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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHA INDUSTRI 

KERAJINAN BINGKAI FOTO DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 

 

Abstrak 

Bingkai Foto atau disebut juga dengan pigura adalah tepi dekorasi yang dibuat 

untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar, foto atau lukisan, 

bingkai foto biasanya dipasang didinding, atau didirikan di atas meja. Surakarta 

merupakan salah satu kota kesenian yang ada di Indonesia, misal didaerah  

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta khususnya di kelurahan Sriwedari adalah 

tempat produksi industri bingkai foto. Akan tetapi didaerah kecamatan-kecamatan 

lainnya juga ada produksi bungkai foto, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. 

Aktivitas di bidang industri bingkai foto akan melibatkan berbagai faktor untuk 

dapat tetap berproduksi dan tetap berlangsung. Faktor-faktor tersebut adalah 

modal, bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, aksebilitas, dan transportasi. Faktor-

faktor tersebut juga akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu industri yang 

ada. Penelitian ini ditujukan kepada pemerintah atau instansi terkait perencanaan 

pengembangan industri bingkai foto di Kota Surakarta, tujuan dari penelitian 

tersebut yaitu (1) mengetahui karakteristik pengusaha industri bingkai foto di 

Kota Surakartta (2) untuk mengetahui perkembangan industri kerajinan bingkai 

foto (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri 

kerajinan bingkai foto di Kota Surakarta.Hasil dari penelitian tersebut adalah 

karakteristik pengusaha, perkembangan industri bingkai foto, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan industri bingkai foto. Hasilnya (1) 

Karakteristik pengusaha, pengusaha bingkai foto pada umumnya berjenis kelamin 

laki-laki yang berjumlah 14 pengusaha, sedangkan pengusaha yang berjenis 

kelamin perempuan ada 4 pengusaha. Pendidikan yang ditempuh oleh pengusaha, 

jumlah yang paling banyak adalah pengusaha yang sudah tamat SMA dengan 

jumlah 12 pengusaha, rata-rata pengusaha industri bingkai foto sudah yang 

berkeluarga, ada 16 pengusaha yang sudah memiliki keluarga. (2) Perkembangan 

industri bingkai foto, peningkatan dari sisi modal meningan dengan rata-rata 437 

%, dari sisi tenaga kerja meningkat dengan jumlah rata-rata 140 %, sedangkat dari 

sisi omset penjualan meningkat dengan rata-rata mencapai 363 %. (3) Faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan industri bingkai foto adalah kenaikan 

modal usaha, kenaikan omset penjualan, kenaikan jumlah tenaga kerja, dan 

kenaikan jumlah produksi bingkai. 

Kata Kunci :industri, tenaga kerja, modal, pemasaran, bahan baku 

 

Abstrak 

A picture frame or also called a frame is a decorative edge that is made to mount, 

protect, and display an image, photo or painting, a picture frame usually mounted 

on a wall, or erected on a table. Surakarta is one of the art cities in Indonesia, for 

example in the LaweyanSubdistrict, Surakarta City, especially in SriwedariUrban 

Village, is a place for producing the photo frame industry. However, in other 

districts there is also a production of photo frames, but the amount is not too large. 

Activities in the photo frame industry will involve various factors to be able to 

keep producing and continuing. These factors are capital, raw materials, labor, 
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marketing, accessibility, and transportation. These factors will also affect the 

development of an existing industry. This research is aimed at the government or 

related agencies planning the development of the photo frame industry in the city 

of Surakarta, the objectives of the study are (1) to know the characteristics of the 

photo frame industry entrepreneurs in Surakartta City (2) to determine the 

development of the photo frame craft industry (3) to know the factors factors that 

influence the development of the photo frame craft industry in the city of 

Surakarta. The results of the study are the characteristics of entrepreneurs, the 

development of the photo frame industry, and the factors that influence the 

development of the photo frame industry. The results (1) Characteristics of 

entrepreneurs, photo frame entrepreneurs are generally male, amounting to 14 

entrepreneurs, while entrepreneurs who are female are 4 entrepreneurs. The most 

education is taken by entrepreneurs, the most number is entrepreneurs who have 

graduated from high school with 12 entrepreneurs, the average photo frame 

industry entrepreneur is already married, there are 16 entrepreneurs who already 

have a family. (2) The development of the photo frame industry, an increase in 

terms of capital increased by an average of 437%, in terms of labor increased by 

an average of 140%, while in terms of sales turnover increased by an average of 

363%. (3) Factors that influence the development of the photo frame industry are 

the increase in business capital, an increase in sales turnover, an increase in the 

number of workers, and an increase in the number of frame production. 

Keywords: Industry, Labor, Capital, Marketing, Raw Materials 
 

1. PENDAHULUAN 

Industri merupakan suatu system perpaduan subsistem fisis dengan subsistem 

manusia. Subsistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri 

yaitu komponen-komponen lahan, bahan mentah / bahan baku, sumber daya 

energi, serta iklim dengan segala proses alamiahnya. Sedangkan subsystem 

manusia yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri meliputi 

komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi, keadaan 

politik, keadaan pemerintah, transportasi, komunikasi, konsumen, dan pasar. 

Bahan baku industri bingkai foto pada umumnya hanya memerlukan bahan baku 

berupa kayu, alumunium dan kaca yang merupakan bahan baku utama yang 

didapatkan pengusaha industri bingkai foto dari daerah luar kota dan sekitarnya. 

Bahan baku tersebut didapatkan pengusaha industri bingkai foto dari toko-toko 

meubel terdekat atau di stok langsung oleh pra distributor dari luar kota dan 

sekitarnya.  
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Tabel 1. Tabel Jumlah Industri Bingkai Foto di Kota Surakarta 

No Kecamatan Jumlah 

1. Laweyan 13 

2. Serengan 0 

3. Pasar Kliwon 1 

4. Jebres 2 

5. Banjarsari 2 

 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa di Kecamatan Laweyan yang memiliki 

basis terbesar Industri Bingkai Foto dari Kecamatan lainnya, lebih tepatnya 

didaerah Kelurahan Sriwedari. Sedangkan di Kecamatan  lainnya jumlah industri 

sedikit, karena didaerah tersebut kebanyakan yang membuka industri bingkai foto 

adalah ditempat perumahan dan budgetnya terlalu minimalis, tidak bisa 

membeli/mengontrak ruko yang ada di Sriwedari. 

Pendapatan yang diperoleh dari rangkaian hasil aktivitas manusia dalam 

usaha industri bingkai foto, maka akan terjadi perubahan bagi keluarga pengusaha 

dan pekerja. Perubahan tersebut yaitu peningkatan pendapatan dan pendapatan ini 

diharapkan mampu memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga yang 

secara tidak langsung besarnya pendapatan akan berpengaruh terhadap faktor 

produksi sehingga akan terjadi peningkatan modal yang digunakan oleh 

pengusaha. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui perkembangan  industri 

kerajinan bingkai foto serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan industri kerajinan bingkai foto di Kota Surakarta. Kegunaan dari 

penelitian ini yaitu masukan untuk pemerintah untuk perencanaan perkembangan 

produk industri bingkai foto dan bahan penyusunan skripsi S1. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok. Populasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengusaha atau pemilik industri bingkai foto 

yang berada di Kota Surakarta.Pertimbangan dipilihnya wilayah ini sebagai 
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daerah penelitian karena pada wilayah ini terdapat pengusaha yang bergerak 

dibidang industri bingkai foto, selain itu pada daerah ini merupakan sentra industri 

bingkai foto. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Perkembangan Usaha Industri Bingkai Foto 

3.1.1. Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah suatu orang yang terlibat atau bekerja dalam proses produksi 

atau bekerja pada industri yang bersangkutan. Berdasarkan survei yang didapat, 

hasil sebagai berikut 

Tabel 2. Tabel Jumlah Tenaga Kerja Industri Bingkai Foto di Kota Surakarta 

No Nama Pengusaha Jumlah Tenaga Kerja 

Kecamatan Laweyan : 13 Pengusaha 

1. Bapak Purwanto 4 

2. Ibu Karimah  6 

3. Bapak Tri Joko 1 

4. Bapak Kardi 2 

5. Bapak Yoso 5 

6. Bapak Suryo 4 

7. Bapak Sudarno 4 

8. Bapak Prasetyo 1 

9. Bapak Kasdiman 7 

10. Ibu Narti 2 

11. Ibu Sulis 2 

12. Bapak Haryadi 1 

13. Bapak Rudy 4 

Kecamatan Pasar Kliwon : 1 Pengusaha 

14. Bapak Adi 5 

Kecamatan Jebres : 2 Pengusaha 

15. Ibu Sunarti 3 

16. Bapak Arif 2 

Kecamatan Banjarsari : 2 Pengusaha 

17. Bapak Gunawan 2 

18. Bapak Agung 2 

 Jumlah 57 

Sumber : Penulis. 2019 

Berdasarkan tabel diatas tabel jumlah tenaga kerja, dapat disimpulkan 

bahwa pengusaha industri bingkai foto yang jumlah tenaga kerja 
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terbesar/terbanyak  adalah pengusaha yang bernama bapak Kasdiman ada 7 tenaga 

keja dan ibu Karimah memiliki 6 tenaga kerja. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa 2 pengusaha tersebut memiliki industri foto yang sudah memiliki banyak 

konsumen dan pesanannya selalu diatas rata-rata. Sedangkan pengusaha yang 

hanya memilik 1-2 tenaga kerja adalah bapak Prasetyo, bapak Tri Joko, ibu Narti, 

ibu Sulis, bapak Haryadi, bapak Arif,  bapak Gunawan, serta bapak Agung. 

3.1.2. Modal Usaha 

Modal usaha adalah adalah uang atau barang yang dimiliki oleh pengusaha yang 

dipersiapkan untuk digunakan dalam proses produksi, untuk mendirikan usaha 

harus memiliki modal sebagai proses awal mendirikan usaha yang akan 

dirintis/dilakukan. Berdasarkan survei yang didapat, hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.Tabel Jumlah Modal Awal Usaha Industri di Kota Surakarta 

No Nama Pengusaha Jumalah Modal Tahun 

Kecamatan Laweyan : 13 Pengusaha 

1. Bapak Purwanto Rp. 20.000.000 2010 

2. Ibu Karimah  Rp. 10.000.000 2000 

3. Bapak Tri Joko Rp. 10.000.000 2013 

4. Bapak Kardi Rp. 12.000.000 2009 

5. Bapak Yoso Rp. 20.000.000 2004 

6. Bapak Suryo Rp. 12.000.000 2001 

7. Bapak Sudarno Rp. 25.000.000 1977 

8. Bapak Prasetyo Rp. 15.000.000 2010 

9. Bapak Kasdiman Rp. 30.000.000 2010 

10. Ibu Narti Rp. 20.000.000 2013 

11. Ibu Sulis Rp. 9.000.000 2013 

12. Bapak Haryadi Rp. 10.000.000 2000 

13. Bapak Rudy Rp. 20.000.000 2009 

Kecamatan Pasar Kliwon : 1 Pengusaha 

14. Bapak Adi Rp. 20.000.000 2008 

Kecamatan Jebres : 2 Pengusaha 

15. Ibu Sunarti Rp. 10.000.000 2001 

16. Bapak Arif Rp. 8.000.000 2014 

Kecamatan Banjarsari : 2 Pengusaha 

17. Bapak Gunawan Rp. 20.000.000 2008 

18. Bapak Agung Rp. 35.000.000 2012 

Sumber : Penulis. 2019 

Berdasarkan tabel 3. tabel jumlah modal industri bingkai foto, 

mengeluarkan modal bingkai foto tergantung tahun berdirinya usaha tersebut. 
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Terdapat pada tabel pada tahun 2010 ke bawah, rata-rata jumlah modal yang 

tinggi untuk mendirikan usaha industri bingkai foto, karena sudah lama 

mendirikan usaha tersebut. Sedangkan tahun 2010 ke atas rata-rata modal yang 

dikeluarkan pengusaha tidak terlalu besar, kecuali Bapak Agung pengusaha yang 

ada di Kecamatan Banjarsari yang mengeluarkan modal besar-besaran yaitu Rp. 

35.000.000  

3.1.3. Lama Waktu Usaha 

Pengusaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan 

dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi 

baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Berdasarkan survei yang 

didapat, hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. Tabel Frekuensi Lama Waktu Usaha Industri Bingkai Foto Kota 

Surakarta 

Lama Usaha F Presentase (%) 

<10 tahun 11 61,11 

>10 tahun 7 38,88 

Jumlah 18 100 

Sumber : Penulis. 2019 

Berdasarkan tabel diatas, pengusaha industri bingkai foto di Kota Surakarta 

jumlah rara-rata lama waktu pengusaha yang mendirikan usaha ada 11 pengusaha 

yang lama waktunya dibawah 10 tahun. Sedangkan sisanya lebih dari 10 tahun 

lama usaha mendirikan usaha industri bingkai foto dengan jumlah 7 pengusaha 

industri. 

3.2. Karakteristik Pengusaha Industri Bingkai Foto 

3.2.1. Umur Pengusaha 

Rata-rata umur pengusaha industri bingkai foto yang ada di Kota Surakarta adalah 

berumur 30th sampai 60th, ada 15 pengusaha yang rata-rata umurnya diatas 30th, 

yang terbagi menjadi 3 kelompok umur yaitu 30-40, 40-50, dan 50-60 yang 

masing-masingnya berjumlah 5 pengusaha dengan presentase 27,77 %. 
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Sedangkan kelompok umur 60-70 tahun ada 2 pengusaha dengan presentase 11,11 

%. 

3.2.2. Pendidikan Pengusaha 

Sebanyak 12 pengusaha dengan presentase 66,66 % yang pendidikannya tamat 

SMA, untuk pendidikan tamat SD dan tidak tamat SMA ada 2 pengusaha dengan 

presentase 11,11 %, sedangkan pendidikannya tamat SMP dan pendidikan 

D1/D3/S1 ada 1 pengusaha bingkai foto dengan presentase 55,55 %. 

3.2.3. Status Perkawinan Pengusaha 

Status perkawinan pengusaha industri bingkai foto yang berada di Kota Surakarta, 

jumlah status perkawinan yang paling banyak adalah status kawin yang berjumlah 

16 pengusaha dengan presentase 88,88 %. Sedangkan pengusaha industri bingkai 

foto yang bertatus belum kawin berjumlah 1 pengusaha dengan presentase 5,55 

%. 

3.2.4. Tanggungan Keluarga Pengusaha 

Tanggungan keluarga atau Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya 

anggota keluarga yang terdiri dari istri, dan anak, serta orang lain yang turut serta 

dalam keluarga berada atau hidup dalam satu rumah itu yang menjadi tanggungan 

kepala keluarga. Berdasarkan survei dilapangan rata-rata jumlah tanggungan 

keluarga yang ditanggung oleh pengusaha industri bingkai foto yang berada di 

Kota Surakarta berjumlah 3 orang. 

 

4. PENUTUP 

Dari penelitian tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Industri 

Kerajinan Bingkai Foto di Kota Surakarta Tahun 2018, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : (1) Pengusaha industri bingkai foto pada umumnya 

berjenis kelamin laki-laki, yang berjumlah 14 pengusaha dan yang berjenis 

perempuan ada 4 pengusaha industri bingkai foto. Pendidikan yang ditempuh oleh 

pengusaha industri bingkai foto, yang terbanyak adalah tamat SMA dengan 

jumlah 12 pengusaha dengan presentase mencapai 66,66 %, sedangkan yang 

tamat SD ada 2 pengusaha dengan presentase 11,11 %.  Dalam status perkawinan, 

pengusaha yang sudah berkeluarga ada 16 pengusaha dengan presentase 88,88 %. 
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(2) Perkembangan industri bingkai foto, peningkatan dari sisi modal meningan 

dengan rata-rata 437 %, dari sisi tenaga kerja meningkat dengan jumlah rata-rata 

140 %, sedangkat dari sisi omset penjualan meningkat dengan rata-rata mencapai 

363 %. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri kerajinan 

bingkai foto di Kota Surakarta dapat di lihat dari jumlah tenaga kerja dari awal 

mendirikan industri tersebut sampai sekarang perkembangannya jumlah tenaga 

kerja bertambah dikarenakan bertambahnya konsumen yang memesan atau 

membeli bingkai tersebut. Untuk omset penjualan bingkainya dari tahun ke tahun 

perkembanganya sangat banyak dikarenakan memperluas pemasaran bingkai 

tersebut. Kota yang dituju untuk memasarkan bingkai foto tersebut di kota 

Semarang, Sukoharjo, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. 
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