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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Analisis Bahan Baku Rotan 

 Pegusaha anyaman rotan di Kabupaten Majalengka memesan rotan Kubu di 

Daerah Tegalwangi Cirebon Jawa Barat. Pasokan rotan yang berada di daerah 

Cirebon tersebut berasal dari daerah di luar Jawa Barat seperti Kalimantan dan 

Sulawesi yang diantar melalui pelabuhan di Surabaya. Harga bahan baku rotan 

bervariasi tergantung berbagai macam bahan dan perbedaan treatment seperti 

penyemprotan dan perendaman sebelum dikirimkan. Rotan  yang paling 

terkenal dinamakan rotan kubu, rotan kubu terdiri dari berbagai macam  seperti 

Kubu grey dengan memiliki ciri  khas bewarna abu-abu alami, Kubu Jawit, 

Kubu Fitrit yang diambil dari bagian dalam rotan, Kubu escot dan Rotan sarang 

buaya. Rotan Kubu jenis grey ditemukan di Kabupaten Majalengka pada tahun 

2000, oleh Bapak Tukiran pada saat bekerja di salah satu pabrik rotan di 

Majalengka. Pada mulanya terdapatnya seorang buyer dari Negara Belgia yang 

ingin memesan rotan dengan warna seperti tali rapia bewarna abu-abu. Bapak 

Tukiran melakukan eksperimen dengan cara melakukan peredaman rotan di 

lumpur belakang rumahnya dalam kurun waktu satu bulan dan hasilnya 

bewarna grey alami yang kini di minati warga negara asing khusunya di 

wilayah Eropa. Bedasarkan wawancara dengan salah satu pihak pengusaha 

kecil, untuk dapat membuat 100 pcs kerajinan anyaman rotan dengan item yang 

berbeda membutuhkan  1 bal rotan atau 20 
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kg rotan  dengan harga  Rp 12.000,00 sampai dengan  Rp 15.000,00. Sementara 

untuk membuat 1000 pcs anyaman rotan membutuhkan 50 bal atau setara 

dengan 1000 kg rotan. Bedasarkan  hasil wawancara dengan salah seorang 

pengusaha anyaman rotan skala menengah total modal yang harus dikeluarkan 

untuk membuka usaha anyaman rotan adalah sekitar Rp 50.000.000,00 - Rp 

100.000.000,00, dengan beban biaya meliputi Biaya transportasi ± Rp 

200.000,00, Biaya bahan baku, dan upah tenaga kerja. 

B. Profil Industri Kerajinan Anyaman Rotan di Kabupaten Majalengka 

Adapun profil dari pengusaha  Sentra kerajinan anyaman rotan di Kabupaten 

Majalengka yang terletak di Desa Leuwilaja yang terdiri dari  pengusaha skala 

besar dan menengah, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1 
Pengusaha Kerajinan Anyaman Rotan Desa Leuwilaja 

Kabupaten Majalengka 

 

No Nama Alamat 
Jumlah 

Pengrajin 

Jumlah  

item yang 

dibuat 

  (Per hari) 

Tahun 

Pendirian 

Usaha 

1. Kari 

Blok Minggu, 

Desa Leuwilaja 

 

15 7 1992 

2. Idar 2 3 2010 

3. Sumarna 50 5 2000 

4. Soleh 11 4 1997 

5. Diding 14 3 2010 

6. Asmar 15 5 2007 

7. Juhaerudin 16 9 2007 

8. Iding 10 5 2002 

9. Hali Johar 10 2 1995 

10. Caca S. 25 5 1995 

11. Iman 5 5 2005 

12. Nana S. 32 7 2012 

13. Subani 

Blok Rabu, 

Desa Leuwilaja 

17 5 1982 

14. Ade Dari 14 5 1996 

15. Sahidin 3 3 1987 

16. H. Darsa 2 10 2014 
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      Lanjutan TabeL 5.1 

 
17. Emi Atma 

 
20 10 2008 

18. Asmad 6 3 2010 

19. Nining A 

 

13 2 2014 

20. Sukari 4 5 1990 

21. Karwita 7 5 1984 

22. Kosim 8 3 1990 

23. Yudi P. 10 3 2007 

24. Suharni 5 5 2009 

25 Karning 10 2 1990 

26 Pulung 30 6 2000 

27 Ruminah 20 100 2000 

28 Sadita 10 4 2000 

29. Salman 7 5 2001 

30. Rusdiana 10 2 1980 

31. Sarya 25 2 2005 

32. Pepen S. 10 2 2002 

33. Suherman 25 10 1992 

34. Amas 10 5 1990 

35. Aep S. 100 100 2002 

36. Taryanto 100 40 2009 

37. Tinggal 
Blok Jumat, 

Desa 

Leuwilaja 

7 5 2000 

38. Nanang S. 4 6 1999 

39. Yayat  31 4 2001 

40. Eman 12 10 2010 

41. Tukiran Blok Selasa, 

Desa 

Leuwilaja 

15 1 2011 

   

42 

Suhandra 10 4 2000 

43 Ana S. 6 6 2001 

44 Kardi 25 2 2008 

45 A. Majid Blok Sabtu, 

Desa 

Leuwilaja 

7 5 2000 

46. Surahman 20 5 2005 

 Jumlah 808 445  

    Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 

    Bedasarkan tabel 5.1, jumlah pengusaha kerajinan anyaman rotan  

skala besar  yang berada di wilayah Desa  Leuwilaja pada tahun 2015  terdiri 

dari  3 pengusaha dan sudah berbadan hukum CV. Sementara jumlah pengusaha 

anyaman rotan  skala menengah  terdiri dari 43 usaha tidak  berbadan hukum. 

Jumlah pengusaha anyaman rotan yang terletak di blok Minggu Desa Leuwilaja 

sebanyak 12 pengusaha, Jumlah pengusaha anyaman rotan yang terletak di blok 
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Senin Desa Leuwilaja sebanyak  18 pengusaha, jumlah pengusaha anyaman 

rotan  berlokasi di blok Selasa Desa Leuwilaja 4 pengusaha. Jumlah pengusaha 

anyaman rotan di Blok Rabu Desa Leuwilaja sebanyak 6 pengusaha, jumlah 

pengusaha anyaman rotan di blok Jumat Desa Leuwilaja  4 pengusaha,  Jumlah 

pengusaha anyamn rotan  di blok Sabtu  Desa Leuwilaja 2 pengusaha.  

        Untuk tahun pendirian usaha di Desa Leuwilaja, sebanyak 3 pengusaha 

anyaman rotan mendirikan usahanya pada tahun 1980-1985, sebanyak 6 

pengusaha anyaman rotan mendirikan usaha sekitar tahun 1986-1990, 4 

pengusaha anyaman rotan mendirikan usaha sekitar tahun 1991-1995, sekitar 8 

pengusaha anyaman rotan  mendirikan usaha pada sekitar tahun 1996-2000, 

terdapat 8 pengusaha anyaman rotan  yang mendirikan usaha sekitar  tahun 2001-

2005, 12 pengusaha anyaman rotan yang mendirikan usahanya sekitar tahun 

2006-2010, kemudian sekitar 6 pengusaha anyaman rotan  yang mendirikan 

usahanya pada sekitar tahun 2011-2015.  

     Sehingga dapat disimpulkan, bahwa usaha anyaman rotan di Desa 

Leuwilaja  telah berdiri sejak lama sekitar tahun 1982 serta menyerap banyak 

tenaga kerja  yang dibuktikan dengan adanya 46 pengusaha anyaman rotan dan 

808 pengrajin anyaman rotan serta 445 item kerajinan anyaman rotan yang 

dibuat oleh seluruh pengrajin Desa Leuwilaja Kabupaten Majalengka per 

harinya.  
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Tabel 5.2 

Pengusaha Kerajinan Anyaman Rotan Desa Mindi 

Kabupaten Majalengka 

No Nama 

Pengusaha 

Alamat Jumlah 

Pengrajin 

Jumlah 

Item yang 

dibuat  

( per hari) 

Tahun Berdiri 

1 Jarim 
Blok Minggu, 

Desa Mindi 

2 2 2009 

2 Sunjana 7 2 2013 

3 Yusup 10 1 1989 

4 Dedi Blok Senin, 

Desa Mindi 

30 4 2005 

5 Kusnadi 30 2 2005 

6 Eye M. 

Blok  Selasa, 

Desa Mindi 

5 2 2010 

7 Diding 30 5 2010 

8 Mista 20 2 2012 

9 Diki 4 2 2009 

10 Kayud Blok Rabu, 

Desa Mindi 

10 4 2000 

11 Dudi 20 4 2005 

12 Arjo 

Blok Kamis, 

Desa Mindi 

5 3 2010 

13 Ikin 12 2 2013 

14 Samudi 30 2 2012 

15 Karwita 30 6 2010 

16 Ento S. 5 3 2008 

17 Inta 8 10 2000 

18 Sumari Blok Jumat, 

Desa Mindi 

34 10 2012 

18 Sukakma 15 2 2000 

20 Sarmin Blok Sabtu, 

Desa Mindi 

12 5 2013 

 Jumlah 361 73  

   Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 

  Bedasarkan tabel 4.2, tidak ada  jumlah pengusaha skala besar  yang      

berada di Desa Mindi. Sementara jumlah pengusaha berskala menengah yang 

berada di wilayah Desa  Mindi  hanya terdiri dari 20 pengusaha anyaman rotan  

yang  belum berbadan hukum. Jumlah pengusaha anyaman rotan  yang terletak 

di blok Minggu Desa Mindi  sebanyak 5 pengusaha anyaman rotan, Jumlah 

pengusaha anyaman rotan yang terletak di blok Senin Desa Mindi sebanyak  2 

pengusaha dan Jumlah pengusaha anyaman rotan yang berlokasi di blok Selasa  

Desa Mindi 1 pengusaha. Jumlah pengusaha anyaman rotan di Blok Rabu Desa 
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97%

3%

Laki-Laki

Perempuan

Mindi sebanyak 2 pengusaha, Jumlah pengusaha anyaman rotan di blok Kamis 

Di Desa Mindi  sebanyak 4 pengusaha, Jumlah pengusaha anyaman rotan  di 

blok Jumat  Desa Mindi sebanyak 2 pengusaha dan terakhir jumlah pengusaha 

anyaman rotan  di blok Sabtu Desa Mindi berjumlah 1 pengusaha.     

   Untuk tahun pendirian usaha di Desa Mindi, satu pengusaha anyaman 

rotan  yang mendirikan usahanya sekitar tahun 1986-1990, 2 pengusaha 

anyaman rotan yang mendirikan usahanya sekitar tahun 1996-2000, 3 

pengusaha anyaman rotan  yang mendirikan usahanya sekitar tahun 2001-2005, 

6 pengusaha anyaman rotan yang mendirikan usahanya sekitar  tahun 2006-

2010. Dan 8 pengusaha anyaman rotan  yang mendirikan usahanya sekitar tahun 

2011-2013. 

 Sehingga dapat disimpulkan, bahwa usaha anyaman rotan di Desa Mindi 

telah berdiri sejak lama sekitar tahun 1989 serta menyerap banyak tenaga kerja  

yang dibuktikan dengan adanya 20 pengusaha anyaman rotan dan 361 pengrajin 

anyaman rotan serta sekitar 73 item kerajinan anyaman rotan yang dibuat oleh 

seluruh pengrajin di Desa Mindi Kabupaten Majalengka per hariny 

1. Jenis Kelamin  

  

  

 

    

                           Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 

Gambar 5.1 
 Jenis Kelamin Pengusaha Kerajinan Anyaman Rotan  
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   Bedasarkan gambar 5.1, 2 pengusaha anyaman rotan berjenis 

kelamin perempuan dengan nilai presentase 3% dan 66 pengusaha anyaman 

rotan  berjenis kelamin laki-laki dengan nilai presentase 97%. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa mayoritas  pengusaha anyaman rotan di Kabupaten 

Majalengka berjenis kelamin laki-laki 

2. Usia Pengusaha 

 

   

   

 

 
              Sumber: Hasil Olah data Penelitian 

 

Gambar 5.2 

Usia  Pengusaha kerajinan anyaman rotan 

 

 

Bedasarkan gambar 5.2, 2 orang pengusaha anyaman rotan berusia 

sekitar 20-25 tahun dengan nilai presentase 3%. 5 pengusaha anyaman rotan 

berusia sekitar 26-30 tahun dengan nilai presentase sebesar 7%. 7 pengusaha 

anyaman rotan berusia sekitar 31-35 tahun dengan nilai presentase sebesar 

11%. 13 pengusaha anyaman rotan berusia sekitar 36-40 tahun dengan nilai 

presentase 20%. 9 pengusaha kerajinan anyaman rotan berusia sekitar 41-45 

tahun dengan nilai presentase 14%. 17 pengusaha anyaman rotan berusia 

sekitar 46-50  tahun dengan nilai presentase 26%. 10 pengusaha kerajinan 

anyaman rotan berusia sekitar 51-55 tahun dengan nilai presentase 15%. 2 
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67%

20%

12% 1%

SD

SMP

SMA

Diploma/S1

pengusaha kerajinan anyaman rotan berusia sekitar 56-60 tahun dengan nilai 

presentase 3%. 1 pengusaha kerajinan anyaman rotan berusia sekitar 66-70  

tahun dengan nilai presentase 1%. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa 

mayoritas usia pengusaha anyaman rotan berusia 46-50 tahun. 

3. Tingkat Pendidikan 

   

   

 

 

 

                      
                

 

               Sumber: Hasil olah data penelitian 

 

Gambar 5.3 

Tingkat Pendidikan Pengusaha Kerajinan Anyaman Rotan  

 

 

  Bedasarkan gambar 5.3, 44  pengusaha kerajinan anyaman rotan 

tamatan SD, Dengan nilai presentase 67%. 13 pengusaha kerajinan anyaman 

rotan  tamatan SMP dengan nilai presentase 20%. 8 orang pengusaha 

kerajinan anyaman rotan  tamatan SMA dengan prestase 12% dan 1 orang 

pengusaha kerajinan anyaman rotan tamatan S1/ Diploma dengan presentase 

1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  mayoritas pengusaha anyaman rotan 

di Desa Mindi dan Desa Leuwilaja Kabupaten Majalengka berlatar 

pendidikan tamatan SD. 
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4. Pendapatan 

  

 

 

  

            

 

            Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 

Gambar 5.4 

    Pendapatan Pengusaha kerajinan Anyaman Rotan 

 

 Bedasarkan gambar 5.4, 1 pengusaha kerajinan anyaman rotan  

menghasilkan pendapatan sekitar kurang dari Rp 500.000 dengan nilai 

presentase 1%. 18 pengusaha kerajinan anyaman rotan  menghasilkan 

pendapatan diantara Rp 500.000,00-Rp 1000.000,00  dengan nilai presentase 

28%. 20 pengusaha kerajinan anyaman rotan  menghasilkan pendapatan 

diantara Rp 1000.000,00-Rp 2500.000,00 dengan nilai presentase 30%. Dan 

27 pengusaha kerajinan anyaman rotan  menghasilkan pendapatan lebih  dari  

Rp 2.500.000 dengan nilai presentase 41%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas pengusaha kerajinan anyaman rotan di  Desa Leuwilaja dan  

Desa Mindi Kabupaten Majalengka menghasilkan pendapatan lebih dari Rp 

2.500.000,00 setiap bulannya. 

C. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat sentra industri rotan di    

     Kabupaten Majalengka. 

 Faktor-faktor yang mendorong pengembangan industri kerajinan anyaman 

rotan di Kabupaten Majalengka. 

1. Memiliki tenaga kerja yang ahli 
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  Tenaga kerja atau dapat dikatakan pengrajin kerajinan anyaman 

rotan di Kabupaten Majalengka memiliki kreatifitas yang tinggi dalam 

membuat berbagai item kerajinan baik yang bersifat  funiture  dan kerajinan 

lainnya seperti  kursi, keranjang tempat buah, pot, boneka, peti rotan, 

cermin, basket, peti, boneka. Industri kerajinan anyaman rotan selalu 

melakukan inovasi kreatifitas untuk menarik minat Buyer luar negeri. 

2. Menghasilkan produk kerajinan anyaman yang terbuat dari bahan rotan 

alami. 

Sentra industri di Majalengka memanfaatkan rotan yang  merupakan 

sumber daya alamiah yang  hanya dapat ditemukan di  wilayah Indonesia 

Kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka terbuat dari 100% 

bahan alami. salah satunya  rotan  bewarna  grey  yang ditemukan oleh 

Bapak Tukiran. Peredaman rotan Kubu  dilakukan dalam jangka waktu satu 

bulan untuk mendapatkan warna grey alami yang maksimal.  

3. Kerajinan anyaman rotan merupakan salah satu produk kerajinan yang unik 

di kawasan Kabupaten Majalengka. 

Kabupaten Majalengka memiliki beraneka ragam industri 

diantaranya, sandang, kulit, logam, pangan, minuman, batu, bahan baku, 

bahan bangunan, kimia, jasa, kayu, dan aneka. Namun, kerajinanlah 

merupakan salah satu sektor industri yang menggambarkan kreatifitas di 

Kabupaten Majalengka salah satunya adalah kerajinan anyaman rotan, 

karena memanfaatkan sumber daya alam menjadi bernilai serta perendaman 
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rotan yang hanya bisa dilakukan di Kawasan Kabupaten Majalengka  yang 

menghasilkan rotan kubu bewarna Grey,  

4. Sentra Industri anyaman rotan di Kabupaten Majalengka memiliki sumber  

daya manusia yang melimpah. 

    Kabupaten Majalengka, merupakan salah satu kawasan yang 

memiliki jumlah  pengrajin terbanyak dibandingkan daerah penghasil rotan 

lainnya. SDM yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka selain 

banyak, terkenal terampil, sehingga banyak pengrajin yang berasal dari  

wilayah Kabupaten Majalengka bermukim di daerah-daerah lain seperti 

Yogyakarta, Jakarta, Cirebon dan derah lain.  

            Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Kepala Bagian Industri     

            Disperindag Kabupaten Majalengka sebagai berikut:  

    “ Secara Spesifik Majalengka memiliki kekuatan SDM yang melimpah, pengrajin 

yang Tegalwangi berasal dari wilayah Kabupaten Majalengka, karena secara 

historis, wilayah Cirebon tidak memiliki SDM”  

( Wawancara pada 18 November 2016) 

 

5. Adanya pelatihan untuk  pengrajin anyaman rotan. 

      Bedasarkan hasil wawancara, pihak Instansi di Kabupaten 

Majalengka pernah mengadakan pelatihan tehnik menganyam dari bahan 

baku rotan. 

6. Pengusaha industri anyaman rotan di wilayah Kabupaten Majalengka selalu 

melakukan promosi dari mulut ke mulut, pameran, bahkan media sosial 

lainnya. 

     Mengikuti kegiatan pameran merupakan salah satu fasilitas yang 

didukung oleh Disperindag di wilayah Kabupaten Majalengka.  Pameran 
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merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar 

Kabupaten Majalengka salah satunya di Desa Kecamatan Sindangwangi 

untuk mempromosikan hasil kerajinan yang terbuat dari  rotan alami baik 

yang terbuat dari bahan kubu grey, dan jenis kubu lainnya, kepada pihak  

warga negara asing, agar berminat menjadi calon buyer. Bedasarkan 

wawanncara dari pihak pengusaha skala besar, pameran kerajinan anyaman 

rotan usahanya  sempat dilakukan di  Rusia, dan Disperindag Bandung Jawa 

Barat.   

 Faktor - faktor yang menghambat pengembangan industri kerajinan  

anyaman rotan di Kabupaten Majalengka. 

1. Kabupaten Majalengka tidak memiliki bahan baku rotan. 

           Sumber daya alam rotan tidak dimiliki oleh Kabupaten Majalengka. 

Sumber daya alam rotan melimpah hanya terletak di daerah Kalimantan saja. 

Para pengusaha baik skala menengah  maupun besar memesan rotan di daerah 

Tegalwangi Cirebon Jawa Barat tempat pengepulnya sumber daya alam 

tersebut. Hal itu membuat para pengusaha rotan terbebani, dikarenakan  

modal yang dikeluarkan semakin besar yang didalamnya terdapat biaya  

transportasi pengambilan bahan baku, biaya pengangkutan bahan baku, upah 

para pengrajin. 

2. Modal merupakan salah satu penghambat industri anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka. 

   Permasalahan permodalan kerap dialami oleh para pengusaha baik skala 

besar maupun menengah. Harga bahan baku kerajinan rotan yang sudah 
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seharga berkisar 15000 rupiah,  dan setiap tahun selalu terjadinya peningkatan 

harga bahan baku membuat pengusaha anyaman rotan di Kabupaten 

Majalengka menjadi kebingungan.  

3. Pemerintah Kabupaten Majalengka kurang mendukung  pengusaha skala 

menengah ke bawah di Kabupaten Majalengka dari segi finansial 

       Beberapa pengusaha menengah  yang  diwawancarai, belum merasa 

pemerintah melakukan turun tangan secara langsung terhadap wiraswasta 

kecil, khususnya pengusaha kecil di bagian rotan dalam segi permodalan, 

karena dukungan pemerintah baik secara moril maupun materiil diantaranya 

berupa modal agar pengusaha kecil rotan di bagian wilayah Kabupaten 

Majalengka dapat berkembang. Dilihat industri kerajinan anyaman rotan 

memiliki potensi sumber pendapatan daerah Kabupaten Majalengka. 

4. Peredaman rotan membuat polusi udara berupa bau tidak sedap sehingga 

mengganggu masyarakat sekitar. 

        Tanah di Kabupaten Majalengka merupakan Tanah yang pas untuk 

dibuat kolam yang fungsinya adalah untuk peredaman rotan agar dapat 

menghasilkan warna grey alami. Daerah seperti halnya Cirebon, Yogyakarta 

selalu melakukan perendaman  rotan agar menghasilkan warna  grey alami 

secara maksimal di wilayah Kabupaten Majalengka, Peredaman yang 

membutuhkan waktu selama satu bulan tersebut memiliki eksternalitas 

negatif terhadap masyarakat salah satunya memunculkan bau yang tidak 

sedap sehingga dapat mengganggu masyarakat sekitarnya. 
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5. Kreatifitas anyaman rotan di Kabupaten Majalengka masih kalah jauh 

dibandingkan dengan daerah lain yang membuat kerajinan rotan. 

Perbedaan diantara kreatifitas anyaman rotan yang dibuat oleh para 

pengrajin anyaman rotan di wilayah lainnya diantaranya adalah DI 

Yogyakarta sudah mampu membuat kerajinan anyaman tidak menggunakan 

rangka,  sehingga terkesan lebih menarik dan lebih unik begitupula 

kerajinan anyaman rotan yang terletak di wilayah Cirebon. 

6. Tidak ada asosiasi di wilayah Kabupaten Majalengka 

  Tidak terdapatnya asosiasi rotan di Kabupaten Majalengka 

merupakan hambatan bagi para pengusaha yang berada di Kabupaten 

Majalengka. Industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka 

berjalan tanpa adanya asosiasi untuk pegusaha kecil, Sedangkan untuk 

pengusaha besar mengikuti asosiasi yang terletak di Cirebon Jawa Barat 

B. Analisis Perumusan Kajian Strategi Bersaing SWOT dan QSPM 

1. Tahap Input (Input Stage) 

a. Pembentukan Matriks  Faktor internal dan Faktor eksternal objek 

 penyusunan faktor internal yang terdiri dari kekuatan serta kelemahan dan  

faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman bedasarkan 

wawancara terhadap pihak–pihak pengusaha anyaman rotan  skala 

menegah maupun besar, serta kepala disperindag kabupaten Majalengka 

 

 

. 



66 

 

Tabel 5.3 

Matriks Faktor Internal Dan Faktor Eksternal  

Sentra Industi Kerajinan Anyaman Rotan Di Kabupaten Majalengka. 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Kekuatan 

a. Memiliki tenaga kerja yang ahli 

b. Menghasilkan produk kerajinan 

anyaman yang terbuat dari 

bahan rotan alami. 

c. Kerajinan anyaman rotan 

merupakan salah satu produk 

kerajinan yang unik di kawasan 

Kabupaten Majalengka. 

d. Sentra industri anyaman rotan 

di Kabupaten Majalengka 

memiliki sumber daya manusia 

yang melimpah. 

e. Adanya pelatihan untuk 

pengrajin anyaman rotan. 

f. Pengusaha industri anyaman 

rotan di Majalengka selalu 

melakukan promosi melalui 

mulut ke mulut , pameran 

bahkan media sosial. 

 

Peluang 

a. Produk kerajinan anyaman rotan 

Kabupaten Majalengka diminati 

warga asing. 

b. Kerajinan anyman rotan mampu 

berdaya saing dengan produk 

luar dilihat dari produk yang 

kreatif dan terbilang unik. 

c. Kerajinan anyaman rotan 

termasuk kedalam ekonomi 

kreatif. 

d. Tidak semua wilayah Indonesia   

    mampu mengelola komoditas  

    rotan. 

e. Jenis rotan kubu grey merupakan 

jenis rotan di Sentra Industri 

Majalengka yang paling diminati 

warga negara asing. 

f. Sentra industri anyaman rotan di  

Kabupaten Majalengka membuat 

kerajinan dari berbaga jenis 

bahan rotan dan bahan alami 

lainnya 
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      Lanjutan Tabel 5.3 

      Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 

b. Analisis Faktor Strategi Internal dan Faktor Strategi Eksternal 

Sebelum menyusun Matriks SWOT, terlebih dahulu dilakukan analisis 

faktor strategi internal dan analisis faktor startegis eksternal . Terdapatnya 

pembobotan yang diberikan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap strategi tersebut. Pembobotan dihasilkan bedasarkan 

pembagian jumlah faktor rata-rata internal dan eksternal  dengan rata- rata 

faktor strategi internal maupun eksternal.  Sedangkan  penentuan skor 

keseluruhan baik faktor internal maupun faktor eksternal ditentukan 

bedasarkan bobot dan rating dari kuesioner yang telah  disebar kepada 

peengusaha Industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka 

Jawa  Barat. Skala yang berada dalam kuesioner diberikan rating angka 1 

Kelemahan 

a. Kabupaten Majalengka tidak 

memiliki bahan baku rotan 

b. Modal merupakan salah satu faktor 

penghambat industri anyaman rotan 

di Kabupaten Majalengka. 

c. Perendaman rotan membuat polusi 

udara berupa bau tidak sedap 

sehingga menganggu masyarakat 

sekitar. 

d. Pemerintah Kabupten Majalengka 

kurang mendukung pengusaha 

anyaman rotan skala menengah dan 

bawah di Kabupaten Majalengka dari 

segi finansial 

e. Kreatifiats anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka masih kalah 

jauh dibandingkan daerah lain yang 

membuat kerajinan rotan. 

f. Tidak ada asosiasi di wilayah 

Kabupaten Majalengka.  

Ancaman 

a. Minimnya sumber daya manusia 

yang berminat unuk mempelajari 

tehnik pembuatan kerajinan 

anyaman rotan  

b. Industri kerajinan anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka akan 

hancur, apabila terjadinya eskspor 

hanya berupa bahan baku rotan saja 

ke luar negeri. 

c. Adanya barang pengganti berupa 

barang berbahan plastic yang lebih 

kuat dibndingkan rotan. 

d. Harga bahan bauk semakin 

meningkat menambah biaya 

produksi rotan sehingga laba 

berkurang. 

e. Bahan baku rota kubu apabila 

langka menjdai kendala untuk 

memproduksi kerajinan, 

f. Harga kerajinan rotan di daeerah 

lain yang lebih murah. 
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(skor paling rendah) sampai dengan 4 (skor paling tinggi) , untuk variabel 

kekuatan dan peluang sedangkan skor  bersifat berkebalikan bagi kelemahan 

dan ancaman. Faktor- faktor strategi internal dan eksternal dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 5.4 
Analisis Faktor Strategi Internal Sentra Industri Kerajinan Anyaman Rotan 

 Kabupaten Majalengka 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Faktor-Faktor Strategi 

Internal 
Bobot Rating 

Skor 

(BobotxRating) 

 Kekuatan 

1 Memiliki tenaga kerja yang ahli  0,1080 3 0.3240 

2. Menghasilkan produk anyaman 

yang terbuat dari bahan rotan 

alami 

0,1070 3 0.3211 

3. Kerajinan anyaman rotan 

merupakan slah satu produk 

kerajinan yang unik di kawasan 

Kabupaten Majalengka. 

0,1080 4 0.4320 

4. Memiliki sumber daya manusia 

yang melimpah. 
0,0951 3 0.2854 

5. 

Adanya pelatihan untuk 

pengrajin  anyaman rotan 

 

0,0671 3 0.2012 

6. Pengusaha industri anyaman 

rotan di Majalengka selalu 

melakukan promosi melalui 

mulut ke mulut, pameran, 

bahkan media sosial. 

0,0994 3 0.2983 

 JUMLAH  SKOR KEKUATAN  3 1,8620 

 Kelemahan 

1 Kabupaten Majalengka tidak 

memiliki bahan baku rotan. 
0,0657 2 0,1313 

2. Modal merupakan salah satu 

faktor penghambat industri 

anyaman rotan di Kabupaten 

Majalengka 

0,0461 1 0,0461 
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Lanjutan Tabel  5.4 

 

3. Pemerintah kabupaten Majalengka 

kurang mendukung pengusaha 

kerajinan skala menengah ke 

bawah di Kabupaten Majalengka 

dari segi finansial. 

0,0733 2 0,1465 

4. Perendaman rotan membuat polusi 

udara berupa bau tidak sedap 

sehingga mengganggu masyarakat 

sekitar 

0,0723 2 0,1446 

5. Kreatifitas anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka msih kalah 

jauh dibandingkan daerah lain 

yang membuat kerajinan rotan 

0,0923 3 0,2796 

6. Tidak ada asosiasi di wilayah 

Kabupaten Majalengka. 
0,0657 2 0,1313 

 JUMLAH SKOR KELEMAHAN   0,8768 

 JUMLAH SKOR FAKTOR 

INTERNAL 
1  2,7388 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 

 

Bedasarkan tabel 5.4 dihasilkan skor faktor internal sebesar 2,7388 yang terdiri 

dari skor kekuatan sebesar  1,8620 lebih besar dibandingkan  skor ancaman yaitu  

0,8768.  
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Tabel  5.5 

Analisis Faktor Strategi Eksternal Sentra Industri Kerajinan Anyaman Rotan 

Kabupaten Majalengka 

 

No Faktor- Faktor Strategi 

eksternal 

Bobot Rating Skor 

(BobotxRating) 

 Peluang 

1. Produk kerajinan anyaman 

rotan Kabupaten 

Majalengka diminati warga 

negara asing 

0,1111 4 0,4442 

2. Kerajinan anyaman rotan 

mampu berdaya saing  

dengan produk luar, dilihat 

dari produk kreatif yang 

terbilang unik. 

0,1034 4 0,4137 

3. Kerajinan anyaman rotan 

termasuk kedalam ekonomi 

kreatif. 
0,0985 3 0,2954 

4. Tidak semua wilayah di 

Indonesia mampu 

mengelola sumber daya 

alam rotan. 

0,1016 4 0,4065 

5. Jenis rotan kubu grey 

merupakan jenis rotan di 

sentra industri Majalengka 

yang paling diminati warga 

asing dan Benua lain. 

 

0,1034 4 0,4137 

6. Sentra industri anyamn 

rotan di Kabupaten 

Majalengka membuat 

kerajinan dari berbagai jenis 

bahan rotan dan bahan alami 

lainnya. 

0,1043 4 0,4173 

 JUMLAH SKOR 

PELUANG 
0,6223  2,3907 

 Ancaman 

1 Minimnya generasi sumber 

daya manusia yang berminat 

untuk mempelajari tehnik 

pembuatan kerajinan 

anyaman rotan 

0,0688 2 0,1376 

2. Sentra industri kerajinan 

anyaman rotan  
0,0472 

 

1 0,0472 
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Lanjutan Tabel 5.5 

3 

Sentra industri kerajinan rotan 

Di Kabupaten Majalengka 

akan hancur, apabila 

terjadinya ekspor hanya 

berupa bahan baku rotan saja 

ke luar negeri  

0,0845 2 0,1691 

4 

Adanya bahan pengganti 

berupa barang berbahan 

plastik yang lebih kut 

dibandingkan rotan 

0,0454 1 0,0454 

5 

Bahan baku rotan kubu apabila  

langka menjadi kendala untuk 

memproduksi kerajinan 

0,0553 1 0,0553 

6 
Harga kerajinan rotan didaerah 

lain yang lebih murah  
0,0764 2 0,1529 

 JUMLAH SKOR ANCAMAN 0,3785  0,6075 

 

 
JUMLAH SKOR FAKTOR 

EKSTERNAL 

 

1 

 

 

 
2,9982 

 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 

Bedasarkan tabel 5.5 dihasilkan skor faktor eksternal sebesar 2,9982 yang 

terdiri dari skor peluang 2,3907 lebih besar dibandingkan  skor ancaman yaitu  

0,6075.  
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Hasil akhir dari faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan  

maupun faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman, sebagai berikut: 

Tabel 5.6 
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Faktor Internal Dan Faktor Eksternal  

 

1 Faktor Internal 

Kekuatan                            

Kelemahan 

Nilai 

1,86 

0,87 

2 Faktor Eksternal 

Peluang 

Ancaman                    

 

2,39 

0,60 

 

  Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 

Tabel 5. 5 diatas menggambarkan bahwa nilai kekuatan dan peluang lebih 

besar dibandingkan dengan nilai kelemahan dan ancaman, Selain itu pada faktor  

internal nilai kekuatan lebih mendekati angka 4  sedangkan nilai kelemahan lebih 

mendekati angka 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan sentra industri 

kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka lebih besar kekuatannya. 

Begitupula dari sisi faktor eksternalnya nilai peluang lebih mendekati angka 4 

dibandingkan nilai ancaman yang mendekati angka 1 sehingga dapat disimpulkan 

sentra industri kerajinan anyaman rotan lebih banyak peluangnya dibandingkan 

dengan ancamannya.  

Strategi dasar yang dapat  digunakan adalah lebih memaksimalkan faktor 

internal yakni kekuatan Dan faktor eksternal yakni peluang. Kemudian 

menanggulangi faktor internal berupa kelemahan dan faktor eksternal berupa 

ancaman. 
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Kuadran 3

2

1

Kekuatan Kekuatan

Eksternal 1 Internal

(-) (+)

Kuadran 4 Kuadran 2

Ancaman

Peluang

 (+)

 (-)

Kuadran 1

Mendukung 

Strategi Agresif

(0,99-1,78)

c. Analisis SWOT 

Untuk mengetahui dimanakah posisi kuadran suatu industri 

dilakukan perhitungan selisisih antara  hasil skor faktor internal yang 

terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang terdiri dari 

peluang maupun ancaman.  yakni sebagai berikut: 

Skor kekuatan- Skor kelemahan : 1,8620 - 0,8768 =  0,99 

Skor peluang- Skor ancaman      :  2,3907 – 0,6075 = 1,78 

 

  

 

                                                                

 

  

 

 

               

     Sumber : Hasil Olah data Penelitian 

Gambar 5.5 

Analisis SWOT Sentra Industri Anyaman Rotan 

 

Bedasarkan gambar diatas, sumbu x yang  menghasilkan nilai 0,99, 

sementara sumbu Y yang  menghasilkan nilai 1,78, sehingga dapat disimpulkan 

sentra industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka Jawa Barat, 

berada pada posisi kuadran 1 yang dimana merupakan situasi yang 

menguntungkan bagi pihak pengusaha industri kerajinan anyaman rotan di 
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Kabupaten Majalengka.  Kuadran ini memiliki ciri kekuatan dan peluang  yang 

kuat sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus 

diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif 

(growth oriented strategy) yang dimana pengusaha anyaman rotan 

memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sehingga akan 

meningkatkan perkembangan industri anyaman rotan di Kabupaten Majalengka. 

Sentra industri kerajinan anyaman rotan memiliki beberapa kekuatan. Dan 

peluang diantaranya sentra industri anyaman rotan di Kabupaten Majalengka 

menghasilkan produk kerajinan rotan yang unik. Dengan peluang, produk 

kerajinan anyaman rotan  yang diminati warga negara asing ditandai dengan 

adanya ciri khas bahan baku bewarna alami dan hanya ditemukan di sentra 

industri anyaman rotan Kabupaten Majalengka melalui proses perendaman 

selama satu bulan membuat dayatarik minat bagi pihak buyer luar negeri. 

2. Tahap Pencocokan ( Matching Stage) 

a.Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah  matriks yang digunakan untuk mencocokan, dan 

mengembangkan empat variabel strategis diantaranya SO (Strenghs-

Opportunities) yang merupakan kekuatan dan peluang, kemudian ST 

(Strenghs-Threats) merupakan kekuatan ancaman (Weaknesses-Opportunities) 

yang merupakan kelemahan dan peluang, dan yang terakhir WT ( Weknesses-

Threats) merupakan kelemahan-ancaman. Matriks SWOT diperuntukkan 

untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan untk mengatasi kelemahan 
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dan ancaman yang ada dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada 

pada sentra industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka. 

1. Strategi SO (Strenghts and Opportunities) 

  Merupakan strategi yang menggunakan kekuatan (Strenghts) internal untuk 

memanfaatkan peluang (Opportunities) eksternal. Strategi tersebut terhadap 

industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka adalah sebagai 

berikut: 

a. Mempertahankan pengolahan sumber daya alam rotan yang bersifat 

alami, tidak sintesis. Sehingga kerajinan anyaman rotan mampu berdaya 

saing dengan produk luar dan dapat menunjukan identitasnya sebagai 

produk kreatif yang terbilang unik. 

b. Mengembangkan  produk kerajinan rotan yang bersifat unik di kawasan  

Kabupaten Majalengka, dilihat kerajinan rotan termasuk golongan 

industri kreatif berbahan dasar alami. 

c. Pemerintah tetap melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia 

atau pengrajin rotan di Kabupaten Majalengka yang berlimpah  sehingga 

menjadi lebih  terampil, dan memiliki daya kreatifitas yang tinggi, 

dikarenakan tidak semua wilayah Indonesia mampu mengelola sumber 

daya alam rotan. 
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2. Strategi WO (Weaknesses and  Opportunities) 

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan 

memanfaatkan peluang eksternal.Strategi WO yang dapat dilakukan sentra 

indusrtri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka adalah sebagai 

berikut: 

a. Tetap berinovasi mengolah komoditas rotan mejadi barang bernilai dan 

unik, meskipun bahan baku rotan  berasal dari luar daerah Kabupaten 

Majalengka. 

b.Tetap mempertahankan jenis rotan kubu grey  yang merupakan ciri khas 

rotan bewarna abu-abu alami di Kabupaten Majalengka dan diminati 

warga negara asing meskipun kreatifitas nyaman rotan di Kabupaten 

Majalengka masih jauh dibandingkan dengan  daerah lain yang sama-

sama membuat anyaman rotan. 

3.Strategi ST  (Strenghs and Threats) 

 Merupakan strategi yang menggunakan kekuatan (strenghs) untuk    

mengatasi    ancaman (threats). Strategi yang dapat dilakukan di sentra 

industri anyaman rotan  sebagai berikut:  

a. Sentra industri kerajinan anyaman rotan mempertahankan pembuatan 

produk kerajinan rotan yang terbuat  dari bahan alami serta selalu 

berusaha menginovasikannya, sehingga tidak  kalah  keindahannya 

dengan anyaman rotan yang terbuat dari bahan sintesis atau buatan. 
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1. Strategi WT (Weaknesses and Threats) 

Merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari 

ancaman, Strategi yang dapat dilakukan di sentra industri anyama rotan  

sebagai berikut: 

a. Pemerintah di Kabupaten Majalengka terus mendukung pengusaha  kecil 

kerajinan anyaman rotan di wilayah Kabupaten Majalengka melalui 

finansial  untuk  harga bahan baku rotan yang selalu meningkat. 
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Tabel 5.7 

Mariks SWOT  Faktor Internal Dan Faktor Eksteral Sentra Industri Anyaman 

Rotan Di Kabupaten Majalengka Jawa Barat 

                            Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Eksternal 

Kekuatan 

( Strenghts-S) 

1. Memiliki tenaga kerja 

yang ahli  

2. Menghasilkan produk 

kerajinan anyaman yang 

terbuat dari bahan 

alami. 

3. Kerajinan anyaman 

rotan merupakan salah 

satu produk kerajinan 

yang unik di kawasan 

Kabupaten Majalengka. 

4. Memiliki sumber daya 

manusia yang 

melimpah. 

5. Adanya pelatihan untuk  

pengrajin anyaman 

rotan. 

6. Pengusaha industri 

anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka 

selalu melakukan 

promosi 

 

Kelemahan 

( Weaknesses -W) 

1. Kabupaten Majalengka 

tidak memiliki bahan 

baku rotan 

2. Adanya hambatan modal 

3. Pemerintah Kabupaten 

Majalengka kurang 

mendukung pengusaha 

anyaman rotan skala 

menengah kebawah di 

Kabupaten Majalengka 

dari segi finansial 

4. Perendaman rotan 

membuat polusi udara 

berupa bau tidak sedap 

sehingga menganggu 

masyarakat sekitar. 

5. Kreatifitas anyaman 

rotan di Kabupaten 

Majalengka masih kalah 

jauh dibandingkan 

daerah lain yang 

membuat kerajinan rotan 

6. Tidak ada asosiasi di 

wilayah Kabupaten 

Majalengka. 

 

Peluang  

(Opportunities) 

1. Produk kerajinan anyaman 

rotan Kabupaten 

Majalengka diminati warga 

asing. 

2. Kerajinan anyaman rotan 

mampu berdaya saing 

dengan produk luar dilihat 

dari produk yang kreatif 

dan terbilang unik. 

 

 

Strategi SO 

 

1. Mempertahankan 

pengolahan sumber 

daya alam rotan yang 

bersifat alami, tidak 

sintesis. Sehingga 

kerajinan anyaman 

rotan mampu berdaya  

saing dengan produk 

luar dan dapat 

menunjukan 

identitasnya sebagai  

produk yang kreatif dan 

terbilang unik. 

(S2,O2) 

 

Strategi WO 

 

1. Tetap berinovasi 

mengolah komoditas 

rotan menjadi barang 

bernilai dan unik, 

meskipun bahan baku 

rotan  berasal dari luar 

derah Kabupaten  

Majalengka. 

(W1,O1) 
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Lanjutan Tabel 5.7 

3. Kerajinan anyaman rotan 

termasuk kedalam 

kelompok ekonomi kreatif 

4. Tidak semua wilayah di 

Indonesia mampu 

mengelola komoditas rotan 

5. Jenis rotan Kubu 

merupakan jenis rotan di 

sentra industri Majalengka 

yang paling diminati warga 

asing dan warga benua lain 

6. Sentra industri anyaman 

rotan di Kabupaten 

Majalengka membuat 

kerajinan dri berbagai jenis 

rotan dan bahan alami 

lainnya. 

 

 

 

 

 

2. Mengembangkan produk 

kerajinan rotan yang 

bersifat unik di kawasan  

Kabupaten Majalengka, 

dilihat kerajinan rotan 

termasuk salah satu 

ekonomi kreatif yang 

tergolong industri kreatif 

berbahan dasar alami. 

(S3,O3) 

3. Pemerintah tetap   

melakukan pelatihan 

terhadap sumber daya 

manusia atau pengrajin 

rotan di Kabupaten 

Majalengka yang 

berlimpah sehingga 

menjadi lebih terampil dan 

memiliki daya kreatifitas 

yang tinggi, dikarenakan 

tidak semua wilayah 

Indonesia mampu 

mengelola komoditas rotan 

(S4,O4) 

 

 

2.Tetap berinovasi 

mengolah 

komoditas rotan 

menjadi barang 

bernilai dan unik , 

meskipun bahan 

baku rotan  berasal 

dari luar derah 

Kabupaten  

Majalengka. 

(W1,O1) 

3.Tetap 

mempertahankan 

jenis rotan kubu grey  

yang merupakan ciri 

khas rotan bewarna 

abu-abu alami di 

Kabupaten 

Majalengka dan 

diminati warga 

negara asing 

meskipun kretifitas 

anyaman rotan di 

Kabupaten 

Majalengka masih 

jauh dibandingkan 

dengan  daerah lain 

yang sama-sama 

membuat anyaman 

rotan.(W5,O5) 
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Lanjutan Tabel 5.7 

Ancaman 

( Threats- T) 
1. Minimnya Sumber Daya 

Manusia yang berminat 

untuk memelajari tehnik 

pembuatan rotan 

2. Perizinan ekspor hanya 

bahan baku ke luar negeri. 

3. Adanya barang pengganti 

berupa bahan plastik yang 

lebih kuat dibandingkan 

rotan. 

4. Harga bahan baku yang 

semakin meningkat 

5. Kelangkaan bahan baku 

rotan Kubu 

6. Harga kerajina anyaman 

rotan yang dihasilkan 

daerah lain lebih murah. 

 

Strategi ST 

1. Sentra industri kerajinan 

anyaman rotan 

mempertahankan 

pembuatan produk 

kerajinan rotan yang 

terbuat  dari bahan alami 

serta selalu berusaha 

menginovasikannya, 

sehingga tidak  kalah  

keindahannya dengan 

anyaman rotan yang 

terbuat dari bahan 

sintesis atau buatan. 

(S2,T2) 

 

 

Strategi WT 

1. Pemerintah di 

Kabupaten 

Majalengka terus 

mendukung pengusaha 

kecil kerajinan 

anyaman rotan di 

wilayah Kabupaten 

Majalengka melalui 

finansial  untuk  harga 

bahan baku yang 

selalu meningkat 

(W3,T4) 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 

 Bedasarkan perhitungan analisis SWOT, sentra industri kerajinan anyaman 

rotan di Kabupaten Majalengka, termasuk dalam kuadran satu sehingga strategi 

yang dapat digunakan adalah strategi SO (Strenght-Opportunities). Pemilihan 

strategi bedasarkan hasil perhitungan faktor analisis internal yang terdiri dari 

kekuatan dan kelemahn  kemudian faktor analisis eksternal yang terdiri dari peluang 

dan ancaman. Sehingga strategi yang dapat dilakukan bagi pengusah anyaman rotan 

khususnya dan pemerintah Kabupaten Majalengka Jawa Barat umumnya adalah 

sebagai berikut: 

1.  Mempertahankan pengolahan sumber daya alam rotan yang bersifat 

Alami, tidak memproduksikan bahan sintesis, Sehingga kerajinan 
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anyaman  rotan mampu berdaya   saing dengan produk luar dan dapat 

menunjukan identitasnya sebagai produk yang kreatif dan terbilang unik. 

2. Mengembangkan  produk kerajinan rotan yang bersifat unik di kawasan  

Kabupaten Majalengka, dilihat kerajinan rotan termasuk salah satu 

ekonomi kreatif yang tergolong industri kreatif berbahan dasar alami, 

sehingga pemerintah perlu mendukung atau memonitoring perkembangan 

industri kerajinan anyaman rotan karena dapat menambah pendapatan 

daerah Kabupaten Majalengaka dilihat dari sektor industri kreatif seperti 

halnya anyaman rotan yang berpotensial sebagai industri yang unggul di 

kawasan kabupaten Majalengka. 

3. Pemerintah tetap melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia atau 

pengrajin rotan di Kabupaten Majalengka yang berlimpah  sehingga 

menjadi lebih  terampil, dan memiliki daya kreatifitas yang tinggi, 

dikarenakan tidak semua wilayah Indonesia mampu mengelola sumber 

daya alam rotan. Pelatihan juga tidak harus berupa dari sisi menganyam 

namun dapat dari segi sisi pelatihan  bahasa bagi pengusaha-pengusaha 

skala mengengah dan kecil  karena buyer kerajinan anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka mayoritas berasal dari luar negeri. 

b. Matriks Internal Eksternal 

Matriks Internal-Eksternal Sentra kerajinan anyaman rotan di Kabupaten 

Majalengka bedasarkan dua dimensi kunci, yakni  nilai total Faktor internal yang 

terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang diletakkan pada posisi sumbu X, serta 

nilai faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang diletakkan 
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pada posisi sumbu Y. Jumlah skor keseluruhan faktor internal adalah  sebesar  2, 

73 sedangkan jumlah skor keseluruhan faktor eksternal adalah 2,99 .Sehingga 

dapat digambarkan pada matriks Internal dan Eksternal sebagai berikut : 

    

 

     

                  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

                        Sumber : Hasil Olah Data Penelitian 

 

Gambar 5.6 

Matriks Internal-Eksternal 

Sentra Industri Anyaman Rotan 

 

Bedasarkan hasil dari matriks IE, sumbu x dan y menempati kelas V. 

Strategi yang dihasilkan adalah strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal 

atau stabilitas (tidak ada perubahan terhadap laba). Strategi pertumbuhan melalui 

integrasi horizontal adalah salah satu strategi pertumbuhan yang dapat dilakukan 

dengan memperluas lini produk, atau membangun di lokasi lain yang memiliki 

I 

Pertumbuhan 

 

II 

Pertumbuhan 

 

III 

Penciutan 

 

        IV 

Stabilitas 

 

V 

Pertumbuhan 

Stabilitas 

 

 

VI 

Penciutan 

 

 

VII 

Pertumbuhan  

 

VIII 

Pertumbuhan 

 

IX 

Likuidasi 

 

KUAT 
3,0-4,0 

 

RATA-RATA 
2,0-2,99 

LEMAH 
1,0-1,99 

TINGGI 
3,0-4,0 

 

MENENGAH 
2,0-2,99 

RENDAH 
1,0-1,99 

2,73 

2,99 



83 

 

tujuan meningkatkan jenis produk dan jasa, kemudian perusahaan yang berada di 

kelas V dapat melakukan perluasan pasar, fasilitas produksi maupun teknologi, 

dan  joint venture dengan perusahaan lain yang sama (Rangkuti, 2014).   Hasil 

matriks pada tabel diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenida 

tahun 2012 terkait industri kecil rotan di Kota Padang. Sehingga, Strategi yang 

dapat diterapkan bagi pengusaha di sentra Industri anyaman rotan Kabupaten 

Majalengka adalah : 

1. Memperluas Pasar 

Dalam memperluas pasar, pengusaha skala besar di Desa Leuwilaja 

memperluas usaha kerajinan anyaman rotan di daerah-daerah lokasi yang 

strategis. Untuk dapat menambah pihak buyer. 

2. Pengembangan produk  

Produk  kerajinan anyaman rotan yang harus ditingkatkan atau dengan 

melakukan  inovasi produk kerajinan anyaman rotan setiap waktu agar tidak 

ada kejenuhan dalam pasar, misalnya melakukan kolaborasi bahan baku rotan 

dengan bahan sumber daya alam lainnya. 

3. Joint venture dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sama 

Dalam sistem Joint venture, uni-unit usaha kerajinan anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka bisa bekerjasama dengan unit usaha kerajinan 

anyaman rotan lainnya dan membuka usaha kerajinan anyaman rotan di 

wilayah lain, meskipun pemiliknya bersaudara.  

4. Meningkatkan pelayanan terhadap pihak Buyer dengan cara membiarkan 

pihak buyer berkreasi sendiri mengenai produk kerajinan yang dinginkan 
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sehingga dapat dijadikan sebagai  bahan tambahan inovasi bagi perngusaha 

sentra industri kerajinan anyaman rotan di kabupaten Majalengka. 

3. Tahap Keputusan ( Decision Stage) 

 QSPM ( Quantitative Strategies Planning Matriks) 

QSPM merupakan  matriks yang dapat menentukan strategis  yang paling tepat 

bedasarkan beberapa strategi alternatif yang telah diajukan. Setelah melakukan 

analisis SWOT dan analisis IE dapat diketahui strategi alternatif yang 

digunakan untuk pengembangan dan peningkatan daya saing sebagai berikut: 
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Tabel 5.8 

Analisis QSPM  

Sentra Industri Anyaman Rotan Di Kabupaten Majalengka 

 

 

No Faktor Strategis Bobot 

Pengembangan 

Produk 

Memperluas 

Pasar 

AS TAS AS TAS 

 Kekuatan 

1. Memiliki tenaga kerja 

yang ahli 

0,1080 3 0,3240 4 0,4320 

2. Menghasilkan produk 

kerajinan anyaman yang 

terbuat dari bahan rotan 

alami 

0,1070 4 0,4280 4 0,4280 

3. Kerajinan ayaman rotan 

merupakan salah satu 

produk kerajinan yang 

unik di kawasan 

Kabupaten Majalengka. 

0,1080 4 0,4320 1 0,1080 

4. Memiliki sumber daya 

manusia yang melimpah. 
0,0951 4 0,3804 1 0,0951 

5. Pemerintah kabupaten 

Majalengka memberikan 

pelatihan khusus pada 

pengrajin anyaman rotan. 

0,0671 3 0,2013 1 0,0671 

6. Pengusaha industri 

kerajinan anyaman rotan 

selalu melakukan 

promosi melalui mulut 

ke mulut, pameran, 

pameran bahkan media 

sosial. 

0,0994 3 0,2982 4 0,3976 

 Kelemahan 

1. Kabupaten Majalengka 

tidak memiliki bahan 

baku rotan. 

0,0657 -   - - - 

2. Modal merupakan salah 

satu faktor penghambat 

industri kerajinan 

anyaman rotan di 

kabuaten Majalengka 

0,0461 4 0,1844 4 0,1844 

3. Pemerintah kabupaten 

Majalengka kurang 

mendukung wiraswasta 

kecil di Kabupaten 

Majalengka dari segi 

finansial. 

0,0733 4 0,2932 3 0,2199 
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Lanjutan tabel 5.8 

4. Perendaman rotan membuat 

polusi udara  berupa bau 

tidak sedap sehingga 

mengganggu masyarakat 

sekitar. 

0,0723 - - - - 

5. Kreatifitas anyaman rotan 

di Kabupaten Majalengka 

masih kalah jauh 

dibandingkan daerah lain 

yang membuat kerajinan 

rotan. 

0,0923 4 0,3692 4 0,3692 

6 Tidak ada asosiasi di 

wilayah Kabupaten 

Majalengka. 

0,0657 3 0,1917 4 0,2628 

 Peluang 

1. 

Produk kerajinan anyaman 

rotan Kabupaten 

Majalengka diminati warga 

negara asing 

0,1111 

 

4 0,4444 1 0,1111 

2. 

Kerajinan anyaman rotan 

mampu berdaya saing 

dengan produk luar dilihat 

dari produk yang kreatif dan 

terbilang unik 

0,1034 - - - - 

3. 

Kerajinan anyaman rotan 

termasuk kedalam ekonomi 

kreatif. 

 

0,0985 3 0,2955 1 0,0985 

4. 
Tidak semua wilayah di 

Indonesia mampu 

mengelola komoditas rotan 

0,1016 4 0,4064 1 0,1016 

5. 

Jenis rotan kubu grey 

merupakan jenis rotan di 

sentra indusri kerajinan 

Kabupaten Majalengka 

yang paling diminati warga 

negara asing 

0,1034 4 0,4136 4 0,4136 

6. 

Sentra industri anyaman 

rotan di Kabupaten 

Majalengka membuat 

kerajinan dari berbagai 

jenis bahan rotan dan bahan 

alami lainnya. 

0,1043 4 0,4172 3 0,3129 
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Lanjutan Tabel 5.8 

   Sumber : Hasil Olah Data Penelitian  

 Bedasarkan tabel 5.8, Strategi yang dipertimbangkan sebagai strategi 

bersaing anyaman rotan di Kabupaten Majalengka adalah strategi pengembangan 

produk dan strategi perluasan pasar. Masing-masing mendapatkan Total 

Actractivenness Skor (TAS) yang berbeda diantaraya untuk TAS pengembangan 

produk memiliki skor 6,1499 sementara untuk penetrasi pasar memiliki skor 

3,9030. Dilihat dari kedua skor strategi tersebut, maka strategi yang tepat 

diterapkan untuk sentra industri kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka 

adalah strategi pengembangan produk. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi 

yang dimana pemanfaatan sumber daya alam rotan dapat meningkatkan 

perkembangan industri kreatif di Kabupaten Majalengka  dengan cara penerapan 

inovasi dan modifikasi produk kerajinan melalui pemanfaat sumber daya alam lain 

 Ancaman 

1. Minimnya sumber daya 

manusia yang berminat 

untuk mempelajari tehnik 

pembuatan kerajianan 

anyaman rotan. 

0,0688 4 

 

0,2752 

 

1 0,0688 

2. Pemerintah Ekspor bahan 

baku rotan saja 

0,0472 4 0,1888 1 0,0472 

3. 

Adanya barang pengganti 

berupa barang berbahan 

plastik yang lebih kuat 

dibandingkan rotan . 

0,0845 3 0,2535 1 0,0845 

4. 
Harga bahan baku yang 

meningkat menambah 

biaya produksi rotan. 

0,0454 4 0,1816 1 0,0454 

5. Langkanya bahan baku  

rotan kubu 

0,0553 3 0,1659 1 0,0553 

6. 
Harga kerajinan rotan di 

daerah lain yang lebih 

murah 

0,0764 - - - - 

 Jumlah Total Actractive 

Scores 
  6,1499  3,9030 
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dan yang dikolaborasikan  dengan bahan pokok rotan sehingga dapat lebih menarik 

minat buyer  produk kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka dan produk 

kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka memiliki nilai  daya saing yang 

tinggi di tengah pasar global MEA dan ACFTA. 
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3. Product Life Cycle (PLC) 

Daur hidup produk ( product life cycle ) dapat dikategorikan menjadi 4 fase 

dengan kharakteristik yang berbeda.  4 tahap tersebut antara lain: 

1. tahap perkenalan (introduction) 

2. pertumbuhan (growth) 

3. kedewasaan (maturity) 

4. kemunduran  ( Decline). 

 Dalam penelitian ini, PLC digunakan untuk mengetahui posisi 

produk kerajinan anyaman rotan selama siklus hidupnya yang 

menggambarkan peluang, tantangan, dan ancaman yang dihadapi .  Untuk 

membuat diagram PLC penulis menggunakan sistem market volume yang 

ditunjukkan dalam unit penjualan. Sehingga data yang diambil adalah rata-

rata data penjualan pengusaha kerajinan anyaman rota skala besar dengan 

jangka waktu selama 33 bulan  (2014-2016)  yang ditunjukkan dalam gambar 

sebagai berikut: 

 

 

   

   

(a) Grafik Penjualan Anyaman Rotan                      (b) PLC Kerajinan Anyamn Rotan 

 

Gambar  5.7 

  Product Life Cycle (PLC) Kerajinan Anyaman Rotan 
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Bedasarkan gambar 5.2, dalam rentang waktu 33 bulan jumlah unit produksi 

kerajinan anyaman rotan sentra industri Kabupaten Majalengka  mengalami fase 

Decline (penurunan)  Sehingga  dapat diidentifikasi bahwa produk kerajinan 

anyaman rotan memiliki volume penjualan menurun, tingkat perubahan  volume 

penjualan  negatif dan posisi laba dalam kerugian. Grafik penjualan kerajinan 

anyaman rotan pada fase ini semakin bergerak kearah penurunan. Penurunan ini 

bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 

1. Perubahan selera pasar 

          Terdapatnya penurunan permintaan terhadap kerajinan anyaman 

rotan. Bedasarkan observasi, pengusaha kerajinan anyaman rotan di 

Kabupaten Majalengka kurang melakukan inovasi produk untuk menambah  

minat pasar, dikarenakan input yang digunakan stagnan hanya sebatas 

bahan baku rotan saja dan tidak memanfatkan sumber daya  natural fiber  

seperti halnya sabut kelapa, pelepah pisang, biji mahoni, eceng gondok yang 

dapat dikolaborasikan dengan bahan pokok utama yakni sumber daya alam 

rotan.Selain itu, Persaingan dengan Negara Malaysia, Vietnam dan China 

kerap terjadi dilihat dari produk yang dihasilkan oleh kedua negara tersebut 

jauh lebih murah, serta proses treatment rotan yang lebih baik dan jauh lebih 

menarik minat pihak buyer dibandingkan dengan rotan yang dihasilkan 

dalam Negeri salah satunya kerajinan anyaman rotan yang berasal dari 

Kabupaten Majalengka itu sendiri. 
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2. Produk subtitusi diterima konsumen  

        Adanya produk yang berbahan tahan lama dibandingkan dengan 

produk kerajinan yang terbuat dari bahan rotan, produk yang terbuat dari 

bahan sintetis lebih kuat dibandingkan dengan rotan, dan ketika ancaman bagi 

produk kerajinan tersebut terjadi seperti adanya kelangkaan bahan baku 

karena sumber daya alam rotan bersifat terbatas, masih terdapatnya produk 

kerajinan lain yang dapat menggantikan produk kerajinan yang terbuat dari 

rotan itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri. Permasalahan kelangkaan bahan baku dan naiknya harga bahan 

baku dapat menjadi salah satu dampak mengapa produksi rotan di Kabupaten 

Majalengka mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia telah membuat 

pelarangan ekspor bahan  baku pada tahun 2012, namun masih terdapatnya 

impor bahan mentah rotan secara ilegal bagi Negara Malaysia, Thailand,  

Singapur dan China.  

   3. Perubahan teknologi.  

           Kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalegka  100 persen 

berbahan alamiah dan tidak menggunakan teknologi apapun untuk 

membentuknya, kerajinan rotan termasuk kedalam kategori handmade dan 

hal tersebut menjadikan keunikan tersendiri bagi kerajinan ini. Namun 

teknologi yang bersifat sederhana dan hanya menggunakan tangan sajalah 

membuat kreasi anyaman rotan bersifat stagnan. 
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2. SDM yang menurun 

            Untuk melakukan pengayaman dibutuhkan skill agar anyaman rotan 

di Kabupaten Majalengka terlihat apik, namun sampai saat ini generasi 

sumber daya manusia semakin berkurang dikarenakan lebih memilih berkerja 

di tempat dengan teknologi modern dan canggih  dibandingkan menganyam 

rotan yang jauh lebih sulit dan bersifat manual. 

3. Persaingan harga 

          Industri rotan di Kabupaten Majalengka telah memasuki ranah 

Internasional serta bersaing secara ketat dengan negara China dan Viet Nam 

yang menhasilkan produk anyaman rotan dengan memberi harga jauh lebih 

murah sehingga diminati para buyer. Hal tersebut bedasarkan wawancara 

dengan pihak eksportir: 

“Untuk rotan negara kita bersaing secara ketat dengan Viet Nam yang mampu 

memasang harga murah meskipun produk yang dihasilkan sama, namun 

kekurangan mereka adalah dari sumber daya alam yang tidak cukup” 
  (Wawancara,10 November 2016 ) 

 

Maka dari itu strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh pengusaha    

kerajinan anyaman rotan di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut 

(Tjiptono, 2008): 

1. Memodifikasi produk atau mencari penggunaan/ manfaat baru pada 

produk kerajinan anyaman rotan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara  

modifikasi kerajinan anyaman rotan dari waktu ke waktu  misalnya dengan 

menyatukan sumber daya anyaman rotan sebagai pondasi utama bahan 

kerajinan diapadukan dengan natural fiber  lainnya seperti sabut kelapa, 

bambu, eceng gondok,akar, pelepah pisang, biji mahoni dan lainnya.   
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2. Mencari pasar baru. Hal ini dapat dilakukan oleh pengusaha kerajinan 

anyaman rotan di Kabupaten Majalengka untuk melakukan pengembangan 

pasar apabila ingin mencapai target penjualan kerajinan anyama rotan. 

3. Tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian 

industri dapat diatasi. 

4. Mengurangi investasi perusahaaan secara selektif dengan cara 

meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah 

investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih bersifat 

menguntungkan.  

5. Harvesting strategy, hal ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga 

kerajinan anyaman rotan atau menekan biaya produksi meskipun pada 

akhirnya output kerajinan tidak masksimal. 

6. Meninggalkan bisnis tersebut atau menjual asset perusahaan dapat 

dilakukan apabila industri  kerajinan anyaman rotan sudah mencapai titik 

tahap decline tingkat akhir atau sudah memasuki kawasan grafik negatif. 

 


