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ANALISIS EFISIENSI TEKNIS INDUSTRI MEBEL 
DI KELURAHAN BANARAN, KECAMATAN KALIJAMBE 

KABUPATEN SRAGEN 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur, menganalisis dan membandingkan efisiensi 
teknis industri mebel di kelurahan Banaran, kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen 
selama satu bulan tahun 2017. Perhitungan perbandingan efisiensi teknis industri mebel 
menggunakan metode non parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data pada penelitian ini 
terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input 
terdiri dari jumlah modal awal, jumlah tenaga kerja, harga bahan baku, dan lama usaha. 
Sedangkan variabel output terdiri jumlah produksi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
industri kecil mebel di kelurahan Banaran, kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen 
bulan September tahun 2017 dengan jumlah 42 unit usaha. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Berdasarkan analisis dengan 
menggunakan metode non parametrik (DEA), Perusahaan mebel yang telah efisien, 
yaitu yang memiliki nilai 1 (satu) adalah sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan dan 20 
perusahaan mebel yang tidak efisien. Penggunaan factor produksi modal awal masih 
perlu dilakukan penambahan input modal. Penggunaan factor produksi tenaga kerja 
masih perlu dilakukan pengurangan input tenaga kerja agar lebih efisien. Serta 
penggunaan factor produksi bahan baku perlu dilakukan pengurangan input bahan baku 
agar lebih efisien. 
 
Kata Kunci: efisiensi, modal awal, tenaga kerja, bahan baku, lama usaha, produksi 
 

Abstract 

This study aims to measure, analyze and compare the technical efficiency of the 
furniture industry in Banaran village, Kalijambe sub-district, Sragen regency for one 
month in 2017. Calculation of the comparison of the technical efficiency of the furniture 
industry uses the non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) method. The data 
used in this study uses primary data. The data in this study are divided into two 
variables, namely input variables and output variables. The input variable consists of the 
amount of initial capital, the amount of labor, the price of raw materials, and the length 
of business. While the output variable consists of the amount of production. The 
population in this study was a small furniture industry in the Banaran village, Kalijambe 
sub-district, Sragen district in September 2017 with a total of 42 business units. The 
data collection method used in this study is documentation. Based on the analysis using 
the non-parametric method (DEA), furniture companies that have been efficient, namely 
those with a value of 1 (one), are 10 (ten) companies and 20 furniture companies that 
are inefficient. The use of the initial capital production factor still needs to be done by 
adding capital inputs. The use of labor production factors still needs to be done to 
reduce labor input to be more efficient. As well as the use of raw material production 
factors, it is necessary to reduce input of raw materials to be more efficient. 
 
Keywords: efficiency, initial capital, labor, raw materials, length of business, 

production 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi suatu negara maupun suatu daerah tidak dapat lepas oleh faktor-

faktor yang saling berhubungan satu sama lainnya diantaranya, sumber daya manusia 

(SDM), sumber daya alam (SDA), modal, teknologi, sosial budaya, lembaga sosial dan 

lain-lain. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memperkuat perekonomian 

nasional, meningkatkan laju, pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, 

meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi disparitas antar 

daerah dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam peningkatakan 

pembangunan ekonomi, di sektor industri merupakan sektor pemimpin bagi sektor-

sektor yang lain. Sehingga sektor industri merupakan usaha jangka panjang untuk 

memperbaiki sektor ekonomi dan menyeimbangkan sektor industri dan sektor pertanian. 

Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah berusaha mengembangkan sektor industri yang 

ada di Indonesia, baik sektor industri skala kecil, menengah, maupun besar. 

Pembangunan industri merupakan bagian pelaksanaan pembangunan dalam 

mempercepat tercapainya sasaran pembangunan. Walaupun di era globalisasi industri 

kecil bukan penghasil output dan nilai tambah yang terbesar, namun dalam hal 

penyerapan tenaga kerja, industri kecil dan rumah tangga lebih banyak menyerap tenaga 

kerja dibandingkan perusahaan industri besar dan sedang.  

Suatu negara dapat dikatakan maju apabila kegiatan perekonomiannya identik 

dengan industrialisasi, dimana proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah system 

pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarkat industri. Oleh karenanya, 

perindustrian suatu negara haruslah ditingkatkan dalam jangka panjang sehingga 

struktur ekonomi dapat tertata dengan baik. Kemajuan industri dengan dibarengi 

kemajuan teknologinya mampu meningkatkan jumlah output dengan mengolah bahan 

mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang bernilai harga tinggi. 

Tabel 1. Hasil Produksi Mebel Kabupaten Sragen Tahun 2002 - 2010 

No Tahun Jumlah UKM Produksi/Thn Satuan 
1 2002 995 87.396 buah 
2 2003 1.005 87.436 buah 
3 2004 1.012 87.463 buah 
4 2005 1.045 89.163 buah 
5 2006 1.081 90.995 buah 
6 2007 1.121 92.875 buah 
7 2008 1.126 93.285 buah 
8 2009 1.126 95.151 buah 
9 2010 1.126 39.464 buah 

Sumber : Disperindagkop, 2010 
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Tabel 1 menunjukkan hasil produksi mebel kabupaten Sragen tahun 2002 – 

2010. Berdasarkan data di atas, dari tahun ke tahun jumlah UKM mebel di kabupaten 

Sragen mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam produksi mebel dari tahun ke 

tahun mengalami fluktuasi, dari tahun 2002 sampai tahun 2009 produksi mebel yang 

dihasilkan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, di tahun 2010 produksi 

mebel di kabupaten Sragen mengalami penurunan dari tahun 2009 berjumlah 95.151 

buah, di tahun 2010 turun menjadi 39.464 buah. Kondisi demikian sangat disayangkan, 

dikarenakan di tahun-tahun sebelumnya UKM mebel mengalami kejayaan dengan 

ditandai tingginya jumlah produksi yang dihasilkan. Dengan adanya penurunan jumlah 

produksi, agar menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk tercapainya tujuan 

efisiensi produksi, sehingga produksi tetap menghasilkan nilai penerimaan marjinal 

sama dengan biaya marjinal, dengan begitu industri akan tetap bertahan dan bermanfaat 

bagi masyarakat. Oleh karena itu industri kecil kerajinan sangat penting untuk 

dikembangkan. Selain karena nilainya yang ekonomis karena menggunakan bahan baku 

hasil pertanian, Indonesia adalah negara dengan berbagai ragam budaya memiliki 

banyak jenis kesenian yang dapat dilestarikan,diharapkan produk tersebut tidak hanya 

mampu dijual di dalam negeri namun juga menarik minat luar negeri.  

Industri mebel merupakan salah satu jenis industri kecil yang mempunyai 

kedudukan yang cukup strategis. Karena industri mebel memanfaatkan sumber daya 

alam yang ada di Indonesia sebagai bahan mentah seperti: kayu jati, kayu mahoni, kayu 

rotan dan sebagainya, serta memanfaatkan tenaga kerja yang ada di pedesaan. Industri 

mebel juga dipengaruhi oleh karya seni yang merupakan budi daya penduduk dalam 

menghasilkan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itulah mebel 

mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Bentuknya yang indah membuat 

sebagian masyarakat di kota-kota besar menggunakan mebel ini sebagai lambang 

kedudukan sosial. Selain itu keunikan bentuknya telah banyak diminati oleh masyarakat 

internasional sehingga banyak mebel yang diekspor ke luar negeri. (Widiyastuti, 2008) 

Dalam proses produksi, industri kerajinan mebel di kelurahan Banaran 

Kabupaten Sragen menggunakan berbagai macam input meliputi, modal awal, jumlah 

tenaga kerja, harga bahan baku dan lama usaha. Dengan pemahaman konsep efisiensi 

terhadap penggunaan faktor-faktor produksi, diharapkan dapat memproduksi secara 

efisien dalam menghasilkan output semaksimal mungkin.  
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Bahan baku merupakan faktor terpenting dalam proses produksi, dimana 

produsen dalam penyediaan bahan baku sesuai kebutuhan tentu memerlukan banyak 

pertimbangan. Selain itu, penggunaan bahan baku dalam proses produksi tidak terlepas 

dari penggunaan bahan penolong. Bahan penolong dalam produksi kerajinan mebel di 

kelurahan Banaran kabupaten Sragen bersifat komplementer, dimana penggunaan bahan 

penolong harus diprediksi dalam menyesuaikan pengadaan bahan baku.  

Selain penggunaan faktor bahan baku dan bahan penolong, faktor produksi yang 

digunakan dalam proses produksi kerajinan mebel di kelurahan Banaran kabupaten 

Sragen yaitu faktor penggunaan jumlah tenaga kerja. Pengadaan faktor produksi tenaga 

kerja harus mempertimbangkan faktor bahan baku dan upah tenaga kerja tersebut. 

Apabila bahan baku yang digunakan sedikit, maka tenaga kerja yang digunakan harus 

sedikit sehingga biaya operasional yang dikeluarkan untuk membayar upah lebih 

efisien. 

Modal yang cukup besar dibutuhkan dalam proses produksi industri mebel 

mengharuskan para pengusaha mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha 

industrinya. Dibandingkan dengan industri lainnya industri mebel memerlukan jumlah 

modal yang sangat besar untuk proses produksinya dapat dilihat rata-rata modal yang 

digunakan oleh pengusaha mebel di kelurahan Banaran kabupaten Sragen sekisaran 

3.000.000 rupiah hingga > 100.000.000 rupiah. 

Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah produksi adalah dengan 

meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi 

industri mebel. Dalam pelaksanaanya, setiap pengusaha selalu mengharapkan 

keberhasilan dalam usahanya. Salah satu parameter yang dapat dipergunakan untuk 

mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dengan 

cara pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien. Efisiensi diperlukan agar 

pengusaha mendapatkan kombinasi dari penggunaan faktor-faktor produksi tertentu 

dengan mampu menghasilkan output yang maksimal. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana tingkat efisiensi teknis industri mebel di kelurahan Banaran, 

kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

tingkat efisiensi teknis industri mebel di kelurahan Banaran, kecamatan Kalijambe, 

kabupaten Sragen. 
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2. METODE 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer 

merupakan data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber. 

Data pada penelitian ini terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel input dan variabel 

output. Variabel input terdiri dari jumlah modal awal, jumlah tenaga kerja, harga bahan 

baku, dan lama usaha. Sedangkan variabel output terdiri jumlah produksi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah industri kecil mebel di Kelurahan Banaran, Kecamatan 

Kalijambe, Kabupaten Sragen bulan September tahun 2017 dengan jumlah 42 unit 

usaha. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah Data 

Envelopment Analysis (DEA).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisis Data 

Tabel 2. Rangkuman Nilai Efisiensi Teknis 

Perusahaan Efisiensi Perusahaan Efisiensi 
Dmu1 1.000* Dmu16 1.000* 
Dmu2 1.000* Dmu17 0.920** 
Dmu3 0.667** Dmu18 0.963** 
Dmu4 1.000* Dmu19 0.829** 
Dmu5 0.991** Dmu20 0.950** 
Dmu6 0.721** Dmu21 0.844** 
Dmu7 0.979** Dmu22 1.000* 
Dmu8 0.862** Dmu23 1.000* 
Dmu9 1.000* Dmu24 0.789** 
Dmu10 0.929** Dmu25 0.833** 
Dmu11 0.870** Dmu26 0.963** 
Dmu12 1.000* Dmu27 0.895** 
Dmu13 0.933** Dmu28 0.954** 
Dmu14 1.000* Dmu29 0.939** 
Dmu15 0.715** Dmu30 1.000* 

Sumber: Data primer, diolah. 
Keterangan: *nilai 1 menunjukkan efisiensi, **nilai kurang dari 1 menunjukkan 
inefisiensi. 
 

Berdasarkan Tabel 2, skor masing-masing nilai efisiensi teknis industri mebel 

terbagi dua, yaitu; efisien dan inefisien. Efisiensi teknis tercapai apabila input berupa 

faktor-faktor produksi yang digunakan mampu menghasilkan output yang maksimum. 
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Tabel 3. Hasil Nilai Efisiensi Teknis 

Perusahaan Nilai Keterangan 
Dmu1 1.000 Efisien 
Dmu2 1.000 Efisien 
Dmu4 1.000 Efisien 
Dmu9 1.000 Efisien 
Dmu12 1.000 Efisien 
Dmu14 1.000 Efisien 
Dmu16 1.000 Efisien 
Dmu22 1.000 Efisien 
Dmu23 1.000 Efisien 
Dmu30 1.000 Efisien 

Sumber: Data primer, diolah. 

Tabel 3 menunjukkan skor masing-masing perusahaan mebel yang telah efisien, 

yaitu yang memiliki nilai 1 (satu) adalah sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan. Hal ini 

berarti kegiatan industri perusahaan mebel yang dijalankan sudah mencapai tingkat 

efisien dan diperoleh keuntungan yang maksimum. 

Tabel 4. Hasil Nilai Efisiensi Teknis 

Perusahaan Nilai Keterangan 
  Dmu5   0.991 Inefisiensi 
  Dmu7   0.979 Inefisiensi 
 Dmu18   0.963 Inefisiensi 
 Dmu26   0.963 Inefisiensi 
 Dmu28   0.954 Inefisiensi 
 Dmu20   0.950 Inefisiensi 
 Dmu29   0.939 Inefisiensi 
 Dmu13   0.933 Inefisiensi 
 Dmu10   0.929 Inefisiensi 
 Dmu17   0.920 Inefisiensi 
 Dmu27   0.895 Inefisiensi 
 Dmu11   0.870 Inefisiensi 
  Dmu 8   0.862 Inefisiensi 
 Dmu21  0.844 Inefisiensi 
 Dmu25  0.833 Inefisiensi 
 Dmu19   0.829 Inefisiensi 
 Dmu24   0.789 Inefisiensi 
  Dmu6   0.721 Inefisiensi 
 Dmu15   0.715 Inefisiensi 
  Dmu3   0.667 Inefisiensi 

Sumber: Data primer, diolah. 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan 20 perusahaan mebel yang tidak efisien, 

yaitu perusahaan yang memiliki nilai kurang dari 1 (satu). Hal ini berarti kegiatan 
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industri perusahaan mebel yang dijalankan masih mengalami inefisien dan belum 

mampu mencapai tingkat efisien, sehingga keuntungan tidak diperoleh maksimum.  

 
3.2 Pembahasan  

3.2.1 Tingkat Efisiensi Teknis Industri Mebel pada Faktor Modal Awal 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan DEA untuk penggunaan 

faktor produksi modal awal diperoleh nilai rata-rata 4.548. Nilai efisiensi teknis tersebut 

lebih besar dari 1, hal ini berarti bahwa efisiensi teknis yang maksimal belum tercapai, 

untuk itu penggunaan faktor produksi perlu ditambah agar tercapai kondisi efisien. 

Angka tersebut menunjukkan arti bahwa penggunaan faktor produksi modal awal dalam 

industri mebel di kelurahan Banaran, kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen masih 

perlu dilakukan penambahan input modal. 

Umumnya modal yang digunakan kebanyakan adalah modal pribadi atauhasil 

dari tabungan para pengusaha dan hutang kepada bank tertentu. Modal dalam usaha 

kecil dan menengah di sini adalah dana atau biaya operasional yang digunakan untuk 

membeli barang modal dan faktor produksi lainnya untuk menunjang kegiatan produksi. 

Temuan pada penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Hanifah (2013) dalam penelitian yang berjudul “Efisiensi Penggunaan Faktor-

faktor Produksi Pada Industri Menengah, Kecil dan Rumah Tangga Mebel di Kabupaten 

Blora”. bahwa penambahan input modal tidak menjamin peningkatan kapasitas 

produksi. 

3.2.2 Tingkat Efisiensi Teknis Industri Mebel pada Faktor Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan DEA untuk penggunaan 

faktor produksi tenaga kerja diperoleh nilai rata-rata 0.523. Nilai efisiensi teknis lebih 

kecil dari 1, hal ini berarti bahwa usaha yang dilakukan tidak efisien, sehingga 

penggunaan faktor produksi perlu dikurangi. Angka tersebut menunjukkan arti bahwa 

penggunaan faktor produksi tenaga kerja dalam industri mebel di kelurahan Banaran, 

kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragenmasih perlu dilakukan pengurangan input 

tenaga kerja agar lebih efisien. 

Hal yang menyebabkan tidak efisiensinya penggunaan faktor produksi tenaga 

kerja kerena jumlah tenaga kerja yang digunakan terlalu banyak. Sehingga jumlah upah 

yang dikeluarkan oleh para pengusaha terlalu besar, selain itu dengan jumlah tenaga 

kerja yang terlalu banyak menyebabkan tidak efektifnya dan tidak fokusnya dalam 
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melaksanakan pekerjaan. Sehingga akan mengakibatkan penurunan produksi. Temuan 

pada penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Hanifah (2013) dalam penelitian yang berjudul “Efisiensi Penggunaan Faktor-faktor 

Produksi Pada Industri Menengah, Kecil dan Rumah Tangga Mebel di Kabupaten 

Blora”. bahwa penambahan input tenaga kerja tidak menjamin peningkatan kapasitas 

produksi. 

3.2.3 Tingkat Efisiensi Teknis Industri Mebel pada Faktor Bahan Baku 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan DEA untuk penggunaan 

faktor produksi bahan baku diperoleh nilai rata-rata 0.773. Nilai efisiensi teknis lebih 

kecil dari 1, hal ini berarti bahwa usaha yang dilakukan tidak efisien, sehingga 

penggunaan faktor produksi perlu dikurangi. Angka tersebut menunjukkan arti bahwa 

penggunaan faktor produksi bahan baku dalam industri mebel di kelurahan Banaran, 

kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen masih perlu dilakukan pengurangan input 

bahan baku agar lebih efisien. 

Bahan baku adalah bahan mentah dasar yang diolah melalui proses produksi 

yang diubah oleh sumber daya perusahaan menjadi produk barang jadi. Dengan kata 

lain, bahan baku merupakan bahan yang dapat diidentifikasikan dengan produk yang 

dihasilkan. Bahan baku kayu merupakan komponen utama dalam usaha mebel, sehingga 

apabila supply bahan baku kayu tersendat, maka akan mengganggu proses produksi. 

Temuan pada penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Hanifah (2013) dalam penelitian yang berjudul “Efisiensi Penggunaan Faktor-

faktor Produksi Pada Industri Menengah, Kecil dan Rumah Tangga Mebel di Kabupaten 

Blora”.  bahwa penambahan inputbahan baku tidak menjamin peningkatan kapasitas 

produksi. 

3.2.4 Tingkat Efisiensi Teknis Industri Mebel pada Faktor Lama Usaha 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan DEA untuk penggunaan 

faktor produksi lama usaha diperoleh nilai rata-rata 0.665. Nilai efisiensi teknis lebih 

kecil dari 1, hal ini berarti bahwa usaha yang dilakukan tidak efisien, sehingga 

penggunaan faktor produksi perlu dikurangi. Angka tersebut menunjukkan arti bahwa 

penggunaan faktor produksi lama usaha dalam industri mebel di kelurahan Banaran, 

kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen masih perlu dilakukan pengurangan input lama 

usaha agar lebih efisien. 
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Lama usaha industri mebel di kelurahan Banaran, kecamatan Kalijambe, 

kabupaten Sragen akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam melakukan kegiatan 

produki. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan yang dimiliki. Temuan pada penelitian ini sejalan dengan temuan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atmanti (2004) dalam penelitian yang 

berjudul “Analisis Efisiensi dan Keunggulan Kompetitif Sektor Industri Manufaktur di 

Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis”. bahwa penambahan input lama usaha tidak 

menjamin peningkatan kapasitas produksi. 

 
4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan antara lain: 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode non parametrik (DEA), 

bahwa penggunaan faktor produksi modal awal dalam industry mebel di kelurahan 

Banaran, kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen masih perlu dilakukan penambahan 

input modal. 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode non parametrik (DEA), 

bahwa penggunaan faktor produksi tenaga kerja dalam industry mebel di kelurahan 

Banaran, kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen masih perlu dilakukan pengurangan 

input tenaga kerja agar lebih efisien. 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode non parametrik (DEA), 

bahwa penggunaan faktor produksi bahan baku dalam industry mebel di kelurahan 

Banaran, kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen masih perlu dilakukan pengurangan 

input bahan baku agar lebih efisien. 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode non parametrik (DEA), 

bahwa penggunaan faktor produksi lama usaha dalam industry mebel di kelurahan 

Banaran, kecamatan Kalijambe, kabupaten Sragen masih perlu dilakukan pengurangan 

input lama usaha agar lebih efisien. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 
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Sentra industri mebel di kelurahan Banaran, kecamatan Kalijambe, kabupaten 

Sragen mengalami inefisiensi, maka untuk mengatasi perlu adanya peningkatan 

kapasitas produksi yaitu dengan menambah peralatan sehingga output yang dihasilkan 

dapat meningkat, maka untuk menambah kapasitas produksi ini dibutuhkan tambahan 

modal bagi pengusaha industri mebel. 

Walaupun industri mebel di kelurahan Banaran, kecamatan Kalijambe, 

kabupaten Sragen ini sudah membentuk kawasan sentra namun sayangnya saat ini 

belum terdapat wadah untuk koordinasi antar pelaku usaha. Maka dari itu diharapkan 

adanya paguyuban, paguyuban ini akan memudahkan para pelaku usaha mebel untuk 

bertukar informasi mengenai kondisi pasar, kebijakan pemerintah dan juga hal-hal yang 

berkaitan dengan keberlangsungan industri mebel itu sendiri. Apabila dilihat dari sisi 

finansial paguyuban ini akan mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh akses 

dalam proses kredit karena paguyuban akan berfungsi sebagai jaminan. Lalu dari segi 

perkembangan usaha paguyuban ini akan mempermudah para pelaku usaha dalam 

memasarkan produknya secara luas sehingga setiap pelaku usaha akan saling mebantu 

untuk proses pengembangan kluster. 

Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk menganalisis masalah 

produktivitas dengan menggunakan variabel lain, seperti: jenis meubel 

pendidikan dan lain-lain. Karena apabila produktivitas industri meubel 

dapat ditingkatkan dan dalam proses produksi sudah optimal, maka 

pendapatan pengusaha dan pekerja dapat lebih ditingkatkan pula 
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