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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini bisa diukur oleh 

maraknya pembangunan pusat perdagangan. Keberadaan pusat perdagangan 

merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di 

suatu wilayah. Menurut bentuk fisik, pusat perdagangan dibagi menjadi dua 

yaitu pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Dari sisi kepentingan 

ekonomi,semakin meningkatnya jumlah pusat perdagangan, baik yang 

tradisional maupun modern mendorong terciptanya peluang kerja bagi banyak 

orang. Mulai dari jasa tenaga satuan pengamanan, penjaga toko, pengantar 

barang, cleaning service, hingga jasa transportasi. Ini berarti kehadiran pusat 

perdagangan ikut serta dalam mengentaskan masalah pengangguran dan 

kemiskinan (Agung, 2010). Namun dari sisi sosial, keberadaan pasar modern 

dapat mengancam para pedagang pasar tradisional yang merupakan golongan 

ekonomi menengah kebawah. 

Pembangunan nasional yang kini sedang dilaksanakan oleh pemerintah 

bersama dengan rakyat pada dasarnya ditinjau untuk mempertinggi tingkat 

kesejahteraan masyarakat baik secara lahiriah maupun batiniah. Salah satu 

masalah yang kini telah dihadapi oleh pemerintah adalah ketenagakerjaan. 

Masalah ini sebenarnya merupakan suatu rangkaian mata rantai dari masa-

masa sebelumnya, dimana masalah ini terkait dengan masalah-masalah 
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kependudukan dan karakteristiknya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, 

mempersulit untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat disetiap 

sektor karena akan mengakibatkan tekanan pada sektor penyediaan fasilitas 

pada masing-masing bidang kehidupan semakin tinggi pertumbuhan penduduk 

semakin besar pula usaha yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Bahkan usaha yang lebih besar akan dibutuhkan bilamana 

pemerataanya ingin dicapai.    

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, 

bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana aman, tertib dan dinamis serta 

dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka pemerintah harus dapat 

memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada serta seluruh potensi 

yang ada secara maksimal dan jujur.  

Sektor industri kecil merupakan salah satu bentuk strategi alternatif 

untuk mendukung pengembangan perekonomian dalam pembangunan jangka 

panjang di Indonesia. Perannya terhadap pemerataan dan kesempatan kerja 

bagi masyarakat serta sumbangsih terhadap penerimaan devisa telah 

membuktikan bahwa usaha kecil tidak hanya aktif namun produktif. Pada 

konteks yang lebih luas keberadaan akan industri kecil dapat memberikan 

sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan pembangunan nasional. Dewasa 

ini pembinaan dan pengembangan industri kecil merupakan topik yang harus 
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terus dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif. 

Secara khusus hal ini tersebut ditujukan kepada upaya untuk mengoptimalkan 

pembinaan dalam rangka pengembangan industri kecil. 

Sektor industri kecil seperti kebanyakan pengalaman di Negara maju 

memiliki peluang besar sebagai sektor tulang punggung perekonomian, dan 

mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan menggunakan teknologi 

yang semakin maju dan canggih. Dalam upaya peningkatan produktivitas 

sektor industri kecil ini maka diperlukan usaha-usaha dalam rangka 

mendukung perkembangannya, hal tersebut mengingat bahwa sektor ini 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian suatu bangsa.  

Secara sederhana dapat dikemukakan secara ringkas tentang faktor-

faktor dan kendala yang harus dihadapi dalam mengelola dan menjalankan 

suatu industri kecil. Banyak perusahaan kecil didirikan dan ternyata sebagian 

besar menemui kebuntuan, macet atau gagal. Banyak perusahaan kecil yang 

mulanya sukses justru macet ketika hendak beranjak besar dan gagal setelah 

besar. Sebagian lagi dapat dikatakan sukses, namun jarang yang bertahan pada 

generasi yang berikutnya, hal tersebut dikarenakan kebanyakan terjadi 

kegagalan itu karena adanya salah mengurus dan manajemen yang diterapkan. 

Dengan demikian sukses tidaknya  suatu usaha pada dasarnya tidak tergantung 

pada besar kecilnya ukuran usaha, tetapi lebih dipengaruhi oleh bagaimana 

kemampuan para pemilik untuk mengelolanya. Salah satu indikator yang 

menilai kesuksesan tersebut yaitu dengan mengetahui tingkat pendapatan yang 

dihasilkan. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) menempati posisi yang strategis untuk mempercepat perubahan 

struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, serta sebagai 

wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen. 

Pengembangan UMKM  merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan 

memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia, 

khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan 

kemiskinan, mempercepat pemulihan ekonomi, serta memperkuat landasan 

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi 

kerakyatan. Dimana ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai kegiatan 

ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia dan pada 

umumnya terdiri atas pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah dalam 

rangka mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. 

Pengrajin sandal di Desa Juritan Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten 

Mojokerto merupakan salah satu industri kecil yang dalam aktivitasnya 

menghasilkan produk sandal dengan berbagai motif yang kemudian dipasarkan 

di pusat perkulakan sandal di Kabupaten Mojokerto yaitu tepatnya di 

Kecamatan Trowulan. Apabila dibandingkan dengan sektor industri yang lain 

menunjukkan bahwa produk industri sandal merupakan sektor industri 

unggulan yang terdapat di Kabupaten Mojokerto. Produk unggulan Kabupaten 

Mojokerto yang terbagi beberapa sektor industri disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1 

Produk Unggulan Kabupaten Mojokerto 

No. Sektor Kecamatan 

1 Industri Sandal Kecamatan Prajurit Kulon 

Kecamatan Trowulan 

Kecamatan Pungging 

Kecamatan Puri 

2 Industri Telur Asin Kecamatan Mojosari 

Kecamatan Bangsal 

3 Industri Kerupuk Rambak Kecamatan Trowulan 

Kecamatan Bangsal 

4 Kerajinan Cor Kuningan Kecamatan Trowulan 

5 Kerajinan Tas dan Dompet Kecamatan Sooko 

Kecamatan Pungging 

Kecamatan Jetis 

6 Kerajinan Bambu Kecamatan Gondang 

Kecamatan Jetis 

Kecamatan Trowulan 

7 Kerajinan Perak Kecamatan Gedeg 

Kecamatan Kemlagi 

Sumber: http://www.mojokertokab.go.id/ 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sektor industri sandal 

merupakan sektor unggulan di wilayah Kabupaten Mojokerto, hal tersebut 

ditunjukkan dengan banyaknya sektor industri sandal di wilayah kecamatan 

yaitu sebanyak empat kecamatan yang merupakan jumlah terbanyak. Apabila 

dikaitkan dengan kondisi industri di Kabupaten Mojokerto menunjukkan 

bahwa sektor industri sandal juga merupakan sektor unggulan di wilayah 

propinsi Jawa Timur. 
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Kondisi itu menunjukkan bahwa sektor alas kaki atau sandal benar-

benar merupakan sektor unggulan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dalam 

aktivitas operasionalnya atau usaha yang dilakukan selama ini terkait secara 

langsung dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pengrajin 

sehingga secara langsung mempengaruhi jumlah pendapatan yang dimiliki oleh 

masing-masing pengrajin, dan jumlah pendapatan yang dimiliki oleh para 

pengrajin tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka judul 

penelitian yang di ambil yaitu: “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pengrajin Sandal (Studi Kasus Di 

Desa Juritan Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto).  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor  yang meliputi penggunaan tenaga kerja, lama usaha, 

jumlah produksi dan modal secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pendapatan pengrajin sandal di Desa Juritan Kecamatan 

Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto? 

2. Apakah faktor-faktor  yang meliputi penggunaan tenaga kerja, lama usaha, 

jumlah produksi dan modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pendapatan pengrajin sandal di Desa Juritan Kecamatan Prajurit 

Kulon Kabupaten Mojokerto? 
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C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan suatu pemagaran terhadap materi yang 

hendak dibahas, dengan tujuan agar pembahasan tersebut mengena pada inti 

persoalan yang sesuai dengan keinginan penulis, dengan adanya pembatasan 

masalah yang jelas akan dapat terhindar dari adanya salah persepsi antara 

penulis dan pembaca dalam menginterprestasikan materi yang telah penulis 

pilih ini, adapun pembatasan masalah dari materi tersebut di atas adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilaksanakan di pengrajin sandal Desa Juritan Kecamatan 

Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto. Alasan peneliti memilih lokasi 

tersebut karena pengrajin sandal merupakan sentra industri pengrajin sandal 

yang paling diunggulkan di Kabupaten Mojokerto. 

2. Variabel yang diteliti hanya meliputi tenaga kerja, lama usaha, jumlah 

produksi dan modal. 

 
D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, lama usaha, jumlah produksi 

dan modal secara simultan terhadap tingkat pendapatan pengrajin sandal di 

Desa Juritan Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto. 

2. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, lama usaha, jumlah produksi 

dan modal secara parsial terhadap tingkat pendapatan pengrajin sandal di 

Desa Juritan Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Produsen:  

Sebagai bahan masukan bagi pengusaha home industry sandal atau 

informasi kepada home industry dalam memajukan usahanya. 

2. Bagi Peneliti: 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam 

kajian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan pengrajin sandal di Desa Juritan Kecamatan Prajurit Kulon 

Kabupaten Mojokerto dan juga sebagai referansi kepada pihak lainnya yang 

membutuhkan. 


