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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi 

Jawa Timur dan terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan air laut.Bagian 

barat lautnya merupakan daerah pegunungan dan menjadi bagian dari pegunungan 

Wilis Liman.Begitu pula dengan bagian selatan, yang merupakan rangkaian dari 

pegunungan Kidul. Dataran rendah ada di bagian tengah. Di tengah kota, mengalir 

sebuah sungai, yakni kali ngrowo yang merupakan anak kali Brantas, sehingga 

seolah membagi wilayah Kabupaten Tulungagung menjadi dua bagian, bagian 

utara dan selatan. Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan 

Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Tulungagung.Kabupaten Tulungagung 

terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. (Wikipedia, 2012) 

Wilayah Tulungagung ternyata sudah dihuni sejak zaman pra sejarah dulu. 

Yang dianggap sebagai penghuni awal adalah homo wajakensis. Manusia pra 

sejarah yang fosilnya ditemukan oleh Eugene Dubois di daerah Tulungagung 

Selatan. Lokasi penemuannya konon terletak di dusun Nglepung desa Wajak 

Kecamatan Campurdarat. 

Nama Tulungagung sebenarnya berasal dari dua kata “Toeloeng” dan 

“Agoeng”. Arti dari dua kata itu, Toeloeng berarti mata air dan Agoeng berarti 

besar. Sebelumnya nama kota ini adalah Kabupaten Ngrawa. Penyebutan kata 
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Ngrawa sendiri konon dari banyaknya daerah berawa yang ada di Kabupaten 

Tulungagung, atau dalam bahasa jawanya “Ngrowo”. Tulungagung awalnya 

hanya merupakan bagian dari distrik dari kabupaten Ngrawa. Waktu itu ibu 

kotanya masih berada di daerah Kalangbret.(Ardhiansyam, 2011 ) 

Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di 

Indonesia.Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di 

Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Besuki, 

yang di dalamnya banyak terdapat pengusaha marmer.(Wikipedia, 2012) 

Marmer sendiri sebenarnya merupakan metamorphosis batu gamping 

(dolomit) yang telah mengalami proses perubahan tekanan dan temperature 

selama ratusan tahun. Batuan ini berbentuk kompak, padat, tanpa pelapisan, 

menunjukkan adanya proses rekristalisasi, dan banyak mengandung mineral 

kalsit. Adapun mineral tambahannya berupa kuarsa, talk, klorit, amphibol, pirit, 

piroksen, hematite, dan grafit. 

Berbagai macam mineral tersebut saling berpadu dan memberikan corak 

warna yang beragam.Marmer kalsit berwarna putih jernih dan berkualitas tinggi. 

Kandungan grafit akan menimbulkan warna abu-abu, kandungan hematite akan 

menimbulkan warna pink dan merah, sedangkan warna kuning dan krem 

dilahirkan oleh kandungan limonit. 

Berdasarkan kandungan mineral dan proses terjadinya, marmer 

dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, marmer onix.Berasal dari kalsit 

kristalin yang terbentuk dari larutan air dingin. Pada umumnya, ditemukan di 

http://ardhiansyam.blogspot.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Marmer
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daerah gua-gua batu gamping.Kedua, marmer verde-antik, yakni serpentin masif 

yang dipotong oleh urat-urat kuarsa. 

Daerah penghasil marmer di kabupaten Tulungagung terletak di bagian 

selatan, yakni di Desa Besole yang berada di kecamatan Besuki. Desa tersebut 

berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Tulungagung. Desa Besole merupakan 

daerah perbukitan kapur (gamping) dan tanahnya tandus. Awalnya, penduduk 

desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Jika musim paceklik tiba, 

mereka akan pergi ke kota untuk mengadu nasib karena tanah pertanian di 

desanya tidak lagi memberikan hasil. 

Kondisi tersebut jelas menimbulkan keprihatinan bagi Pemda 

setempat.Akhirnya, pada tahun 1989, Pemda menyelenggarakn workshop untuk 

warga setempat.Tujuannya, memberikan pelatihan kepada warga desa agar 

memiliki keterampilan yang cukup, sehingga bisa digunakan untuk mengalihkan 

mata pencaharian mereka, yang semula di sector pertanian menuju sector industry. 

Warga desa kemudian mencoba menekuni kerajinan marmer secara lebih serius 

lagi, yang sebenarnya sudah mereka warisi secara turun temurun sejak dahulu. 

Hingga tahun 2004, 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. (LitbangKompas, 2008). Keberadaan 

daerah tersebut sebagai kawasan industri marmer turut mendukung slogan 

Kabupaten Tulungagung sebagai Kota Ingandaya (Industri, Pangan,  dan Budaya).  



4 
 

Akan tetapi sejak tahun 2004 itu, 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 kawasan tersebut, yaitu sebesar ± 9.855.000 ton bahan 

baku marmer yang masih dapat dimanfaatkan sampai ± 50 tahun ke depan 

(Herman, 2005).  

Potensi ini sangat potensial untuk dimanfaatkan secara optimum, 

mengingat kawasan tersebut memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, 

dan masyarakat sebagai pelaku kegiatan utamanya, serta kelembagaan yang 

menaungi kegiatan industri marmer. Pada akhirnya, hal ini dapat mendukung 

peningkatan ekonomi wilayah maupun kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan 

selatan Tulungagung khususnya, dan Kabupaten Tulungagung pada umumnya. 

B. Rumusan Masalah 

Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di 

Indonesia. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di 

Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Besuki, 

yang di dalamnya banyak terdapat pengusaha marmer. Sebagaimana disebutkan 

dalam latar belakang di atas bahwa Hingga tahun 2004, di kawasan industri 

http://id.wikipedia.org/wiki/Marmer
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marmer ini terdapat sekitar 150 unit usaha yang mengusahakan kerajinan ini 

dengan produksi sekitar 2.250 ton/hari dan tenaga kerja 1.000 orang. Berdasarkan 

uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pendapatan pengusaha marmer di desa Besole 

Tulungagung? 

2. Seberapa besar tingkat efisiensi usaha pembuatan marmer? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang diteliti 

agar tidak meluas dan ruang lingkupnya menjadi jelas, adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada pendapatan 

pengusaha marmer. Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Biaya total adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam produksi marmer, 

terdiri atas biaya tetap dan biaya variable. (Rp/bulan) 

2. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah nilainya tidak tergantung pada 

jumlah produksi marmer. Terdiri dari biaya penyusutan peralatan, dan 

penyusutan bangunan. 

3. Biaya variable adalah biaya yang jumlah nilainya dipengaruhi oleh jumlah 

produksi marmer, seperti biaya bahan baku (marmer balok), biaya tenaga 

kerja, biaya bahan bakar (solar). 

4. Penerimaan adalah total produksi marmer yang dihasilkan dalam satu 

bulan dikalikan dengan harga jualnya. (Rp/bulan) 
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5. Pendapatan adalah penerimaan dikurangi dengan biaya total produksi 

marmer. (Rp/bulan) 

6. Harga pokok marmer adalah total biaya produksinya dibagi dengan jumlah 

produksinya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Besarnya pendapatan pengusaha marmer di desa Besole Tulungagung 

2. Tingkat efisiensi usaha pembuatan marmer. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 

a. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan 

ekonomi periode mendatang. 

b. Acuan pengusaha marmer untuk meningkatkan kualitas produknya yang 

akan diproduksi. 

c. Kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya. 

d. Bahan pemikiran bagi masyarakat untuk mendukung home industry 

marmer agar terus bertahan. 

 


