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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat persaingan 

perusahaan semakin ketat. Terdapat banyak cara yang bisa digunakan 

perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis dari segi 

keputusan dasar operasional, diantaranya adalah desain proses, desain produk 

dan jasa, manajemen kualitas, lokasi, tata letak, pengelolaan sumber daya 

manusia, penjadwalan, manajemen rantai pasokan, persediaan dan 

pemeliharaan (Heizer dan Render, 2016). Dari kesepuluh dasar yang ada, 

salah satu keputusan penting adalah desain produk.  

Desain produk merupakan proses menciptakan produk baru yang akan 

dijual. Desain produk pada perusahaan memiliki peran untuk menciptakan 

hasil produksi yang sesuai dengan selera konsumen. Hal ini dikarenakan 

desain produk dapat mempengaruhi minat belanja konsumen. Salah satu cara 

dalam memenangkan hati konsumen terkait hal tersebut adalah dengan 

melakukan pengembangan produk.  

Pengembangan produk penting dilakukan oleh setiap perusahaan. 

Adanya pesaing diluar perusahaan menjadi satu alasan perusahaan tersebut 

didirikan. Proses ini penting agar perusahaan mempunyai produk yang 

berbeda dengan pesaing dan memiliki keunggulan yang menonjol, sehingga 

membuat orang atau konsumen tertarik dengan produknya. 
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Pengembangan produk yang memiliki nilai jual dan daya saing tinggi 

memerlukan strategi bisnis yang tepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut. Pengembangan produk tidak selalu dengan 

pembuatan produk baru. Perusahaan dapat melakukan pengembangan dengan 

mengkombinasikan ide-ide kreatif yang sedang berkembang. Pengembangan 

produk dapat dilakukan oleh personalia maupun menyewa para peneliti guna 

menciptakan produk baru dengan model-model yang sesuai. Dalam hal ini 

perusahaan juga perlu menerapkan tahapan untuk mendukung kelancaran dan 

keberhasilan proses pengembangan produk. 

Era modern saat ini, persaingan dalam dunia bisnis di berbagai sektor 

tidak dapat dihindari. Persaingan yang semakin ketat menjadi tantangan bagi 

seluruh pelaku bisnis di Indonesia. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk 

menjadi yang terbaik di bidangnya. Hal ini juga dirasakan sektor industri 

kreatif. Industri kreatif menjadi salah satu industri yang perkembangannya 

cukup pesat terhadap perekonomian nasional.  

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Indonesia 

pada tahun 2015 sektor industri kreatif berkontribusi sebanyak 7,38 persen 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 852 triliun. 

Salah satu sub-sektor industri kreatif di Indonesia yang menempati peringkat 

tiga teratas yakni subsektor kriya. Sub-sektor kriya berkontribusi sebesar 

15,70 persen (Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, 2015).  
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Sumber: BEKRAF & BPS (2015) 

Gambar 1.1. Persentase kontribusi PDB ekonomi kreatif 

Kriya merupakan sebuah karya seni yang dibuat dengan menggunakan 

keterampilan tangan dan memperhatikan segi fungsional serta keindahan. 

Seni kriya dibagi atas beberapa macam, diantaranya seni kriya tekstil. Salah 

satu hasil karya seni kriya tekstil adalah batik (Haryono, 2002). Di Indonesia 

terdapat kurang lebih 47.000 industri batik yang sebagian besar berskala kecil 

menengah (DetikFinance, 02 Oktober 2015). 

Kabupaten Bondowoso merupakan satu dari sekian banyak daerah 

penghasil batik. Batik khas Bondowoso berdiri sejak tahun 1984 dengan 

mengangkat tema tumbuhan singkong. Namun, minat masyarakat Bondowoso 

terhadap batik lokal dinilai masih rendah. Mayoritas masih senang 

menggunakan batik dari luar kota seperti batik Pekalongan, Solo dan Madura 

(KBR Bondowoso, 02 Oktober 2015). Selain itu, belum banyak inovasi yang 
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dikembangkan oleh para pengrajin batik di Bondowoso. Pola pikir bahwa 

batik harus dilukis di atas kain masih menjadi prioritas oleh sebagian 

pengrajin. Padahal saat ini motif batik bisa diaplikasikan pada beragam benda 

(Memo x Bondowoso, 18 April 2016). 

Home Industry Batik Lumbung adalah salah satu tempat penghasil 

batik di Kabupaten Bondowoso. Proses pembuatan batik di tempat ini hampir 

sama dengan pengrajin batik tulis pada umumnya. Mulai dari proses sketsa, 

membatik dengan malam dan canting, pemberian warna, sampai proses 

pelurutan sisa membatik. Salah satu kelebihan yang dimiliki home industry 

Batik Lumbung terletak pada proses produksi yang lebih cepat, karena 

penguatan warna dengan racikan water glos berbeda dengan perusahaan lain. 

Namun, dibalik kelebihan yang dimiliki perusahaan, terdapat kendala yang 

sampai saat ini belum teratasi dengan baik salah satunya perihal persaingan.  

Persaingan yang terjadi antar pengrajin batik di Bondowoso membuat 

pemilik usaha Batik Lumbung berupaya mencari cara untuk meningkatkan 

minat pelanggan. Hal ini dikarenakan munculnya inovasi terhadap batik yang 

diaplikasikan pada benda, seperti sepatu dan tas sedang ramai 

diperbincangkan baik dikalangan konsumen maupun pengrajin batik itu 

sendiri. Saat ini produk yang dihasilkan oleh Home Industry Batik Lumbung 

hanya berupa kain batik saja, sedangkan para pesaing sudah lebih maju 

dengan mengeluarkan produk batik yang diaplikasikan di atas benda, tidak 

hanya mengandalkan ciri khas motif pada batik yang dihasilkan. Selain itu, 

adanya usulan serta permintaan pelanggan selama satu tahun terakhir juga 
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menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan produk baru. Tidak hanya 

satu atau dua pelanggan saja, namun lebih dari 50% khususnya pelanggan 

tetap mengatakan hal yang sama (Batik Lumbung, 2018). Oleh karena itu, 

Inovasi atau pengembangan produk perlu diadakan pada Home Industry Batik 

Lumbung demi menunjang keberhasilan serta masa depan perusahaan.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengusulkan judul penelitian “PENGEMBANGAN PRODUK BARU 

PADA HOME INDUSTRY BATIK LUMBUNG BONDOWOSO”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Produk apa yang diinginkan pelanggan untuk dikembangkan oleh Home 

Industry Batik Lumbung Bondowoso? 

2. Bagaimana hasil proses pengembangan produk yang dilakukan Home 

Industry Batik Lumbung Bondowoso? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan penulisan latar belakang dan rumusan masalah. Agar lebih 

jelas dan tidak keluar dari pokok bahasan penelitian, sehingga tujuan dari 

penelitian ini dapat tercapai dan mendapatkan data yang dibutuhkan dan 

sesuai dengan penelitian. Maka diterapkan batasan-batasan masalah pada 

penelitian ini berupa tahapan pengembangan produk yang digunakan hanya 5 

tahapan saja yakni mulai pencarian gagasan, seleksi gagasan, desain produk, 

uji coba konsep, dan prototipe.  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan produk yang diinginkan 

pelanggan untuk dikembangkan oleh Home Industry Batik Lumbung 

Bondowoso.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil proses pengembangan produk 

yang dilakukan Home Industry Batik Lumbung Bondowoso. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan 

bermanfaat untuk beberapa pihak: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan produk 

pada Home Industry Batik Lumbung Bondowoso.  

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan refrensi 

serta pembelajaran bagi peneliti selanjutnya mengenai pengembangan 

produk khususnya pada perusahaan batik. 

 


