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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan sektor industri secara nasional diarahkan untuk mendorong 

terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh yang meliputi aspek 

perubahan ekonomi. (Soekartawi, 1991) Fokus perhatian pembangunan sektor 

ekonomi dirasa perlu diberikan pada sub sektor industri kecil dan kerajinan yang 

memiliki potensi dan peranan penting. Keberadaannya yang sebagian besar di 

daerah pedesaan tentunya menjadikan industri kecil dan kerajinan ini memberikan 

sumbangan bagi daerahnya.  

Tingkat perkembangan sektor industri di Indonesia masih relative rendah. 

Namun disadari bahwa pengembangan industri kecil bukan saja penting bagi 

suatu jalur ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi juga sebagai suatu 

unsur pokok dari seluruh struktur industri di Indonesia yang dengan investasi kecil 

dapat berproduksi secara efektif serta dapat pula menyerap tenga kerja. Peranan 

yang cukup penting dan strategi dari industri kecil ini dalam perekonomian sangat 

erat kaitannya dengan sifat-sifat dasar dari industri kecil itu sendiri (Tambunan, 

1999), yaitu: pertama, industri kecil pada umumnya bersifat sangat local labour 

intensive, artinya bahwa industri kecil itu sangat mengandalkan  pada penggunaan 

tenaga kerja yang berasal dari sekitarnya (tenaga kerja local). Kedua, industri 

kecil sangat intensif dalam pemakaian sumber-sumber alam local. Ketiga, industri 

kecil banyak dijumpai di daerah pedesaan. Keempat, sebagian besar industri kecil 
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sangat erat hubungannya dengan sektor pertanian. Kelima, sebagian besar industri 

kecil membuat barang-barang konsumsi dan industri untuk memenuhi kebutuhan 

pasar local dengan tingkat harga yang terjangkau terutama bagi kalangan 

masyarakat  yang berpenghasilan menengah ke bawah.  

Dalam rencana pengembangan terutama di bidang industri, tujuan yang 

dikembangkan lebih dititik beratkan pada usaha peningkatan produksi yang 

optimal. Upaya seperti ini tentu berlandaskan pada cita-cita untuk mampu 

mewujudkan tujuan-tujuan: 

1. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja 

2. Mempertahankan posisi Indonesia di mata dunia internasional 

3. Mengurangi ketergantungan Indonesia pada luar negeri 

4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri 

5. Memanfaatkan prospek yang baik dalam komoditi 

6. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta pemerataan 

kegiatan. 

Menurut C. Supartomo dan Edi Rusdiyanto, (2001) pendapatan pada 

sektor informal khususnya pendapatan home industri sangat heterogen dan 

berkaitan erat dengan jenis barang yang diperdagangkan serta modal yang dimiliki 

oleh pedagang tersebut. 

Disini Henry Simons mendefinisikan pendapatan secara luas yang 

dipengaruhi oleh transfer, pendapatan dari harta kekayaan yang dimiliki dan 

pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan. Dengan demikian berarti bahwa 
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pendapatan seseorang berasal dari berbagai sumber yang diperoleh melalui 

pengorbanan sumber-sumber produktif. 

Menurut Poerwadarminta (1986) yang dimaksud dengan pendapatan 

adalah: 

a. Hasil pencaharian (usaha dan sebagainya). 

b. Suatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainya yang sedianya belum ada). 

Opak gambir merupakan produksi pangan ringan oleh sebuah usaha 

rumahan yang memperkerjakan para ibu rumah tangga di daerah sekitar 

kecamatan Wlingi kabupaten Blitar. Akan tetapi tidak semua desa di kecamatan 

wlingi ini memproduksi olahan ini, padahal bahan baku pembuatannya sangat 

mudah dijangkau dan harganya juga terjangkau. Berdasarkan hasil observasi hasil 

olahan opak gambir ini sangat diminati oleh warga di kota Blitar dan orang di luar 

kota Blitar yang melewati jalur ini. Banyaknya para peminat opak ini, tidak heran 

jika di desa Sendung kecamatan Wlingi ini selalu memproduksi dengan jumlah 

yang banyak. Opak gambir dijadikan sebagai olahan makanan ringan khas dari 

Blitar. 

Jenis opak gambir ini sudah mulai dipasarkan di berbagai tempat dalam 

hal ini UMKM Wlingi ini melakukan pendekatan dengan berbagai pihak yang 

terkait dengan hasil produksi untuk dipasarkan di berbagai instansi pemerintah, 

swasta serta pasar baik tradisional maupun pasar modern, sehingga masyarakat 

gampang mendapatkan olahan tersebut. Home industri ini merupakan industri 

olahan yang sedikit karyawan yang diambil dari masyarakat setempat karena 

tujuan usaha ini untuk memberdayakan ibu-ibu PKK agar mereka mengasah 
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kemampuan yang mereka miliki serta mengembangkan keterampilan yang ada. 

Secara umum masalah-masalah yang menjadi kendala dalam 

pengembangan home industri  adalah  tingkat pendapatan yang mana keuntungan 

yang didapat sedikit. Perkembangan home industri juga ditandai oleh beberapa 

ciri yang telah menjadi bersifat klasik yaitu : permodalan yang terbatas, skala 

pemasaran yang relatif sempit, manajemen yang tidak teratur, kualitas 

sumberdaya manusia, bahan baku, dan produk yang relatif rendah, serta 

penggunaan teknologi yang juga rendah. Akan tetapi, masalah utama yang 

dihadapi oleh home industri dalam perekonomian Indonesia adalah masalah yang 

bersifat struktural, yakni home industri beroperasi dalam lingkungan dan struktur 

usaha yang tidak adil dan diskriminatif. (Hubeis, 2009: 4) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu adanya perumusan masalah 

agar dapat dicari pemecahannya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan 

permasalahan yang layak untuk dikaji sebagai berikut: “Seberapa besar tingkat 

pendapatan home industri opak  gambir di desa Sendung kecamatan Wlingi 

kabupaten Blitar?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak melebar dan keluar dari topik 

yang sedang diteliti, maka penelitian ini dibatasi oleh home industri opak gambir 

yang ada di desa Sendung kecamatan Wlingi kabupaten Blitar.  
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: “Untuk mengkaji 

pendapatan home industri opak gambir yang ada di desa Sendung kecamatan 

Wlingi kabupaten Blitar.” 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan pada pemerintah untuk dapat 

dipertimbangkan lebih lanjut mengenai perekonomian masyarakat beserta 

program-program dan kebijakan-kebijakan di masa mendatang demi 

terwujudnya pembangunan di bidang ekonomi. 

b. Sebagai bahan literature bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian 

mengenai produksi home industri opak gambir. 


