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1 PENDAHULUAN 

 
 

 

Latar Belakang 

 

 Esensi dan eksistensi usaha kecil dalam tatanan ekonomi nasional 

menunjukan kinerja yang sangat penting. Peranan industri kecil dalam rangka 

ekspor non migas terus meningkat dibandingkan industri besar padat modal. 

Selama enam tahun terakhir pertumbuhan ekspor dari produk industri kecil 

mengalami peningkatan sampai 30 persen. Jika pada tahun 2003 pangsa pasar 

produk unskilled labor intensive baru mencapai 18 persen, maka pada tahun 2006 

meningkat menjadi 45 persen (Basri 2007). Peran usaha kecil dalam 

perekonomian nasional pun tidak diragukan. Pertama, usaha kecil dapat 

memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti 

fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur dan pemasar bagi hasil produk-

produk industri besar. Usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor 

yang mempunyai kaitan ke depan maupun ke belakang (forward and backward-

linkages). Bahkan, dalam perekonomian modern seperti sekarang ini tidak ada 

satupun mata rantai ekonomi yang semata-mata terdiri dari perusahaan besar dan 

semata-mata dari perusahaan kecil. 

 Hasil studi yang dilakukan LPEM FE-UI pada tahun 2002 menunjukkan 

bahwa 29 produk manufaktur yang diidentifikasikan memiliki daya saing, 15 jenis 

produk diantaranya adalah unskilled labor intensive dari sektor usaha kecil dan 

menengah. Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditi untuk memasuki 

dan kemampuan untuk bertahan di dalam pasar tersebut, dalam artian jika suatu 

produk memiliki daya saing maka produk tersebut banyak diminati konsumen 

(Sumarwan  2008). Keunggulan bersaing sangat penting untuk dijadikan pedoman 

dalam pengembangan strategi pemasaran suatu produk, usaha kecil yang 

tergabung dalam sebuah sentra menjadi kekuatan tersendiri untuk menghadapi 

persaingan dan dalam hal memasarkan produk. Produk non pangan memiliki 

keunggulan tersendiri dalam hal masa penyimpanan yang relatif lama, salah 

satunya batang bambu. 

 Pemanfaatan batang bambu terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman, saat ini bambu digunakan untuk bahan pembuat kertas, 

sumpit, barang-barang kerajinan tangan untuk cenderamata dan lain sebagainya. 

Dalam rangka efisiensi sumber daya alam dan untuk memperkuat daya saing 

produk hasil pemanfaatan bambu, maka perlu dibangun dan dikembangkan 

melalui pendekatan sistem agribisnis secara lengkap meliputi seluruh subsistem. 

Kegiatan budidaya/produksi perlu dilakukan dengan pola yang tepat sesuai 

dengan kondisi daerah (menggunakan teknologi tepat guna) dan pengolahan 

pascapanen merupakan subsistem agribisnis hilir yang bertujuan memberikan nilai 

tambah dari suatu produk.  

 Dalam kegiatan usaha pemanfaatan batang bambu, pengolahan pasca 

panen menjadi sangat penting karena harga jual batang bambu yang rendah yaitu 

antara Rp 15.000,- sampai Rp 25.000,- per batangnya dan melalui kegiatan 

pengolahan batang bambu menjadi kerajinan seperti kere bambu, mebel, peralatan 

dapur, sangkar burung dan lainnya maka akan memberikan nilai tambah dan 
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meningkatkan harga jual yang optimum, salah satu kegiatan kerajinan berbahan 

dasar batang bambu dan mempunyai nilai jual tinggi adalah kerajinan sangkar 

burung perkutut dengan harga jual mencapai Rp 70.000,- sampai Rp 450.000,- 

persangkarnya (Kurniawan 2005). 

Salah satu industri kerajinan lokal di Kabupaten Jember yang memanfaatkan 

potensi di sektor pertanian dengan bahan baku batang bambu dan cukup 

prospektif untuk dikembangkan di masa mendatang adalah agribisnis sangkar 

burung perkutut. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa Kerajinan sangkar 

burung perkutut merupakan kompetensi inti daerah Kabupaten Jember. 

 

Tabel 1 Potensi produk unggulan kabupaten/kota Se Jawa Timur 

 

Sumber : Disperindag Propinsi Jatim, 2012 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sangkar burung merupakan 

kompetensi inti Kabupaten Jember, dan dari data dari Pemerintah Kabupaten 

Jember (2006), dikatakan bahwa sentra usaha kerajinan sangkar burung terbesar di 

Kabupaten Jember berada di Desa Dawuhan mangli Kecamatan Sukowono 

dimana dari total kerajinan sangkar burung perkutut di Kabupaten Jember terbagi 

atas 34 unit usaha yang terpusat di Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, 

Kabupaten Jember dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 770 tenaga 

kerja, dan pemasaran (lokal = 60%; regional = 40%). 

Industri sangkar burung di Desa Dawuhan Mangli telah didirkan sejak tahun 

1958 oleh Bapak Santena di Krajan RW.V Industri sangkar burung ini kemudian 

dikembangkan secara turun temurun oleh Bapak Musawir dan Bapak Asma di 

RW.III dan Bapak May di RW.I Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, 

Kabupaten Jember dengan awal jenis produk yang dihasilkan hanya satu 

kemudian berkembang menjadi 4 jenis produk yaitu Banyuwangian, Monyetan, 

Surabayan dan Jemberan dan dengan perkembangannya mengadaptasi jenis 

sangkar burung pesaing yang digemari konsumen, kini bertambah pula jenisnya 

yaitu jenis wayangan dan dewa (Sularsono 1998). 

Dalam perkembangannya Industri sangkar burung di Desa Dawuhan Mangli 

menghadapi persaingan yang ketat terutama dengan produk sejenis baik yang 

berasal dari dalam maupun luar Kota. Selain itu, harga sangkar burung di pasaran 

kini terus menurun, Sangkar burung yang dulu harganya bisa Rp 165.000, kini 

 
No

. 
Kota 

Kompetensi 

Inti Daerah 
OVOP Industri Kreatif Agro 

1. Bangkalan Batik Tali Agel Krupuk hasil laut Salak 

2. Banyuwangi 
Batik Gajah 

Oling 
Industri seni 

tari gandrung 

Kerajinan pelepah 

pisang dan enceng 

gondok 

Olahan 

buah 

3. Blitar 
Emping 

melinjo 
Gula kelapa Gendang sukarno Sapi perah 

4. Bojonegoro  Produk kayu Lender 
Meubel akar 

tunggak 
Salak 

5. Bondowoso  Meubel  
Anyaman 

bamboo 
Kerajinan kuningan Tape  

6. Jember  
Sangkar 

burung 
Suwar-suwir 

Kerajinan manik-

manik 
Pengolaha

n ikan 
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hanya dijual Rp 125.000. Sedangkan bahan baku pembuatan sangkar burung terus 

meningkat, harga cat anti gores sebagai pelapis akhir sangkar burung naik menjadi 

Rp 43.000 dari Rp 5.000 per kaleng walaupun permintaan meningkat 

dibandingkan lima tahun yang lalu namun harganya jauh lebih murah. Bahkan 

Pengrajin sangkar burung ini mayoritas tidak menjual secara langsung ke 

konsumen, mereka masih bergantung pada pengepul sehingga keuntungan yang 

diperoleh semakin sedikit (Handoyo 2011). 

Data tersebut juga diperkuat dengan penelitian pendahuluan yang telah 

dilakukan dimana rata – rata pengrajin sangkar burung perkutut kualitas biasa 

mampu menghasilkan minimal 60 buah sangkar burung perkutut/bulan yang 

meningkat dari tahun ke tahun permintaanya namun dengan harga yang lebih 

murah, dan dari total produksi hanya mendapat omzet sebesar Rp. 1,2 juta/bulan. 

Sedangkan untuk pengrajin kualitas super dengan motif barongan, merakan, 

jatayu, kuda, dan Nyi roro kidul hanya membuat empat sangkar perkutut setiap 

bulannya. Dengan desain gambar timbul, sangkar dijual dengan harga Rp. 1,5 juta 

hingga Rp. 2 juta dimana harga jualnya menurun dari tahun lalu yang bisa 

mencapai Rp.4 juta per sangkar (Penelitian Pendahuluan 2013). 

Permasalahan diatas harus segera diatasi dikarenakan dengan berbagai 

kelebihan dan potensi yang ada usaha kerajinan sangkar burung perkutut dapat 

berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penelitian 

berupa analisis daya saing dan rumusan rancangan model pemasaran usaha 

kerajinan sangkar burung perkutut di Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan 

Sukowono, Kabupaten Jember dapat membantu permasalahan – permasalahan 

yang ada.Dalam situasi persaingan yang semakin ketat pada dunia usaha, maka 

mengharuskan setiap perusahaan dituntut untuk mengambil suatu kebijaksanaan 

dan strategi yang tepat agar dapat berkembang. Strategi perusahaan satu kesatuan 

dan terpadu diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang akan membawa 

sebuah perusahaan pada situasi perkembangan yang diinginkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, beberapa masalah 

yang dapat dirumuskan di dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana daya saing usaha kerajinan sangkar burung perkutut di Desa 

Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana market size usaha kerajinan sangkar burung perkutut di Desa 

Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember? 

3. Bagaimana strategi pemasaran usaha kerajinan sangkar burung perkututdi 

Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa daya saing usaha kerajinan sangkar burung perkutut di Desa 

Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember 

2. Menganalisa market size usaha kerajinan sangkar burung perkutut di Desa 

Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember  

3. Merumuskan strategi pemasaran usaha kerajinan sangkar burung perkutut 

di Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember 
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Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang nantinya akan 

diperoleh, maka diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran 

yang ilmiah sebagai bahan pertimbangan bagi sentra kerajinan usaha sangkar 

burung perkutut di Kabupaten Jember terutama dibidang analisa daya saing 

produknya, dan strategi pemasaran, sehingga diharapkan nantinya dapat 

menentukan kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini hanya membahas sentra kerajinan usaha sangkar burung 

perkutut yang terletak di Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, 

Kabupaten Jember yang merupakan sentra usaha terbesar di Kabupaten Jember. 

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

  

 

 

Kerangka Teoritis 

 

Teori Persaigan 

 Daya saing merupakan kemampuan suatu negara untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan PDB yang tinggi secara berkelanjutan. Salaka et al (2012) 

menyatakan sebuah negara memiliki daya saing produk jika memiliki keunggulan 

komparatif dan keunggulan kompetitf. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui ekspor, peningkatan daya saing produk/jasa domestik di pasar ekspor, 

perlu dilakukan. Kotler dan Gary (2008) menyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan yang bersaing pada pasar sasaran yang sama, pada waktu tertentu 

mempunyai sasaran dan sumber daya yang berbeda. Perusahaan menempati posisi 

bersaing yang berbeda-beda dalam satu pasar sasaran. Posisi bersaing yang 

didasarkan pada peran yang dimainkan perusahaan dalam pasar sasaran dibagi 

menjadi empat, yaitu 1) Pemimpin pasar (Market leader).  

 Perusahaan dalam suatu industri dengan pangsa pasar terbesar, perusahaan 

ini biasanya memimpin perusahaan lain dalam perubahan harga, pengenalan 

produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. 2) Penantang pasar 

(Market challenger) Perusahaan peringkat kedua dalam suatu industri yang 

sedang berjuang keras untuk meningkatkan pangsa pasarnya. 3) Pengikut pasar 

(Market follower). Perusahaan peringkat kedua dalam suatu industri yang ingin 

mempertahankan pangsa pasarnya tanpa mengganggu keseimbangan. 4) Perelung 

pasar (Market nicher) (Pearce et al 2008). 

Tjiptono (2008) membagi posisi bersaing perusahaan dan karakteristiknya 

sebagai berikut : Pertama, Pemimpin pasar (Market leader) adalah yang memiliki 
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