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ABSTRAKSI 

Pembangunan dalam arti luas meliputi pembangunan di subsektor tanaman pangan, perkebunan, 

perikanan peternakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu 

produk pertanian yang sudah mengalami proses pengolahan adalah industri kerajinan. Hal itu 

juga tidak terlepas dari pentingnya setiap daerah untuk menciptakan suatu produk unggulan. 

Diantara berbagai macam industri kerajinan antara lain adalah kerajinan limbah kayu jati. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan peningkatan kebutuhan manusia akan seni dalam kehidupannya. 

Dengan adanya proses industri kecil alam pembuatan kerajinan limbah kayu jati dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang keberadaanya dianggap sangat berperan dalam menentukan volume 

maupun kontinuitas produksi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, 

peluang dalam memasarkan kerajinan sentral industri kerajinan limbah kayu jati, 2) untuk 

mengetahui segmentasi pasar kerajinan sentral industri limbah kayu jati, 3) untuk mengetahui 

strategi pemasaran yang tepat dalam pengembangan pemasaran kerajinan sentral industri limbah 

kayu jati. 
Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa 

daerah Kecamatan Kasiman Kota Bojonegoro merupakan sentral daerah kerajinan limbah kayu 

jati. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari responden yang dilakukan secara observasi, wawancara dan pembagian kuisioner. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, internet, instansi kelurahan dan instansi 

yang terkait dalam penelitian ini. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu menjelaskan sesuai dengan 

keadaan sebenarnya yang dikaitkan dengan teori dan pendapat para ahli terhadap pembahasan 

yang dilakukan dalam penelitian dan analisa kuantitatif-kualitatif SWOT. Metode SWOT ini 

digunakan untuk mengetahui besarnya nilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, 

sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam menentukan dan merumuskan 

strategi dalam matrik analisis SWOT. 

Analisis kualitatif SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam 

menentukan strategi pemasaran digunakan analisa SWOT. Pada metode kuantitatif SWOT 

faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diperoleh melalui tanya 

jawab dengan pihak sentral industri kerajinan limbah kayu jati. Jawaban dari responden atau 

konsumen dan melalui intansi-instansi terkait yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan. 

Untuk faktor-faktor kekuatan dan kelemahan penilaiannya menggunakan sklala likert atau skor 

yang berisi setuju atau tidak setuju yang dibagi ke dalam lima bagian skala terhadap pernyataan-

pernyataan (statements), bukan pertanyaan (questions) yang diajukan oleh peneliti dalam 

kuisioner (sigit,2000). Faktor-faktor tersebut dianalisa dalam matrik analisa SWOT untuk 

merumuskan dan menetukan strategi dan menentukan strategi yang cocok atau ideal. 



Berdasarkan penelitian didapatkan nilai kekuatan = 2,1 ; nilai kelemahan = 0,4 ; nilai peluang = 

1,9 dan nilai ancaman = 0,55. 

 

ABSTRACT 

One of agriculture product experience that proced is crafting industry. Among of assorted 

crafting industry for example is crafting of teak waste. Intention of this research shall be as 

follows 1) to know strength, weakness, opportunity, and threat in marketing of teak waste 

crafting industry 2) to know segmentation market of central teak waste crafting industry 3) to 

know correct marketing strategy in development marketing of central teak waste crafting 

industry . Method of SWOT used to know the level of strength, weakness, opportunity, and the 

threat value, so that applicable to consider in determining and formulating strategy in analysis 

SWOT matrix. In quantitative method of SWOT, Factors becoming strength, weakness, 

opportunity, and the threat obtained through question and answer with central teak waste crafting 

industry side. Answer from responder or consumer and through relevant institutions that 

supporting in conducted research. Assessment factors of strength and weakness use containing of 

likert scale or score of agree or disagree opinion which divided into five shares of statements 

scale, (not questions) raised by researcher in quiz ( sigit,2000). The factors analysed in SWOT 

matrix analyse to formulate and determining of strategy and determine ideal or compatible 

strategy. Pursuant to research got a strength value = 2,1 ; weakness value = 0,4 ; opportunity 

value = 1,9 and threat value = 0,55. 

 


