
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Obyek Penelitian 

Berbagai pendapat mengatakan bahwa industrialisasi merupakan suatu 

keharusan bagi setiap bangsa yang ingin maju. Bahkan maju mundurnya suatu 

bangsa biasanya diukur dengan keberhasilannya dalam melaksanakan proses 

industrialisasi. Negara Indonesia memerlukan industrialisasi untuk bisa 

tumbuh dan berkembang secara cepat, karena dalam proses industrialisasi 

tersebut akan mendukung atas usaha pencapaian pemerataan hasil 

pembangunan. Salah satu industrialisasi tersebut adalah insdustri kecil. 

Industri kecil merupakan faktor utama dalam pengembangan ekonomi daerah.  

Pada sisi yang lain keberadaan industri kecil menjadi sektor usaha 

yang menjadi tumpuan dan mampu menyerap banyak tenaga kerja di 

Indonesia. Biaya produksi rendah, tetapi produk yang dihasilkan memberikan 

nilai tambah bagi perekonomian. Kemampuan spesifik dalam mengelola usaha 

yang dijalani dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang 

terjadi. Modalnya kecil tidak terlalu besar. Modal untuk memulai dan merintis 

usaha yang dikelola kebanyakan dari para pemilik, selain itu tidak terlalu 

tergantung pada pinjaman modal dari perbankan. Sektor industri kecil 

merupakan salah satu bentuk strategi alternatif untuk mendukung 

pengembangan perekonomian dalam pembangunan jangka panjang di 

Indonesia. Pada konteks yang lebih luas keberadaan akan industri kecil dapat 



memberikan sumbangan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan 

pembangunan nasional. 

Bagi pemilik industri kecil upaya peningkatan pendapatan para tenaga 

kerja merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai, hal tersebut dikarenakan 

pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja secara langsung mempengaruhi 

minat untuk bekerja pada sektor tersebut.  Kenyataan tersebut menjadi penting 

untuk dilakukan suatu analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan para tenaga kerja pada sektor industri kecil. Berdasarkan latar 

belakang di atas, perlu adanya analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan tenaga kerja,  dengan judul: ”ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN 

PENGUSAHA PADA INDUSTRI KECIL KERIPIK TEMPE 

KELURAHAN SANAN KOTA MALANG” 

B.  Perumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

1 Apakah faktor-faktor lama usaha, nilai produksi dan modal/ investasi 

berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha pada industri kecil keripik 

tempe Sanan di Kota Malang? 

2 Faktor apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pendapatan 

pengusaha pada industri kecil keripik tempe Sanan di Kota Malang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 



a. Untuk mengetahui faktor-faktor lama usaha, nilai produksi dan modal/ 

investasi berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha pada industri kecil 

keripik tempe Sanan di Kota Malang. 

b. Untuk mengetahui Faktor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

pendapatan pengusaha pada industri kecil keripik tempe Sanan di Kota 

Malang 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi industri kecil, dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam 

rangka melakukan peningkatan perkembangan berdasarkan analisis 

pendapatan tenaga kerja pada industri kecil keripik tempe Sanan di Kota 

Malang. 

b. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi untuk 

penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 

 


