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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang 

 

Perekonomian nasional adalah suatu sistem yang dimiliki oleh setiap negara 

berupa sumber daya yang wajib di kelola oleh organisasi maupun perorangan,  

salah satu pokok yang menunjang dalam perekonomian nasional adalah industri 

kecil yaitu suatu basis yang cukup besar yang dapat menunjang ekspor non 

migas,serta memperkuat struktur industri transfromasi dari masyarakat agraris 

menjadi masyarakat industri. Industri kecil mempunyai peranan yang cukup kuat 

guna mendorong restrukturisasi pedesaan untuk lebih berkembang, dengan 

banyaknya penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan 

penyebaran industri guna mengantisipasi ketimpangan antara perekonomian di 

perkotaan dan pedesaan, (Irianto, 1996).  

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun akan 

mengakibatkan  jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat, terutama jumlah tenaga 

kerja pada sektor industri. Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya 

pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun 

pekerja yang tidak dibayar. Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 menunjukkan 

jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri mikro dan industri kecil 

mencapai 6.464.394 jiwa. Hal tersebut dapat mengurangi angka pengangguran 

pada periode agustus 2015 yang mencapai 6,18 persen (Badan Pusat Statistik, 

2015).  



2 
 

Profil industri kecil maupun industri besar di Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2016 yang meliputi  jenis unit usaha industri yang masih aktif sebesar 

813.140 unit usaha, dari tahun 2015 sebesar 811.273 jenis unit usaha. Hal tersebut 

dari tahun ke tahun untuk Provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan. 

Jumlah tenaga kerja untuk industri kecil maupun industri besar sebesar 3.163.511 

jiwa yang mengalami  peningkatan jumlah tenaga kerja dari tahun sebelumnya. 

Jumlah nilai produksi juga mengalami peningkatan sebesar 215.149 Milyar 

Rupiah, sedangkan jumlah nilai ekspor pada tahun 2016 mencapai U$ 67.993. 

Semakin padat nya jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Timur membuat 

Pmasyarakat terdorong untuk lebih kreatif menciptakan produk dan membuka unit 

usaha kecil guna mendapatkan pendapatan yang maksimal, sesuai dengan 

keahlian penduduk pada masing-masing daerah. Semakin meningkatnya jumlah 

tenaga kerja, jumlah nilai produksi dan jumlah unit usaha, maka dapat memotivasi 

pemerintah dalam membuat kebijakan perlu adanya industri kecil atau industri 

kreatif untuk setiap daerah atau setiap desa. Sehingga, akan melahirkan 

masyarakat yang slalu mempunyai kemampuan daya saing serta kreatifitas yang 

tinggi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, 2015;2016). 

Meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan kreatifitas sumber daya lokal  penduduk yang cukup serta memadai 

dan dapat terpenuhinya kebutuhan dalam sehari hari.  Kebutuhan sehari hari yang 

meliputi  sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, keamanan dan lain 

sebagainya akan mudah dijangkau penduduk, sehingga setiap penduduk miskin 

pun akan berkurang jumlahnya karena adanya ketersediaan sandang, pangan, 
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papan, perumahan, kesehatan serta keamanan. Salah satu cara untuk mengurangi 

kemiskinan adalah dengan cara industrialisasi dan pembangunan industri, hal 

tersebut salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, guna 

meningkatkan taraf hidup yang lebih maju dan lebih bermutu. Pembangunan 

industri adalah salah satu fungsi untuk mencapai tujuan pokok kesejahteraan 

rakyat, pembangunan industri bukan untuk kegiatan mandiri,melainkan kegiatan 

bersama untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih baik, (Arsyad, 

1999;354). 

Pembangunan sektor industri dalam skala nasional mengarah dalam 

terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh yang meliputi aspek 

perubahan ekonomi. Pembangunan sektor ekonomi perlu adanya sub sektor 

industri kecil serta kerajinan yang memiliki potensi dan peranan penting guna 

mengetahui keberadaan yang sebagian besar masyarakat pedesaan dapat 

menjadikan industri kecil dan kerajinan untuk memberikan sumbangan dalam 

meningkatkan pendapatan, (Soekartawi, Teori Ekonomi Produksi, 1991). 

Tingkat perkembangan industri kecil di Indonesia terutama di Provinsi 

Jawa Timur  masih sangat rendah. Tidak adanya keseluruhan turun tangan dari 

pemerintah membuat para industri kecil saat ini sangat kuwalahan menghadapi 

pasar yang semakin modern, ditambah dengan adanya pasar bebas ASEAN. 

Sebenarnya dengan adanya pasar bebas ASEAN para industri kecil sangat dibantu 

untuk dagangannya dipasarkan dikancah nasional maupun internasional. Tetapi 

kendalanya disini adalah rendahnya sumber daya manusia untuk mengembangkan 

produksinya ke luar agar lebih dikenal serta kurangnya modal dalam industri kecil 
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tersebut. Sebagian besar modal yang dipakai dalam industri kecil adalah modal 

sendiri (Dinas Kabupaten Blitar, 2017). 

Pemerintah kabupaten Blitar terus berbenah diri dalam bersaing dengan 

daerah lain, termasuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, selain dengan 

pengembangan pariwisata. Berbagai langkah ditempuh untuk mengembangkan 

produk UMKM yang termasuk dalam industri rumah tangga atau industri kecil. 

Produk yang harus dikembangkan adalah produk pertanian, perkebunan, dan lain 

sebagainya. Seperti Singkong dan kelapa yang telah diolah menjadi kerupuk, 

gethuk, dan gula kelapa yang berada di Desa Karangrejo (Statistik Kecamatan 

Garum dalam Angka, 2017). 

Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan, dan sebagian besar dalam 

wilayah kecamatan terdapat UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Blitar sekitar 

255.622 atau 93% adalah usaha kecil. Peraturan daerah yang mengatur tentang 

pemberdayaan koperasi adalah no 6 tahun 2012, dengan adanya peraturan daerah 

yang mengatur tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM, diharapkan 

masyarakat Kabupaten Blitar dapat meningkatkan kewirausahaan, menumbuhkan 

kemandirian dalam berwirausaha, kompetensi peran UMKM, dalam peraturan 

daerah tersebut juga dijelaskan adanya perlindungan dalam UMKM terhadap 

pengusaha yang lebih besar, termasuk perlindungan program dalam permodalan 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2017). 

Industri yang paling berkembang di Kabupaten Blitar salah satunya 

merupakan  wilayah Kecamatan Garum yaitu industri makanan sebanyak 169 

buah yaitu industri kecil yang terletak di Desa Karangrejo. Desa ini masyarakat 
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nya juga tidak hanya memproduksi makanan saja tetapi industri gerabah sebanyak 

91 buah dan 74,43 persen nya berada di Desa Tingal (Statistik Kecamatan Garum 

dalam Angka, 2017). 

Desa Karangrejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Garum Kabupaten 

Blitar. Berbatasan dengan Desa Klepon sidodai selatan dan berbatasan dengan 

Kecamatan Ngancar wilayah utara karena Desa Karangrejo terletak pada daerah 

utara, yang secara geografis dekat dengan wilayah perkebunan kelapa dan lahan 

pertanian karena sentra terbesar perkebunan dari Kecamatan Garum terletak di 

Desa Karangrejo. Desa Karangrejo mempunyai 6 Dusun, Dusun Balerejo, 

Bangunrejo, Karangrejo, Sumenur, Ringin Rejo, Sumberejo. Dusun Sumenur, 

Ringinrejo dan Karangrejo adalah dusun dimana banyak industri rumah tangga 

yang membuat kerupuk sermier. Dalam 3 dusun tersebut tidak semua membuat 

kerupuk sermier, sebagian kecil mengelola gula kelapa atau gula merah (Desa 

Karangrejo Kecamatan Garum, 2013). 

Desa yang secara administratif jauh dari perkotaan atau berada diwilayah 

dataran tinggi, desa karangrejo mempunyai inisiatif untuk membangun 

perekonomian mandiri, yaitu dengan home industry, berbagai macam hasil 

perkebunan, diantara nya kerupuk sermier, kerupuk pare, gula kelapa dan juga 

banyak sekali tambak koi guna mengikuti perkembangan minat pasar global.  

Home industry itu sendiri adalah industri rumah tangga berskala kecil yang 

pendapatannya dari hasil penjualan produksi dan pekerjaan lainnya, ditambah 

dengan menggunakan modal sendiri yang pekerjanya sebagaian besar adalah 

anggota keluarganya sendiri. Selain mendapat nilai tambah pendapatan, home 
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industry juga dapat menarik pasar global karena keunikan dari setiap produksinya 

dan selalu menjaga kualitas serta kuantitas dari setiap permintaan konsumen.  

Home industry Kerupuk Sermier adalah industri rumah tangga berskala 

kecil berupa makanan ringan yang bahan produksinya didapat dari perkebunan 

sendiri dan juga untuk menjaga makanan tradisional yang hampir punah karena 

banyaknya makanan ringan modern yang lebih menarik minat masyarakat dalam 

era sekarang ini. Desa Karangrejo, jika anda berkunjung di Dusun Sumenur dan 

Ringinrejo, masih banyak sekali industri rumahan yang setiap harinya didepan 

rumah menjemur kerupuk sermier setengah jadi untuk dijadikan kerupuk sermier 

yang renyah. Pembentukan kerupuk sermier pun masih sangat tradisional, dan 

dalam setiap rumah di Dusun Sumenur setiap menjelang hari raya idul fitri atau 

hari raya besar lainnya sangat disibukkan dengan pesanan dari luar kota. Selain 

rasa nya yang masih sangat khas, kualitas kerupuk sermier masih sangat bagus, 

jauh dari bahan pengawet dan lain sebagainya. 

Kerupuk sermier adalah kerupuk yang terbuat dari singkong dengan 

berdiameter 10 sentimeter apabila masih mentah, dan jika kerupuk sudah dalam 

bentuk kemasan matang kerupuk yang berbahan dasar singkong ini rata rata 

berbentuk bulat dan mempunyai diameter sekitar 15 sentimeter. Untuk pembuatan 

nya pun sama dengan kerupuk lainnya, bumbunya pun dari bawang putih, tepung 

terigu dan bahan lainnya lalu dicampur dengan singkong. Pembuatan kerupuk 

sermier dengan manual mempunyai rasa yang berbeda dan selalu khas dibanding 

dengan pembuatan kerupuk modern manggunakan mesin (Desa Karangrejo 

Kecamatan Garum, 2013). 
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Adapun pembuatan kerupuk sermier dengan menggunakan mesin, pada 

saat produksi menggunakan mesin, masih banyak ditemui kendala dalam 

penggunaanya. Karena masyarakat Desa Karangrejo terbiasa menggunakan atau 

produksi kerupuk sermier dengan cara manual. Kendala menggunakan 

mesin,takaran pembuatan manual dengan pembuatan mesin berbeda, sehingga 

apabila menggunakan mesin, bahan yang akan dicetak lebih cenderung lengket 

dan tidak seluruhnya tercampur dengan bahan bumbu bumbunya, berbeda dengan 

menggunakan manual. Kerupuk sermier lebih cenderung mempunyai cetakan 

yang bagus dan rapi dibanding menggunakan mesin. Meskipun menggunakan 

mesin atau peralatan modern mempersingkat waktu dan mendapatkan jumlah 

produksi yang lebih banyak, tetapi para pelaku home industry lebih suka 

menggunakan manual karena selain mempertahankan rasa yang diproduksi, juga 

terlihat lebih rapi dan kualitas lebih bagus dari hasil produksinya dibanding 

menggunakan mesin. 

Perkembangannya, di Desa Karangrejo Kecamatan Kabupaten Blitar 

Provinsi Jawa Timur ini termasuk desa dengan berdaya saing tinggi serta 

mempunyai masyarakat masyarakat yang kreatif. Desa ini dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena memiliki potensi yang sangat besar selain dapat menaikkan 

pendapatan masyarakat sekitar  dengan kreatifitas yang tinggi, potensi perkebunan 

yang melimpah, yang masih asri juga menjadi alasan peneliti untuk dijadikan 

objek penelitian, tak sampai Desa yang sebagian besar wilayahnya adalah 

perkebunan serta hutan hutan yang masih sangat asri dapat dijadikan lokasi 

penelitian karena merupakan Desa yang masih sangat asri dan masih sedikit sekali 
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campur tangan dari pemerintahnya, bahkan Desa Karangrejo ini mempunyai Desa 

atau kampung terbaru yang letaknya di seberang perkebunan yang  masih baru 

saja dikenalkan listrik atau diberikan fasilitas listrik oleh pemertintah, tetapi 

dengan daya yang masih seadanya karena medan untuk menuju ke kampung baru 

di Desa Karagrejo tersebut masih belum sangat memadai, tidak berhenti disitu di 

kampung baru yang terletak di Desa Karangrejo tersebut merupakan pemasok 

singkong dan sebagian masyarakatnya juga memproduksi kerupuk sermier, serta 

berbagai makanan tradisional yang terbuat dari singkong. Pendapatanya dalam 

industri kerupuk sermier pun juga cukup baik, kualitas yang bagus serta tidak lupa 

meninggalkan ciri khas dari pembuatan kerupuk sermier dari desa Karangrejo 

tersebut. Sehingga banyak sekali peminat dari hasil produksi yang di lakukan oleh 

masyarakat Karangrejo, serta pemasaran yang sangat cukup luas dan sangat 

meningkat pesat untuk kelas industri kecil atau industri rumah tangga, sehingga 

hal ini menarik peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi tentang “Analisis 

Pendapatan Home Industry Makanan Ringan di Desa Karangrejo 

Kecamatan Garum Kabupaten Blitar”. Sebagai salah satu konsep usaha yang 

di rencanakan untuk suatu perubahan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,maka peneliti dapat memberikan 

rumusan masalah tentang : 

a. Bagaimana profil home industry makanan ringan di Desa Karangrejo 

Kecamatan Garum Kabupaten Blitar ? 
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b. Bagaimana pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap tingkat produksi  

home industry Makanan Ringan di Desa Karangrejo Kecamatan Garum 

Kabupaten Blitar ? 

c. Bagaimana break event point tingkat produksi home industry makanan 

ringan di Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar ? 

C. Batasan Masalah 

Agar peneliti terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka 

peneliti memfokuskan profil home industry meliputi karakteristik berdasarkan 

usia, pendidikan, sumber modal pengusaha, jumlah modal yang dipakai produksi, 

biaya tenaga kerja, pendapatan bersih, dan variabel yang berpengaruh modal, 

tenaga kerja,produksi serta pendapatan kotor setiap pengusaha home industry 

makanan ringan di Desa Karangrejo. 

D. Tujuan 

 

- Untuk mengidentifikasi profile home industry makanan ringan di Desa Karangrejo 

Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. 

- Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel  modal dan tenaga kerja terhadap 

tingkat produksi makanan ringan di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, 

Kabupaten Blitar. 

- Untuk mengetahui bagaimana pengaruh break event point terhadap tingkat 

produksi home industry makanan ringan di Desa Karangrejo Kecamatan Garum 

Kabupaten Blitar. 
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E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu memiliki nilai kegunaan atau manfaat bagi

lembaga pendidikan, bagi instansi yang dijadikan objek penelitian dan juga dapat 

berguna bagi peneliti sendiri.  

Adapun manfaat dalam penelitian ini, adalah : 

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan

informasi tentang industri rumah tangga yang berada di lingkup Kabupaten Blitar,

serta dapat menjadikan acuan untuk program pemerintah dalam mengurangi

kemiskinan guna meningkatkan dan mendukung usaha industri rumah tangga

tersebut.

2. Bagi  Akademisi, dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan

dan memperluas wawasan serta untuk menambah keyakinan terhadap tingkat

produksi  home industry Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

3. Bagi Pelaku Usaha, penelitian ini di harapkan dapat membeikan tambahan

informasi dalam meningkatkan mutu serta kualitas produksi, serta dapat di jadikan

untuk mengembangkan usaha dengan metode baru.


