat 

mempengaruhi industri kreatif di Indonesia (Pahlevi, 2017). Industri musik 

merupakan salah satu dari 15 subsektor di dalam industri kreatif, dimana salah 

satunya yaitu industri kerajinan gitar, yang diharapkan dapat menjadi salah satu 

pilar pembentukan ekonomi kreatif. 

Keberadaan sektor kerajinan gitar secara langsung dapat membantu 

penyerapan tenaga kerja karena memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit 

jumlahnya, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Berkembangnya industri 

gitar diharapkan pula dapat menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ketersediaan jumlah 

tenaga kerja yang memadai khususnya di wilayah Kecamatan Baki menjadikan 

potensi tersendiri bagi sentra industri kerajinan gitar di Kecamatn Baki Kabupaten 

Sukoharjo.  

Kecamatan Baki menjadi sentra pembuatan kerajinan gitar, karena bahan 

baku utama berupa papan kayu dan lembaran triplek yang digunakan berasal dari 

daerah sekitar, toko bangunan maupun distributor yang mudah didapatkan yaitu 
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sekitar Kabupaten Sukoharjo seperti Kartasura dan Kota Surakarta. Ketersediaan 

bahan baku dan tenaga kerja yang memadai menjadi potensi tersendiri bagi 

Kecamatan Baki untuk mengembangkan industri kreatif kerajinan gitar, sehingga 

analisis potensi menjadi suatu langkah strategis dalam upaya untuk mengenal, 

menggali dan memanfaatkan sumber daya suatu daerah secara optimal sekaligus 

mempertimbangkan kelestarian lingkungan (Atikaniati, 2011).  

Potensi sumber daya inilah perlu dikembangkan secara bertahap dan 

terpadu agar keberlangsungan industri gitar di Kecamatan Baki tetap terjaga. 

Potensi sumber daya yang mempengaruhi keberlangsungan industri gitar antara 

lain bahan baku, modal, tenaga kerja, dan pemasaran. (Todaro, 2000 dalam 

Pratama, 2012). Potensi-potensi tersebut memiliki keterkaitan dalam 

keberlangsungan industri gitar, yaitu bahan baku, modal dan tenaga kerja erat 

kaitannya dengan hasil produksi gitar, dimana hasil produksi gitar kan 

mempengaruhi pemasaran dan pendapatan usaha yang berimbas pada 

keberlangsungan dan berkembangnya industri gitar (Adi, 2009). Oleh sebab itu, 

penelitian ini akan menganalisis potensi sumber daya industri gitar yang dapat 

mempengaruhi keberlangsungan industri gitar, serta strategi yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan industri gitar di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

Kecamatan Baki memiliki luas wilayah sekitar 21,97 km
2
 yang terbagi 

menjadi 14 desa/kelurahan dan 155 dusun. Desa Mancasan merupakan desa yang 

terluas wilayahnya yaitu 2,76 km
2
, sedangkan yang terkecil yaitu Desa Kadilangu 

yaitu seluas 1,11 km
2
. Batas Kecamatan Baki di sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Kartasura dan Kota Surakarta; sebelah timur berbatasan dengan 
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Kecamatan Grogol; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten; 

sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gatak. Kecamatan Baki 

merupakan daerah datar dengan ketinggian 105 m dari permukaan air laut, dengan 

curah hujan 2.879 mm per tahun (BPS, 2017).  Jumlah penduduk Kecamatan Baki 

pada tahun 2015 mencapai 68.773 jiwa atau sekitar 7,73% dari total penduduk 

Kabupaten Sukoharjo dengan angka pertumbuhan penduduk mencapai 1,15%, 

dengan jumlah penduduk usia produktif atau yang bekerja antara umur 20-49 

tahun sekitar 37.595 jiwa (BPS, 2016).  

Perkembangan industri gitar di Kecamatan Baki mengalami perubahan 

yang signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah pengusaha gitar dari 65 

pengusaha di tahun 2007 menjadi 174 pengrajin gitar di tahun 2017 dengan 

pengusaha paling banyak terdapat di Desa Mancasan (Dinas UMKM Kecamatan 

Baki, 2018). Penyerapan tenaga kerja menunjukkan perkembangan yang cukup 

signifikan yaitu dari 185 pekerja di tahun 2008 (Adi, 2009) menjadi 528 pekerja 

di tahun 2017 (Dinas UMKM Kecamatan Baki, 2018), seperti yang terlihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Keadaan Industri Gitar di Kecamatan Baki Tahun 2017 

Desa Jumlah 

Industri 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

Omset (Rp/tahun) Laba (Rp/tahun) 

Bentakan 2 2 8.000.000 5.000.000 

Gedongan 2 14 500.000.000 50.000.000 

Mancasan 119 384 3.968.000.000 1.164.000.000 

Menuran 1 3 15.000.000 1.500.000 

Ngrombo 50 125 8.710.000.000 775.600.000 

Total 174 528 13.201.000.000 1.996.100.000 

Sumber: Dinas UMKM Kabupaten Sukoharjo Diolah, 2017 
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Hasil data tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan industri gitar 

di Kecamatan Baki cukup mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah industri gitar sebanyak 174 industri dan mampu menyerap 

tenaga kerja sebanyak 528 orang. Dapat dikatakan bahwa industri gitar mampu 

mengurangi angka pengangguran di wilayah Kecamatan Baki dan 

memperlihatkan bahwa Kecamatan Baki memiliki potensi ketersediaan sumber 

daya manusia.  

Pemasaran industri gitar juga menunjukkan angka yang cukup signifikan 

terlihat dari total laba penjualan gitar sekitar 1,9 Milliar rupiah atau sekitar 7,7% 

dari total omset penjualan gitar di Kecamatan Baki. Hal ini juga dapat 

dikarenakan potensi sumber daya alam berupa kayu yang menjadi bahan baku 

produksi gitar, sehingga pemilik industri mampu menghasilkan gitar dengan biaya 

produksi yang cukup sedikit sehingga memperoleh laba yang menjanjikan. Oleh 

karena itu, peneliti mencoba menganalisis potensi sumber daya manusia (tenaga 

kerja), sumber daya alam (bahan baku), pemasaran, dan modal usaha yang 

menjadi potensi industri gitar serta strategi pengembangan industri gitar yang 

sesuai berdasarkan faktor internal yang dimiliki dan faktor eksternal yang 

dihadapi industri gitar di Kecamatan Baki. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai potensi yang dapat dimanfaatkan dan 

berpengaruh terhadap industri gitar yang berjudul “ANALISIS POTENSI DAN 

PENGEMBANGAN INDUSTRI GITAR DI KECAMATAN BAKI 

KABUPATEN SUKOHARJO JAWA TENGAH”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi bahan baku, modal, dan tenaga kerja serta daya saing 

pemasaran yang dimiliki usaha industri gitar di Kecamatan Baki 

Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana strategi yang tepat untuk pengembangan usaha industri gitar di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengkaji potensi bahan baku, modal, dan tenaga kerja serta daya saing 

pemasaran usaha industri gitar di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mengkaji strategi yang tepat untuk pengembangan usaha industri gitar di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian dilakukan guna memperoleh manfaat atau kegunaan bagi 

seluruh pihak yang bersangkutan. Kegunaan yang diharapkan dalam melakukan 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang potensi-potensi usaha dan strategi pengembangan pada usaha 
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industri gitar. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangan industri gitar di 

masa mendatang. 

3. Bagi pengusaha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan mengenai potensi yang dimiliki industri gitar, serta strategi 

yang dapat digunakan untuk pengembangan industri gitar di Kecamatan 

Baki Kabupaten Sukoharjo. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Usaha Kecil Bidang Industri Kreatif 

Zuhri (2013: 48) menjelaskan usaha kecil sebagai usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 

UU No. 20 dan UU No. 21 Tahun 2008. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, usaha kecil adalah usaha yang 

melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang, sedangkan industri rumah 

tangga adalah usaha yang mempekerjakan kurang dari 5 orang (Zuhri, 2013).  
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Berdasarkan pengertian di atas, usaha kecil memiliki ciri utama yang 

dijelaskan oleh Sumodiningrat (2007, dalam Zuhri, 2013), antara lain: 

a. Tidak memisahkan kedudukan pemilik dengan manajerial 

b. Menggunakan tenaga kerja sendiri. 

c. Un-bankable mengandalkan modal sendiri. 

d. Sebagian tidak berbadan hukum. 

e. Memiliki tingkat kewirausahaan relatif rendah. 

Sedangkan menurut Bank Indonesia, karakteristik utama usaha kecil, 

sebagai berikut: 

a. Kepemilikan usaha oleh individu atau keluarga. 

b. Memanfaatkan teknologi sederhana dan padat karya. 

c. Tenaga kerja memiliki rata-rata tingkat pendidikan dan keterampilan 

yang tergolong rendah. 

d. Sebagian tidak terdaftar secara resmi dan atau belum berbadan hukum. 

e. Biasanya tidak atau belum membayar pajak. 

 

Industri gitar merupakan salah satu bentuk dari usaha kecil yang berbasis 

industri kreatif. Industri kreatif merupakan bagian dan menjadi pilar utama dalam 

pembentukan ekonomi kreatif (Pahlevi, 2017). Ekonomi kreatif merupakan 

konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis 

kreativitas dengan memanfaatkan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, 

bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas 

(Purnomo, 2016: 8). 
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Ekonomi kreatif menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 

Agung Pascasuseno (2014) “merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana 

kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 (ekonomi informasi) dengan orientasi 

pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan”. 

Howkins dalam bukunya “Creative Economy, How People Make Money 

from Ideas” mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana 

input dan outputnya adalah gagasan; dengan kata lain dengan modal gagasan, ide, 

seorang yang kreatif mampu mendapat penghasilan yang relatif tinggi (Purnomo, 

2016: 10). 

Ekonomi kreatif lahir dari pergeseran orientasi globalisasi di bidang 

ekonomi, yaitu pada perubahan era industrialisasi, dimana persaingan di sektor 

industri konvensional yang berskala besar (industri manufaktur) menjadi era 

informasi, dimana banyak ditemukan penemuan bidang teknologi informasi dan 

komunikasi, sehingga mendorong manusia menjadi lebih aktif dan produktif 

dalam menemukan teknologi-teknologi baru. Dampak perubahan orientasi ini 

yaitu munculnya daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar, sehingga 

menuntut perusahaan mencari cara menekan biaya semurah mungkin dan se-

efisien mungkin guna mempertahan kelangsungan usahanya (Purnomo, 2016: 7). 

Perusahaan dan negara-negara maju menyadari bahwa tidak dapat hanya 

mengandalkan bidang industri sebagai sumber ekonomi, tetapi harus lebih 

mengandalkan sumber daya manusia kreatif, karena kreativitas manusia yang 

merupakan sumber daya yang terbarukan bahkan tak terbatas menjadi modal dasar 

untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi daya saing atau kompetisi pasar 
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yang semakin besar (Purnomo, 2016: 7). Oleh karena itu, berkembanglah 

ekonomi era baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas yang populer 

dengan sebutan ekonomi kreatif. Penggerak utama ekonomi kreatif adalah sektor 

industri yang disebut industri kreatif. 

Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada studi 

pemetaan industri kreatif tahun 2007 yang dimuat dalam buku Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (2008), industri kreatif yaitu: 

“industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, 

serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan 

pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya 

cipta individu tersebut”. 

 

Industri kreatif pada prinsipnya adalah pendayagunaan sumber daya 

manusia yang bermutu tinggi, sehingga faktor tenaga kerja dan teknologi 

merupakan dua faktor utama (pilar utama) yang perlu dimanfaatkan semaksimal 

mungkin dalam menciptakan produktivitas tinggi yang pada akhirnya dapat 

mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Satria dan Prameswari, 

2011 dalam Hastiningsih, 2015: 49). Tenaga kerja dan teknologi merupakan dua 

dari 6 pilar ekonomi kreatif yang dijelaskan dalam Perkembangan Ekonomi 

Kreatif Indonesia 2025 (2008) yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif 

(industri kreatif), yaitu: 

a. Sumber Daya Manusia 

Ekonomi kreatif sangat membutuhkan input dalam proses penciptaan nilai 

tambah, ide atau kreativitas manusia, yang menjadi landasan dari industri 

kreatif (Purnomo, 2016: 48). Sumber daya manusia yang menjadi pilar 

industri kreatif meliputi kreativitas SDM, keterampilan dan pendidikan SDM, 
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keberadaan tenaga kerja asing, standar gaji, persepsi masyarakat terhadap 

profesi, apresiasi pasar, peningkatan kebutuhan, penghargaan masyarakat 

(Purnomo, 2016; Hastiningsih, 2015; Kurniawati, 2013). 

b. Industri 

Industri menjadi pilar penopang industri kreatif karena produk kreatif adalah 

hasil suatu kreativitas yang menjadi barang komoditi yang memiliki nilai 

kapital dengan adanya transaksi riil. Hal ini mengindikasikan faktor kreasi 

dan originalitas yang memiliki potensi kapital yang diproduksi sedemikian 

rupa untuk dikomersialisasikan. Oleh karena itu perlu pengupayaan agar 

terbentuknya struktur pasar industri kreatif dengan persaingan sempurna yang 

mempermudah pelaku industri kreatif untuk melakukan usaha dalam sektor 

yang dituju (Purnomo, 2016: 49).  Indikator industri sebagai pilar industri 

kreatif yaitu permintaan, pangsa pasar, infrastruktur, pesaing (Kurniawati, 

2013). 

c. Teknologi 

Teknologi didefinisikan sebagai “entitas material dan non material, yang 

merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai 

nilai tertentu” (Purnomo, 2016: 49). Teknologi bukan hanya mesin atau alat 

tetapi juga termasuk teknik atau metode, atau aktivitas yang membentuk dan 

mengubah budaya, untuk mewujudkan kreativitas individu dalam karya nyata 

(Purnomo, 2016: 49-50). Teknologi dapat dipakai dalam berkreasi, 

memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi dan sarana 

bersosialisasi. (Purnomo, 2016: 50). 
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Indikator teknologi dalam pilar industri kreatif yaitu ketersediaan teknologi 

pendukung, kemudahan akses dan kemudahan penggunaan teknologi 

(Kurniawati, 2013). 

d. Sumber Daya 

Sumber daya yang dimaksudkan adalah input proses penciptaan nilai tambah 

selain ide atau kreativitas. Dengan kata lain, sumber daya selain sumber daya 

manusia yaitu sumber daya alam maupun ketersediaan lahan yang menjadi 

input penunjang dalam industri kreatif (Purnomo, 2016: 48). Adapun sumber 

daya yang dimaksud adalah ketersediaan material, kelangkaan sumber daya, 

peran komunitas (Kurniawati, 2013). 

e. Institusi 

Institusi dalam pilar pengembangan industri kreatif didefinisikan sebagai 

“tatanan sosial dimana termasuk didalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, 

aturan, serta hukum yang berlaku” (Purrnomo, 2016: 51). Institusi Pemerintah 

sangat berperan dalam melindungi ide-ide kreatif dengan Peraturan 

Pemerintah untuk memproteksi ide-ide yang dieksploitasi menjadi potensi 

ekonomi. 

Disamping institusi pemerintah, lembaga promosi juga berperan dalam 

mempromosikan atau memasarkan produk industri kreatif agar berkembang. 

f. Lembaga Keuangan 

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berperan menyalurkan 

pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan, baik dalam bentuk 

modal atau ekuitas maupun pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan 
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merupakan salah satu elemen penting untuk menjembatani kebutuhan 

keuangan bagi pelaku dalam industri kreatif (Purnomo, 2016: 51). Indikator 

lembaga keuangan yang menjadi pilar industri kreatif yaitu adanya lembaga 

pembiayaan pemerintah dan adanya lembaga pembiayaan swasta 

(Kurniawati, 2013). 

 

Industri kreatif dapat dikelompokkan menjadi 15 subsektor, antara lain: 

Periklanan (advertising), Arsitektur, Pasar Barang Seni, Kerajinan (craft), Desain, 

Fesyen (fashion), Video, Film dan Fotografi, Permainan Interaktif (game), Musik, 

Seni Pertunjukkan (showbiz), Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan 

Piranti Lunak (software), Televisi dan Radio (broadcasting), Riset dan 

Pengembangan (R&D) (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, dalam 

Hastiningsih, 2015: 49). Industri gitar termasuk dalam kategori kerajinan (craft) 

yang berbahan kayu. 

Industri gitar di Kecamatan Baki merupakan industri kreatif yang 

mempunyai nilai cukup tinggi, terbukti dari berbagai hasil produksi gitar telah 

laku terjual hingga ke berbagai daerah bahkan hingga ke mancanegara seperti 

Malaysia, Thailand, Singapura, dan lain sebagainya.  

Keberadaan industri kreatif khususnya gitar di Kecamatan Baki 

diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah tersebut, 

khususnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga mampu 

membantu kegiatan industri masyarakat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat 

daerah tersebut. 
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1.5.1.2 Manajemen Strategi 

Strategi dalam arti sederhana dapat disebut sebagai alat untuk mencapai 

tujuan (Harisudin, 2011). Sedangkan Amstrong (2003: 39-42) memberikan tiga 

definisi terkait strategi, yaitu 1) strategi merupakan deklarasi maksud yang 

mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan sungguh-

sungguh alokasi sumber daya yang penting untuk jangka panjang dan 

mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal; 2) 

strategi adalah perspektif yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan 

dibicarakan, dan keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang 

besar, serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi atau 

perusahaan; dan 3) strategi merupakan penetapan tujuan dan mengalokasikan atau 

menyesuaikan sumber daya dengan peluang (strategi berbasis sumber daya) 

sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis dan basis sumber dayanya. 

Sedangkan manajemen strategi merupakan serangkaian 

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam 

jangka panjang (Hunger and Wheelen, 2003: 4); dalam hal ini keberlangsungan 

usaha industri gitar di Kecamatan Baki. Manajemen strategi juga didefinisikan 

sebagai ilmu tentang perumusan pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan 

lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya (David, 2011: 

5). 

Manajemen strategi digunakan untuk menganalisis potensi yang dimiliki 

oleh sebuah perusahaan atau industri, terutama untuk menganalisis kekuatan dan 

kelemahan, serta potensi yang dimiliki perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh 
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Muhammad (2004), bahwa manajemen stratejik terdiri atas beberapa komponen 

pokok, yaitu: 

a. Analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang 

dan ancaman bisnis. 

b. Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. 

c. Strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

d. Strategi bisnis dapat dirumuskan dengan memperhatikan misi 

perusahaan. 

Oleh karena itu, analisis potensi juga merupakan bagian dari manajemen 

strategi, dimana untuk merumuskan strategi perlu dilakukan analisis kekuatan dan 

kelemahan atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan, dalam hal ini potensi yang 

dimiliki industri gitar di wilayah Kecamatan Baki. 

1.5.1.3 Analisis Potensi dengan Matriks SWOT 

Dalam penelitian ini, untuk meneliti potensi yang dimiliki industri gitar 

di Kecamatan Baki, dapat menggunakan Analisis SWOT. Analisis SWOT 

digunakan untuk merumuskan secara kualitatif dan holistik baik lingkungan 

internal dan eksternal dari objek yang sedang diamati (Nasri, 2017: 872).  

Analisis SWOT merupakan instrumen analisis yang tepat untuk 

menggambarkan potensi industri gitar di Kecamatan Baki. Analisis SWOT 

merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 

strategi industri/perusahaan, sehingga dapat digunakan oleh para penentu strategi 

perusahaan untuk memaksimalkan faktor kekuatan (strengths) dan pemanfaatan 
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peluang (opportunities), sekaligus meminimalisasi kelemahan (weaknesses) dan 

menekan dampak ancaman (threats) (Purnomo dan Setiawan, 2017: 2; Zuhri, 

2013: 49). Oleh karena itu, SWOT dapat digunakan untuk merumuskan strategi 

dan kebijakan bagi setiap industri/perusahaan. strategi yang dirumuskan tersebut 

bukanlah suatu tujuan melainkan alat untuk memudahkan dalam menganalisis dan 

merumuskan strategi yang akan digunakan (Amir, 2012: 105). 

Proses penentuan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan/industri kreatif. 

Dengan demikian, penentu/perencana strategis (strategic planner) harus 

menganalisis faktor-faktor strategis industri kreatif (kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan 

analisis situasi dan model  yang paling populer untuk analisis situasi adalah 

Analisis SWOT (Rangkuti, 2004). 

Analisis potensi tidak terlepas dari penyajian data keruangan untuk 

mengetahui potensi dari suatu wilayah, sehingga diperlukan peta sebagai alat 

bantu yang efisien untuk menyajikan data keruangan. Peta yang baik dalam 

menyajikan data perlu memenuhi syarat-syarat kartografi (Adi, 2009) sehingga 

data yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan, dimengerti dan 

memberi gambaran yang jelas, rapi, dan bersih. Oleh karena itu, perlu 

diperhatikan desain peta, yang meliputi desain tata letak peta, desain peta dasar, 

dan desain isi peta atau desain simbol (Keates, 1973). 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.2. Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti dan Tahun Metode Hasil 

1. Sari Dewi Pratama 

(2012), Analisis 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Keuntungan industri 

Kecil Pembuatan 

Gitar di kabupaten 

Sukoharjo 

Metode survei dengan 

kuesioner terhadap 43 

industri gitar di Desa 

mancasan kabupaten 

Sukoharjo 

Variabel modal dan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keuntungan industri 

pembuatan gitar. 

Sedangkan variabel 

pengalaman usaha dan 

promosi tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

2. Titin Lestari (2012), 

Kontribusi Industri 

Kecil Kerajinan 

Gitar dalam Upaya 

Penyerapan tenaga 

Kerja (Studi Kasus 

pada Masyarakat 

Desa Ngrombo, 

Kecamatan Baki, 

Kabupaten 

Sukoharjo) 

Metode kualitatif 

deskriptif eksploratif 

dengan teknik 

cuplikan 

menggunakan 

purposive sampling 

dengan cara snowball 

1) Alasan masyarakat 

Ngrombo 

mengembangkan 

industri gitar untuk 

mengisi waktu 

luang. 

2) Industri gitar 

mampu menyerap 

tenaga kerja 

sebesar 46%. 

3) Usaha pengrajin 

gitar untuk 

mengatasi gejolak 

harga bahan baku 

yaitu dengan 

menekan jumlah 

produksi gitar. 

3. Prasetyo Adi (2009), 

Analisis 

perkembangan 

Usaha Industri Gitar 

di kecamatan Baki 

Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 

2003 dan Tahun 

2008. 

Metode observasi 

dengan metode 

analisis data dengan 

analisis tabel frekuensi 

dan tabel silang 

dengan koefisien 

korelasi. 

Tersedianya bahan 

baku dalam jumlah 

yang cukup dengan 

harga yang relatif 

murah, serta jumlah 

tenaga kerja 

merupakan faktor 

dominan dalam 

produksi gitar di 

Kecamatan Baki 

Kabupaten Sukoharjo. 

4.  Tirta Gagah 

Muhadzib (2018), 

Metode survei dengan 

analisis data dengan 
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Analisis Potensi 

Wilayah untuk 

Pengembangan 

Industru Gitar di 

Kecamatan baki 

Kabupaten 

Sukoharjo Jawa 

Tengah (Studi pada 

Tahun 2010-2015) 

analisis SWOT  

Sumber: Penulis, 2018 

1.6 Kerangka Penelitian 

Pengembangan industri gitar agar tetap berlangsung, memerlukan 

beberapa strategi yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Sebelum perumusan strategi para penentu strategi perusahaan perlu 

menganalisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

dapat dijadikan pertimbangan sebelum mengambil langkah-langkah strategik 

dalam pengembangan usaha. Salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT 

untuk mengukur faktor internal dan eksternal perusahaan yang dapat dijadikan 

potensi dan peluang bagi kemajuan industri gitar. 

Faktor kekuatan (potensi) meliputi: 1) bahan baku mudah didapat, 2) 

keterkaitan aktivitas antar industri relatif baik, 3) hubungan dengan 

pemasok/distribusi, 4) ketersediaan SDM, dan 5) keuletan bekerja. 

Faktor kekuatan inilah yang menjadi potensi industri gitar di Kecamatan 

Baki, seperti kecukupan modal, tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup 

dan harga yang relatif murah serta SDM/tenaga kerja yang tersedia akan 

berdampak pada perkembangan industri gitar tersebut. 

Faktor kelemahan yang juga menjadi bahan pertimbangan dalam 

perkembangan industri gitar; yaitu 1) kualitas/keterampilan tenaga kerja, 2) tidak 
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adanya manajemen terpadu, 3) peralatan manual dan tradisional, dan 4) kurangnya 

intensitas promosi produk, 5) keterbatasan permodalan untuk ekspansi usaha 

sehingga akan memberikan pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil 

produksi gitar. 

Faktor Peluang yang dimiliki industri gitar antara lain: 1) peluang pasar 

luar daerah masih terbuka, 2) Perhatian pemerintah pusat pada industri kreatif 

cukup besar, 3) memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh, 4) tersedianya 

media promosi berbasis internet. 

Faktor Ancaman yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan 

strategi pengembangan industri gitar di Kecamatan Baki, antara lain: 1) adanya 

kompetitor dengan industri sejenis ditingkat nasional dan internasional, 2) 

tingginya harga BBM dan ekspedisi, 3) Pemberdayaan industri kreatif tidak 

berpihak, 4) Tingginya biaya dalam pengembangan industri kreatif. 

 

1.7 Batasan Operasional 

Batasan operasional pada penelitian ini meliputi: 

a. Industri adalah setiap usaha yang merupakan suatu unit produksi yang 

membuat suatu barang atau bahan di suatu wilayah untuk keperluan 

masyarakat (Bintarto, 1997 dalam Adi, 2009). 

b. Industri kecil adalah industri yang menggunakan tenaga kerja 

sebanyak 5-9 orang (BPS, 1994). 

c. Industri sedang adalah industri yang menggunakan tenaga kerja 

sebanyak 29-99 orang (BPS, 1995). 
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d. Analisis Potensi dapat diartikan sebagai usaha untuk meneliti kembali 

sesuatu yang belum dimanfaatkan secara maksimal dari kemampuan 

yang dimiliki untuk dikembangkan semaksimal mungkin (Khuzaini 

dan Suwitho, 2006). 

e. Pengusaha gitar adalah semua orang atau perusahaan yang 

memperoleh hasil secara langsung dari usaha industri gitar, tetapi 

bukan merupakan tenaga kerja yang terlibat dalam usaha gitar (Adi, 

2009). 

f. Keuntungan merupakan hasil yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat perkembangan industri gitar di wilayah Kecamatan Baki. 

Keuntungan merupakan hasil pengembalian modal yang diperoleh 

dari jumlah peneriman yang dikurangi dengan jumlah total biaya yang 

dikeluarkan (Pratama, 2012). 

g. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam produksi baik 

mengahsilkan barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan baku yang 

dipakai dalam proses produksi gitar seperti kayu, lembaran triplek, 

furnish kayu atau cat kayu, dll (Pratama, 2012). 

h. Modal adalah uang atau barang yang dimiliki pengrajin/pengusaha 

gitar yang berupa seperangkat sarana yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan usahanya, seperti modal yang berupa alat-alat 

produksi, persediaan barang maupun modal uang (Pratama, 2012). 

i. Tenaga kerja adalah orang yang terlibat langsung dalam proses 

produksi. Pada penelitian ini menunjukan pada orang yang terlibat 
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langsung dalam kegiatan usaha pembuatan kerajinan gitar, yang 

dinyatakan dalam jumlah orang (Pratama, 2012). 

j. Produksi adalah pembuatan penciptaan benda-benda yang secara 

langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia (Renner dalam Adi, 

2009), dalam penelitian ini yaitu proses pembuatan atau penciptaan 

gitar. 

k. Pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang mengarahkan arus 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai (Swasta 

dalam Adi, 2009), dimana dalam penelitian ini merupakan tingkat 

pemasaran hasil produksi gitar kepada konsumen, dengan lingkup 

pemasaran masih satu wilayah atau Kabupaten. 


