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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, membentang 

dari Sabang sampai Merauke. Indonesia jika di lihat dari segi kuantitas merupakan 

negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kondisi 

geografi dan iklim yang di miliki Indonesia mempengaruhi mata pencaharian 

penduduknya, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian dibidang 

pertanian, sehingga negara ini juga di sebut juga sebagai negara agraris. 

Berbagai kebutuhan diperlukan untuk menunjang pengembangan sektor 

pertanian, salah satu kebutuhan tersebut adalah peralatan. Peralatan sektor 

pertanian pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja, 

banyaknya permintaan terhadap peralatan pertanian mendorong peralatan ini 

mulai di produksi. Kebutuhan akan alat alat pertanian yang semakin banyak dan 

beragam mendorong munculnya sektor industri yang memproduksi alat alat 

pertanian. 

Industri merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara. Kegiatan Industri perlu di kembangkan secara seimbang dengan 

meningkatkan peran masyarakat secara optimal. Pembangunan Industri 

merupakan pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur 

ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. 

Salah satu yang mendorong timbulnya kegiatan industri adalah 

pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kegiatan industri biasanya di lakukan di 

perkotaan, namun dengan adanya pertumbuhan yang tinggi maka penting untuk 
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didirikan industri di daerah pedesaan. Pengembangan industri pedesaan 

baik industri kecil maupun industri rumah tangga diarahkan menjadi motor 

penggerak pertumbuhan ekonomi. Industri tersebut diusahakan dapat memperluas 

kesempatan kerja di sektor non pertanian, kesempatan usaha, peningkatan 

pendapatan yang merata, penciptaan keseimbangan peran serta masyarakat dan 

pemilik usahanya yang lebih sehat serasi sekaligus mendukung pengentasan 

kemiskinan, menumbuhkan kegiatan ekonomi, mengurangi migrasi di perkotaan, 

serta memperkuat landasan perekonomian pedesaan ( Mubyarto, 1983).  

 Gresik merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa 

Timur. Gresik juga terkenal dengan sebutan Kota Industri, salah satu kegiatan 

industri yang ada di Kabupaten Gresik adalah Industri Pembuatan alat alat 

pertanian atau yang lebih di kenal dengan pande besi, yaitu di Desa 

Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Keberadaan Industri 

tersebut memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Penduduk yang 

aktif dalam industri pembuatan alat alat pertanian atau pande besi ini secara tidak 

langsung ikut berperan dalam membangun negara. 

Industri pembuatan alat alat pertanian atau pende besi ini mempunyai hasil 

produk yang bermacam (sabit, pecok, cangkul dan pisau). Industri Pembuatan alat 

alat pertanian di Desa sambogunung ini sudah berdiri sejak lama, akan tetapi 

industri ini belum berkembang secara maksimal. Apabila di lihat dari sisi 

Indonesia sebagai negara agraris, maka banyak penduduk membutuhkan hasil dari 

industri pembuatan alat alat pertanian atau pande besi, sehingga kemungkinan 

industri ini bisa menembus pasar nasional, pada kenyataannya dalam menjalankan 

usaha tersebut, pengusaha kesulitan dalam mengembangan usaha industri 
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pembuatan alat alat pertanian, oleh karena itu dari penjelasan tersebut maka 

penulis tertarik untuk penelitian berjudul “Upaya Pengembangan Industri 

Pembuatan Alat-Alat Pertanian atau Pande Besi di Desa Sambogunung, 

Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang ada adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana faktor produksi pada industri pembuatan alat alat pertanian atau 

pande besi ? 

2. Bagaimana upaya pengembangan industri pembuatan alat alat pertanian atau 

pande besi ? 

1 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui faktor produksi industri pembuatan alat alat pertanian atau pande 

besi.  

2. Mengetahui upaya pengembangan industri pembuatan alat alat pertanaian 

atau pande besi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 
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1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi atau tambahan informasi 

bagi pemerintah Kabupaten Gresik untuk lembaga yang terkait dengan 

perkembangan industri pande besi. 

2. Bagi pengusaha industri pembuatan alat alat pertanian, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah informasi serta masukan untuk mengembangkan 

industri pembuatan alat alat pertanian di Desa Sambogunung.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1. Batasan Istilah 

 Batasan istilah dan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian dibatasi pada industri pande besi Desa Sambogunung Kecamatan 

Dukun Kabupaten Gresik. 

2. Pande besi adalah orang yang pekerjaannya membuat alatalat dari besi dan 

baja, seperti alat-alat bertani : cangkul, arit, bendho, bapang, kapak, pisau dll. 

3. Upaya pengembangan adalah usaha yang di lakukan untuk mengembangkan 

dan meningkatkan industri pembuatan alat alat pertanian. 

4. Faktor produksi adalah faktor faktor yang terkait dengan proses produksi 

industri yang meliputi : modal, tenaga kerja, bahan baku, teknologi dan 

seumber energi. 

5. Modal adalah sejumlah nilai uang yang dipergunakaan dalam membelanjai 

semua keperluan usaha. Modal dalam pengertian umum mencakup benda 

https://id.wikipedia.org/wiki/Besi
https://id.wikipedia.org/wiki/Baja
https://id.wikipedia.org/wiki/Cangkul
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapak
https://id.wikipedia.org/wiki/Pisau
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benda seperti tanah, mesin, alat dan barang prdouktif lainya untuk suatu 

kegiatan usaha. 

6. Tenaga Kerja adalah masyarakat yang berada di sekitar daerah penelitian yang 

mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan produksi 

alat alat pertanian. 

7. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan alat 

alat pertanian. 

8. Teknologi dan Sumber Energi 

Teknologi adalah keseluruan sarana yang di gunakan untuk melakukan 

kegiatan produksi maupun perangkat penunjang dalam kegiatan produksi. 

Sumber energi adalah tenaga yang digunakan untuk menjalankan mesin, 

peralatan produksi maupun perangkat penunjang dalam kegiatan produksi. 

 

1.5.2. Pengukuran Variabel 

1. SDM (Tenaga Kerja) 

Variabel SDM dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut: 

a. Jumlah tenaga kerja. (Orang) 

b. Alokasi waktu atau hari orang kerja (HOK) 

c. Sistem pembayaran (Harian,Mingguan,Bulanan) 

2. Permodalan 

Variabel Permodalan dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut: 

a. Nilai modal kerja (Rupiah) 

b. Sumber modal (Modal Sendiri, Pinjaman Bank) 

3. Bahan baku 
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Variabel Bahan Baku dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut : 

a. Cara memperoleh bahan baku (Pengepul) 

b. Jumlah bahan baku (Kg) 

3. Teknologi dan Sumber Energi 

Variabel teknologi dan sumber energi dalam penelitian ini dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Teknologi yang digunakan 

Jenis sumber energi (Listrik) 




