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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Geografi Industri merupakan penggabungan dua hal berbeda namun 

memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dari segi pengertian Geografi 

merupakan disiplin ilmu yang mempelajari segala fenomena yang ada di 

permukaan bumi serta perbedaan dan persamaan gejala permukaan bumi 

melalui pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan dan pendekatan 

kompleks wilayah. sedangkan industri itu sendiri merupakan kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan-bahan baku menjadi barang yang memiliki 

manfaat serta nilai ekonomis.  

Potensi sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah dengan aneka 

potensi sumber daya alam tersebut, seperti jenis tumbuhan, tanah, daerah 

pantai, barang tambang dan masih banyak lainnya. Sumber daya alam itu 

dapat diolah sesuai dengan kemampuan sumber daya manusianya dan 

teknologi yang dimiliki penduduk. Persebaran dan keberadaan sumber daya 

alam yang berbeda-beda di setiap wilayah, cenderung dapat menunjukkan 

aneka jenis mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk dalam suatu 

masyarakat yang tersebar di muka bumi ini. 

Perkembangan industri saat ini, khususnya industri kecil dan menengah, 

menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan daya saing terutama di 

pasar internasional. Hal ini dikarenakan meningkatnya biaya produksi dan 

layanan birokrasi yang belum memadai. Kelemahan struktural sektor 

industripun, seperti keterkaitan antar industri yang lemah dan kluster industri 

yang belum terbangun, juga turut memperburuk perkembangan industri. 

Persaingan bisnis di dunia usaha mendorong perusahaan dapat menjadi 

pemenang dalam persaingan bisnisnya, apabila perusahaan mampu menjaring 

pelanggan sebanyak-banyaknya. Jika perusahaan dapat menjaring pelanggan 

sebanyak-banyaknya tentu perusahaan tersebut dapat memperoleh 

keuntungan yang besar pula (Bachriansyah, 2011: 21). Pada dasarnya 
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semakin banyak pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan 

untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan harapannya. 

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan sebutan “Solo” secara umum 

merupakan dataran rendah dan berada diantara pertemuan sungai Pepe (kali 

Pepe), Jenes serta Bengawan Solo yang mempunyai ketinggian 92 meter dari 

atas permukaan laut dan terletak diantara 110
0 

45‟ 15” – 110
0 

45‟ 35” Bujur 

timur, serta 7
0
 36 „ 00” – 7

0 
56‟ 00” Lintang selatan. Secara administratif 

wilayah kota Surakarta dibatasi oleh: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar 

3. Sebelah selatan berbataan dengan Kabupaten Sukoharjo 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar 

Kota Surakarta sebagai pusat Wilayah Pengembangan (WP) VIII, 

mempunyai peran yang strategis bagi pengembangan wilayah Propinsi Jawa 

Tengah. Secara geografis Surakarta terletak pada persimpangan jalur 

transportasi regional dan sekaligus sebagai daerah tujuan dan bangkitan 

pergerakan, sebagai dampaknya pertumbuhan ekonomi, aktivitas, serta 

pertumbuhan fisik kota di Surakarta melaju pesat. Selain hal tersebut Kota 

Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi cukup besar 

sebagai pusat kegiatan ekonomi, dalam hal ini peran sektor industri masih 

dominan pada pembentukan APBD kota bersama dengan sektor Perdagangan, 

sehingga sektor industri masih merupakan driving force perekonomian di 

Kota Surakarta (Arif dan  Utomo,  2016). 

Persaingan semakin ketat terjadi didalam dunia bisnis khususnya pada 

produk mebel dari kayu karena produk ini merupakan produk yang banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Usaha mebel 

telah lama dikenal di Indonesia karena merupakan budaya turun menurun. 

Industri mebel kayu berkembang pesat terutama di pulau Jawa, salah satunya 

di Kota Surakarta. Kota Surakarta terletak pada jalur strategis lalu lintas 

ekonomi perdagangan di antaranya Yogyakarta – Solo (Surakarta) – 

Semarang – Surabaya. Kota Surakarta terbagi ke dalam 5 wilayah kecamatan 
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dan 51 wilayah kelurahan. Secara regional Surakarta merupakan kota yang 

didukung 6 wilayah yang dikenal nama Kawasan Soloraya atau Subosuka 

Wonosraten yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, 

Sragen, dan Klaten (Badan Pusat Statistik, 2016).  Jumlah pengusaha mebel 

di Surakarta yang dibedakan atas pengusaha besar, menengah, dan kecil dan 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1 

Jenis Pengusaha Mebel di Surakarta 
Tahun Besar Menengah Kecil Jumlah 

2012 80 142 175 397 

2013 72 119 131 322 

2014 70 153 194 417 

2015 68 145 186 399 

2016 62 129 165 356 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta, Diolah 

Berdasarkan tabel di atas jumlah sentra (perusahaan) industri furniture 

kayu di Surakarta cenderung menurun dari 397 sentra pada tahun 2012 

menjadi sebanyak 356 sentra industri pada tahun 2016. Penurunan ini antara 

lain banyak disebabkan karena sulitnya memperoleh bahan baku dan 

terbatasnya pasar dunia dengan adanya isu sertifikasi serta dari pemerintah 

dalam penebangan hutan. Proporsi perusahaan furniture kayu tersebut sangat 

didominasi oleh perusahaan atau industri kecil termasuk pengrajin, dimana 

jumlah industri kecil furniture dan kerajinan kayu tersebut mencapai lebih 

dari 50% dari total industri yang ada. 

Selanjutnya dari jumlah pengusaha mebel di Surakarta sebanyak 329 

tersebut terdapat di lima kecamatan, dengan rinciannya pada tabel 2 berikut 

ini   

Tabel 2 

Pengusaha Mebel di Kecamatan Surakarta  

No Kecamatan Jumlah Industri Mebel 

1 Laweyan 68 

2 Serengan 41 

3 Pasar Kliwon 15 

4 Jebres 66 

5 Banjarsari 139 

Total 329 

Sumber: Badan Pusat Statistik Surakarta, 2017 
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Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat terdapat 329 pengusaha mebel dengan 

total keseluruhan pengusaha mebel tersebut terbagi dalam 5 kecamatan 

(Badan Pusat Statistik, 2017). Fenomena persaingan yang ada dalam era 

globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke 

mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan 

dan merebut market share (pangsa pasar). Terlebih lagi khususnya bagi 

permebelan di Surakarta. Persaingan semakin ketat karena munculnya 

pesaing-pesaing baru dari luar negeri yang mampu mematikan pasar mebel 

dari Surakarta. 

Luas wilayah kota Surakarta 44,04 Km
2 

terbagi menjadi 5 wilayah 

kecamatan (kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan 

Banjarsari), serta terdiri dari 51 Kalurahan. Secara umum keadaan  tanahnya 

datar, hanya bagian utara dan timur agak bergelombang. Jenis tanah sebagian 

besar tanah liat berpasir, termasuk tanah regosol kelabu dan alluvial. Di 

wilayah utara termasuk tanah liat gromosol, sedangkan wilayah timur laut 

adalah tanah jenis litosol mediteran. Pola penggunaan tanah di kota Surakarta 

didominasi untuk perumahan dan pemukiman. Jika menghitung luas wilayah 

Surakarta secara keseluruhan (Soloraya - Surakarta + Kartasura, Colomadu, 

Baki, Banjarsari, Palur), maka luasnya adalah 130 km2. Penduduknya 

berjumlah 850.000 jiwa. Surakarta dibagi menjadi lima kecamatan. Setiap 

kecamatan dibagi menjadi kelurahan, lalu setiap kelurahan dibagi menjadi 

kampung-kampung yang kurang lebih setara dengan Rukun Warga. 

Daftar kecamatan di Surakarta: 

1. Kecamatan Banjarsari  

2. Kecamatan Jebres  

3. Kecamatan Laweyan  

4. Kecamatan Pasar Kliwon  

5. Kecamatan Serengan 

Persaingan semakin ketat terjadi didalam dunia bisnis khususnya pada 

produk mebel dari kayu karena produk ini merupakan produk yang banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Usaha mebel 
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telah lama dikenal di Indonesia karena merupakan budaya turun menurun. 

Industri mebel kayu berkembang pesat terutama di pulau Jawa, salah satunya 

di Kota Surakarta. Kota Surakarta terletak pada jalur strategis lalu lintas 

ekonomi perdagangan di antaranya Yogyakarta – Solo (Surakarta) – 

Semarang – Surabaya. Kota Surakarta terbagi ke dalam 5 wilayah kecamatan 

dan 51 wilayah kelurahan. Secara regional Surakarta merupakan kota yang 

didukung 6 wilayah yang dikenal nama Kawasan Soloraya atau Subosuka 

Wonosraten yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, 

Sragen, dan Klaten (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Kecamatan Banjarsari termasuk dalam wilayah Kota Surakarta yang 

secara administratif pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Karanganyar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jebres, sebelah 

utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Laweyan. Kinerja ekspor mebel di Surakarta akan sangat 

mempengaruhi realisasi bisnis mebel.  

Telah diketahui bahwa industri mebel Surakarta banyak terdapat di 

Kecamatan Banjarsari di banding dengan Kecamatan Laweyan, Kecamatan 

Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan Serengan, karena pada 5 kecamatan 

yang terdapat dalam penelitian memiliki hubungan yang saling berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya barang yang akan dipasarkan yaitu di Kecamatan 

Banjarsari dimana wilayah tersebut menjadi perantara dan distributor dalam 

pemasaran mebel itu sendiri terhadap kecamatan lain. Arif, dkk., (2016) 

menjelaskan terdapat organisasi ASMINDO (Asosiasi Pengusaha Mebel 

Indonesia) yang berkegiatan untuk membantu pengusaha mebel dalam hal 

pemasarannya baik dalam negeri ataupun luar negeri dengan salah satu 

caranya yaitu pameran mebel.  

Di Surakarta, perekonomian dalam sektor industri di Kecamatan 

Banjarsari. Pada umumnya industri yang terdapat di Kecamatan Banjarsari 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu : industri besar, industri sedang dan 

industri kecil. Berkembangnya industri kecil dan sedang merupakan salah 

satu faktor yang mendukung peningkatan pendapatan total keluarga di Kota 
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Surakarta pada umumnya dan pada Kecamatan Banjarsari pada khususnya. 

Adanya perkembangan industri kecil akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan total keluarga masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan dengan 

penyerapan tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah industri tersebut. 

Industri kecil yang terdapat di Kecamatan Banjarsari mempunyai banyak 

jenis dan unit usaha.  

Menurut Haeruman (2000), tantangan bagi dunia usaha, terutama 

pengembangan IKM (Ikatan Industri Kecil Menengah), mencakup aspek yang 

luas, antara lain : 

1. Peningkatan kualitas SDM dalam hal kemampuan manajemen, organisasi 

dan teknologi, 

2. Kompetensi kewirausahaan, 

3. Akses yang lebih luas terhadap permodalan,  

4. Informasi pasar yang transparan,  

5. Faktor input produksi lainnya, dan 

6. Iklim usaha yang sehat yang mendukung inovasi, kewirausahaan dan 

praktek bisnis serta persaingan yang sehat. 

Namun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya 

pengembangan wirausaha (pengusaha IKM) yang tangguh adalah pemilihan 

dan penetapan strategi (program) untuk dua kondisi yang berbeda.  Kondisi 

yang dimaksud adalah : (1) mengembangkan pengusaha yang sudah ada 

supaya menjadi tangguh, atau (2) mengembangkan wirausaha baru yang 

tangguh. 

Strategi (program) pengembangan untuk kedua kondisi tersebut 

haruslah berbeda (spesifik).  Bahkan strategi pengembangan untuk pengusaha 

yang sudah ada pun tidak dapat dilakukan dengan “penyeragaman”.  Apa 

yang disebutkan oleh Haeruman di atas adalah kondisi yang di-generalisasi.  

Tiap jenis usaha, bahkan tiap pengusaha pada jenis yang sama akan 

mempunyai permasalahan yang berbeda.  Diperlukan suatu studi yang matang 

dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan 

yang dihadapi oleh IKM yang akan dibina. Tanpa studi dan perencanaan yang 
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matang, maka usaha program pengembangan (meski dengan niat yang baik) 

akan menemui banyak kendala, misalnya : (1) salah sasaran, (2) sia-sia 

(mubazir), dan (3) banyak manipulasi dalam implementasinya.  Kasus 

munculnya koperasi (dan IKM di dalamnya) “dadakan” ketika diluncurkan 

kebijakan kredit tanpa bunga (kredit dengan bunga yang rendah), dapat 

dijadikan salah satu contoh kegagalan usaha pengembangan IKM yang 

dilakukan pemerintah.  

Beberapa masalah yang yang dihadapi oleh pengusaha industri kecil 

dapat dibagi menjadi tiga permasalahan pokok yaitu : modal, pemasaran dan 

ketrampilan. Dengan mengetahui kaitan satu sama yang lainnya ditemukan 

bahwa antara modal dan pemasaran merupakan dua bidang yang mempunyai 

hubungan sangat erat. Hal ini disebabkan karena untuk memperoleh bahan 

baku dan melancarkan barang jadi diperlukan bantuan permodalan dari 

pemerintah yang biasanya mengalami hambatan yang serius. 

Untuk menentukan strategi dalam mengembangkan produk pelaku 

industri mebel di Kecamatan Banjarsari, Surakarta maka di gunakan metode 

SWOT yaitu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

Irshad (2017:23) menyatakan bahwa analisis SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities and threats) adalah suatu teknik yang dirancang khusus untuk 

membantu mengidentifikasi strategi pemasaran yang harus dijalankan 

perusahaan. Analisis SWOT mencakup lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan. Secara internal, kerangka kerjanya menguraikan kekuatan dan 

kelemahan pada dimensi kunci misalnya kinerja keuangan dan sumber daya; 

sumber daya manusia, fasilitas dan kapasitas produksi; pangsa pasar; persepsi 

pelanggan terhadap kualitas produk, harga dan ketersediaan produk, 

organisasi komunikasi. 

Berdasarkan pada penjelasan di latar belakang masalah, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Keberlangsungan 

Industri Mebel Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang 

ada dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Kelemahan dan kelebihan apa saja yang ditemui pada pengusaha industri 

mebel kelas menengah dan kecil di Kecamatan Banjarsari Surakarta?  

2. Bagaimana luas jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha 

industri mebel kelas menengah dan kecil di Kecamatan Banjarsari 

Surakarta?  

3. Bagaimana keberlangsungan industri mebel kelas menengah dan kecil di 

Kecamatan Banjarsari Surakarta? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :  

1. Mengetahui kelemahan dan kelebihan pengusaha mebel kelas menengah 

dan kecil  di Kecamatan Banjarsari Surakarta  

2. Megetahui luas jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha 

industri mebel kelas menengah dan kecil di Kecamatan Banjarsari 

Surakarta. 

3. Menganalisis keberlangsungan industri mebel kelas menengah dan kecil di 

Kecamatan Banjarsari Surakarta.   

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:  

1.4.1 Bagi PengusahaMebel  

Pelaku industri mebel dapat mengetahui kekurangan atau masalah 

dari usaha yang dijalani sehingga dapat mengetahui jalan keluar untuk 

lebih mengembangkan usaha dan strategi untuk mengembangkan 

usahanya.  

1.4.2 Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Pemerintah setempat dan pelaku industri mebel di Kecamatan 
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Banjarsari. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya 

yaitu:  

1. Pemerintah dapat mengetahui strategi yang sesuai dengan keadaan 

dilapangan dan memberikan dukungan untuk melakukan 

pengembangan pada pengusaha mebel di Kecamatan Banjarsari.  

2. Memberikan masukan kepada pemerintah setempat dengan 

melakukan pendataan untuk melakukan identifikasi industri mebel di 

Kecamatan Banjarsari sehingga industri mebel dapat lebih 

berkembang karena tersedianya data dan informasi potensi industri 

mebel di Kecamatan Banjarsari.  

1.4.3 Bagi Penulis 

Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam 

mengembangkan, menerapkan serta melatih berfikir secara alamiah 

sehingga dapat memperluas wawasan apabila kelak menghadapi 

masalah yang erat hubunganya dengan pemetaan.  

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi lembaga pendidikan, misalnya Universitas Muhammadiyah 

Surakarta pada umumnya dan program studi teknik industri pada 

khususnya diharapkan dapat melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya dari hasil analisis industri mebel dan permasalahan yang di 

alami pelaku Industri Kreatif dapat diselesaikan dengan ilmu yang 

didapatkan pada bangku kuliah. 

1.4.5 Bagi Fakultas Geografi 

Hasil dari penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian 

informasi di perpustakaan UMS tentang Analisis Keberlangsungan 

Industri Mebel, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penulisan karya ilmiah yang sejenis. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1. Geografi Industri 

Sebagai dasar pada penelitian ini, maka perlu dikemukakan 

landasan teoritis dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan 

variabel-variabel penelitian. Geografi industri adalah suatu sub 

bidang kajian dari geografi ekonomi dan berhubungan dengan 

aktivitas manufaktur (perpabrikan) atau aktivitas sekunder 

(Sumaatmadja, 2008: 179). Dapat disimpulkan bahwa geografi 

industri sebagai bagian dari geografi ekonomi yang mempelajari 

lokasi industri, pemusatan industri dan persebarannya yang 

dipengaruhi oleh keberadaan faktor-faktor produksi seperti bahan 

mentah, tenaga kerja, pasar, dan lainnya. 

a. Pengertian Industri 

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi 

(manufacturing industri) (Sumaatmadja, 2008: 179). Sedangkan 

Qoeriyah (2018: 87) berpendapat bahwa pengertian industri 

adalah setiap usaha yang merupakan unit produksi yang membuat 

suatu barang atau mengerjakan suatu barang atau bahan lain dari 

suatu tempat tertentu untuk keperluan masyarakat. Pendapat lain 

menyatakan bahwa industri yaitu kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan mentah, barang setengah jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaanya termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri (Kartasapoetra, 2010: 6). 

Secara sederhana dalam kamus besar ekonomi (Qoeriyah, 

2018: 22) dijelaskan bahwa definisi industri adalah kegiatan 

ekonomi dengan memproses atau mengolah bahan-bahan atau 

barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin, 

untuk menghasilkan barang (jadi) atau jasa. 
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Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2008 industri 

mempunyai dua pengertian. Pengertian secara luas, industri 

mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi bersifat 

produktif. Dalam pengertian secara sempit, industri hanyalah 

mencakup industri pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang 

melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, 

kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi 

dan atau barang jadi, kemudian barang yang kurang nilainya 

menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada 

pemakaian akhir. 

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa industri adalah kegiatan 

ekonomi dalam mengolah atau memproses serta menghasilkan 

barang dan atau jasa dengan menggunakan sarana tertentu 

sehingga nilai guna (utility) dari barang tersebut meningkat. 

Definisi yang senada dijelaskan dalam Undang-Undang No 

20 Tahun 2008 mengelompokkan industri kedalam tiga kategori, 

yaitu: 

1) Industri mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan 

dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00. 

2) Industri kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 

500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
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usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 

2.500.000.000,00. 

3) Industri menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 

500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00. 

b. Jenis-jenis Industri Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

Menurut Badan Pusat Statistik pengelompokkan industri 

dibedakan menjadi 4, yaitu: 

1) Perusahaan atau industri besar jika memperkerjakan 100 orang 

atau lebih. 

2) Perusahaan atau industri sedang jika memperkerjakan 20 

sampai 99 orang. 

3) Perusahaan kecil jika memperkerjakan 5 sampai 19 orang  

4) Industri kerajinan rumah tangga jika memperkerjakan kurang 

dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar) (Badan 

Pusat Statistik, 2016: 366). 

c. Industri dalam Ilmu Geografi 

Menurut Qoeriyah (2018: 15), bahwa munculnya industri di 

suatu wilayah didukung oleh: tersedia bahan mentah/dasar, 

tersedia tenaga kerja, tersedia modal, lalu lintas yang baik, 

organisasi yang baik, keinsafan dan kejujuran masyarakat. Suatu 

industri dapat berdiri tidak terlepas dari keberadaan faktor 
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pendukung, diantaranya: faktor fisik, meliputi lahan, bahan 

mentah, dan sumber tenaga/energy, dan faktor sosial yaitu suatu 

industri tidak terlepas dari teknis ekonomi antara lain: pasar, 

tenaga kerja, sarana transportasi yang dapat mendukung 

keberadaan industri disuatu wilayah. 

Ilmu geografi memandang industri sebagai sebuah sistem 

yang merupakan perpaduan antara dua sistem, yaitu : 

1) Sub-sistem fisis yang mendukung pendirian dan perkembangan 

industri adalah komponen-komponen lahan, bahan mentah, 

sumber daya energi, iklim dan segala proses alamiahnya. 

2) Sub-sistem sosial (manusia) yang mendukung pendirian dan 

perkembangan industri adalah tenaga kerja, kemampuan 

teknologi, tradisi, keadaan politik (pemerintah), transportasi 

dan komunikasi, konsumen dan pasar (Sumaatmadja, 2008: 

179-180). 

Perpaduan sub-sistem fisik dan sub-sistem sosial tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainya. Keduanya akan saling mendukung 

dalam pendirian serta perkembangan suatu industri dan 

merupakan faktor penentu berdirinya industri di suatu tempat. 

d. Klasifikasi Industri 

Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku (Supit dan Jan, 

2015: 15) antara lain: 

1) Industri Ekstratif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh 

langsung dari alam, seperti pertanian, pertambangan dan 

perikanan. Industri ekstratif dibagi menjadi 2 yaitu : 

a) Industri reproduksi, yaitu industri yang bahan bakunya dari 

alam dan hasil produksinya berupa barang-barang yang 

baru. 

b) Industri manufaktur, yaitu industri yang mengolah bahan 

baku dan menghasilkan barang yang akan digunakan lagi 

untuk keperluan industri lain. 
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2) Industri Non Ekstrastif, yaitu industri yang bahan bakunya 

diperoleh dari kegiatan industri lain. 

3) Industri Fasilitatif, yaitu industri yang sifatnya memberikan 

jasa atau fasilitas bagi keperluan orang lain. 

Dapat disimpulkan bahwa industri dalam penelitian ini 

adalah mencakup semua usaha yang menghasilkan barang-barang 

atau memproses bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau 

barang jadi yang berguna bagi mencukupi kebutuhan hidup 

manusia. Kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan sumber daya 

manusianya. Industri mebel di Kecamatan Banjarsari termasuk 

dalam industri reproduksi yang merupakan bagian dari industri 

ekstraktif. Seperti halnya industri mebel yang berada di 

Kecamatan Banjarsari dalam kegiatannya industri ini mengolah 

kayu yang berasal dari pohon jati, kasia, bayur serta kayu lain 

untuk dijadikan berbagai barang perlengkapan rumah tangga, 

kantor dan sekolah-sekolah. Seperti lemari, meja, kursi, tempat 

tidur serta hasil produksi lainnya yang berguna untuk berbagai 

keperluan. 

d. Pengembangan Industri  

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi 

(manufacturing industri) (Sofiana, 2011: 5). Sedangkan Qoeriyah 

(2018: 87) berpendapat bahwa pengertian industri adalah setiap 

usaha yang merupakan unit produksi yang membuat suatu barang 

atau mengerjakan suatu barang atau bahan lain dari suatu tempat 

tertentu untuk keperluan masyarakat. Pengembangan industri 

adalah suatu usaha mengolah dan merubah bahan menjadi suatu 

produk yang baru agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi 

dari sebelumnya. 
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Widyawan, dkk., (2015: 1106) menjelaskan bahwa tujuan 

pengembangan industri  termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa tujuan 

utama pembangunan industri bermuara pada segala upaya untuk 

mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan 

rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran 

seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau 

kelompok tertentu, dengan proses produksi yang melibatkan 

semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga 

negara Indonesia. 

 

2. Produksi 

a. Pengertian Produksi 

Menurut Maryati (2015: 67) produksi adalah setiap kegiatan 

yang menciptakan nilai, yang ada hubungannya dengan persiapan 

produk sebelum diadakan penjualan. Barang yang diproduksi 

tujuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan 

kata lain kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan yang 

menghasilkan output barang dan jasa. 

b. Faktor-Faktor Produksi 

Supit dan Jan (2015: 61) mengemukakan bahwa suatu usaha 

dibidang industri akan selalu berkaitan dengan produksi, yaitu 

mengolah bahan-bahan mentah atau bahan baku ataupun bahan 

setengah jadi menjadi suatu produk jadi yang diharapkan 

memenuhi pasaran dengan memuaskan. Kegiatan produksi pada 

industri mebel di Kecamatan Banjarsari adalah pengolahan kayu 

gelondongan menjadi bahan baku untuk membuat perabotan dari 

kayu misalnya, kursi, meja, lemari, tempat tidur, dan lainya. 

Selanjutnya yang termasuk faktor-faktor produksi antara lain 

sebagai berikut. 
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c. Bahan mentah 

Menurut Supit dan Jan (2015: 7) pengertian bahan mentah 

adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam atau dari 

usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Keberadaan 

bahan mentah sangat penting bagi berlangsungnya suatu industri, 

sesuai pendapat yang menyatakan: sehubungan dengan kegiatan 

usahanya, suatu industri sangat berkepentingan dengan 

tersedianya bahan mentah atau bahan baku ataupun barang 

setengah jadi. Dengan ketentuan mudah didapat, tersedianya 

sumber daya yang menunjang untuk usaha jangka panjang, harga 

layak sesuai dengan kualitas yang diharapkan, biaya 

pengangkutan ke pabrik atau ke perusahaan dapat dikatakan 

mudah (Supit dan Jan, 2015: 9). 

Selanjutnya Naibaho (2013: 43) mengatakan bahwa bahan 

baku, terutama yang masih dalam bentuk bahan mentah tidak 

terdapat merata di dunia ini. Gejala ini membuat pengaturan 

bahan baku sebagai unsur yang menentukan lokasi makin relevan. 

Dapat dikatakan bahwa dalam suatu industri ketersediaan 

bahan mentah merupakan suatu hal yang penting bagi 

kelangsungan bagi proses produksi. Produksi suatu industri juga 

dipengaruhi oleh banyak sedikitnya bahan mentah yang 

digunakan, peningkatan produksi dapat dilakukan dengan jalan 

meningkatkan jumlah bahan mentah yang akan diproduksi. 

Lokasi tempat bahan mentah akan menjadi sangat penting karena 

akan berpengaruh terhadap biaya pengangkutan ke pabrik atau 

lokasi industri. Dalam industri mebel, bahan mentah yang 

dibutuhkan adalah berupa kayu gelondong yang kemudian 

digergaji menjadi kepingan-kepingan papan. Kayu yang dipakai 

antara lain : jati, kasia, bayur dan lainnya. 
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d. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi penting yang 

secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan 

industri. Tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi 

asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, 

pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Tenaga 

kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam kelancaran 

produksi suatu industri. Untuk mendapatkan tenaga kerja dalam 

melakukan proses produksi baik dari segi kuantitatif artinya 

banyaknya orang yang ikut bekerja dan segi kualitatif artinya 

berdasarkan keterampilan yang dimiliki tersebut penting sebagai 

pertimbangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pada industri 

mebel. 

Menurut Simanjuntak (2006: 1) yang disebut tenaga kerja 

adalah orang yang mampu melakukan kegiatan yang mempunyai 

nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan 

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat. 

Selanjutnya Sukirno (2001: 7) mengemukakan bahwa 

tenaga kerja bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam 

perekonomian. Arti tenaga kerja meliputi juga keahlian dan 

keterampilan yang mereka miliki. Penduduk usia kerja merupakan 

penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang diakui sebagai 

batas awal dari usia kerja (Elfindri dan Bachtiar, 2004: 2). 

Industri apabila ditinjau dari banyaknya pekerja, maka dapat 

digolongkan ke dalam 4 golongan, yaitu: 

1) Industri rumah tangga (1-4 tenaga kerja) 

2) Industri kecil (5-19 tenaga kerja) 

3) Industri sedang (20-99 tenaga kerja) 

4) Industri besar (lebih dari 100 tenaga kerja) (BPS, 2016: 2). 

Berdasarkan pengelompokan industri dilihat dari jumlah 

tenaga kerjanya, maka industri mebel di Kecamatan Banjarsari 
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dapat digolongkan ke dalam industri rumah tangga karena pada 

setiap tempat industri mempunyai tenaga kerja rata-rata berkisar 

1-4 orang tenaga kerja. Atas dasar tersebut, maka ketersediaan 

tenaga kerja yang terampil sangat dibutuhkan dalam proses 

produksi industri mebel di Kecamatan Banjarsari. 

Penentuan jam kerja karyawan secara formal yang 

digunakan sesuai dengan pendapat Simanjuntak (2006:31) yaitu : 

1) Bekerja penuh apabila bekerja selama 35 jam atau lebih dalam 

satu minggu. 

2) Bekerja tidak penuh apabila bekerja kurang dari 35 jam atau 

lebih dalam satu minggu. 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah 

rumah tangga pengusaha sehingga curahan tenaga kerjanya 

dihitung dengan satuan orang jam per minggu per rumah tangga. 

 

e. Modal Usaha 

Modal sangat penting dan diperlukan untuk mendirikan 

suatu industri mebel karena tanpa modal yang cukup industri 

tidak akan berjalan dengan baik. Modal diperlukan sejak pada 

waktu perusahaan dimulai dan digunakan untuk membeli 

berbagai input serta keperluan lain yang berupa biaya yang 

berkaitan dengan proses produksi maupun nonproduksi. Menurut 

Marsudi Naibaho (2013: 38) mengemukakan modal dapat 

diartikan sebagai apa saja yang dibuat manusia dan dipergunakan 

dalam proses suatu industri. Modal dapat berupa bangunan, mesin 

dan peralatan lainnya maupun sejumlah uang atau dana. Ukuran 

keberlangsungan industri dilihat dari berapa modal awal yang 

digunakan dalam mendirikan usaha tersebut, pendapatan yang 

dihasilkan serta penunjang lain seperti seberapa lama usaha 

tersebut berdiri.  
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Dapat disimpulkan modal adalah barang-barang atau 

peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses 

produksi. Modal juga merupakan faktor penting bagi kelancaran 

proses produksi suatu usaha industri. 

f. Sarana Transportasi 

Guna mendukung kemudahan pemasaran dan pengadaan 

bahan mentah, sangat diperlukan adanya kelancaran dan 

kemudahan dalam sarana transportasi. Supit dan Jan (2015: 70) 

menyatakan bahwa transportasi sangat penting bagi setiap 

perusahaan baik bagi pengangkutan bahan-bahan mentah/baku ke 

perusahaan maupun produk-produk jadi dari perusahaan, untuk 

ini prasarananya sampai jauh ke pedalaman dan pemasaran hasil 

produksi. 

Menurut Naibaho (2013: 53) transportasi merupakan 

sebagai pemindahan unit berat melalui suatu unit berat tertentu, 

seperti kg/km atau ton/mil. Oleh karena itu adanya sarana 

transportasi merupakan jalan keluar untuk memecahkan jarak 

yang mungkin jauh sekali. Sarana transportasi tidak hanya 

membawa penghematan tenaga, akan tetapi waktu tanpa 

memperpendek jarak. 

Fasilitas transportasi merupakan faktor utama dalam 

perkembangan suatu industri disuatu tempat, transportasi 

memegang peranan penting dalam rangka mengangkut bahan 

mentah ke perusahaan dan mendistribusikan hasil produksi ke 

pasar tentunya dengan biaya yang seminimal mungkin. 

g. Strategi Pemasaran 

Proses pemasaran adalah aktivitas terakhir dari proses 

industri untuk menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat 

guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Daldjoeni (2008: 60), bahwa 
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tujuan satu-satunya dari perindustrian adalah memproduksi 

barang-barang untuk dijual dan pasar itu penting kedudukannya. 

Selanjutnya Sofiana (2011: 6) mengemukakan pemasaran 

adalah segala akivitas yang dikerjakan untuk memindahkan 

barang dari tangan produsen sehingga ketangan konsumen. 

Tujuan seorang pengusaha dalam proses pemasaran adalah 

membuat keuntungan. Maka pemilik industri mebel di Kecamatan 

Banjarsari harus mampu memasarkan barang yang dihasilkannya 

dengan harga tinggi daripada biaya yang dia keluarkan. 

Pemasaran pada industri mebel dapat dilakukan di lokasi industri 

dimana konsumen datang ke lokasi untuk memesan barang hasil 

produksi yang dibutuhkan ataupun dilakukan melalui agen-agen. 

Selanjutnya Robinson dalam Daldjoeni (2008: 60) 

mengemukakan bahwa tujuan satu-satunya dari perindustrian 

adalah memproduksi barang-barang untuk dijual dan untuk itu 

pasaran penting kedudukannya. Luasnya pasaran, artinya: banyak 

penjual-belian atau omzet pasarannya (the possible purchasers) di 

samping itu kuatnya pasaran (the purchasing power of the 

market) kasus ini tergantung lagi dari taraf hidup pelanggannya. 

Semakin banyak barang yang terjual maka semakin besar 

keuntungannya. Dengan demikian kemudahan proses pemasaran 

berkaitan erat dengan kemudahan transportasi dan jarak dari 

tempat industri sampai kepada konsumen serta ditentukan oleh 

luas pasarnya. 

h. Curahan Tenaga Kerja 

Curahan waktu kerja adalah proporsi waktu bekerja (yang 

dicurahkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu di sektor pertanian 

dan di luar sektor pertanian) terhadap total waktu kerja angkatan 

kerja. Curahan waktu kerja tergantung pada jenis pekerjaan yang 

dilakukan. Ada jenis-jenis kegiatan yang memerlukan curahan 

waktu yang banyak dan kontinu, tapi sebaliknya ada pula jenis-
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jenis kegiatan yang memerlukan curahan waktu kerja yang 

terbatas (Maryati, 2015: 13). 

Curahan tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang 

behubungan dengan aktivitas tenaga kerja. Bahwa yang dimaksud 

dengan curahan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah perkalian 

antara jumlah orang yang bekerja dengan lamanya waktu yang 

digunakan oleh setiap pekerja untuk bekerja yang dihitung dengan 

satuan orang jam per minggu per rumah tangga. Dalam penelitian 

ini yang menjadi unit analisis adalah rumah tangga pengusaha 

sehingga curahan tenaga kerjanya dihitung dengan satuan orang 

jam per minggu per rumah tangga. 

i. Pendapatan 

Menurut Widyawan, dkk., (2015: 1107) menyatakan bahwa 

pendapatan merupakan semua perolehan yang diterima oleh 

seseorang selama satu bulan atau satu tahun yang dapat dinilai 

dengan umur ekonomis. Berdasarkan hal tersebut maka 

pendapatan dapat digolongkan menjadi; pendapatan rendah,  

pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi. Berdasarkan dari 

pendapat di atas, maka yang dimaksud pendapatan dalam 

penelitian ini adalah sejumlah uang yang diperoleh pengusaha 

baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan tambahan. 

j. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi untuk tujuan 

tertentu, selanjutnya menurut Singgih dan Murdinah yang 

dimaksud biaya produksi sebagai berikut: 

1) Pemakaian bahan langsung : bahan baku, bahan pembantu, 

bahan penunjang produksi. 

2) Upah buruh langsung 

3) Biaya umum produksi : buruh tidak langsung, perawatan 

pabrik, listrik, air, perawatan mesin dan peralatan, bahan 



 
 
 

22 
 

operasi pabrik (pelumas, bahan bakar, suku cadang) asuransi 

dll. 

Dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah 

pengorbanan sumber ekonomi dalam rangka melakukan usaha-

usaha pokok perusahaan yakni untuk mendapatkan keuntungan. 

Sementara yang dimaksud biaya produksi dalam penelitian ini 

adalah seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi 

selama 1 bulan atau 1 tahun. 

k. Dukungan Pemerintah 

Indonesia memiliki banyak komoditi ekspor, salah satunya 

adalah furniture atau mebel. Meskipun bukan komoditas ekspor 

yang utama, namun furnitur turut andil dalam meningkatkan 

devisa negara. Hal ini menunjukkan bahwa industri furnitur 

Indonesia mulai bisa mengembangkan pasarnya. Ketersediaan 

bahan baku, kebudayaan serta ketersediaan tenaga kerja 

menjadikan pemilik modal mulai melirik usaha furnitur karena 

usaha ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. 

 Seiring dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa 

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan yang merupakan peluang bagi 

pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya. 

Salah satu upayanya adalah dengan menggunakan konsep 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang merupakan sebuah 

langkah dan usaha pemanfaatan sumber daya dan dana serta peran 

aktor-aktor terkait dalam kaitannya mencapai sasaran utama yaitu 

peningkatan kesejahteraan. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan 
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industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan 

ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan 

sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan 

kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan 

proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa 

dinikmati oleh semua warga negara Indonesia. 

 

3. Furniture 

a. Pengertian Furniture 

Mebel atau furniture dapat didefinisikan yaitu perlengkapan 

rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan 

lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa 

bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah 

digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata 

furniture berasal dari bahasa Prancis fourniture (1520-30 

Masehi). Fourniture mempunyai asal kata fournir yang artinya 

furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan 

furniture punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu 

meja, kursi, lemari, dan seterusnya. Dalam kata lain, mebel atau 

furniture adalah semua benda yang ada di rumah dan digunakan 

oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, ataupun menyimpan 

benda kecil seperti pakaian atau cangkir. Mebel terbuat dari kayu, 

papan, kulit, sekrup, dan lainnya. 

Daya saing industri furniture dan kerajinan Indonesia di 

pasar global terletak pada sumber bahan baku alami yang 

melimpah dan berkelanjutan serta didukung oleh keragaman 

corak dan desain yang berciri khas lokal serta ditunjang oleh 

SDM yang cukup kompeten. Menperin (Airlangga Hartarto) 

menuturkan, perkembangan industri furniture di Indonesia 

mengalami kemajuan yang signifikan beberapa tahun terakhir ini.  
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Merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019, arah kebijakan sektor industri turut 

menyasar penumbuhan populasi industri dengan menambah 

paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan 

sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya 

industri kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Begitu pula 

pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa didorong 

yaitu pada wilayah pusat pertumbuhan industri terutama yang 

berada dalam koridor ekonomi; kawasan peruntukan industri; 

kawasan industri; dan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM). 

Mebel atau furniture adalah kolektif untuk objek bergerak 

yang mendukung tubuh manusia (tempat duduk, dan tempat tidur, 

menyediakan penyimpanan dan memegang benda pada 

permukaan horizontal diatas tanah (Brit, 2010). Kata mebel dalam 

bahasa Inggris diterjemahkan menjadi furniture. Istilah “mebel” 

digunakan karena sifat bergeraknya atau mobilitasnya sebagai 

barang lepas yang disebut dengan mebel. Kata mebel berasal dari 

bahasa Perancis yaitu mebel, atau bahasa Jerman yaitu mobel. 

Pengertian mebel secara umum adalah benda pakai yang dapat 

dipindahkan, berguna bagi kegiatan hidup manusia, mulai dari 

duduk, tidur, bekerja, makan, bermain dan sebagainya, yang 

memberi kenyamanan dan keindahan bagi pemakainya (Baryl 

dalam Indrawati, dkk., 2017). 

 

b. Klasifikasi Mebel 

Klasifikasi Mebel menurut (Tikno, 2008) sebagai berikut 

1) Knockdown furnitur adalah sebuah kontruksi pada produk 

mebel yang dalam pembuatannya menggunakan sistem lepasan 

atau bongkar pasang atau furnitur knockdown dapat diartikan 

sebagai furnitur yang bisa dibongkar pasang (dibongkar lalu 

dirakit kembali). Jadi kekuatan pada furnitur knockdown 

sebagian besar berasal dari baut atau sekrup yang digunakan 
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untuk merekatkan komponen-komponen antar bagian, sebab 

dalam konstruksi ini tidak menggunakan lem sama sekali pada 

sambungan antar komponennya. 

2) Furniture multifungsi memiliki lebih dari 1 fungsi dalam satu 

benda. Furniture jenis ini cocok untuk ruangan yang sempit 

seperti apartemen tipe studio. Contohnya adalah sebuh sofa 

yang dapat menjadi tempat tidur 

3) Loose furniture adalah jenis furnitur yang sangat umum, 

furnitur memiliki banyak jenis bentuk dan dapat dipindahkan 

dengan mudah. 

4) Outdoor furniture adalah jenis furnitur yang dapat digunakan 

di luar ruangan, biasanya terbuat dari material yang tahan 

panas dan hujan. Furnitur ini juga memiliki finishing yang 

tahan panas, air, dan lembab. 

5) Built in furniture adalah jenis furnitur yang dibuat khusus 

dalam area tertentu sehingga ukurannya tepat dan tidak dapat 

dipindah-pindahkan. Jenis furniture ini banyak digunakan agar 

dapat menggunakan area dengan maksimal, dan dapat dibuat 

sesuai keinginan pemesan. 

6) Recycled Material Furniture adalah jenis furnitur yang 

menggunakan bahan bekas/recycled material sebagai bahan 

bakunya. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2005) yang 

berjudul “Analisis Keberlangsungan Usaha dan Keterkaitannya 

Industri Mebel di Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten” yang 

bertujuan Pertama : mengetahui hubungan keberlangsungan industri 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kedua : untuk mengetahui 

keterkaitan antara usaha industri mebel dan sektor lainnya yang 

meliputi input : modal, bahan baku, dan output : barang setengah jadi 
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dan barang jadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei data 

dianalisa dengan metode harkat untuk mengetahui tingkat kelangsungan 

usaha dan analisa tabel frekuensi bertujuan untuk menggambarkan 

karakteristik usaha industri mebel atau ciri-ciri dari populasi dan analisa 

menggunakan korelasi untuk menganalisa hubungan tingkat 

kelangsungan usaha dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari 

hasil penelitian menunjukkan hubungan kenaikan unit usaha dan 

penurunan unit usaha adanya keterkaitan antara usaha dengan sektor 

lain yaitu input dan output. Input yaitu modal, bahan baku dan output 

yaitu hasil produksi yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yono (2006) yang berjudul 

“Keberlangsungan Usaha Industri Kerajinan Tembaga di Kecamatan 

Cepogo Kabupaten Boyolali Tahun 2006” yang bertujuan Pertama : 

mengetahui tingkat keberlangsungan usaha industri kerajinan tembaga. 

Kedua : mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap usaha 

industri tembaga. Ketiga : mengetahui faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pendapatan, besarnya pendapatan dan luas jangkauan. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode sensus dan observasi data yang 

dianalisa dengan tabel frekuensi, skoring regresi ganda uji dengan 

SPSS. Dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat keberlangsungan 

industri kerajinan tembaga sebagian besar berada pada tingkat sedang 

yaitu mencapai 22 pengrajin, faktor yang paling berpengaruh terhadap 

keberlangsungan industri kerajinan tembaga adalah bahan baku, faktor 

yang berpengaruh pada pendapatan adalah produksi, besarnya 

pendapatan sebagian besar termasuk rendah yaitu 19 pengrajin, 

sebagian besar pemasaran nasional dengan volume penjualan 4159 per 

bulan.  

Dalam penelitian Sidik (2009) yang berjudul “Analisis Industri 

Mebel di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 

sampai 2009 yang bertujuan pertama : mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan industri mebel. Kedua : 



 
 
 

27 
 

mengetahui sumbangan pendapatan industri mebel terhadap pendapatan 

keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus 

data yang dianalisis dengan tabel frekuensi dan tabel silang selanjutnya 

di uji dengan statistik korelasi product moment. Hasil dari penelitian ini 

adalah perkembangan modal gerak mengalami perkembangan sebanyak 

16 pengusaha, perkembangan modal bergerak sebanyak 18 dan tidak 

berkembang 14. Faktor yang berpengaruh yaitu tingkat penggunaan 

bahan baku tinggi sebanyak 24 pengusaha, modal berkembang 

sebanyak 18 pengusaha, pemasaran yang berkembang sebanyak 45 

pengusaha, dan tenaga kerja yang rendah sebanyak 37 pengusaha.  

Perbandingan antar penelitian dapat dilihat pada tabel 

perbandingan penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3 

Perbandingan Penelitian Sebelumnya 
 

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Sri 

Setyawati, 

2005 

Analisis 

keberlangsung

an usaha dan 

keterkaitannya 

industri mebel 

di kecamatan 

Klaten 

kabupaten 

klaten 

- Mengetahui 

hubungan 

keberlangsungan 

industri dengan 

faktor yang 

mempengaruhi 

- Mengetahui 

keterkaitan antar 

industri mebel dan 

sector lainnya 

Survey  Menunjukkan hubungan 

kenaikan unit usaha dan 

penurunan unit ousaha 

yang dipengaruhi faktor-

faktor produksi, 

keterkaitan antar usaha dan 

sector lainnya yaitu input 

dan output yang 

berpengaruh teerhadap 

keberlangsungan usaha 

2 Tri Yono, 

2006 

Keberlangsun

gan usaha 
industri 

kerajinan 

tembaga di 

kecamatan 

Cepogo 

kabupaten 

Boyolali tahun 

2006 

- Mengetahui tingkat 

keberlangsungan 
usaha industri 

kerajinan tembaga 

- Mengetahui faktor 

yang paling 

brpengaruh terhadap 

usaha industri 

temabaga 

- Mengetahui faktor 

yang berpengaruh 

terhadap pendapatan, 

besarnya pendapatan 

dan luas jangkauan 

Sensus Tingkat keberhasilan usaha 

industri tembaga sebagaian 
besar berada pada tingkat 

seang yaitu 22 pengrajin, 

faktor yang berpengaruh 

terhadap keberlangsungan 

industri kerajinan adalah 

bahan baku, faktor yang 

dominan terhadap 

pendapat adalah produksi. 

Pendapatan sebagian besar 

termasuk rendah antara         

Rp. 1.001.000 – Rp. 

2.000.000/bulan sebanyak 
19 pengrajin. Sebagian 

besar jangkauan pemsaran 

nasional dengan volume 

penjualan 4159/bulan. 
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3 Muh. Sidik, 
2009 

Analisis 
industri mebel 

di kecamatan 

Banjarsari 

kabupaten 

sukoharjo 

tahun 2001 

dan 2006 

- Mengetahui faktor 
yang menyebabkan 

rendahnya tingkat 

perkembangan 

industri 

- Mengetahui 

pendapatan industri 

mebel terhadap 

pendapatan keluarga 

 

Sensus Perkembangan modal 
gerak mengalami 

perkembangan sebanyak 

16 pengusaha, 

perkembangan modal 

bergerak sebanyak 18 dan 

tidak berkembang 14. 

Faktor yang berpengaruh 

yaitu tingkat penggunaan 

beahan baku, modal, 

pemasaran, dan tenaga 

kerja. 

4 Yanuar 

Akhmad 
Darmawan 

Analisis 

Keberlangsun
gan Industri 

Mebel Di 

Kecamatan 

Banjarsari 

Kota 

Surakarta 

(2018) 

1. Mengetahui 

kelemahan dan 
kelebihan indsutri 

mebel  di 

Kecamatan 

Banjarsari 

Surakarta  

2. Megetahui luas 

jangkauan 

pemasaran ekspor 

yang dilakukan 

oleh pengusaha 

industri mebel di 
Kecamatan 

Banjarsari 

Surakarta. 

3. Menganalisis 

keberlangsungan 

industri mebel di 

Kecamatan 

Banjarsari 

Surakarta.  

Survey a. Kelebihan pada 
bahan mentah kayu 

jati dan akasia yang 

dapat diperoleh 
dengan mudah dari 

daerah Jepara, 

Gemolong, 

Kalijambe, dan 
Pacitan. Kelebihan 

yang kedua pada 

transportasi, 
sebagian besar 

pengusaha memiliki 

alat transportasi 
sendiri yaitu colt 

pick-up. Kelemahan 

pada modal modal 

sendiri dan diberi 
orang tua berkisar 

antara Rp 1.500.000 

– Rp 5.000.000. 
Hanya ada dua 

responden yang 

meminjam modal ke 

BRI dengan alasan 
mudah 

memperolehnya. 

Faktor eksternal dari 
tenaga kerja yang 

kurang memiliki 

keterampilan kerja. 
Kelemahan 

dukungan 

pemerintah yang 

kurang optimal. 
Dalam hal ini 

pemerintah hanya 

menyediakan lokasi 
dengan pembayaran 
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retribusi setiap hari 
Rp 5000,00. 

Pemerintah tidak 

memberikan bantuan 
modal.   

b. Jangkauan 

pemasaran mebel di 

Banjarsari sudah 
keluar kota seperti 

ke Madiun, Ngawi, 

dan Purwodadi. 
Pengusaha mebel 

sudah melakukan 

pemasaran tetapi 
kurang optimal, 

karena pengusaha 

hanya memproduksi 

sesuai pesanan, 
pemasaran melalui 

media internet, 

misalnya belum 
menggunakan 

instagram, olx, 

facebook). 
c. Keberlangsungan 

industri mebel kelas 

menengah dan kecil 

di Kecamatan 
Banjarsari Surakarta 

ada kecenderungan 

menurun, karena 
kelemahan lebih 

banyak dimiliki oleh 

pengusaha mebel 

daripada kelebihan 
sebagai faktor 

pendukung 

keberlangsungan 
suatu usaha 

 

Sumber: Sri Setyawati (2005), Tri Yono (2006), dan Muh. Sidik (2009) 

 
 

1.6 Kerangka Penelitian  

Di kecamatan Banjarsari Surakarta saat ini banyak industri kecil dan 

menengah yang berkembang dengan baik dan memberikan dampak positif 

terhadap perekonomian, salah satu dampak positif tersebut adalah terbukanya 

lapangan kerja baru. Salah satu sektor industri yang berkembang dengan baik 
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adalah industri mebel. Industri ini berkembang dengan baik disebabkan oleh 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banjarsari Surakarta.  

Secara geografis, industri mebel dipengaruhi oleh 3 faktor: yaitu (1) 

faktor fisik meliputi bahan mentah industri mebel, (2) Sumber energi terdiri 

dari modal dan tenaga kerja, serta (3) faktor sosial meliputi pemasaran, sarana 

transportasi, dan pendapatan. Agar dapat memenangkan dalam persaingan 

bisnis dan industri mebel dapat berkembang diperlukan analisis mengenai 

faktor internal dan eksternal dalam pengembangan usaha. Faktor-faktor 

internal dan eksternal dijabarkan melalui analisis SWOT. Dari hasil analisis 

dengan menggunakan metode SWOT, nantinya dapat diketahui strategi 

pengembangan usaha pembiayaan industri mebel yang efisien dan optimal 

berdampak positif baik pemilik usaha.  

Guna memudahkan penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran 

dibuat gambar berikut ini. 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian  

Sumber: Simanjuntak (2006:1), Sofiana (2011: 6), Naibaho (2013: 43), serta Supit 

dan Jan (2015: 9). 

 

 

 

 

 

Indikator analisis:  

1. Bahan Mentah 

2. Modal 

3. Tenaga Kerja 

4. Transportasi 

5. Dukungan pemerintah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberlangsungan Industri Mebel di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta 

Industri Mebel di Kecamatan Banjarsari Kota 

Surakarta 

Faktor Fisik: 

Bahan mentah 

Sumber Energi: 

Tenaga Kerja 

Modal 

Faktor Sosial 

Pemasaran  

Sarana Tranportasi 

Hasil Analisis: 

1. Kelemahan dan kelebihan pada pengusaha industri mebel kelas menengah 

dan kecil di Kecamatan Banjarsari Surakarta.  

2. Luas jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha industri mebel 

kelas menengah dan kecil di Kecamatan Banjarsari Surakarta.  

 

Analisis SWOT 

1. Kekuatan 
2. Kelemahan 

3. Peluang 

4. Strategi 
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1.7 Batasan Operasional 

Batasan operasional yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1.7.1 Potensi Industri Mebel  

Potensi industri mebel dilihat dari empat variabel di bawah ini, 

yaitu:  

1. Industri  

Industri mempunyai pengertian tenaga kerja adalah orang yang 

mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu 

bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan bagi masyarakat (Elfindri dan Bachtiar, 2004: 

2). Industri ditinjau dari banyaknya pekerja menurut BPS (2016: 2) 

ada 4 golongan, yaitu: 

a. Industri rumah tangga (1-4 tenaga kerja) 

b. Industri Kecil (5-19 tenaga kerja) 

c. Industri sedang (20-99 tenaga kerja) 

d. Industri besar (lebih dari 100 tenaga kerja). 

2. Keberlangsungan Industri  

Ukuran keberlangsungan industri dilihat dari berapa modal 

awal yang digunakan dalam mendirikan usaha tersebut, pendapatan 

yang dihasilkan serta penunjang lain seperti seberapa lama usaha 

tersebut berdiri (Naibaho, 2013: 38).  

3. Bahan Mentah 

Menurut Supit dan Jan (2015: 7) pengertian bahan mentah 

adalah semua bahanyang didapat dari sumber daya alam atau dari 

usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Keberadaan bahan 

mentah sangat penting bagi berlangsungnya suatu industri, sesuai 

pendapat yang menyatakan: sehubungan dengan kegiatanusahannya 

4. Modal 

Modal sangat penting dan diperlukan untuk mendirikan suatu 

industri mebel karena tanpa modal yang cukup industri tidak akan 

berjalan dengan baik. Menurut Marsudi Naibaho (2013: 38) 
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mengemukakan modal dapat diartikan sebagai apa saja yang dibuat 

manusia dan dipergunakan dalam proses suatu industri. Modal dapat 

berupa bangunan, mesin dan peralatan lainnya maupun sejumlah 

uang atau dana.  

5. Tenaga Kerja Terampil  

Tenaga kerja terampil merupakan salah satu faktor penentu 

apakah industri berpotensi dalam peraingan produk yang sejenis 

karena saat ini banyak produk sejenis yang lebih menarik konsumen 

dan produk-produk yang sangat menarik (Maryati, 2015: 13).  

6. Sarana Transportasi 

Guna mendukung kemudahan pemasaran dan pengadaan bahan 

mentah, sangat diperlukan adanya kelancaran dan kemudahan dalam 

sarana transportasi. Supit dan Jan (2015: 70) menyatakan bahwa 

transportasi sangat penting bagi setiap perusahaan baik bagi 

pengangkutan bahan-bahan mentah/baku ke perusahaan maupun 

produk-produk jadi dari perusahaan, untuk ini prasarananya sampai 

jauh ke pedalaman dan pemasaran hasil produksi. 

7. Pangsa Pasar dan Strategi Pemasaran  

Pemasaran dari hasil produksi mebel apabila sudah pernah 

melalukan penjualan keberbagai negara dan sudah bersaing dengan 

produk luar produk yang dihasilkan harus berkualitas dari 

produksinya, sehingga industri dapat memenuhi permintaan pasar  

(Daldjoeni, 2008: 60). 

8. Dukungan Pemerintah  

Dukungan pemerintah atau peran pemerintah sangat penting 

dalam keberlangsungan industri karena dapat membantu 

perkembangan industri. Dukungan pemerintah yang dimaksud 

adalah pelatihan yang diberikan terhadap industri dalam 

perkembangan industri, informasi mengenai industri mebel, dan 

bantuan pemerintah saran dan prasarana. Dukungan pemerintah 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
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Perindustrian menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan 

industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan 

ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan 

sosial (Widyawan, dkk., 2015: 1106). 


