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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara menyeluruh  

merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun 

daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting 

dalam perekonomian karena dapat menjadi ujung tombak industri nasional, 

menyerap tenaga kerja, menyumbang devisa dan ikut membayar pajak(Rahmana, 

2009). Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi 

yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi 

pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang 

cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Karsidi, 2007). 

Keberhasilan UMKM ini dikarenakan, pertama, UMKM tidak memiliki hutang luar 

negeri dan tidak banyak hutang ke perbankan. Kedua, sektor-sektor kegiatan 

UMKM, seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya 

tidak bergantung sumber bahan baku dari luar negeri. UMKM menggunakan bahan 

baku lokal. Ketiga, walaupun belum semuanya, UMKM berorientasi ekspor. 

UMKM merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia 

dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan 
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sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin (Sudaryanto, 2013).c 

Kelompok usaha mikro dalam sebagian besar kasus, masih belum dapat memenuhi 

kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan 

secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Pemberdayaan usaha mikro 

perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri, melalui pengembangan 

pranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan 

mendorong pengembangan industri pedesaan Permasalahan yang dihadapi oleh 

UMKM saat ini adalah banyaknya persaingan yang dihadapi UMKM akibat 

ekspansi dari perusahaan-perusahaan besar domestic dan perusahaan asing yang 

masuk ke Indonesia. 

Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi mendorong 

berlangsungnya globalisasi dunia dengan cepat dan dinamis (Rahmana, 2009). 

Globalisasi tersebut membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan seperti 

bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Khususnya fenomena ekonomi yang 

mempunyai implikasi luar biasa terhadap perubahan tatanan kerja sama dan 

persaingan bisnis serta peranan pemerintah diberbagai penjuru dunia. Oleh karena 

itu hal ini telah menuntut para pelaku usaha untuk terus berfikir kritis dalam 

menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, karena persaingan tidak hanya 

datang dari persaingan usaha lokal tetapi telah merambah ke usaha global. Jika para 

pelaku usaha tidak siap untuk menghadapi persaingan sekarang ini, berbagai 

dampak dan efek dapat timbul dari persaingan tersebut (Lim, 2010). Selain adanya 

permasalahan dari persaingan bisnis oleh perusahaan domestic dan asing, masalah 
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yang dialami UMKM juga berasal dari penjualan dalam negeri produk UMKM 

yang stagnan dan cenderung kurang berkembang, sehingga sebagai akibatnya untuk 

bertahan, UMKM mencoba untuk berorientasi ekspor. 

Transaksi ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang 

dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dan memenuhi ketentuan yang 

berlaku. Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor impor ini 

merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting(Agustina dan Reni, 2014) 

Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum menggembirakan saat 

ini, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat 

meningkatkan pencarian sumber – sumber devisa yang diantaranya adalah 

meningkatkan transaksi ekspor dan menekan pengeluaran – pengeluaran devisa 

dengan cara membatasi aktivitas – aktivitas impor. Kendala-kendala yang perlu 

perlu mendapat perhatian UMKM dalam dalam transaksi perdagangan 

internasional adalah : sistem pemerintahan yang berbeda, ketentuan hukum yang 

berlaku, currency mata uang yang digunakan berbeda, jarak yang relative jauh, 

adanya retriksi dan proteksi perdagangan, dan adanya conflict of interest atau 

perbedaan kepentingan (Kusumaningrum, 2009) 

Pengembangan produk untuk keperluan ekspor, juga menjadi lebih 

kompleks dibandingkan dengan keperluan perdagangan dalam negeri, oleh karena 

produk harus mampu menembus selera konsumen yang notabene berlatar belakang 

nilai budaya pembeli yang berbeda dengan nilai budaya pembuatnya di Indonesia. 

Produk dan kemasan juga tidak hanya terkait dengan masalah promosi, tapi juga 

daya tahan produk dan kemudahan pengiriman, oleh karena produk itu akan dibawa 
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melintasi benua, menjelajahi ruang dan waktu yang tidak mustahil harus ditempuh 

cukup lama. Karena itu, selain masalah daya tarik, kemasan produk juga akan 

menyangkut masalah kekuatan produk itu sejak dari pabrik pembuatan sampai ke 

tangan pembeli di negara tujuan ekspor. Hal ini membuat UMKM harus memiliki 

produk yang kaya dengan muatan lokal agar memiliki keunikan dan daya tarik bagi 

pembeli mancanegara. 

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan budaya lokal dan alamnya, 

dengan perkembangan teknologi informasi banyak rakyat Indonesia mulai jeli 

melirik warisan-warisan seni budaya untuk kemudian djadikan daya tarik sendiri 

bagi turis asing maupun domestic. Kreatifitas yang dipadu dengan warisan budaya 

mampu melahirkan nilai seni tersendiri bagi sebagian orang hingga akhirnya 

mereka mampu menciptakan peluang-peluang usaha kecil menengah (UKM) 

hingga dapat memanfaatkannya demi meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga 

serta membantu meningkatkan perekonomian negara Indonesia. 

Kerajinan rotan adalah salah satu dari sekian banyak jenis-jenis UMKM 

yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di kota Semarang. Pada usaha ini, kayu 

rotan yang masih berupa batang-batang rotan dianyam menjadi kursi rotan, meja 

rotan, kotak parsel dan sebagainya yang dimana produk-produk yang dihasilkan 

dari kayu rotan sangat bagus dan lebih awet dibanding dengan produk kerajinan 

kayu lainnya. Pemanfaatan kayu rotan sebagai bahan baku kerajinan merupakan 

potensi yang besar dan memiliki prospek yang baik dalam hal pengembangan usaha 

kerajinan tangan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan industri 

pengrajin kayu rotan di kota Semarang. Namun dengan keterbatasan kemampuan 
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dan keahlian para pengrajin dalam memasarkan kerajinan yang dihasilkan di 

Indonesia, perlu adanya suatu strategi yang dimiliki oleh industry kerajinan rotan 

agar dapat mengembangkan usaha kerajinan rotan secara berkelanjutan. 

CV. Supplierrotan Nusantara, Semarang merupakan salah satu perusahaan 

produsen kerajinan rotan yang saat ini masih berorientasi bisnis pada skala nasional 

terutama Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan. Saat ini permasalahan yang dialami 

yaitu penjualan di pasar nasional yang mulai jenuh atau tidak berkembang.  

Tabel 1.1 

Penjualan CV. Supplierrotan Nusantara, Semarang 

Tahun Omset Rata-Rata Per Bulan Perubahan dari tahun sebelumnya 

2011 275.000.000 - 

2012 263.000.000 -4,36% 

2013 271.000.000 3,04% 

2014 282.000.000 4,06% 

2015 267.000.000 -5,32% 

2016 268.000.000 0,37% 

Sumber : CV. Supplierrotan Nusantara, Semarang, 2017 

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir tidak 

nampak peningkatan dalam hal omset usaha CV. Supplierrotan Nusantara, 

Semarang dalam hal penjualan kerajinan rotan di pasar nasional. Stagnasi omset ini 

diduga disebabkan karena harga jual di pasar nasional saat ini tidak mengalami 

perubahan berarti, sementara dari sisi biaya bahan baku, dan biaya produksi, CV. 

Supplierrotan Nusantara, Semarang mengalami peningkatan biaya yang cukup 

signifikan akibat peningkatan UMR, tariff air, tariff listrik dan tariff bahan bakar. 

Selain itu adanya ancaman dari pesaing lain seperti PT. Inspiro yang merupakan 

produsen besar yang telah lama bergerak di industry rotan, maupun PT. Tropica 

Primanusa yang merupakan perusahaan manufaktur rotan yang baru berdiri dua 
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tahun namun agresif dalam melakukan penetrasi pasar dengan harganya yang lebih 

murah dari pesaing. Hal ini mendorong CV. Supplierrotan Nusantara perlu untuk 

mencoba mengembangkan usahanya untuk menembus pasar global yang masih 

memiliki permintaan cukup banyak.  

Berdasarkan masalah-masalah di atas, peneliti tertarik untuk menuangkan 

tulisan yang membahas soal identifikasi variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman (SWOT) CV. Supplierrotan Nusantara dalam meningkatkan daya 

saingnya untuk menembus pasar global, dengan harapan melalui tulisan ini baik 

peneliti maupun pembaca menjadi lebih memahami bagaimana fungsi dari strategi 

dalam kaitannya dengan daya saing di arena pasar global. 

  

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan bisnis pada CV. Supplierrotan Nusantara saat ini adalah 

adanya stagnasi omset penjualan CV. Supplierrotan Nusantara, Semarang untuk 

pasar nasional. Namun walaupun permintaan rotan dunia sangat besar, namun CV. 

Supplierrotan Nusantara memerlukan suatu strategi yang direncakan dengan 

matang sehingga CV. Supplierrotan Nusantara, Semarang sebagai salah satu 

produsen kerajinan rotan yang saat ini masih berorientasi bisnis pada pasar nasional 

dapat menembus pasar global, sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : bagaimana identifikasi variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman (SWOT) CV. Supplierrotan Nusantara dalam kaitannya dengan daya 

saingnya di arena pasar global? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) 

CV. Supplierrotan Nusantara dalam kaitannya dengan daya saingnya di arena pasar 

global. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai pertimbangan dalam identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman (SWOT) CV. Supplierrotan Nusantara dalam mengetahui peluang 

untuk menembus pasar global. 

2. Bagi peneliti 

Sebagai bahan masukan dalam kesesuaian antara teori dengan kenyataan di 

lapangan. 

3. Bagi Akademis 

Sebagai referensi untuk penelitian identifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman (SWOT)dalam menembus pasar global di masa 

depan. 

 

 

 


