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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang saat ini berkembang sedang 

meningkatkan pembangunan disegala bidang, dari bidang ekonomi, politik, 

sosial budaya, infrasturktur ataupun di bidang lainnya. Kesuksesan 

pembangunan tidak lepas dari peran partisipasi seluruh elemen masyarkat 

dan sikap mental, disiplin serta tekad semangat para penyelenggara aparatur 

Negara. Bidang ekonomi memiliki pusat perhatian khusus dikarenakan hal 

ini sesuatu modal untuk menuju terciptanya suatu masyarakat adil dan 

makmur. (Aziz, 2005) 

Permasalahan pada bidang industri memang tidak hanya di tujukan 

untuk industri - industri besar dan menengah, tetapi yang lebih penting juga 

yaitu ditunjukkan pada industri kecil yang termasuk industri rumah tangga. 

Industri juga bagian dari struktur ekonomi yang mana aktivitasnya meluas 

diseluruh bagian indonesia, memiliki peranan cukup tinggi atas 

perkonomian khususnya lingkup rangkaian pendapatan nasional dan 

bersama-sama menciptakan kualitas merata. 

Tempe adalah suatu makanan yang di olah dari bahan kedelai yang 

setiap waktu kadang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan pangan, baik masyarakatn kalangan atas, menengah, hinnga 

masyarakat kalangan bawah, sehingga permintaan terhadap tempe setiap 

tahunnya semakin naik seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan 
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jumlah penduduk. Meningkatnya permintaan tempe berpengaruh pada 

peningkatan permintaan kedelai yang merupakan bahan baku produksi 

tempe yang hingga sampai saat ini belum memperoleh substitusinya sebagai 

bahan utama dalam memproduksi tempe (Aulani, 2014) 

Industri kecil tempe merupakan suatu industri  padat karya. Yang 

mana merupakan sasaran utamanya pada kebijaksanaan dibidang industri 

yaitu memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian industri yang ada di 

indonesia diharapkan dapat meringankan penduduk untuk menyusun 

perekonomian yang seimbang. 

Tabel 1.1 Data Populasi, Tenaga Kerja, dan Produksi Tempe Lumajang 

2010-2015 

Tahun 
Populasi Home 

Industri 

Tenaga 

Kerja 

Produksi Tempe 

(Kg) 

2010 721 1651 20905110 

2011 721 1651 24563504 

2012 632 1473 28616382 

2013 632 1473 31047185 

2014 627 1473 35204324 

2015 622 1473 39361463 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang 

2018 

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada populasi dan tenaga 

kerja terjadi penurunan pada tahun 2012 di karenakan populasi home 

industri tempe mengalami penurunan sehinga menyebabkan tenaga kerja 

juga mengikuti penurunan jumlah. Sedangkan pada produksi setiap 

tahunnya mengalami peningkatan pada awal tahun 2010 hingga 2015 karena 

tempe merupakan kebutuhan pokok pangan pada setiap kalangan bawah 
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hingga atas sehingga permintaan pasar semakin meningkat dan produksi 

juga mengalami peningkatan. 

Industri tempe yang berada di kelurahan Jogotrunan Kecamatan 

Lumajang Kabupaten Lumajang, merupakan industri tempe yang unik 

terbuat dari bahan baku kedelai dengan campuran pepaya muda, dan 

kemasannya menggunakan pelepah pohon pisang. Industri ini sudah banyak 

memberikan manfaat khsususnya dalam memperdayakan dan 

meningkatkan pendapatan keluarga, di samping itu juga membantu dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan suatu langkah yang 

cukup positif, dalam artian dapat menurunkan angka pengangguran yang 

semakin bertambah. 

Industri rumah tangga ini sebagian besar di kerjakan oleh anggota 

keluarga yang diharapkan dapat mengalokasikan faktor faktor yang ada 

dengan seefisien mungkin untuk terus berupaya dalam meningkatkan 

produksi dan pendapatan.  

Keberhasilan dalam melakukan produksi tempe dilatar belakangi 

oleh banyaknya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang peranannya 

penting terhadap produksi tempe, karena produksi tempe punya kaitan yang 

erat dalam banyaknya tenaga kerja. Selain itu ada berbagai faktor yang 

mempengaruhi  pendapatan tempe yaitu faktor sumber daya alam dalam 

proses pembuatan tempe yaitu bahan baku kedelai dan papaya muda. Bahan 

baku sebagai sumber daya alam tentu akan menentukan jumlah kuantitas 

tempe yang dihasilkan oleh home industri. Selain itu sumber keuangan yaitu 
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modal yang mempunyai peranan penting terhadap proses keseluruhan 

produksi tempe, karena  produksi tempe tidak  akan berjalan dengan tanpa 

adanya modal. Terakhir yaitu quantity produksi mempunyai kaitan yang 

erat terhadap pendapatan sehingga semakin banyak jumlah produksi yang 

di hasilkan semakin banyak juga pendapatan yang akan di dapatkan. 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis faktor  yang 

mempengaruhi pendapatan home industri tempe  di kelurahan jogotrunan 

kecamatan lumajang. 

B. Perumusan Masalah 

Pada dasarnya rumusan masalah bertujuan untuk menjelaskan 

masalah yang di hadapi dan untuk mempermudah dalam pemecahannya. 

Dengan melihat permasalahannya yang ada maka rumusan masalah yang 

dapat di ambil adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil home industri tempe khas lumajang. 

2. Bagaimana pendapatan home industri tempe khas lumajang. 

3. Apakah faktor jumlah tenaga kerja, bahan baku, modal, dan produksi 

yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan home industri tempe. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang di bahas oleh peneliti adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan profile home industri tempe khas lumajang 

b. Untuk mengkaji tingkat pendapatan home industri khas lumajang 
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c. Untuk menganalisis faktor jumlah tenaga kerja, bahan baku, 

modal, dan produksi yang mempengaruhi terhadap pendapatan 

home industri tempe khas lumajang 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Usaha Industri Tempe 

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam usaha 

peningkatan pendapatan. 

b. Bagi Dinas Perindustrian  

Sebagai informasi agar lebih memperhatikan pembinaan 

guna mendukung perkembangan usaha industri kecil, khususnya 

industri Tempe. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Di harapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan sosial ekonomi 

selanjutnya. 

D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan mengarah pada permasalahan, maka peneliti 

membatasi sebagai berikut : 

1. Untuk tujuan pertama yang akan di kaji struktur umur, status 

perkawinan, beban tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, lama 

usaha, dan tingkat pendapatan. 

2. Untuk mengkaji tingkat pendapatan meliputi pendapatan bersih dan 

pendapatan kotor 
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3. Untuk menganalisis faktor jumlah tenaga kerja, bahan baku, modal, dan 

produksi yang berpengaruh tehadap home industri tempe khas lumajang 


