
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Produk kerajinan tangan saat ini sudah mulai banyak ditemukan di 

pasar dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya jumlah produk 

kerajinan tangan di pasar dalam negeri disebabkan oleh karena tingginya 

animo konsumen lokal pada produk ini, talc kalah tingginya dengan 

konsumen dari luar negeri. Hal ini berarti produk kerajinan tangan 

Indonesia saat ini sudah mulai diterima oleh masyarakat 

Bahan baku yang biasanya dipergunakan untuk pembuatan produk 

kerajinan tangan ini sangat beragam, seperti kayu, logam, kain, rotan, 

bahkan ada yang terbuat dari emas dan perak. Produk kerajinan tangan 

sebenamya mempakan produk yang khas dan unik, karena setiap negara 

mempunyai adat dan tradisi turun t e m m  yang berbeda, yang dapat 

menjadi sumber desain dan motif yang dapat dikembangkan. Indonesia 

sebagai negara yang etnik masyarakatnya sangat beragam dapat menjadi 

sumber kekayaan motif yang tiada habisnya bagi produsen kerajinan tangan. 

Model dan motif yang dipergunakan oleh pengrajin di daerah 

kebanyakan masih asli dan telah mentradisi, sehingga tidak sedikit pengrajin 

yang belum memahami kondisi dan keinginan pasar saat ini. Produsen 

kerajinan tangan sendiri dituntut untuk selalu mengembangkan kreativitas 
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dan peningkatan mutu ~roduknya. Kelemahan yang menonjol dari produsen 

kerajinan tangan adalah lemahnya pengetahuan pasar, mutu produk, dan 

kemampuan sumberdaya manusia. 

Pengembangan produk kerajinan tangan hams terus menerus 

dilakukan. Sebab bila jenis dan motifnya sama dari tahun ke tahun, maka 

pembeli akan menjadi bosan. Dengan demikian kunci sukses usaha kerajinan 

tangan adalah pada jenis dan motif produknya, disamping tentu saja 

mutunya hams baik dan harganya bersaing. Hal lain adalah pengembangan 

produk kerajinan tangan ke arah lebih fungsional dan praktis. Disamping itu 

yang perlu diwaspadai adalah penggunaan bahan baku yang boros, selain 

harganya yang terus meningkat. Oleh karena itu perlu dikembangkan 

penggunaan bahan baku yang harganya m u d  seperti limbah. 

Usaha promosi produk kerajinan tangan sebaiknya juga dapat 

dipadukan dengan unsur kepariwisataan, karena wisatawan mancanegara 

adalah konsumen potensial bagi produk-produk kerajinan tangan. Dengan 

digalakkannya program pariwisata oleh pemerintah Indonesia, maka 

semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. 

Sejak tahun 1991 hingga 1995 jumlah wisatawan mancanegara yang 

datang ke Indonesia semakin meningkat, sehingga menambah konsumen 

potensial bagi produk kerajinan tangan Indonesia. Meningkatnya kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut 
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Tabel 1.1. Kedatangan Tamu Asing Ke Indonesia 1991 - 1995 

t ~ a h u n  I ~ u m ~ a h  (orang) 
1991 2,569,870 

Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara tesebut, 

~ 

1993 
1994 
1995 

maka semakin meningkat pula penerimaan yang diperoleh pengusaha 

3,403,136 
4,006,312 
4,324,229 

terutama yang berkaitan dengan pariwisata. Distribusi pengeluaran dari 

Sumber : Biro Pusat Statistik (1997) 

wisatawan yang berkunjung ke Indonesia terhadap sektor-sektor usaha yang 

ada dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut 

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pengeluaran wisatawan mancanegara 

untuk souvenir dan belanja persentasenya cukup besar dari tahun ke tahun. 

Bahkan sejak tahun 1993 sampai tahun 1995, pengeluaran untuk souvenir dan 

belanja menduduki urutan kedua setelah pengeluaran untuk akomodasi, dan 

melampaui pengeluaran untuk makanan dan minuman. 

Tabel 1.2. Persentase Distribusi Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 
1991 -1995 

Jenis Pengeluaran 
Akomodasi 

Makanan dan Minuman 
Souvenir dan Belanja 
Angkutan Domestik 

Pesiar 
Hiburan 
Lainnya 

Total 
Sumber : Biro Pusat Statistik (1997) 

1992 
30.37% 
18.34% 
16.06% 
13.77% 
8.86% 
7.41% 
5.19% 
100% 

1991 
29.93% 
17.67% 
17.54% 
11.78% 
7.42% 
6.70% 
8.96% 
100% 

1993 
29.59% 
18.56% 
26.41% 
11.03% 
3.34% 
5.05% 
6.02% 
100% 

1994 
30.49% 
18.23% 
24.11% 
11.74% 
3.67% 
5.35% 
6.41% 
100% 

1995 
30.60% 
18.70% 
24.40% 
12.80% 
2.90% 
5.20% 
5.40% 
100% 
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Tabel 1.3. Distribusi Penerimaan Dari Wisatawan Mancanegara 1991 - 1995 
(Jutaan Dollar) 

Jenis Penerimaan 
Akomodasi 

Makanan dan Minuman 

L h y a  1 225.971 170.131 240.061 306.731 282.34 
Total Penerimaan 1 2,522.011 3,278.191 3,987.56) 4,785.261 5,228.34 

Souvenir dan Belanja 
Angkutan Domestik 

Pesiar 
Hiburan 

Surnber : Biro Pusat Sfatistik (1997) 

1991 
754.84 
445.64 

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa souvenir dan belanja menyerap 

442.36 
297.09 
187.13 
168.98 

penerimaan yang cukup besar dari pengeluaran wisatawan mancanegara 

tersebut. Jumlah yang diterima untuk souvenir dan belanja sejak tahun 1991 

1995 
1,599.87 
977.70 

1992 
995.59 
601.22 
526.48 
451.41 
290.45 
242.91 

sampai tahun 1995 meningkat terus, dan merupakan penerimaan terbesar 

kedua setelah penerimaan oleh sektor akomodasi. 

1993 
1,179.92 
740.09 

1,053.11 
439.83 
133.18 
201.37 

Tambora Wood Craft Centre adalah perusahaan yang memproduksi 

1994 
1,459.03 
872.35 

kerajinan tangan yang menggunakan bahan baku berupa limbah kayu. Jenis 

1,153.73 
561.79 
175.62 
256.01 

kayu yang digunakan yaitu Duabanga yang mempunyai keunikan yaitu 

1,275.71 
669.23 
151.62 
271.87 

tekstur serat yang khas dan berwarna kuning keemasan. Kegiatan produksi 

yang dilakukan oleh Tambora Wood Craj Centre telah dimulai sejak tahun 

1994. Kebijaksanaan produk yang telah dilakukan perusahaan selama ini 

adalah memproduksi kerajinan tangan dengan didasarkan atas adanya 

permintaan yang tinggi terhadap produk kerajinan tangan dan atas trend 

yang terjadi saat itu. Tujuan dari kebijaksanaan yang dilakukan perusahaan 
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tersebut adalah untuk mempelajari konsumen mana yang potensial dan 

produk yang bagaimana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan 

produksinya. 

Ini berarti perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya 

berdasarkan atas konsep produksi (production concept), artinya perusahaan 

menganggap konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan 

murah harganya. Kebijaksanaan produk yang dijalankan pemsahaan 

tersebut mempunyai kelemahan, dimana apabila perusahaan memproduksi 

dalam jumlah besar di akhir trend atau musim, maka penjualan produk 

kerajinan tangan perusahaan akan sulit untuk mencapai jumlah yang 

ditargetkan. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan 

hams dapat mengembangkan produk baru yang dapat diterima oleh 

konsumen dan memberikan hasil bagi perusahaan. 

Konsep pemasaran berpandangan bahwa kebutuhan dan keinginan 

konsumen merupakan tempat yang logis untuk mulai mencari ide produk 

baru. Pemsahaan dapat menemukan ide yang bagus dari mengamati produk 

dan jasa pesaing. Mereka dapat belajar dari distributor, pemasok, dan agen- 

agen penjualan tentang apa yang dilakukan pesaingnya. Mereka dapat 

mengetahui apa yang diinginkan dan tidak diinginkan pelanggan dari 

produk barn pesaingnya (Kotler, 1994). 
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Tambora Wood Craft Centre mempunyai keunggulan dalam penetapan 

harga untuk produk kerajinan tangan hasil produksinya, sebab pemsahaan 

menggunakan bahan baku yang merupakan limbah industri kayu gergajian 

dari PT. Veneer Product Indonesia. Akan tetapi dalam penentuan harga 

pemsahaan hams memperhatikan penilaian konsumen terhadap kualitas 

produk kerajinan tangan yang ditawarkan. 

Penetapan harga merupakan suatu masalah jika perusahaan akan 

menetapkan harga untuk pertama kalinya. Ini terjadi ketika perusahaan 

mengembangkan atau memperoleh produk baru, ketika akan 

memperkenalkan produknya ke saluran distribusi baru atau daerah bam, 

dan ketika akan melakukan penawaran atas suatu perjanjian kerja baru. 

Perusahaan hams memutuskan dimana ia akan menempatkan produknya 

berdasarkan mutu dart harga (Kotler, 1994). 

Kebijakan distribusi produk kerajinan tangan yang dilakukan oleh 

Tambora Wood Craft Centre selama ini adalah dengan mendirikan toko atau 

art shop tempat menjual produk kerajinan tangan hasil produksi perusahaan 

di Tegallalang. Sanur, dan Kemang. Metode lainnya adalah dengan 

memasok produknya ke pengecer-pengecer yang memiliki outlet penjualan 

produk kerajinan tangan seperti hotel, galeri, dan art shop. Metode yang 

dilakukan adalah dengan sistem konsinyasi dimana pemsahaan akan 

memperoleh hasil apabila produk sudah laku terjual. 
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Saluran distribusi sangat menentukan pemasaran perusahaan, karena 

saluran distibusilah yang menyampaikan produk suatu perusahaan ke 

konsumennya. Memutuskan mana saluran yang terbaik mungkin bukan 

masalah. Masalahnya adalah meyakinkan satu atau beberapa perantara yang 

bersedia untuk menangani lini mereka (Kotler, 1994). 

Tambora Wood Craft Centre hingga saat ini belum melakukan 

kebijaksanaan promosi yang maksimal, sebab kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan baru sampai pada pembuatan brosur-brosur 

mengenai produk kerajinan tangan hasil produksi perusahaan. 

Komunikasi pemasaran adalah salah satu dari empat elemen utama 

dari bauran pemasaran perusahaan. Pemasar hams tahu bagaimana 

menggunakan iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, hubungan 

masyarakat, dan penjualan pribadi untuk mengkomunikasikan keberadaan 

dan nilai produk kepada pelanggan sasaran (Kotler, 1994). 

Disamping itu, dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk 

dalam industri produk kerajinan tangan ini, dan semakin banyak pula 

pengrajin yang menjalin kerjasama dengan pengusaha dalam bentuk 

kemitraan, akan menjadikan persaingan di industri ini semakin ketat 

Konsekuensinya, masing-masing perusahaan berusaha untuk mendapatkan 

pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan produk sebesar-besarnya. 
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Untuk memenangkan persaingan dan memperoleh bagian pasar di 

dalam sebuah industri, maka perusahaan harus mempunyai strategi 

pemasaran yang tepat. Dengan strategi pemasaran, perusahaan dapat 

membangun keunggulan bersaing dengan mengkombinasikan strategi untuk 

mempengaruhi konsumen dan bisnis, untuk menjadi suatu kumpulan 

kegiatan berfokus pada pasar yang terpadu (Cravens, 1994). 

Dalam menunuskan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan, 

maka hams dilakukan segmentasi pasar, memilih target pasar dan 

menentukan posisi perusahaan di pasar. Untuk itu diperlukan analisis 

terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta terhadap 

kondisi persaingan di dalam industri. 

B. Penunusan Masalah 

Perumusan masalah disusun sebagai berikut : 

1. Apakah perusahaan telah menyusun strategi pemasaran berdasarkan atas 

lingkungan persaingan serta lingkungan internal dan ekstemal 

perusahaan ? 

2. Bagaimanakah strategi pemasaran yang hams disusun oleh perusahaan 

agar produk perusahaan dapat memenangkan persaingan terhadap 

produk-produk saingannya ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya, 

maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Menganalisis strategi pemasaran yang telah dilaksanakan Tambora Wood 

Craft Centre selama ini. 

2. Melakukan analisis struktur industri dalam rangka penyusunan strategi 

pemasaran bagi Tambora Wood Craft Centre. 

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal dalam rangka 

menyusun strategi pemasaran bagi Tambora Wood Craft Centre. 

4. Merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi Tambora Wood Craft 

Cm tre agar produk perusahaan memiliki keunggulan bersaing. 

D. Manfaat Penelitian 

Geladikarya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan 

a. Memperoleh informasi tentang posisi perusahaan dalam persaingan 

sesuai dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan perusahaan 

maupun lingkungan industri. 

b. Memperoleh sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan 

manajerial di bidang pemasaran, terutama dalam merumuskan 

strategi pemasaran perusahaan. 
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2. Penulis 

Merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan tentang 

strategi pemasaran yang telah diperoleh selama kuliah di Magister 

Manajemen Agribisnis IPB dan sekaligus sebagai latihan untuk 

menangani permasalahan bisnis di dunia nyata. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Produk kerajinan tangan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

terbatas pada produk kerajinan tangan yang menggunakan bahan baku 

kayu. 

2. Wilayah pemasaran dari produk kerajinan tangan ukiran kayu yang 

dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada wilayah dimana perusahaan 

berada yaitu Jakarta dan sekitarnya. 

3. Skala perusahaan dalam lingkungan industri kerajinan tangan ukiran 

kayu yang dianalisis adalah terbatas pada perusahaan dengan skala 

menengah sampai besar. 

4. Penelitian ini terbatas sampai pada tahap penyusunan strategi 

pemasaran, sedangkan implementasinya diserahkan kepada manajemen 

Tambora Wood Craft Centre. 
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