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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang 

adalah untuk memperkuat perekonomian nasional, memperluas lapangan 

kerja, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi 

disparitas antar daerah dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Salah 

satu usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah pembangunan 

di sektor wirausaha yang merupakan usaha jangka panjang untuk memperbaiki 

struktur ekonomi dan menyeimbangkan antara wirausaha dan pertanian. 

Tenaga kerja sebagai sumber daya aktif merupakan salah satu faktor 

penting bagi kelancaran suatu proses produksi dalam suatu industri atau 

organisasi. Keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya, 

seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang 

baik agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan 

harapan perusahaan, karena tenaga kerja sekarang merupakan sebagai bentuk 

investasi bukan biaya bagi perusahaannya. Kemampuan tenaga kerja yang 

profesional dan produktif mampu memberikan input positif yang dapat 

menguntungkan bagi perusahaan baik dalam produksinya maupun dalam 

organisasinya. 

Modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering 

kali dihadapi oleh perusahaan, karena hampir semua perhatian untuk 

mengelola modal kerja dan aktiva lancar yang merupakan bagian yang cukup 
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besar dari aktiva. Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk 

membelanjai operasinya sehari-hari, misalnya untuk memberikan persekot 

pembelian bahan mentah, membiayai upah gaji pegawai, dan lain-lain, dimana 

uang atau dana yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali lagi 

masuk dalam perusahaan dalam waktu singkat melalui hasil penjualan 

produksinya. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan 

efisiensi kerjanya sehingga dicapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan 

yaitu mencapai laba yang optimal. 

Motivasi dan pengalaman kerja yang baik dapat juga menunjang 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebab melalui 

adanya dua faktor tersebut akan menciptakan tingkat produktivitas kerja yang 

tinggi sehingga menunjang keberhasilan perusahaan. Sebaliknya jika tingkat 

produktivitas kerja menurun akan menghambat perusahaan tersebut dalam 

mencapai tujuannya. Oleh karena itu perkembangan mutu Sumber Daya 

Manusia semakin penting keberadaannya. Hal ini mengingat bahwa 

perusahaan yang mempekerjakan Sumber Daya Manusia, menginginkan suatu 

hasil dan manfaat yang baik dan dapat mengikuti perubahan dan 

perkembangan yang terjadi dalam perusahaan. Motivasi dan pengalaman kerja 

merupakan hal yang berperan penting dalam meningkatkan suatu efektivitas 

kerja. Karena orang yang mempunyai motivasi dan pengalaman kerja yang 

tinggi akan berusaha dengan sekuat tenaga supaya pekerjaanya dapat berhasil 

dengan sebaik-baiknya, akan membentuk suatu peningkatan produktivitas 

kerja. (Moekijat,1999) 



3 
 

 
 

Pembangunan wirausaha yang dimaksudkan adalah untuk 

meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan penduduk harus sejalan 

dengan pemecahan masalah-masalah lainnya dan sedapat mungkin tidak 

menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Oleh karena itu, potensi berbagai 

daerah dengan segala masalah yang ada pada daerah yang bersangkutan harus 

dintegrasikan sebagai suatu upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan 

daerah yang bersangkutan (Wie, 1998). 

Kewirausahaan adalah usaha untuk memproduksi barang-barang jadi, 

dari bahan baku atau bahan mentah melalui suatu proses penggarapan dalam 

jumlah besar, sehingga barang-barang itu bisa diperoleh dengan harga satuan 

yang serendah mungkin tetapi tetap dengan mutu setinggi mungkin (Agus, 2005). 

Wirausaha di pedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan 

keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata 

pencahariaan pokok sebagian besar masyarakat pedesaan. Karena peran 

industri pedesaan yang demikian, maka pengembangan industri pedesaan 

mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di 

pedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidup masyarakat pedesaan (Mubyarto, 1986). 

Industri/usaha dan perdagangan merupakan kelompok terbesar dari 

aktivitas ekonomi masyarakat, karena merupakan asset potensial guna 

mendorong ekonomi kerakyatan. Bidang ini didominasi 99 persen oleh Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) di mana 30 persen populasi UKM di Indonesia 

berada di Jawa Timur. 
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Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang 

telah banyak mengembangkan industri/usaha kecil, ini dapat dilihat dari 

pertumbuhan jumlah industri/usaha kecil yang meningkat sebesar 146.15 

persen dari tahun 2008 sebanyak 221 industri kecil menjadi 544 industri kecil 

pada tahun 2012. 

Pada PDRB Kota Probolinggo Pada Tahun 2009-2012 menunjukkan 

bahwa Perdagangan, hotel dan Restoran memberikan sumbangan tertinggi 

terhadap perekonomian Kota Probolinggo yaitu sebesar 1732097,46 pada tahun 

2009 dan meningkat dari sampai tahun 2012 sebesar 2669151,60 . Dengan  

demikian sektor perdaganganm hotel dan restoran menjadi sektor yang paling 

tinggi sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota 

Probolinggo. Sektor Pengangkutan dan telekomunikasi yang merupakan sektor 

dominan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian Kota Probolinggo 

sebesar 811694,91 persen di tahun 2012. Sektor industri pengolahan juga 

memberikan sumbangan yang cukup berarti dan terus mengalami kenaikan dari 

tahun 2009 sampai tahun 2012 sebesar 750674,37. 

Produksi industri/usaha kecil di Kota Probolinggo terus mengalami 

peningkatan sebesar 18.49 persen dari tahun 2008 sampai tahun 2012. 

Peningkatan ini tidak sesuai dengan  jumlah tenaga kerja yang terus mengalami 

penurunan dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Peningkatan nilai produksi 

dapat berakibat pada meningkatnya keuntungan yang diperoleh para pengusaha 

sedangkan biaya produksi tidak mengalami kenaikan atau masih tetap sama 

dari tahun ke tahun. Kemungkinan besar penyebab nilai produksi industri kecil 
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di Kota Probolinggo yang cenderung mengalami peningkatan adalah sudah 

optimalnya penggunaan sumber daya atau faktor-faktor produksi. 

Salah satu komoditas unggulan Kota Probolinggo adalah usaha kecil 

mebel. Dimana usaha mebel adalah yang paling banyak unit usahanya dan 

tenaga kerja yang diserap juga tinggi. Di Kota Probolinggo jumlah tenaga kerja 

industri mebel terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 

2012 sebesar 31.17 persen sebesar 435 tenaga kerja. Jumlah mebel di tahun 

2008 sampai tahun 2012 juga mengalami kenaikan jumlah produksi sebesar 

31.17 persen sampai tahun 2012 sebesar 467 buah. Hal yang sama juga terjadi 

pada nilai produksi mebel, nilai produksinya meningkat dari tahun 2008 sampai 

tahun 2012 sebesar 47.55 persen sampai tahun 2012 sebesar 937.000.  

Di pilih Kota Probolinggo karena Kota Probolinggo ini dikenal 

sebagai sentra industri kecil mebel dengan 84 unit usaha dan menyerap 435 

tenaga kerja. Perkembangan industri kecil mebel di Kota Probolinggo di 

dukung oleh tersedianya bahan baku kayu yang ada di sekitar wilayah Kota 

Probolinggo. Selain itu karena adanya keterampilan penduduk dalam membuat 

mebel yang diperoleh secara turun temurun, sehingga sebagian besar 

penduduknya berprofesi sebagai pengrajin mebel. Kegiatan industri kecil 

mebel ini tentunya menyerap tenaga kerja yang banyak dan memberikan 

tambahan pendapatan keluarga bagi penduduk Kota Probolinggo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui dan 

menganalisis : 

1. Apakah modal kerja, jumlah tenaga kerja serta pengalaman kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil produksi mebel di kota 

Probolinggo? 

2. Bagaimana kondisi skala hasil dari usaha kecil mebel di kota Probolinggo? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, untuk memfokuskan 

agar permasalahan tidak melebar maka penulis membatasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Teknologi tidak termasuk variabel independen dalam penelitian ini. 

2. Penelitian ini dibatasi pada objek penelitian yaitu usaha kecil mebel tahun 

2013 di Kota Probolinggo. 

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja, jumlah tenaga kerja serta 

pengalaman tenaga kerja terhadap hasil produksi usaha kecil mebel di kota 

Probolinggo. 

b. Untuk mengetahui skala hasil dari usaha kecil mebel di kota Probolinggo. 
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1.4.2 Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :  

a. Sebagai salah suatu bahan masukan yang bermanfaat bagi kepentingan 

usaha pembinaan dan pengembangan usaha kecil khususnya yang berada 

didaerah penelitian. 

b. Sebagai salah satu sumber acuan ilmiah bagi kepentingan penelitian 

lanjutan dalam kepentingan yang sama atau terkait.      

 

 


