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Penulisan ini merupakan jenis penelitian diskriptif kuantitatif yang menggambarkan 
keadaan di Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan, dengan judul: Peranan Home 
Industri Kerajinan Sepatu Kulit Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kelurahan 
Selosari, Kabupaten Magetan . 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat sosial dan ekonomi tenaga kerja 
pada home industri kerajinan sepatu kulit, ditinjau dari tingkat pendidikan, umur, upah 
atau gaji dan tanggungan keluarga. Serta untuk mengetahui seberapa besar Penyerapan 
Tenaga Kerja (TPK) yang ada pada sektor home industri kerajinan sepatu kulit. 
Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi yaitu suatu 
metode mencari atau mengumpulkan data dengan jalan mencatat secara cermat dan 
sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, interview yaitu tanya jawab secara 
langsung antara peneliti dengan responden untuk melengkapi data yang diperlukan, 
quisioner yaitu pengumpulan data dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan 
kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan serta dokumentasi yaitu 
proses untuk memperoleh data dengan jalan mengumpulkan data, mencatat, merekam 
data yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu yang berhubungan 
dengan penelitian. 
Tehnik analisa data yang digunakan yang pertama adalah tehnik analisa data bersifat 
diskriptif kuantitatif dengan menyajikan tabel-tabel tentang data yang telah didapat, baik 
berupa tabel tunggal maupun tabulasi silang, serta yang kedua adalah dengan menghitung 
tingkat TPK-nya dengan membagi jumlah tenaga kerja yang ada pada home industri 
kerajinan sepatu kulit dengan jumlah angkatan kerja di Kelurahan Selosari dikalikan 100 
%. 
Dari hasil perhitungan diatas didapatkan penyerapan tenaga kerja yang mengalami 
peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2002-2003 mengalani penurunan 
menjadi 4,15 % dan pada tahun 2003-2004 mengalami peningkatan menjadi 6,51 %. 
Sedangkan pada tahun 2005 TPk-nya mengalami penurunan menjadi 3,26 %. 
Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembinaan 
dan pengembangan home industri kerajinan sepatu kulit di Kelurahan Selosari Kabupaten 
Magetan, masih perlu ditingkatkan agar dapat menambah nilai jual demi meningkatkan 
pendapatan.   


