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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

          Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi . 

Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan satu jalur 

kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang 

lebih maju maupun taraf  hidup yang lebih bermutu . Menurut Arsyad (Lincolin 

Arsyad, 1997 hal 68) Pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan 

pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya 

sekedar mencapai fisik saja . Dalam usaha percepatan pembangunan ekonomi 

industrialisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah . 

Proses industrialisasi yang dilakukan di Indonesia sejak Pelita I telah 

menimbulkan terjadinya transformasi structural . 

          Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor 

lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan . Dalam bukunya yang di tulis 

oleh Dumairy (Dumairy, 1996 hal 125) Produk-produk industrial selalu memiliki 

"dasar tukar" (term of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta 

menciptakan nilai tambah yang besar dibanding produk-produk sektor lain. 

          Perkembangan dan pertumbuhan secara sektoral mengalami pergeseran . 

Awalnya sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai kontribusi besar . 

Seiring dengan berkembang pesatnya industrialisasi serta didukung kebijakan dari 
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pemerintah dalam mempermudah masuknya modal asing ke Indonesia maka 

sektor manufaktur  mengalami peningkatan sehingga mulai menggeser sektor 

pertanian. Tetapi strategi industrialisasi yang banyak mengandalkan akumulasi 

modal dan teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan dualisme dalam 

proses pembangunan .  

          Fakta menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang modern hidup 

berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisionil dan kurang produktif. 

Dualisme dalam sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan kerajinan 

rumah tangga yang berdampingan dengan industri menengah dan besar (Mudrajat 

Kuncoro, 2007: 361-362) .  

          Industri kecil memiliki peranan yang besar dalam mendorong 

pembangunan di daerah khususnya pedesaan. Pembangunan di daerah tidak 

terlepas dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran 

pembangunan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan aspirasi daerah. 

          Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan jenis 

dan peluang kerja. Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi 

berbagai tantangan baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan 

dan iklim globalisasi, yang akhirnya menuntut tiap-tiap daerah untuk mampu 

bersaing di dalam dan di luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi 

kepada propinsi. kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan pembangunan 
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ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi 

sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

          Untuk mendukung pembangunan tersebut sektor industri menjadi salah satu 

faktor pendukung. Dilihat dari karakteristik sosial ekonomi bangsa Indonesia saat 

ini industri kecil merupakan satu kekuatan dalam mewujudkan pembangunan. 

Apalagi sejak krisis ekonomi tahun 1997, peranan usaha besar menurun drastis 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan karena bahan baku 

impor meningkat secara drastis, biaya cicilan meningkat sebagai akibat dari nilai 

tukar rupiah terhadap dolar menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut 

terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak 

perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang 

tinggi.  

          Kenyataan ini memberi gambaran bahwa industri kecil dan rumah tangga 

pada hakekatnya masih bertahan dalam struktur ekonomi Indonesia dari waktu ke 

waktu dengan berbagai tantangan seperti kekurangan modal, pemasaran, keahlian 

tenaga kerja tetapi masih tetap menunjukkan tingkat perkembangan yang baik. 

Namun dalam perkembangannya, industri kecil masih belum menjalankan fungsi 

dan peranannya secara maksimal karena menghadapi berbagai kendala seperti 

masalah keterbatasan modal, teknik produksi, bahan baku, pemasaran, 

manajemen dan teknologi. Selain itu hambatan yang dihadapi industri kecil 
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adalah keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, 

keterbatasan jaringan kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang 

strategis. 

          Perkembangan industri kecil termasuk industri rumah tangga yang bersifat 

informal merupakan bagian dari perkembangan industri dan ekonomi nasional 

secara keseluruhan. Industri kecil mempunyai peranan yang strategis dalam 

penyediaan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dan salah 

satu yang diharapkan adalah pengembangan industri kecil yang dapat ditempuh 

dengan cara pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. 

          Karena begitu besarnya peranan industri dalam pembangunan maka sektor 

industri perlu dikembangkan untuk mempercepat tujuan pembangunan ekonomi 

sebagai upaya untuk mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak 

utama laju peningkatan pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk meningkatkan 

nilai tambah yang ditujukan untuk memperluas kesempatan berusaha, 

menyediakan barang dan jasa yang bermutu, meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan salah satu yang diharapkan adalah pengembangan industri kecil. 

          Menurut Mudrajat Kuncoro (2007 : 364) : Pengembangan industri kecil 

adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industry 

manufaktur. Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah 

pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya 
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sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada 

gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan. Sejalan 

dengan hal tersebut, maka peran sektor industri pengolahan semakinpenting, 

sehingga sektor industri pengolahan mempunyai peranan sebagai sector 

pemimpin ( Leading Sector ) di sektor industri  secara umum. Keadaan tersebut 

juga berlaku di Kabupaten Bojonegoro. 

          Kabupaten Bojonegoro memiliki banyak potensi usaha yang menjadi 

sumber mata pencarian utama penduduk di sekitarnya. Mulai dari industri 

makanan, industri kerajinan, industri tekstil, dan industri agrobisnisnya semuanya 

berkembang pesat dan menghasilkan produk komoditas yang memiliki nilai jual 

cukup tinggi. Dengan luas wilayah sekitar 230.706 Ha, Kabupaten Bojonegoro 

memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1.176.386 jiwa yang setiap tahunnya 

diperkirakan mengalami peningkatan cukup signifikan.  

          Saat ini sedikitnya terdapat 725 pelaku industry kecil pengolahan kerajinan 

kayu jati yang tersebar di kecamatan kasiman Kabupaten Bojonegoro. Dari 725 

rata-rata pengusaha memiliki tenaga kerja 2-3 orang dengan penghasilan perbulan 

tenaga kerja sudah bisa dikatakan masuk dalam kategori upah minimum regional 

(UMR). 

          Dari hal di atas terdapat beberapa alasan yang kuat menjadi dasar eksistensi 

industri kecil dan rumah tangga dalam perekonomian Indonesia yaitu (Saleh, 

1986:11). 
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1. Sebagian besar populasi industri kecil dan kerajinan berlokasi di pedesaan, 

sehingga bila dikaitkan dengan kenyataan, tenaga kerja yang semakin 

meningkat serta luas tanah garapan pertanian yang semakin sempit,industri 

kecil merupakan salah satu jalan keluar. 

2. Beberapa jenis kegiatan industri kecil dan kerajinan banyak menggunakan 

bahan dari sumber lingkungan terdekat (di samping tingkat upah yang murah) 

memungkinkan biaya produksi dapat ditekan. 

3. Harga jual relatif murah sehingga masyarakat kelas “bawah” atau 

berpendapatan rendah merupakan pangsa pasar potensial yang memberikan 

peluang bagi pengembangan industri kecil. 

4. Tetap adanya permintaan terhadap beberapa jenis komoditi yang tidak 

diproduksi secara maksimal (misalnya batik tulis, anyam-anyaman, beberapa 

barang ukiran, dan lain sebagainya).      

B. Rumusan Masalah 

          Industri kecil mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi 

perekonomian suatu daerah, karena keberadaannya banyak memberikan manfaat 

dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi daerah termasuk 

industry pengolahan kerajinan kayu jati di kecamatan kasiman , maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Seberapa besar pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri kecil pengolahan kayu jati di Kecamatan Kasiman Kabupaten 

Bojonegoro? 

2. Menganalisis besarnya pengaruh total nilai produksi pada penyerapan tenaga 

kerja pada industry kecil pengolahan kerajinan kayu jati di Kecamatan 

Kasiman Kabupaten Bojonegoro.? 

C. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat upah terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industry kecil pengolahan kerajinan kayu jati di Kecamatan 

Kasiman Kabupaten Bojonegoro. 

2. Untuk mengetahui pengaruh total  nilai produksi terhadap penyerapan tenaga 

kerja di indusri kecil pengolahan kerajinan kayu jati di Kecamatan Kasiman 

Kabupaten Bojonegoro. 

D. Manfaat Penelitian 

          Manfaat yang diharapkan agar dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pengambil kebijakan 

terutama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengani masalah 

pengangguran. 

2. Sebagai bahan informasi pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian 

ini. 
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E. Batasan Masalah 

          Pembatasan masalah dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya 

pembahasan masalah, maka penelitian ini dibatasi hanya untuk membahas 

tentang penyerapan tenaga kerja pada industry kecil pengolahan kerajinan 

kayu jati yang ada di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


