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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sebagaimana yang diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia 

No 24 Tahun 2019, 2019) pasal 1 ayat 1, Ekonomi kreatif adalah perwujudan 

nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia 

yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Sari et al. 

(2020) Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan 

perekonomian Indonesia. Dengan adanya ekonomi keatif sisi industrialisasi 

pun bisa diarahkan menjadi industry kreatif.  

 Baskara et al. (2017) Indonesia adalah Negara yang kaya dengan sumber 

daya alamnya, kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan baku yang bisa 

dimanfaatkan untuk menjadi produk kerajinan. Salah satu hasil alam yang kini 

popular adalah rotan. Sebagai salah satu Negara yang memiliki hujan tropis, 

tidak heran jika Negara Indonesia memiliki banyak sekali tumbuhan rotan yang 

tersebar. Di Jawa Tengah terdapat sebuah desa yang dijuluki sebagai Desa 

Wisata Rotan dikarenakan di desa tersebut banyak sekali menghasilkan 

berbagai jenis kerajinan rotan, tepatnya berada di Desa Trangsan, Kecamatan 

Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.  

 Dikutip dari Humas Jateng (2019) awalnya Desa Trangsan, Kecamatan 

Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah adalah desa biasa, yang 

kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani. Tetapi sekarang Desa 

Trangsan menjadi desa pengekspor kerajinan berbahan dasar rotan yang cukup 

di perhitungkan di Indonesia bahkan dunia. Desa Trangsan menjadi desa sentra 

pembuat aneka kerajinan rotan dan mampu mengekspor hingga 100 kontainer 

ke sejumlah Negara seperti Amerika Serikat, Korea, Eropa, Australia dan 

Negara adidaya yang lainnya.  

 Produk yang dihasilkan sangat beragam diataranya, yaitu meja, kursi, 

ayunan bayi, penyekat ruangan, keranjang buah dan produk kerajinan rotan 

lainnya adalah kualitas ekspor. Sekitar 70 persen produk kerajinan yang
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dihasilkan di kirim ke luar negeri, dan lainnya di pasarkan di dalam negeri. 

Hampir setiap sudut desa, berjajar berbagai jenis kerajinan rotan, semua sibuk 

mengerjakan pesanannya masing-masing. "Mayoritas warga kami adalah 

perajin mebel dari rotan. Ada sekitar 198 perajin yang masih eksis hingga saat 

ini," kata Kepala Desa Trangsan, Mujiman, Jumat (11/1/2019).  

 Pada awal tahun 2020, dunia di hadapkan dengan fenomena munculnya 

pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang menyerang dunia termasuk 

didalamnya yaitu Negara Indonesia. Hal ini menyebabkan lumpuhnya beberapa 

sektor bisnis salah satunya adalah bisnis kerajinan rotan. Hal ini berdampak 

pula pada bisnis kerajinan rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak 

Kabupaten Sukoharjo. 

 Di kutip dari laman Solopos.com (2021) ratusan produk kerajinan rotan 

di Desa Trangsan tersimpan di gudang akibat kelangkaan kontainer kosong 

yang terjadi sejak akhir 2020. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan 

pembayaran yang menganggu proses poduksi kerajinan rotan, padahal para 

pengrajin rotan membutuhkan uang untuk membiayai operasional seperti 

membayar upah karyawan dan membeli bahan baku.  

 Saat ini, para pengrajin rotan memilih menunda pemesanan dari luar 

negeri sebelum pemerintah mampu mengatasi persoalan kekurangan kontainer 

dan keterbatasan ruang atau space di kapal. Namun, pengusaha tak bisa 

menyanggupi pesanan buyer karena tak bisa mengirim produk kerajinan rotan 

ke luar negeri, kendala lainnya yaitu sulitnya mencari sumber daya manusia, 

karena tidak banyak kalangan pemuda yang mau belajar dan meneruskan 

keahlian orang tuanya dalam membuat kerajinan rotan. Selain itu para 

pengrajin rotan juga kesulitan mencari bahan baku yang dipasok dari Sulawesi 

dan Kalimantan. Hal ini disebabkan karena para petani di Sulawesi memilih 

memanen kakao yang harganya jauh lebih mahal dibanding rotan. Para 

pengrajin rotan serba kesulitan dalam memproduksi rotan. 

 Berdasarkan kenyataan tersebut agar bisnis berjalan dengan lancar maka 

diperlukan pengelolaan yang baik. Sukirno et al. (2017, p. 98) pengelolaan 

yang baik akan tercipta apabila perusahaan melaksanakan: (1) Perencanaan, 
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yaitu suatu proses merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan menentukan 

tujuan jangka pendek dan jangka panjang, merumuskan kebijakan dan prosedur 

untuk mencapai tujuan perusahan sebagai rencana kerja, melakukan 

pemantauan secara berkala untuk memantau rencana kerja yang sudah 

ditetapkan, (2) Batlajery (2016) Pengorganisasian, yaitu proses pemberian 

perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara 

terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. 

(3) Penggerakkan, yaitu usaha untuk mengarahkan semua anggota yang ada 

dalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 

perusahaan, (4) Pengawasan, yaitu proses mengevaluasi pencapaian atau 

prestasi yang di peroleh perusahaan serta mengoreksi jika diperlukan dalam 

rangka mencapai cita perusahaan. 

 Fitriyani (2020) Pentingnya manajemen bisnis bagi pelaku bisnis dapat 

dilihat dalam beberapa bidang penguatan manajemen yaitu sumber daya 

manusia, keuangan, produksi dan pemasaran. Sukirno et al. (2017, p. 173) 

Pengelolaan sumber daya manusia adalah proses merencanakan, merekrut, 

menyeleksi, orientasi, pelatihan dan pendidikan, kompensasi dan intensif, dan 

mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan 

dalam rangka meningkatkan efektivitas perusahaan dengan cara etis dan social. 

Suindari & Juniariani (2020) Pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas 

yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva 

dengan beberapa tujuan menyeluruh. Julyanthry et al. (2020) Pengelolaan 

produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengubah input menjadi 

output yang bertujuan untuk menambah nilai guna suatu barang secara efektif 

dan efesien. (Sukirno et al. (2017, p. 205) Pengelolaan pemasaran, yaitu 

kemampuan menjual produksinya ke pasaran. Semakin banyak produk yang 

dijual maka semakin besar keuntungan yang didapatkan, semakin berkembang 

usaha yang dijalankan.  

 Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan 

tersebut dalam judul penelitian: “Pengelolaan Bisnis Kerajinan Rotan di Desa 

Trangsan Kecamatan Gatak” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas, dapatlah dirumuskan masalah-masalah pokok sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengelolaan sumber daya manusia pada bisnis kerajinan rotan di 

Desa Trangsan, Kecamatan Gatak? 

b. Bagaimana pengelolaan keuangan pada bisnis kerajinan rotan di Desa 

Trangsan, Kecamatan Gatak? 

c. Bagaimana pengelolaan produksi pada bisnis kerajinan rotan di Desa 

Trangsan, Kecamatan Gatak? 

d. Bagaimana pengelolaan pemasaran pada bisnis kerajinan rotan di Desa 

Trangsan, Kecamatan Gatak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan pengelolaan sumber daya manusia pada bisnis 

kerajinan rotan di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak. 

b. Untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan pada bisnis kerajinan rotan 

di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak. 

c. Untuk mendeskripsikan pengelolaan produksi pada bisnis kerajinan rotan di 

Desa Trangsan, Kecamatan Gatak. 

d. Untuk mendeskripsikan pengelolaan pemasaran pada bisnis kerajinan rotan 

di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan 

bisnis kerajinan rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk memperdalam 

ilmu pengetahuan di bidang ekonomi kuhususnya mengenai pengelolaan 

bisnis. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

2) Bagi pengrajin rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dalam pengelolaan bisnis. 

3) Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pengelolaan 

bisnis kerajinan rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak. 

4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada para 

wirausaha yang hendak merintis bisnis kerajinan khususnya bisnis 

kerajinan rotan. 

5) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi dan referensi bagi mahasiswa 


