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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun suatu daerah, tidak 

terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah 

(UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan 

pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu 

negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan 

sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi 

negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah (Dimas 

Hendika dkk, 2015). Sebagai gambaran pada tahun 2016-2017, sumbangan 

dalam output nasional (PDB) mencapai 60,00 persen, namun UMKM 

memberi kontribusi sebesar 99,9 persen dalam jumlah badan usaha di 

Indonesia serta mempunyai andil 97,02 persen dalam penyerapan tenaga 

kerja (www.depkop.go.id, 2018).  

  UMKM mempunyai peran yang besar dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional 

dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian 

hasil-hasil pembangunan dan merupakan motor penggerak pertumbuhan 

aktivitas ekonomi nasional. Perhatian pada pengembangan sektor Usaha 
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Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada 

usaha menekan angka kemiskinan suatu negara.  

  Berkaca pada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa 

waktu yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, 

akan tetapi sektor UKM terbukti tangguh dan memiliki daya tahan yang 

relatif kuat dalam menghadapi krisis tersebut (Jafar, 2004). Berdasarkan 

data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2000, tiga tahun 

pasca krisis (tahun 1997) saja sektor UMKM telah mampu memberikan 

kontribusi yang mengesankan, yaitu dalam total pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) Nasional tahun 2000 sebesar 4,9 persen, sebanyak 

2,8 persen berasal dari pertumbuhan sektor UMKM (Primiana, 2009). Dan 

Menurut data BPS tahun 2003, jumlah UKM di Indonesia adalah 42 juta 

unit atau 99,99 persen dari jumlah seluruh unit usaha di Indonesia. 

Sebanyak 99,85 persen terdiri dari skala usaha kecil dan 0,14 persen dari 

skala usaha menengah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar usaha di Indonesia berada pada skala usaha kecil dan 

menengah. Keberadaan UMKM beserta segala kontribusinya tersebut 

membuat pemerintah terus berupaya mengembangkan pertumbuhan UMKM 

agar tercipta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

  Jepara sebagai Kabupaten yang memiliki citra sebagai Kota Ukir 

memiliki banyak industri yang berkategori UKM, terbukti masyarakat 

Jepara tidak mengalami imbas krisis nasional yang terjadi sekitar Tahun 

1998. Keberagaman UMKM di Kaupaten Jepara tentu tidak terlepas dari 
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kerajinan kayu yang sudah turun temurun sejak dahulu. Sepanjang Tahun 

2018 industri pengolahan Furnitur dan Mebel ukir menyumbang 34,56 

persen PDRB atau berjumlah lebih dari 7.460 unit usaha dengan nilai 

produksi lebih dari 3,8 Triliun rupiah dan menyerap lebih dari 86 ribu 

tenaga kerja (jepara.go.id).  

  Salah satu dari sekian banyak UMKM yang menggunakan bahan 

olahan kayu di Kabupaten Jepara adalah Eksoteak Mabkhara, Produk ini 

merupakan produk Mabkhara (tempat membakar dupa dalam tradisi 

masyarakat arab) yang diproduksi dari bahan baku limbah kayu dan 

diaplikasikan dengan kerajinan ukir. Nilai estetika dalam kerajinan Ukir 

sebagai ciri khas utama kota Jepara menjadikan Produk Eksoteak Mabkhara 

mampu diterima masyarakat secara terbuka. 

  Di sisi lain, Ukir sebagai salah satu keunggulan produk Mabkhara 

kayu ternyata semakin mengalami penuruan dari tahun ke tahun. Ketua 

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) Jepara dalam harian 

Kompas menyebut bahwa minat masyarakat untuk melakukan regenerasi 

sebagai tukang Ukir di Jepara mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan 

karena proses pembelajaran dalam mendalami Kerajinan Ukir 

membutuhkan waktu yang relatif lama, serta Kaum Muda lebih memilih 

bekerja di Perusahaan-perusahaan besar yang beberapa tahun terakhir mulai 

masuk di Jepara. Fenomena tersebut juga diimbangi dengan adanya Poster-

poster Iklan di beberapa tempat di Kabupaten Jepara yang bertuliskan 

“Dibutuhkan Tukang Ukir”. 
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  Kemunduran tersebut menjadikan Biaya Ukir Kayu di Kabupaten 

Jepara menjadi semakin langaka sehingga menjadikan biaya ukir semakin 

mahal dan membutuhkan proses produksi yang lebih panjang. Fenomena 

tersebut memunculkan hambatan baru bagi pemilik Eksoteak Mabkhara 

sehingga produk olahan kayu yang semula dibuat dengan ukiran dialihkan 

dengan teknologi mesin grafir sebagai pengganti untuk mempertahankan 

nilai esetika serta mempertahankan biaya dan proses produksi. 

  Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas peneliti berusaha 

menggali untuk mengetahui dan menganalisis Strategi yang kemungkinan 

bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Eksoteak Mabkhara dalam kategori 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara. Oleh 

karena itu penelitian ini mengambil Judul “IMPLEMENTASI STRATEGI 

PEMASARAN DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK UMKM 

EKSOTEAK MABKHARA JEPARA”. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

  Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud dan 

lebih terfokus, maka penulis hanya membahas mengenai Implementasi 

strategi pemasaran dalam mengembangkan produk UMKM Eksoteak 

Mabkhara di Kabupaten Jepara.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis merumuskan permasalahan: 
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Bagaimana Implementasi Strategi Pemasaran dalam Mengembangkan 

produk UMKM Eksoteak Mabkhara Jepara apabila diteliti menggunakan 

metode Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treatment). 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan 

Implementasi Strategi Pemasaran dalam Mengembangkan produk UMKM 

Eksoteak Mabkhara Jepara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis, sebagai media untuk menguji dan mengembangkan 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama menjalani studi di bangku perkuliahan dengan 

kenyataan yang terjadi di lapangan. 

2. Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta 

dapat meningkatkan nilai reputasi perguruan tinggi dalam dunia 

Aakademik. 

3. Bagi Pemilik Bisnis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan tambahan wawasan bagi pelaku bisnis dalam 

mengaktualisasikan strategi pemasaran menggunakan penelitian terbaru 

sehingga mampu meningkatkan daya saing.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang 

masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu Strategi pemasaran marketing mix. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum obyek penelitian, deskripsi responden, deskripsi 

variabel, analisis data, dan pembahasan.  

 BAB V PENUTUP 

Bab lima merupakan bab terakhir dari keseluruhan penulisan 

skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 


