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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

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.  

Sektor industri kecil seperti kebanyakan pengalaman di Negara maju 

memiliki peluang besar sebagai sektor tulang punggung dalam 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 
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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 kebanyakan 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.  

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat menopang sektor 

industri yang lain dalam menunjang pertumbuhan perekonomian regional 

maupun nasional. Produk industrial selalu memiliki pertukaran yang tinggi atau 

lebih menguntungkan dan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar 

dibandingkan produk-produk sektor yang lainnya. Hal ini disebabkan karena 

sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu 

memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakaianya (Dumairy, 

1996: 227).  

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) tahun 2010, di 

Kabupaten Mojokerto terdapat 177 industri besar dan sedang dengan jumlah 

tenaga kerja sebanyak 32.329 orang, jumlah usaha kecil dan menengah 

berjumlah kurang lebih 1.295 perusahaan, dan jumlah usaha mikro sebanyak 

32.160 perusahaan. Salah satu produk industri kecil yang menjadi unggulan di 

Kabupaten Mojokerto adalah industri kecil sepatu. Kabupaten Mojokerto 
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merupakan salah satu penghasil komoditas sepatu yang cukup besar dan 

potensial, sehingga perlu dikembangkan secara optimal. 

Banyaknya unit usaha kecil di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 

tidak begitu saja dapat diandalkan untuk menjadi komoditas unggulan. 

Berbagai masalah muncul yang tidak bisa begitu saja diselesaikan tanpa 

campur tangan pihak lain. Salah satu masalahnya adalah jumlah output 

produksi yang kecil yang otomatis mempengaruhi pendapatan pengusaha 

sepatu. Pendapatan yang kecil ini tidak lepas dari sedikitnya modal yang 

digunakan untuk dapat menghasilkan output dalam jumlah besar. Modal 

merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi karena pada 

umumnya ketidaklancaran aktifitas produksi lebih banyak disebabkan kurang 

tersedianya modal. Modal adalah faktor produksi khusus karena merupakan 

faktor produksi buatan yang merupakan input dan otput dari suatu 

perekonomian menyatakan bahwa modal dan pendapatan mempunyai 

hubungan yang sangat erat. 

Berdasarkan kondisi penelitian ini penulis fokus memilih obyek industri 

kecil menengah sepatu, dikarenakan dari banyak industri di Kabupaten 

Mojokerto khususnya di Kecamatan Sooko adalah industri sepatu yang sangat 

penting sebagai obyek sasaran pembangunan potensi ekonomi daerah secara 

intensif untuk memacu pertumbuhan tingkat pendapatan perkapita dan potensi 

ekonomi unggulan regional yang harus diprioritaskan sebagai sasaran strategi 

dalam memformulasikan kebijakan oleh pihak Pemerintah Jawa Timur maupun 
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Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya untuk meningkatkan 

penyediaan lapangan pekerjaan.  

Selanjutnya kondisi perkembangan tingkat pendapatan pada beberapa 

sampel yang dijadikan sebagai indikator dalam penelitian, untuk masing-

masing industri kecil menengah (IKM) sepatu di Kecamatan Sooko, Kabupaten 

Mojokerto pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 yang dapat dilihat pada 

sajian Tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Tingkat Pendapatan IKM Sepatu Di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2013 (Dalam %) 

 
Sumber: Diolah dari Data Primer IKM Kec. Sooko, Kab.Mojokerto, 2014. 

Berdasarkan pada uraian Tabel 1.1 diatas yang menunjukkan 

perkembangan tingkat pendapatan industri kecil menengah (IKM) sepatu di 

Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari 20 obyek industri 

kecil menengah (IKM) dengan nilai rata-rata perkembangan tingkat pendapatan 

mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 SABAR-SUBUR 12.83 19.02 17.65 47.89 20.18 27.27 24.14

2 ANJANI JAYA 48.73 34.32 41.50 -0.48 13.33 9.39 24.46

3 LANCAR JAYA 10.48 21.26 12.99 14.38 28.52 12.24 16.65

4 ARIF IRWANTO 21.60 21.05 41.12 11.68 8.51 -2.90 16.84

5 BUDI JAYA 32.07 50.35 10.61 -2.97 36.22 -25.23 16.84

6 PUSPA UTAMA 19.26 12.48 42.45 17.30 -10.49 36.19 19.53

7 SANDAL JAYA 37.70 53.33 16.77 30.21 20.51 -6.78 25.29

8 SANDAL OKE 70.30 27.74 10.03 6.13 35.94 -2.64 24.58

9 UD. BAROKAH 47.00 24.35 9.06 8.66 20.89 27.11 22.85

10 CITRA USAHA 40.64 -2.97 49.21 26.86 27.88 2.79 24.07

11 SUKAWIT JAYA 75.61 34.12 15.20 4.23 2.70 20.63 25.41

12 MITRA JAYA 48.34 14.79 29.71 8.70 38.05 19.26 26.47

13 SUPRI JAYA 33.54 27.88 32.14 18.11 42.96 15.80 28.41

14 RIN'S JAYA 17.22 29.14 22.51 17.73 13.73 36.13 22.74

15 YUPITA 21.01 35.84 31.41 24.39 29.67 23.82 27.69

16 ABADI 4.20 47.52 32.34 -19.67 -11.06 74.11 21.24

17 BLAIR 12.98 71.89 19.50 10.96 -9.09 36.30 23.76

18 UD. LANCAR JAYA 25.97 17.53 16.62 55.55 -16.43 31.15 21.73

19 EXELLENT 31.48 56.15 -5.40 -9.79 71.49 13.16 26.18

20 RR STAR 36.09 83.22 -26.43 9.33 65.40 11.22 29.81

Nama IKM
Tahun

Average

Perkembangan Tingkat Pendapatan Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Sepatu di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2013

No
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Dimana pada tahun 2008 yang mencapai perkembangan tingkat 

pendapatan dengan nilai tertinggi dicapai oleh SANDAL OKE sebesar 70,30% 

dan nilai terendah dicapai oleh Abadi sebesar 4,20%. Untuk tahun 2009 

perkembangan tingkat pendapatan dengan nilai tertinggi dicapai oleh RR 

STAR sebesar 83,22% dan nilai terendah dicapai oleh CITRA USAHA sebesar 

-2,97%. Selanjutnya pada tahun 2010 CITRA USAHA meningkat secara 

drastis dengan hingga mencapai nilai perkembangan tertinggi sebesar 49,21% 

dan untuk nilai perkembangan terendah dicapai oleh RR STAR dengan nilai 

sebesar -26,43%. 

Perkembangan tingkat pendapatan pada tahun 2011 yang mencapai 

perkembangan tingkat pendapatan dengan nilai tertinggi dicapai oleh UD 

LANCAR JAYA sebesar 55,55% dan nilai terendah dicapai oleh Abadi sebesar 

-19,67%. Untuk tahun 2012 perkembangan tingkat pendapatan dengan nilai 

tertinggi dicapai oleh EXELLENT sebesar 71,49% dan nilai terendah dicapai 

oleh UD LANCAR JAYA sebesar -16,43%. Selanjutnya pada tahun 2013 

ABADI meningkat secara drastis dengan hingga mencapai nilai perkembangan 

tertinggi sebesar 74,11% dan untuk nilai perkembangan terendah dicapai oleh 

BUDI JAYA dengan nilai sebesar -25,23%.  

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir untuk nilai rata-rata 

perkembangan tingkat pendapatan tertinggi masih didominasi oleh SUPRI 

JAYA dengan mencapai angka sebesar 28,41% dan untuk nilai rata-rata 

perkembangan tingkat pendapatan terendah dicapai oleh LANCAR JAYA 

sebesar 16,65%. Maka dari itu rata-rata perkembangan tingkat pendapatan dari 
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20 obyek industri kecil menengah (IKM) Sepatu di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan pada sajian Gambar 1.1 dibawah ini. 

Gambar 1.1 

Rata-rata Perkembangan Tingkat Pendapatan IKM Sepatu Di Kecamatan 

Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2013 

 
Sumber: Diolah dari Data Primer IKM Kec. Sooko, Kab.Mojokerto, 2014. 

Maka berdasarkan dari subtansi latar belakang diatas, oleh karena itu 

secara spesifik akan dibahas dan ditinjau dengan empiris mengenai penelitian 

ini dengan judul “(Analisis Pengaruh Modal Kerja Dan Tenaga Kerja 

Terhadap Pendapatan Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Sepatu Di 

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Terkait dengan hal ini, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

diformulasikan suatu rumusan masalah dalam penelitian. Dengan 

memperhatikan latar belakang diatas tentang pentingnya Penelitian tentang 
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industri kecil menengah (IKM) sepatu di Kecamatan Sooko, Kabupaten 

Mojokerto pada Wilayah Provinsi Jawa Timur, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam Penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar tingkat pendapatan pada industri kecil menengah (IKM) 

sepatu di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto? 

2. Bagaimana pengaruh modal kerja dan tenaga kerja terhadap tingkat 

pendapatan pada industri kecil menengah (IKM) sepatu di Kecamatan 

Sooko Kabupaten Mojokerto? 

C. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian lebih terarah dan terfokus dari permasalahan yang ada 

maka pada penelitian ini penulis hanya mendiskripsikan tingkat pendapatan 

dan menganalisis pengaruh modal kerja dan tenaga kerja terhadap tingkat 

pendapatan industri kecil menengah (IKM) sepatu di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Mojokerto pada Wilayah Provinsi Jawa Timur yang difokuskan dan 

hanya akan mengambil sampel dengan mengidentifikasi pada 20 obyek 

pengrajin atau produsen pada industri kecil menengah (IKM) sepatu dari 

keseluruhan populasi pengrajin atau produsen dalam penelitian untuk pengrajin 

atau produsen sepatu pada Kecamatan Sooko di Kabupaten Mojokerto mulai 

dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013. 
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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. Mendeskripsikan tingkat pendapatan industri kecil menengah (IKM) 

sepatu di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. 

2. Menganalisis pengaruh modal kerja dan tenaga kerja terhadap tingkat 

pendapatan pada industri kecil menengah (IKM) sepatu di Kecamatan 

Sooko Kabupaten Mojokerto. 

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 Mojokerto 

1) Sebagai kontribusi pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan strategi dan sasaran untuk mereftifikasi 

dalam implementasi perencanaan pembangunan perekonomian pada 

sektor industri maupun dalam hal penentuan sasaran formulasi 

kebijakan alternatif dalam mengembangkan pembangunan pada sektor 

industri regional ataupun nasional, serta meningkatkan koordinasi 

urgensi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan prinsip good 

governance dan good goverment birokrasi secara proaktif. 
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2) Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 

dan Instansi terkait dalam strategi penyusunan perencanaan dan 

kebijakan dalam peningkatan pembangunan Home Industry atau 

industri kecil menengah (IKM). 

b. Bagi Pengrajin atau Produsen Sepatu 

Dari hasil penelitian tentang tingkat pendapatan industri kecil 

menengah (IKM) sepatu di Kecamatan Sooko pada Kabupaten 

Mojokerto dapat dijadikan sebagai masukkan dan bahan acuan informasi 

oleh pengrajin atau produsen yang dapat berguna bagi perkembangan 

industri sepatu dan sebagai informasi dalam upaya untuk meningkatkan 

tingkat pendapatan pengrajin atau produsen industri sepatu di Kabupaten 

Mojokerto wilayah Provinsi Jawa Timur. 

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 modal kerja dan tenaga kerja 

terhadap tingkat pendapatan pada sektor industri kecil menengah (IKM) 

sebagai indikator evaluasi maupun strategi sasaran target implementasi 

dalam program pembangunan pada sektor industri bagi Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto maupun Pemerintah Daerah lainnya. 

 


