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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah pembangunan ekonomi di indonesia adalah berusaha menciptakan

struktur ekonomi yang seimbang yaitu adanya kemampuan dan kekuatan industri

yang maju, didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

Terciptanya kondisi ini menuntut kerja keras dari pemerintah dan rakyat. Sektor

industri merupakan sektor yang mendapat perhatian dalam setiap pelaksanaan

pembangunan di negara-nagara berkembang.

Pembangunan sektor indrustri diarahkan pada peningkatan kemajuan dan

kemandirian perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat, memperkokoh

struktur ekonomi nasional dan mendorong pengembangan wilayah dan juga

pemerataan hasil-hasil pembangunan. Industri rumah tangga sebagai ’’industri

kecil” di pedesaan dapat dianggap sebagai respon terhadap berbagai perubahan

struktur ekonomi pedesaan. Pada saat penyempitan lahan terjadi dimana-mana dan

kesempatan kerja semakin terbatas, industri rumah tangga kemudian memberikan

alternatif pekerjaan dan pendapatan sebagai tambahan yang diperoleh dari sektor

pertanian (Dahroni,1997).

Dalam tulisan ini penulis diarahkan pada sektor industri kecil yang ada di

Kabupaten Tuban khususnya industri Batik Tulis Klasik dimana dalam industri
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kecil tersebut sangat berperan bagi masyarakat di sekitar Kabupaten Tuban yaitu

antarannya sumber pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Bagi

Indonesia, peranan sektor industri kecil saat ini telah menjadi sektor andalan dalam

suatu pembangunan daerah, hal ini terbukti sektor industri menunjukan

peningkatan semakin besar dipercaturan ekonomi nasional, tidak terkecuali di

Kabupaten Tuban. Dari sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Dalam kasus di Kabupaen Tuban, industri di daerah ini terbagi menjadi industri

kecil dan industri menengah, industri kecil formal dan industri kecil non formal.

Kabupaten Tuban memiliki beberapa komoditi unggulan industri kecil dan

menengah. Komoditi unggulan tersebut ditetapkan berdasarkan banyaknya unit

usaha dan tenaga kerja yang diserap, di Kabupaten Tuban jenis potensi yang besar

ada tiga industri yaitu Batik Tulis, Tenun Gedog, Batik Gedog sebagai pendapatan

daerah yang paling besar. Dari data tahun 2011 tentang jumlah unit usaha, jumlah

tenaga kerja (orang), dan jumlah nilai investasi (rupiah), jenis komoditi Tenun

Gedog mencapai 315 unit usaha, dan Batik Gedog mencapai 84 unit usaha,

sedangkan Batik Tulis ada 475 unit usaha. (Sumber : Dinas Perekonomian dan

Pariwisata Kabupaten Tuban, 2011)

Dalam kasus di Kabupaten Tuban, industri di daerah ini terbagi menjadi

industri kecil dan industri menengah, industri kecil formal dan industri kecil non

formal. Hal ini dapat dilihat data dari jumlah serapan tenaga kerja dan nilai

produksi, Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Dinas Perekonomian

dan Pariwisata Kabupaten Tuban, pada tahun 2011 terdapat 483 unit industri kecil

dan menengah yang bersifat formal dan 15.207 unit industri kecil dan menengah
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yang bersifat informal atau sekitar 97% dari populasi industri kecil dan menengah

yang ada. Sedangkan industri besarnya hanya terdapat 4 unit. (Dinas

perekonomian dan pariwisata Kabupaten Tuban, 2011)

Daerah Kerek Kabupaten Tuban merupakan daerah yang sudah dikenal

msyarakat luas sebagai daerah kerajinan batik tulis dan tenun tulis gedog baik

dilakukan turun temurun maupun usaha yang diawali dari diri sendiri. Dalam

penelitian ini membahas pengaruh produktsi usaha pengarajin batik tulis klasik

terhadap tingkat pendapatan pengusaha batik tulis klasik di Desa Margorejo,

kecamatan Kerek Kabupaten Tuban di Industri kecil menengah ‘IKM”.

Kondisi desa Margorejo yang gersang dan kurang cocok untuk pertanian

mendorong sebagian masyarakatnya menekuni bidang lain di luar pertanian salah

satunya adalah membatik. Sejak dulu desa Margorejo memang dikenal sebagai

pusat penghasil batik tulis klasik terbesar di wilayah  Kabupaten Tuban. Sebagai

suatu industri, maka dalam proses produksi perlu diperhatikan hal-hal seperti bahan

baku, alat dan teknik produksi serta tenaga kerja. Untuk bahan baku, sesuai dengan

bidang usahanya yaitu pembatikan maka bahan baku utama yang diperlukan adalah

kain, yang ditunjang oleh bahan baku lainnya. Seperti lilin atau malam, zat warna

dan mbabar. Bahan baku kain disesuaikan dengan jenis produk yang dihasilkan

misalnya kain gedog, sutra, mori dan katun. Kain tersebut bisa dibeli dari para

penenun baik yang terdapat di desa Margorejo sendiri maupun desa tetangga

seperti desa Gaji, Jerorejo, Gedungrejo dan Karanglo. Bahkan bisa juga kain

tersebut didatangkan dari luar wilayah Kerek seperti Tambakboyo. Sedangkan

bahan baku penolongnya dapat dibeli di toko langganan mereka yang menyedia-
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kan perlengkapan membatik. Proses produksi batik tulis klasik dipengaruhi oleh

bahan baku, alat dan teknik produksi serta tenaga kerja, umumya dalam industri

kecil, perekrutan tenaga kerja didasarkan pada lingkungan keluarga. Alasan penulis

ini memilih industri Batik tulis klasik, dikerenakan dari banyak industri di

Kabupaten Tuban adalah industri Batik tulis klasik, dan di desa Margorejo sendiri

terdapat 28 industri batik tulis klasik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis perlu untuk mengkaji

penelitian tentang PENGARUH MODAL DAN TENAGA KERJA USAHA

PENGRAJIN BATIK TULIS KLASIK TERHADAP TINGKAT PRODUKSI

(Studi Pada Industri Kecil Menengah “ IKM “ Batik Tulis Klasik di Desa

Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban).

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan

masalah yaitu sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi produksi pengrajin batik tulis klasik di

Kabupaten Tuban, khususnya di Desa Margorejo Kecamatan Kerek?

2. Seberapa besar tingkat produksi industri pengrajin Batik Tulis klasik di

Kabupaten Tuban, khususnya di Desa Margorejo Kecamatan Kerek?

3. Upaya kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan Batik Tulis Klasik di

Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban?
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1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan mengarah kepada permasalahan yang dihadapi maka

pembahasan dibatasi pada pengaruh modal dan tenaga kerja usaha industri kecil

menengah terhadap produksi industri pengrajin batik tulis klasik di Desa

Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin

dicapai oleh penulis adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi industri Batik

Tulis klasik di Desa Margorejo, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

2. Mengetahui pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap tingkat produksi

industri batik tulis klasik di Desa Margorejo, Kecamatam Kerek, Kabupaten

Tuban.

3. Mengetahui kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan Batik Tulis Klasik

di Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya Batik Tulis Klasik

supaya berpengaruh positif terhadap penghasilan IKM Batik Tulis Klasik

yang ada di Desa Mergorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban
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2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk peneliti

selanjutnya dan sumbangan pemikiran terhadap Industri Kecil Menengah

(IKM) khususnya Batik Tulis Klasik yang ada di Daerah Kerek Kabupaten

Tuban supaya bisa lebih meningkatkan produksinya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat

yaitu:

 Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi industri-industri kecil

menengah lainya dalam upaya meningkatkan hasil produksinya

 Dapat digunakan sebagai bahan pelengkap untuk mendukung kegiatan

dalam rangka penelitian yang ada kaitannya dengan industri kecil

menengah.


