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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan segala 

keanekaragaman budaya yang khas. Keanekaragaman budaya yang ada sudah ada 

sejak dahulu dilakukan secara turun menurun. Kondisi majemuk yang terdapat 

pada kebudayaan Indonesia merupakan kondisi yang bermodalkan berbagai 

kebudayaan di lingkungan wilayah yang sedang berkembang menurut tuntutan 

sejarahnya (Kayam, 1981). Salah satu dari kebudayaan Indonesia adalah kerajinan 

tangan tradisional, diantaranya tenun, kerajinan emas, kerajinan kayu, kerajinan 

batik dan lain sebagainya. Kerajinan tenun yang dimaksud adalah kerajinan tenun 

yang dikerjakan dengan alat bantu tenun tradisional yang berupa benang 

dimasukkan dalam benang pakan secara melintang pada benang lungsi 

(Rosiviana, 2013). Daerah-daerah di Indonesia penghasil tenun yaitu, Sumatera, 

Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.  

Peran kerajinan tenun di zaman modern ini  sangat penting, maka 

potensi tenun sangat bagus untuk dikembangkan. Provinsi Jawa Tengah adalah 

salah satu provinsi penghasil kerajinan tenun, tepatnya di Kabupaten Sragen yang  

merupakan salah satu sentra kerajinan tenun yang ada di Jawa Tengah. Kecamatan 

Kalijambe adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sragen yang memiliki 

potensi pengembangan produk unggulan yang sedang dikembangkan di 

Kabupaten Sragen.  Produk unggulan tersebut adalah tenun goyor yang berlokasi 

di desa Samberembe Kecamatan Kalijambe. Hasil tenun dari daerah ini disebut 

dengan sarung tenun goyor. Pengembangan produk ini dikelola oleh UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) masyarakat Desa Wonosari Samberembe 

sebagai salah satu pekerjaan sambilan. Semua produk yang dihasilkan oleh 

UMKM maupun perusahaan besar di Indonesia harus siap bersaing dengan 

produk hasil dari negara lain.  
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UMKM diyakini memiliki peran yang penting dan strategis, ditinjau 

dari beberapa aspek. Pertama, banyaknya jumlah UMKM yang dikelola sangat 

besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, kedua potensinya yang besar 

dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada UMKM dapat 

menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum 

mempunyai pekerjaan(Soleh, 2008). Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan UMKM sarung tenun goyor dimana keberhasilan dalam mencapai 

tujuan UMKM ini akan berimbas pada masyarakat sekitar terutama dalam hal 

pekerjaan dan pada pemerintah yang berhasil dalam mengelola dan mewujudkan 

usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Sragen. 

Pemilihan dan pengambilan tema ini dikarenakan terdapat banyak hal 

yang harus ditambahkan mengenai strategi pengembangan untuk UMKM sarung 

tenun goyor agar usaha ini dapat dikenal dan menjadi produk khas Sragen yang 

diakui oleh masyarakat bukan yang berasal dari daerah lain dan dapat menjadikan 

Sragen menjadi kabupaten yang berhasil dalam mengembangkan UMKM 

khususnya dibidang industri. Pemilihan produk sarung tenun goyor ini sebagai 

objek penelitian dikarenakan produk ini berbeda dengan yang lain, dapat dilihat 

dari proses pembuatannya yang menggunakan alat tenun bukan mesin dan 

dikerjakan secara manual dengan keahlian tangan dari pengrajin tenun. Strategi 

pengembangan merupakan sebuah upaya untuk menentukan metode maupun cara 

yang dilakukan dan dijalankan oleh pengelola UMKM agar produk sarung tenun 

goyor dapat dijadikan sebagai produk unggulan di Kabupaten Sragen.  Strategi 

pengembangan ini sangatlah penting karena dapat dilihat dari keuntungannya 

yang membantu pengelola usaha menjadikan usahanya berhasil dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, serta dapat menjadikan usaha ini lebih baik jika 

dibandingkan dengan usaha yang lain dan dapat menjadikan produk ini sebagai 

produk andalan pasar yang berdaya saing lebih kuat.  

Penelitian ini menggunakan Business Model Canvas (BMC), SWOT 

analysis, dan Blue Ocean Strategy. Business Model Canvas (BMC) merupakan 

metode yang dapat dipakai untuk mengembangkan usaha dengan berbagai analisa 

pendukung kebutuhan sebuah usaha dimana keseluruhan yang terkait dalam usaha 

tersebut dicantumkan dalam 9 kategori yang terdapat dalam BMC. Analisis 
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SWOT digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

dari usaha yang dikelola, dengan hal ini dapat diketahui semua faktor yang ada di 

sekitar usaha tersebut. Sehingga dapat meminimalisasikan kerugian maupun 

dampak yang akan terjadi di usaha yang dijalankan, serta dapat membandingkan 

dengan usaha yang lain. Setelah mendapatkan semua faktor yang diperoleh dari 

hasil BMC dan SWOT kemudian akan difaktorkan lagi berdasarkan 4 bagian yang 

termasuk dalam kerangka kerja Blue Ocean Strategy (BOS), dimana strategi ini 

sangat berhubungan dengan BMC dan SWOT karena terdapat kanvas strategi 

yang berupa faktor-faktor yang dapat membuat produk tersebut bersaing.  Ketiga 

metode ini sangat mendukung untuk penelitian ini dimana strategi pengembangan 

yang dibutuhkan untuk UMKM Sarung Tenun Goyor Sragen dapat dianalisa dan 

dianalisis beberapa hal yang dapat membantu dalam menentukan strategi 

pengembangannya. Strategi pengembangan untuk UMKM ini berfokus agar 

produk sarung tenun goyor dapat diketahui lebih jauh dan diminati oleh 

masyarakat terutama masyarakat Sragen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Apakah potensi yang dimiliki oleh UMKM Sarung Tenun Goyor Sragen 

sehingga menjadi sebuah inovasi untuk mengembangkannya? 

2. Bagaimana cara mengetahui letak kuadran UMKM Sarung Tenun Goyor 

Sragen? 

3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja inovasi pada UMKM Tenun 

Goyor? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan agar lebih fokus, maka batasan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM Sarung Tenun Goyor di 

Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. 

2. Penelitian ini menggunakan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh 

dari pengelola UMKM sarung tenun goyor dan Dinas Perindustrian 

Kabupaten Sragen. 
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3. Lingkup penelitian yang diteliti adalah kondisi lingkungan di Desa 

Samberembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Jawa Tengah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh UMKM Sarung 

Tenun Goyor Sragen sehingga menjadi sebuah inovasi untuk 

mengembangkannya. 

2. Melakukan perhitungan IFAS dan EFAS guna mengetahui letak kuadran 

UMKM Sarung Tenun Goyor Sragen. 

3. Mengidentifikasi dan merancang strategi untuk meningkatkan kinerja inovasi 

pada UMKM Sarung Tenun Goyor Sragen. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Bagi UMKM dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang 

strategi pengembangan UMKM tersebut. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dapat dijadikan sebagai literatur dalam 

menentukan strategi untuk memajukan UMKM Sarung Tenun Goyor. 

3. Menambah informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan gambaran yang berisi uraian mengenai 

pembahasan yang akan dibahas pada masing-masing sub bab, sehingga pada 

masing-masing sub bab akan memiliki pembahasan topik tersendiri. Adapun 

sistematika dari penulisan penelitian ini adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah yang sedang dihadapi 

pada UMKM Sarung Tenun Goyor, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh 

pengetahuan mengenai karakteristik dari suatu sistem yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian.  
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori dan metode yang berasal dari sumber buku, 

jurnal, dan referensi penunjang lainnya terkait dengan penelitian, 

yang berfungsi sebagai penjelasan terkait dengan metode dalam 

mengatasi permasalahan dan identifikasi obyek yang akan 

dilakukan penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini terdapat tahapan-tahapan penelitian yang akan 

dilakukan, data yang diperlukan serta analisa yang digunakan 

dalam mendapatkan hasil penelitian yang di gambarkan dalam 

bentuk flow chart. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

pengolahan data yang telah dilakukan dan analisa sejauh mana 

nilai-nilai tersebut memberikan solusi bagi permasalahan yang 

telah didefinisikan diawal penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan akhir dari data yang telah dilakukan 

pengolahan dan analisis data yang digunakan serta saran 

mengenai usulan perbaikan berupa strategi bagi industri sarung 

tenun goyor di Kecamatan Kalijambe. 

 


