
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industrialiasai merupakan pondasi kuat dalam pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah, yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang maju dan 

mandiri serta sejahtera dalam lahir dan batin. Selain berperan strategis untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.  

Industri merupakan bagian penting dalam pengembangan daerah dan 

negara, sehingga semua pihak diharapkan dapat bekerjasama untuk memajukan 

dan pengembangan industri untuk penciptaan lapangan kerja serta pendirian 

pusat-pusat industri dapat meningkatkan nilai tambah produk dan budaya 

daerah serta mengentaskan kemiskinan (Susilo, 2017). 

Di daerah Kabupaten Magetan sektor industri kecilnya sangat pesat 

perkembanganya, untuk memperbaiki atau menciptakan kualitas barang yang 

baik di perlukan suatu pembangunan di suatu sektor, dengan naiknya kondisi 

dari sektor-sektor yang ngaruh terhadap kualitas dari industri kecil tersebut 

sudah memadai maka kualitas dari industri tersebut akan naik dengan 

sendirinya dan secara otomatis pula akan berpengaruh terhadap taraf hidup 

masyarakat sekitar industri tersebut pada umumnya dan akan meningkatkan 

kesejahteraan dari pengusaha industri kecil itu sendiri. Peningkatan kualitas 

produksi.
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Industri sepatu di Indonesia dihasilkan dari dua kategori yaitu dari 

industri yang mempunyai peranan besar dari industri yang mempunyai peranan 

kecil. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai aspek yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia (Rustam, 2009). 

Kebutuhan modal usaha sangat dominan pada saat perusahaan akan 

meningkatkan skala usahanya. Kehilangan lahan pasar dapat mengakibatkan 

penurunan usaha secara terus menerus. Bagi industri kecil setara dengan 

kebutuhan akan sarana permodalan. (Nisak, 2013) 

Pembangunan industri sepatu kulit di Kabupaten Magetan berkembang 

pesat di karenakan daerah pemasaran semakin luas diantaranya banyak hasil 

produksinya yang di ekspor di berbagai wilayah misalnya di Surabaya, Solo, 

Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bandung, dan Luar Negeri. 

Pembangunan di Kabupaten Magetan harus dilaksanakan secara optimal 

dan merata dalam pendapatan masyarakat. Bukan hanya peran pemerintah 

namun juga peran masyarakat dalam pemanfaatan modal dan sumber daya 

manusia yang ada guna mengoptimalkan fungsi produksi itu sendiri sebagai 

penompang pendapatan kehidupan masyarakat. Komoditas perindustrian yang 

menjadi mayoritas umum bagi masyarakat ialah industri rumahan seperti 

pembuatan sepatu kulit. Sepatu kulit memiliki potensi yang lebih baik dari 

komoditas lainnya dan memegang peranan yang cukup penting bagi 

perekonomian daerah sekitar magetan, kebutuhan sekunder manusia dalam hal 

sandang pada umumnya menggunakan alas kaki yaitu sepatu sebagai gaya 
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hidup sehari-hari. Oleh karena itu para perindustrian di magetan membuat 

industri rumahan sepatu kulit untuk mencari pendapatan. 

Pemerintah berupaya mengambil suatu kebijaksanaan dalam 

memecahkan permasalahan yang terdapat di masalah modal, yaitu dengan 

melalui kredit perbankan, yang nantinya dapat digunakan sebagai biaya yang 

dikeluarkan untuk pembelian bahan baku sepatu kulit. Dengan adanya bantuan 

kredit sektor sepatu kulit oleh bank umum diharapkan dapat meningkatkan 

hasil produksi serta peningkatan pendapatan. 

Kabupaten Magetan termasuk Kabupaten yang mempunyai potensi 

cukup baik dalam sektor perindustrian, kesejahteraan masyarakat kabupaten 

Magetan lebih bergantung sebagian besar pada industri rumahan yang ada. 

Bupati Magetan dan Masyarakat di Kabupaten tersebut harus berkonstribusi 

agar perindustrian di Kabupaten Magetan bisa lebih maju, dan produk sepatu 

kulit yang dihasilkan bisa unggul di pasaran. Sehingga terwujudnya 

kesejahteraan ekonomi pada Kabupaten Magetan. Meningkatnya hasil produksi 

dan tingkat pendapatan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru yang 

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik pemilik modal itu 

sendiri maupun yang sebagai pekerja. Dan tentunya secara tidak langsung juga 

ikut membantu pemerintah untuk memperkecil kemiskinan. Mengingat 

pentingnya dalam mencapai pembangunan ekonomi di sektor usaha kecil 

terutama produksi sepatu kulit di sektor-sektor lain, maka penelitian ini 

mencoba mengetahui pengaruh modal usaha dan jumlah produksi yang dapat 

meningkatkan pendapatan industri kecil sepatu kulit di Kabupaten Magetan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka masalah dapat di rumuskan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat pendapatan pada industri kecil sepatu kulit di 

Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana pengaruh Modal Usaha dan Jumlah Produksi terhadap tingkat 

pendapatan industri kecil sepatu kulit di Kabupaten Magetan. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang diatas maka tujuan 

yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan tingkat pendapatan industri kecil sepatu kulit di Kabupaten 

Magetan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Modal Usaha dan Jumlah Produksi terhadap 

tingkat pendapatan industri kecil sepatu kulit di Kabupaten Magetan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut kepada berbagai pihak yaitu: 

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada terhadap pembuatan keputusan untuk 

memutuskan suatu kebijaksanaan selanjutnya dalam kegiatan peningkatan 

taraf hidup. 
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2. Sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan 

skripsi yang baik, sekaligus melatih dan memperluas wawasan bagi peneliti 

dan dapat dipakai sebagai modal jika nantinya terjun ke masyarakat. 

3. Dapat menambah wawasan akademis untuk koleksi perpusatakaan utuk 

mendapat para mahasiswa maupun masyarakat dalam membahas maupun 

memecahkan permasalahan yang sama. 

E.Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang akan di teliti, maka perlu adanaya batasan masalah dalam melakukan 

penelitian. Ruang lingkup penelitian ini di batasi pada Modal Usaha dan 

Jumlah Produksi dalam industri kecil sepatu kulit di Kabupaten Magetan.  


