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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era sekarang, pemerintah daerah hendaknya berperan aktif dalam 

program pembangunan daerah. Salah satunya adalah pengembangan ekonomi 

daerah1 yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, 

pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang 

ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar, alih 

ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Tujuan 

utamanya adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi 

masyarakat daerah, sehingga pemerintah harus mampu menaksir potensi sumber 

daya yang ada di daerahnya. 

Pengembangan ekonomi lokal adalah usaha mengoptimalkan sumber daya 

lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi 

masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Ciri utamanya 

adalah menitikberatkan pada kebijakan, mendayagunakan potensi sumber daya 

manusia, institusional, dan fisik setempat. 

Pengembangan ekonomi lokal tidak hanya melibatkan dunia usaha dan 

masyarakat lokal saja, akan tetapi peran dari pemerintah daerah juga sangat 

penting. Catheryn Seckler Hudson (Shafritz & Hyde:1987), Organisasi 
                                                        
1 Kuncoro, Mudrajad. 2012.Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, 
dan Kawasan?. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Empat. Hlm. 185 
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Manajemen Pemerintahan (OMP) dapat diartikan sebagai pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya manusia dan materi berdasarkan kebijakan publik yang 

diarahkan oleh pemerintah pusat dalam organisasi publik dengan menggunakan 

metode kerja, sistem informasi dan koordinasi yang efektif di dalam lingkungan 

publik yang dinamis. Apa saja yang merupakan ruang lingkup kajian Organisasi 

Manajemen Pemerintahan (MOP) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan 

dalam memahami isu-isu yang berkembang di dalamnya. 

Terkait dengan pengembangan ekonomi lokal tersebut, wilayah selatan 

Kabupaten Tulungagung memiliki kondisi topografi yang didominasi oleh 

struktur batuan yang beraneka ragam. Hal ini membuat daerah tersebut kaya akan 

potensi bahan galian golongan C, terutama jenis galian marmer. Batu marmer 

merupakan batu gamping yang berubah karena tekanan dan suhu tinggi di dalam 

kerak bumi. Banyak sekali barang-barang dan perabotan rumah yang dihasilkan 

oleh marmer. Misalnya lantai, dinding, perabotan rumah seperti meja, lampu, 

tempat galon, vas bunga, wastafel, berbagai macam bentuk  hiasan-hiasan seperti 

papan nama, patung, vandel, asbak, dan juga souvenir-souvenir bisa dihasilkan 

oleh marmer, karena warnanya yang mengkilat sehingga menambah barang-

barang itu menjadi indah dan cantik dipandang. 

Potensi ini berkembang menjadi industri marmer yang bermula sejak tahun 
1961 dan berpusat di Desa Besole. Seiring perkembangannya, marmer 
Tulungagung semakin diminati di pasaran domestik maupun internasional. 
Sampai dengan tahun 2004, industri marmer Tulungagung semakin 
berkembang hingga mengenalkan nama Kabupaten Tulungagung sebagai 
Kota Marmer. 
Di kawasan industri marmer ini terdapat sekitar 150 unit usaha yang 
mengusahakan kerajinan ini dengan produksi sekitar 2.250 ton/hari dan 
tenaga kerja 1.000 orang (Litbang Kompas, 2008). Hampir seluruh 
penduduk Desa Besole memiliki keterampilan dalam mengolah batu 
marmer menjadi produk-produk sesuai pesanan. Untuk mengkoordinasi 
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kegiatan industri marmer tersebut, terutama untuk industri kecil, 
dibentuklah Badan Koordinasi Antar desa (BKAD) yang dipelopori oleh 
Pemerintah Desa Besole dengan mengajak Desa Ngentrong dan Desa 
Ngrejo. BKAD tersebut juga bertujuan untuk lebih memajukan potensi 
marmer yang terdapat di ketiga wilayah desa tersebut demi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat lokal kawasan. Kondisi ini berpotensi untuk 
mendukung otonomi daerah yang sesuai dengan sektor utama dalam 
pengembangan ekonomi lokal kawasan2. 
 

Industri batu marmer Kabupaten Tulungagung ini merupakan industri 

berbasis lokal dan tradisional sehingga dalam segi teknologipun beberapa 

pengrajin hanya menggunakan mesin dengan teknologi sederhana yang terkadang 

dikembangkan sendiri oleh mereka berdasarkan kreativitas dengan ilmu teknik 

tentang mesin seadanya yang mereka miliki. Permasalahan yang ada jika dilihat 

dari segi pemerintah, selama ini kontribusi pemerintah tidak terlalu dirasakan bagi 

beberapa pihak, khususnya pengrajin, baik bantuan berupa hal teknis maupun non 

teknis. Kontribusi dalam hal teknis misalnya adalah pelatihan dalam penggunaan 

teknologi serta pembelian teknologi untuk pengrajin. Sedangkan kontribusi non 

teknis misalnya adalah dalam bantuan pemasaran produk. Selain itu, dari segi 

motivasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif juga sangat kurang. (Wajdi, 

2005). 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 11 tahun 

2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa sumber 

daya mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, 

sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, 

bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan sebesar-

                                                        
2Jurnal ITS Graduated.http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-11398-3605100060-
Chapter1.pdf 
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besarnya kesejahteraan rakyat 3 . Penerapan peraturan atau kebijakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan usaha pertambangan, salah 

satunya adalah dengan program pemantauan, penyelidikan dan penelitian. 

Program itu diterapkan dengan tujuan agar para pelaku usaha pertambangan di 

wilayah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan pengelolaan bahan galian hasil 

penambangan secara baik, benar sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, 

melalui proses yang ada, perijinan yang resmi, penambangan yang berdayaguna 

dan berhasilguna untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan 

bagi masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. 

Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengendalikan usaha marmer. 

Strategi merupakan sebuah upaya dan berbeda dengan yang lain untuk mencapai 

tujuan tertentu, dan menurut Stephanie K. Marrus4 strategi didefinisikan sebagai 

suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Terkait dengan industri batu marmer, strategi ini adalah upaya dari 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka pemilihan kebijakan-

kebijakan, pemerintah daerah bersama-sama dengan pemilik usaha melaksanakan 

program-program pengembangan industri dan peningkatan hasil produksi dengan 

mengadakan berbagai macam pelatihan-pelatihan, memperkenalkan produk 

dengan mengikuti pameran, dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. 

                                                        
3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
4Arvie. 2012. Pengertian Strategi. 
Alamat:http://carapedia.com/pengertian_definisi_strategi_info2036.html diakses pada 25-12-2012 
8:45 
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Kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulungagung No 11 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Yang paling utama dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung 

adalah upaya pengembangan terhadap bahan galian dilakukan untuk menciptakan 

pengelolaan sumber daya atau cadangan secara baik, benar, bijaksana, efektif dan 

efisien. Oleh karena itu, program ini menjadi penting diterapkan untuk menjaga 

keseimbangan antara pemanfaatan dan penghematan sumber daya atau cadangan 

bahan galian yang tersedia. 

Akan tetapi pada kenyataannya produksi marmer di Kabupaten 

Tulungagung mengalami penurunan. Saingan produk marmer semakin ketat dan 

juga dari minimnya tingkat konsumen menjadi salah satu kendalanya. Konsumen 

sekarang ini jadi lebih berminat kepada batu alam yang menurutnya mempunyai 

kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan marmer. Terkait menurunnya 

marmer: 

Akan tetapi sejak tahun 2004, kinerja kawasan industri marmer semakin 
menurun. Unit usaha yang masih memproduksi berbagai macam produk 
berbahan baku batu alam ini tinggal 30% dari sekitar 150 unit usaha 
sebelumnya (Kompas, 2006). Pelaku-pelaku rumah tangga yang dulunya 
dapat mengolah bahan baku dalam skala yang lebih kecil, telah berkurang. 
Limbah dari perusahaan besar menjadi tidak potensial karena pelaku 
rumah tangga tersebut tidak mampu lagi mengolahnya. Hal ini tidak 
sebanding dengan potensi marmer yang masih melimpah di Desa Besole, 
yaitu sebesar ± 9.855.000 ton bahan baku marmer yang masih dapat 
dimanfaatkan sampai ± 50 tahun ke depan (Herman, 2005). 

Dalam kondisi saat ini, tahun 2009, pemanfaatan potensi marmer di Desa 
Besole semakin mengalami penurunan. Kinerja kawasan industri marmer 
tidak mampu mengimbangi potensi yang terdapat di dalamnya. 
Pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya mengalami kelesuan dari 
tahun ke tahun. Berdasarkan identifikasi awal yang telah dilakukan, faktor 
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penyebab penurunan tersebut adalah kurangnya inisiasi untuk lebih 
inovatif dalam mengikuti perkembangan permintaan pasar.5 

Fakta lain terkait menurunnya produksi marmer dalam proses 

pengerjaannya yaitu adanya kebijakan pemerintah atas kenaikan harga Bahan 

Bakar Minyak (BBM). 

Dikutip dari Surabaya  Pagi News 2011: Kenaikan Harga  Bahan Bakar 
Minyak  pada saat ini sudah berpengaruh kepada para pengusaha kecil ini. 
Dalam hal ini adalah pada operasional  proses produksinya  para pengrajin 
marmer sangat bergantung pada BBM sebagai sumber tanaga pengolahan, 
seperti halnya pada mesin potong marmer, mesin bubut, dan juga Diesel 
perajang marmer untuk souvenir dan kerajinan yang diproduksi. Jika hal 
ini mengakibatkan kenaikan harga kerajinan marmer tentunya akan 
berdapakan juga tentang penurunan omzet penjualan. 

Terkait dengan permasalahan menurunnya kerajinan atau produksi 

marmer, tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Permasalahan ini sebagian besar terkait dengan faktor internal, yaitu 

pengembangan ide dan kreativitas para pengrajin dan pemilik industri sebagai 

pengelola yang kurang mampu untuk membuat suatu strategi pemasaran yang 

sesuai untuk produknya. Tetapi jika dilihat lebih luas, hal ini berhubungan pula 

dengan faktor–faktor eksternal, meliputi teknologi, konstribusi dari pemerintah, 

dan perbankan. Faktor eksternal ini menjalankan fungsi tertentu yang seharusnya 

berjalan secara sinergis dan saling mendukung dengan faktor internal untuk 

pertumbuhan perekonomian industri kreatif yang semakin baik pada setiap 

periode waktu. 

Dan faktor-faktor yang menjadi penghambat perkembangan industri 

tersebut harus diatasi sedemikian rupa, agar tidak semakin banyak pihak yang 

                                                        
5Jurnal.ITS.Graduated.2009. http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-11398-
3605100060-Chapter1.pdf 
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dirugikan. Dalam hal ini, banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Yaitu 

industri mengalami penurunan penghasilan, bahkan karyawanpun juga demikian, 

dari Pemerintah Daerah juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Apabila penunjang perekonomian sebuah daerah itu menyusut, maka 

pendapatan asli daerah (PAD) pun juga akan menyusut. 

Berarti dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bisa 

mempertahankan produksi marmer. Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih 

kurang memiliki kemampuan mengontrol pihak industri marmer, sehingga 

produksi marmer menjadi menurun. Dalam buku berjudul State-Building: 

Governance and World Order in the 21st Century (2004), Francis Fukuyama 

mengatakan bahwa inilah saatnya untuk memperkuat peran negara, guna 

mengatasi kegagalan-kegagalan negara pada periode sebelumnya. Indikator 

negara kuat ditandai dengan sejauh mana kemampuan negara menjamin bahwa 

hukum dan kebijakan yang dilahirkan ditaati oleh masyarakat tanpa harus 

menebarkan ancaman6. Pemerintah kuat secara ekonomi, yaitu jaminan kebijakan, 

dan terlaksana secara efektif. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung 

harus lebih berperan aktif dalam rangka mengembangkan industri marmer. Dalam 

pemilihan kebijakan-kebijakannya, dipertegas kembali Peraturan Daerah yang 

sudah ada, dan melakukan inovasi-inovasi demi perkembangan ekonomi 

Kabupaten Tulungagung. 

                                                        
6B. Hariwibowo. 2006. Memperkuat negara. Alamat: 
http://bhariwibowo.blogspot.com/2006/11/memperkuat-negara-resensi.html   diakses pada 11-2-
2013 18:10 
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Selain itu dari pihak industri marmer memerlukan adanya manajemen 

pengembangan organisasi. Industri dikembangkan lagi agar produk yang 

dihasilkan bisa lebih berkualitas dan mempunyai daya saing yang sangat tinggi. 

Dengan meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh pengrajin, maka mereka akan 

menghasilkan produksi yang mempunyai kualitas yang lebih bagus lagi. Dalam 

pengembangan industri marmer ini peran dari pihak pengelola juga sangatlah 

penting, karena akan menyangkut dengan usahanya. Dan peran dari Pemerintah 

Kabupaten Tulungagungpun juga diperlukan dalam mengembangkan industri ini 

dengan memberikan fasilitas, pengarahan, dan memperketat peraturan daerah 

yang sudah ada. 

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama-sama 

dengan pihak pelaku industri marmer harus mampu mengembangkan produksi 

marmer tersebut dengan kreativitas-kreativitas yang bisa menghasilkan produk 

baru, dan juga menghasilkan kualitas dan kuantitas yang lebih bagus lagi, agar 

bisa bersaing di Nasional maupun Internasional. Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung perlu mengadakan pelatihan maupun bimbingan kepada pihak 

industri marmer tersebut untuk meningkatkan hasil produksi. 

 Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penyusun menentukan judul 

dari penelitian ini adalah “STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM 

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (Studi Penelitian pada Industri Kecil 

dan Menengah di Sentra Industri Batu Marmer Kabupaten Tulungagung)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah strategi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya 

mengembangkan Industri Kecil dan Menengah di sentra industri batu marmer? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam strategi pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah di sentra industri batu marmer Kabupaten Tulungagung? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung 

dalam upaya mengembangkan Industri Kecil dan Menengah di sentra industri 

batu marmer melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal. 

2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah di sentra industri batu marmer di Kabupaten Tulungagung. 

D. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal. 

2. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan tentang 

pengembangan ekonomi lokal yang berkaitan dengan industri marmer. 

b) Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengembangkan 

ekonomi lokal. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bisa 

bermanfaat bagi disiplin ilmu pemerintahan dan juga sebagai bahan 

pembanding atau lanjutan atas penelitian yang serupa. 

E. Definisi Konsep dan Operasional 

1. Definisi Konsep 

Untuk memperjelas variabel dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi 

konsep untuk menghindari kesalah pahaman dan perluasan materi penelitian. 

Sesuai dengan judul peneliti yang terkait dengan pengembangan industri marmer, 

maka definisi konsep yang dipaparkan sebagai berikut. 

1. Strategi 

Menurut Stoner, Freeman dan Gibert Jr yang dikutip Fandy Tjiptono 

(2000:3) dalam bukunya strategi pemasaran7 , bahwa pengertian strategi dapat 

didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu: 

a. Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (intend to do). Strategi 

adalah sebuah program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan 

mengimplementasikan misinya. Organisasi ini terkait dengan organisasi 

manajemen pemerintah, suatu program itu bisa jadi dalam pemilihan sebuah 

kebijakan ataupun berbentuk program atau juga kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan tersebut. Dengan 

berdasarkan normatif (undang-undang) yang mengaturnya. 

                                                        
7 Arvie. 2012. Pengertian strategi. http://arvie13.blogspot.com/2012/03/pengertian-strategi.html. 
Diakses pada 13-6-2012 ; 10.01 
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b. Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does). Strategi 

didefenisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap 

lingkungannya sepanjang waktu. Berarti dalam organisasi manajemen 

pemerintah yaitu tanggapan atau cara yang dilakukan  pemerintah dalam 

menghadapi suatu permasalahan. Misalnya dalam menghadapi atau membatasi 

suatu permasalahan, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

yang tepat sasaran. 

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. 

Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, 

pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, 

likuidasi dan joint venture (David, p.15,2004). Pengertian strategi adalah rencana 

yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis 

perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan 

bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat 

oleh organisasi (Glueck dan Jauch,p.9,1989). 

2. Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

Industri 8  mempunyai dua arti. Pertama, industri dapat berarti himpunan 

perusahaan-perusahaan sejenis, kedua industri dapat pula merujuk ke suatu sektor 

ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan 

mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. 

                                                        
8 Dumairy. 1996.Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga hlm 227 
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Industri Kecil9  adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Kriteria jumlah tenaga kerja 5-19 orang. 

Industri Menengah 10  adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Kriteria jumlah tenaga 

kerja 20-99 orang. 

Pengertian industri kecil dan menengah adalah suatu kegiatan ekonomi 

produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah 

                                                        
9Erwan. 2008. Industri Kecil dan Menengah.  
10 ibid 
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jadi, yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar. 

2. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman, berikut penegasan 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan industri 

kecil dan menengah sentra industri batu marmer di kabupaten Tulungagung: 

a. Strategi Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan) dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada 

Sentra Industri Marmer. 

b. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung dalam melaksanakan kebijakan dalam menghasilkan produk 

yang berkualitas, dan inovatif. 

c. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta 

pengusaha marmer Tulungagung dalam mengembangkan IKM di sentra 

industri batu marmer. 

F. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini dibahas mengenai (1) Jenis penelitian, (2) Sumber data, 

(3) Teknik pengumpulan data, (4) Subyek penelitian, (5) Lokasi penelitian, (6) 

Teknik analisis data. Hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 11 , karena 

peneliti melukiskan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan suatu keadaan, 

suatu obyek atau suatu peristiwa. Dengan kata lain penelitian ini mendiskripsikan 

tentang strategi pemerintah daerah dalam pengembangan indutri marmer di 

Kabupaten Tulungagung, terkait dengan pemilihan kebijakan oleh pemerintah, 

dan program serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengembangan industri 

marmer di Kabupaten Tulungagung.  

2. Sumber Data 

 Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sekunder 

sebagai berikut. 

a. Data Primer 

Data Primer12 adalah data secara langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri, 

untuk kemudian disiarkan langsung. Data yang dikumpulkan dan disiarkan 

sifatnya benar-benar orisinil. Dalam penelitian ini sumber data primernya 

adalah nara sumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi 

tentang pemilihan kebijakan pengembangan industri marmer, yaitu 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan pemilik industri marmer sebagai 

nara sumber dalam memberikan informasi tentang upaya-upaya yang sudah 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 

                                                        
11 Kartono, Kartini. 1990.Pengantar Metodologi Riset sosial. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 
Hlm. 29 
12 Ibid hlm 73 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder 13  adalah data yang telah disalin, diterjemahkan atau 

dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya, dan dibuat fotokopi-fotokopinya. 

Data sekunder merupakan pendukung dari data primer, yaitu berupa buku-

buku, artikel, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program dalam 

pengembangan  industri kecil dan menengah sentra industri batu marmer di 

Kabupaten Tulungagung. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian 

sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview)14 adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada 

suatu masalah tertentu. Percakapan yang dilakukan bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang stategi pemerintah daerah dalam pemilihan 

kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan industri kecil dan 

menengah sentra industri batu marmer di Kabupaten Tulungagung. 

b. Observasi15 ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial 

dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam 

penelitian, observasi dilakukan dengan mengamati program-program dan 
                                                        
13 Ibid 
14 Ibid hlm. 187 
15 Ibid hlm. 157 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk 

mengembangkan industri kecil dan menengah sentra industri batu marmer di 

Kabupaten Tulungangung. 

c. Dokumentasi 16  adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai 

dengan masalah yan diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang berkaitan dengan 

penelitian pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Tulungagung. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian17 adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga 

(organisasi), yang sifat-keadaannya (atribut-nya) akan diteliti. Dalam penelitian 

ini subyek penelitiannya adalah orang yang benar-benar memahami permasalahan, 

yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam pengembangan industri 

dan pihak pengusaha yang mempunyai industri marmer. 

 Pada awalnya peneliti akan mewawancarai Kepala Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, akan tetapi beliau sedang berhalangan 

dan akhirnya kepala dinas menugaskan Bapak Wahyu Tejo dan Bapak Yudha, 

Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sub Industri 

Kimia dan agro untuk diwawancarai. Beliau menugaskan Bapak Wahyu Tejo dan 

Bapak Yudha karena yang mengurusi masalah industri kimia, khususnya marmer 

adalah beliaunya. Kami membahas terkait dengan usaha marmer di Kabupaten 
                                                        
16 Nasution. 2003 Metodologi Research Penelitian Ilmia.Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 143 
17 Subliyanto. 2010. Subyek penelitian dan responden. 
http://subliyanto.blogspot.com/2010/06/subyek-penelitian-dan-responden.html diakses pada 25-
12-20129:05 
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Tulungagung, tentang strategi yang dilakukan dalam pengembangan IKM, dan 

juga tentang kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan dari IKM. 

Pada industri kecil dan menengah, peneliti mewawancarai salah satu 

pemilik industri batu marmer di Kabupaten Tulungagung. Yang peneliti 

wawancarai adalah pemilik Industri Marmer Batu Alam yang berada di Desa 

Besole, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Pemilik industri tersebut adalah H. 

Sugiran, dan Ny. Sukamti pemilik Industri Marmer Bintang Indah. Kami 

membahas tentang industri marmer yang sudah bertahun-tahun digelutinya itu. 

5. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data-data 

dan informasi yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah 

kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah 

(IKM) di sentra industri batu marmer Kabupaten Tulungagung, dengan 

pertimbangan kemudahan akses informasi data dan subyek utama penelitian 

dilakukan dan juga kesesuaian Industri Kecil dan Menengah (IKM) terkait dengan 

pengembangan industri marmer dan ekonomi lokal yang dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. 

6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Teknik 

analisa kualitatif adalah untuk memperoleh ke dalam penghayatan terhadap 

interaksi-interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris, data 

digambarkan, diuraikan dalam diiterpretasikan dengan menggunakan kata-kata 

untuk ditarik suatu kesimpulan (Sanafiah Faisal, 1993). 
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Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tentang strategi 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dalam mengembangkan ekonomi lokal, tepatnya pada Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) sentra industri marmer. Pada penelitian ini terjadi 

perubahan subyek penelitian, dari Industri Marmer Indonesia Tulungagung 

menjadi Industri Kecil dan Menengah, dikarenakan IKM lebih diprioritaskan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam program pemberdayaan masyarakat 

dan ekonomi lokal. Analisa data kualitatif dilakukan dengan cara: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, 

yaitu: hasil wawancara dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Tulungagung, wawancara dengan pemilik salah satu IKM yang ada di Desa 

Besole, dokumentasi, data-data industri kimia dari Disperindag Tulungagung, 

catatan lapangan dan sebagainya yang berkaitan dengan strategi Pemerintah 

Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan IKM di sentra industri batu 

marmer. Informasi tentang pemilihan kebijakan dan program-program yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan 

IKM di sentrabatu marmer.  

b. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara 

dengan pegawai Disperindag dan pemilik IKM di Kabupaten Tulungagung, 

catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan 
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dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat  catatan-catatan ringkasan, 

mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian. 

1. Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan dengan 

kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. 

Dalam hal ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak Disperindag 

Kabupaten Tulungagung, wawancara dengan pemilik IKM, dan data yang 

diperoleh tentang industri kimia yang ada di Kabupaten Tulungagung. Data 

tentang industri marmer tersebut dikumpulkan kemudian diedit dan 

dikelompokkan sesuai jenisnya. 

2. Mengkode data, yaitu data yang terkumpul diberi kode tertentu dan 

dikelompokkan. Dalam hal ini adalah data dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Tulungagung terkait daftar jenis industri kimia. 

Data tersebut bermacam-macam, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan 

jenisnya, dan diberi kode pada data yang terkait dengan industri marmer. 

Hasil wawancara juga diberi kode jawaban mana yang sesuai dengan tema 

dan mana yang tidak. 

3. Klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai 

dengan sumber data masing-masing, yaitu sumber data primer dan sekunder. 

Yaitu menyeleksi hasil dari wawancara-wawancara yang telah dilakukan 

dan dengan mengelompokkan jenis-jenis industri kimia yang ada di 

Kabupaten Tulungagung. Hasil wawancara sebagai data primer dan data-

data dari Disperindag adalah data sekundernya. 
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c. Display Data 

Display data atau penyajian data merupakan langkah kedua setelah reduksi 

data. Data dari Disperindag yang sudah dikelompokkan terkait dengan industri 

marmer dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya tadi, kemudian disajikan 

dalam bentuk tulisan deskriptif beserta hasil wawancara yang telah dilakukan 

agar mudah dipahami secara keseluruhan. Baik dari data primer maupun 

sekunder, akan dideskriptifkan lebih rinci lagi dan juga dapat menarik 

kesimpulan untuk melakukan penganalisaan dan penelitian selanjutnya. 

d. Pengambilan kesimpulan 

Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah 

terkumpul dan terangkum harus diulang  kembali dengan mencocokkan pada 

langkah reduksi data dan display data. Setelah semua data yang dideskripsikan 

tadi, dicocokkan lagi agar tidak terjadi kesalahan dan agar kesimpulan yang 

telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki 

tingkat kepercayaan yang benar. 

Hasil komponen-komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles 
dan Huberman (1992) 

Sumber: Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data kualitatif 
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7. Keabsahan Hasil Penelitian 

  Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dibutuhkan keabsahan data. 

Keabsahan data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. 

Keabsahan Data merupakan standar  kebenaran suatu data hasil penelitian. Lebih 

menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Apabila 

penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat 

sesuai dengan teknik yang digunakan, maka hasil upaya penelitiannya benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan. Setelah diperoleh data yang sudah disusun secara 

sistematis dalam rangkuman yang jelas, maka langkah selanjutnya memeriksa 

keabsahan data yang ada. Hal ini dilakukan dengan kategorisasi data yang ada. 

Trianggulasi data, tujuan trianggulasi data dilakukan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. 

Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan 

metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Trianggulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan 

key informan. Trianggulasi data dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan 

hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya. Kedua, 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara 

berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan 
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pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa 

mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan. 

 Dari data yang sudah dikategorikan tersebut, kemudian dilakukan 

pengolahan data sedemikian rupa yaitu dengan memanipulasi data agar data yang 

ada mempunyai makna sebagaimana yang tergambar dalam permasalahan, mulai 

dari menelaah dan mengelompokkan data yang diperoleh baik primer  maupun 

sekunder serta menganalisanya dilihat dari permasalahan dari pengembangan 

IKM. Dari hasil yang didapat kemudian penyusun mengurut-urutkan sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini strategi pemerintah daerah dalam 

pengembangan ekonomi lokal. Setelah data yang diperoleh tersebut 

dikelompokkan, maka penyusun memeriksa dan mengoreksi kembali keabsahan 

data tersebut dengan menggunakan dua dari empat kriteria teknik pemeriksaan 

yaitu kepercayaan dan kepastian. Hal ini dilakukan sebelum sampai pada 

kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


