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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Industrialisasi merupakan akar pokok dan subtansialnya suatu 

pembangunan daerah dan nasional yang bertujuan untuk membangun suatu 

aspek perekonomian masyarakat yang maju dan mandiri serta sejahtera. Selain 

berperan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

semakin tinggi dan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat yang sinergi, 

juga dapat berperan untuk menciptakan kesempatan lapangan usaha serta untuk 

memperluas lapangan kerja guna mendorong pembangunan daerah, selain itu 

dapat mengentaskan dan mengurangi kemiskinan serta dapat meningkatkan 

pemerataan pendapatan perkapita bagi masyarakat. 

Sektor industri kecil merupakan salah satu bentuk strategi alternatif 

untuk mendukung pengembangan perekonomian dalam pembangunan jangka 

panjang di Indonesia. Peran kontribusi terhadap pemerataan dan kesempatan 

kerja bagi masyarakat serta 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 penting yang harus terus dikaji, 

disempurnakan dan ditingkatkan agar penangananya lebih efektif. Secara 

khusus hal tersebut ditujukan kepada upaya untuk mengoptimalkan pembinaan 

dalam rangka pengembangan industri kecil.  
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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 dan 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 sanggup 

bertahan pada generasi yang berikutnya, hal tersebut dikarenakan kebayakan 

terjadi kegagalan itu karena adanya salah mengurus dan lemahnya 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. 

Paradigma yang menjadi permasalahan disparitas pada sektor industri 

adalah secara umum industri yang besar memiliki modal besar dan teknologi 

canggih yang akan lebih mudah berkembang dibanding dengan industri kecil 

yang hanya memiliki modal kecil dan teknologi yang terbatas. Oleh karena itu, 

agar industri kecil dapat berkembang, maka hendaknya dilakukan kerja sama 

antara industri kecil, menengah dan besar. Usaha kerja sama yang dilakukan 

baik sesama industri kecil, menengah dan besar harus tetap diintregasikan 

secara tepat guna agar semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena sektor 

industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan 

manfaat marginal yang tinggi kepada pemakaianya (Dumairy, 1996: 227).  
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Sejalan dengan perkembangan yang dicapai industri kecil di Kabupaten 

Gresik telah mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini 

tercemin dalam peningkatan jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, 

nilai produksi dan nilai tambah yang dihasilkan serta semakin berkembangnya 

jenis dan produk industri kecil di daerah ini. Usaha dibidang industri kecil, 

dimana dalam obyek penelitian ini adalah pengrajin terbang (bisa juga disebut 

dengan Rebana) di Kabupaten Gresik, didorong untuk dapat berperan sebagai 

kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian industri 

usaha kecil dan mengembangkan pendapatan produktifitas produksi terbang. 

Industri kecil terbang ini rata-rata 1 industri mampu menyerap 5-15 tenaga 

kerja, sedangkan industri kecil terbang di Kecamatan Bungah ini sekarang 

sudah mencapai lebih dari 36 industri terbang. (Sumber: “GRESIK, 

KOMPAS.com”, 2013). 

Perkembangan Potensi jumlah pengrajin industri kecil yang termasuk 

dalam kategori usaha kecil menengah di Kecamatan Bungah wilayah 

Kabupaten Gresik ini sudah berlangsung lama sehingga sebagian besar 

keahlian dalam membuat terbang ini diperoleh secara turun temurun. 

Peningkatan kemampuan dan keterampilan para pengusaha industri kecil 

terbang ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, menginggat pesatnya 

pertumbuhan dan perkembangan usaha industri kecil ini yang akhirnya 

menimbulkan persaingan yang tajam, baik dari segi pemasaran maupun dari 

kualitas barang dengan kepemilikan modal yang sangat relatif dan sistem 

pengolahan usahanya masih tradisional (manual).  
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Meningkatkan peranan industri kecil tidak saja sangat penting dilihat 

dari aspek industri yang bersangkutan, akan tetapi juga sangat penting ditinjau 

dari aspek sosial ekonomi, karena pada umumnya industri kecil tersebut adalah 

bersifat padat karya, maksudnya banyak tenaga kerja. Kualitas dari karyawan 

sendiri juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan kerja, motifasi kerja, 

mental dan kemampuan fisik karyawan yang bersangkutan. Dalam 

Pembangunan pada industri kecil di Kabupaten Gresik merupakan salah satu 

alternatif memenuhi pembangunan potensi sektor industri secara umum, yang 

nantinya diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam hal pemerataan 

tenaga kerja maupun perluasan kesempatan kerja.  

Pada sektor industri kecil yang ada di Kabupaten Gresik khususnya 

industri rebana, dimana dalam industri kecil tersebut sangat berperan penting 

bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi disekitar Kabupaten Gresik yaitu seperti meningkatkan sumber 

pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Bagi indonesia, peranan 

sektor industri kecil saat ini telah menjadi sektor andalan dalam memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, hal ini terbukti sektor 

industri menunjukkan peningkatan yang semakin besar dalam ekonomi 

nasional, tidak terkecuali atau hanya di Kabupaten Gresik. Daerah Kecamatan 

Bungah di Kabupaten Gresik merupakan daerah yang sudah dikenal oleh 

masyarakat luas sebagai daerah kerajinan dan produsen rebana yang tercipta 

secara turun temurun maupun usaha yang diawali oleh diri sendiri.  
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Selanjutnya kondisi perkembangan tingkat pendapatan pada beberapa 

sampel yang dijadikan sebagai indikator dalam penelitian, untuk masing-

masing Usaha Kecil Menengah (UKM) “Rebana” Desa Bungah, Kecamatan 

Bungah di Kabupaten Gresik pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang 

dapat dilihat pada sajian Tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Tingkat Pendapatan UKM Rebana  

Desa Bungah, Kecamatan Bungah Di Kabupaten Gresik  

Tahun 2007-2012 (Dalam %) 

 
Sumber: Diolah dari Data Primer UKM Desa Bungah, 2013. 

Berdasarkan pada uraian Tabel 1.1 diatas yang menunjukkan 

perkembangan tingkat pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) rebana di 

Desa Bungah, Kecamatan Bungah yang terdiri dari 11 obyek Usaha Kecil 

Menengah (UKM) dengan nilai rata-rata dari tahun 2007 sampai dengan tahun 

2012. Dimana pada tahun 2007 yang mencapai perkembangan tingkat 

pendapatan dengan nilai tertinggi dicapai oleh UD AMR sebesar 66,46% dan 

nilai terendah dicapai oleh Armada sebesar 22,80%. Untuk tahun 2008 

perkembangan tingkat pendapatan dengan nilai tertinggi dicapai oleh H.Abdoel 

Malik sebesar 76,69% dan nilai terendah dicapai oleh UD AMR sebesar 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Mantab 26.48 26.67 99.57 9.37 0.45 5.87 28.07

2 Achil Hand Drums 56.52 59.26 75.08 1.47 12.78 36.94 40.34

3 Rebana 51.04 41.82 80.60 -5.79 10.23 33.22 35.19

4 Karim Rebana 40.73 56.28 56.60 -7.35 -0.99 39.27 30.76

5 Muslim Produsen 55.31 55.86 55.80 -19.27 0.64 65.48 35.64

6 UD AMR 66.46 26.26 447.72 -73.50 41.68 -0.48 84.69

7 H. Abdoel Malik 40.39 76.69 32.45 49.20 -17.61 31.15 35.38

8 Alfiah Rebana 24.59 42.37 63.62 -14.71 13.02 41.93 28.47

9 Putra Jaya 35.02 34.01 48.76 -4.80 21.47 34.08 28.09

10 Habib Jakfar Musik 56.78 34.59 80.19 -7.39 55.03 -9.07 35.02

11 Armada 22.80 51.39 59.96 11.68 -12.01 15.73 24.92

Perkembangan Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rebana Jenis Al-Banjari di 

Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik Tahun 2007-2012

No
Tahun

AverageNama UKM
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26,26%. Selanjutnya pada tahun 2009 UD AMR meningkat secara drastis 

dengan mencapai nilai perkembangan tertinggi sebesar 447,72% dan untuk 

nilai perkembangan terendah dicapai oleh H.Abdoel Malik sebesar 32,45%. 

Perkembangan tingkat pendapatan pada tahun 2010 keseluruhan UKM 

terjadi penurunan secara signifikan sampai pada tahun 2011 dan mulai 

meningkat lagi pada tahun 2012. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir nilai 

rata-rata perkembangan tingkat pendapatan tertinggi masih didominasi oleh 

UD AMR dengan mencapai angka sebesar 84,69% dan untuk nilai rata-rata 

perkembangan tingkat pendapatan terendah dicapai oleh Armada sebesar 

24,92%. Maka dari itu perkembangan tingkat pendapatan dari 11 obyek usaha 

kecil menengah (UKM) rebana Desa Bungah, Kecamatan Bungah di 

Kabupaten Gresik dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 dibawah ini. 

Gambar 1.1 

Perkembangan Tingkat Pendapatan UKM Rebana 

Desa Bungah, Kecamatan Bungah Di Kabupaten Gresik  

Tahun 2007-2012 

 
Sumber: Diolah dari Data Primer UKM Desa Bungah, 2013. 
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Bertitik tolak dari subtansi latar belakang diatas, maka secara spesifik 

akan dibahas dan ditinjau secara empiris mengenai penelitian ini dengan judul 

“Analisis Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) “Rebana” 

Desa Bungah, Kecamatan Bungah Di Kabupaten Gresik”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan latar belakang diatas tentang pentingnya 

Penelitian tentang tingkat pendapatan usaha kecil menengah (UKM) Rebana di 

Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik Wilayah Provinsi Jawa 

Timur, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar tingkat pendapatan usaha kecil menengah (UKM) rebana di 

desa bungah, kecamatan bungah, kabupaten gresik? 

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja dan modal kerja terhadap tingkat 

pendapatan usaha kecil menengah (UKM) rebana di desa bungah, 

kecamatan bungah, kabupaten gresik? 

C. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian lebih terarah dan terfokus dari permasalahan yang ada 

maka pada penelitian ini penulis hanya mendiskripsikan besarnya tingkat 

pendapatan dan menganalisis pengaruh tenaga kerja dan modal kerja terhadap 

tingkat pendapatan usaha kecil menengah (UKM) rebana yang terdapat pada 

Desa Bungah, Kecamatan Bungah di Kabupaten Gresik Wilayah Provinsi Jawa 

Timur yang difokuskan dan hanya akan mengambil sampel dengan 

mengidentifikasi pada 11 obyek pengrajin atau produsen pada usaha kecil 

menengah (UKM) rebana jenis Al-Banjari dari keseluruhan populasi pengrajin 
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atau produsen untuk berbagai jenis rebana dalam penelitian pada Desa Bungah, 

Kecamatan Bungah di Kabupaten Gresik mulai dari tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2012. 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian yang mengacu dari substansi isi dan 

rumusan masalah penelitian. Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Mendiskripsikan besarnya tingkat pendapatan usaha kecil menengah 

(UKM) rebana di desa bungah, kecamatan bungah, kabupaten gresik. 

2) Menganalisis pengaruh tenaga kerja dan modal kerja terhadap tingkat 

pendapatan usaha kecil menengah (UKM) rebana di desa bungah, 

kecamatan bungah, kabupaten gresik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian 

yang berguna bagi lembaga pemerintah, instansi yang dijadikan objek 

penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun 

kegunaan (manfaat) penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik 

Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan Instansi terkait dalam strategi penyusunan perencanaan 

dan kebijakan dalam peningkatan pembangunan Home Industry atau 

usaha kecil menengah (UKM). 
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b. Bagi Pengrajin atau Produsen Rebana/Terbang 

Dari hasil penelitian tentang tingkat pendapatan usaha kecil 

menengah (UKM) pada Desa Bungah, Kecamatan Bungah di Kabupaten 

Gresik dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan acuan informasi oleh 

pengrajin atau produsen yang dapat berguna bagi perkembangan industri 

rebana dan sebagai informasi dalam upaya untuk meningkatkan tingkat 

pendapatan pengrajin atau produsen industri rebana di Kabupaten Gresik. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai 

salah satu acuan atau referenci dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya yang akan dilakukan dan orientasikan sehubungan dengan 

penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan seberapa besar tingkat 

pendapatan dan menganalisis pengaruh tenaga kerja dan modal kerja 

terhadap tingkat pendapatan pada sektor usaha kecil menengah (UKM) 

sebagai indikator evaluasi maupun strategi sasaran target implementasi 

dalsm program pembangunan pada sektor industri bagi Pemerintah 

Kabupaten Gresik maupun Pemerintah Daerah lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


