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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wilayah Kota Pasuruan termasuk salah satu wilayah yang penting di dalam 

konstelasi perekonomian Jawa Timur terutama karena wilayah ini merupakan jalur 

utama akses transportasi dari pusat perekonomian Jawa Timur di Kota Surabaya 

dengan Bali sebagai pusat budaya dan pariwisata melalui jalur industri di Kota dan 

Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya di wilayah timur. Pada konteks regional, 

Kota Pasuruan juga diharapkan untuk mampu memberikan link antara produsen 

dan pasar produk industri kecil dan kerajinan dan industri yang banyak tersebar di 

wilayah Malang dan Kabupaten Pasuruan sehingga melalui peran penting Kota 

Pasuruan akan terangkat peringkat dan kemajuan industri tradisional khususnya di 

bidang mebel, kerajinan kayu dan logam, serta industri-industri (terutama skala 

kecil dan menengah) lainnya. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (2015) 

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara 

sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal 

akselerasi pembangunan. Sektor industri dapat memegang peran kunci sebagai 

mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa nilai keunggulan 

dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat 

besar,kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar,juga kemampuan 

menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar 

yang diolah. Industri mempunyai peranan sebagai (leading sektor) artinya sektor 
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pemimpin dalam Arsyad (2010:442). Dengan adanya pembangunan 

industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. 

Sebagai contoh pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang 

pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-baku bagi suatu industri. 

Industri-indusri tersebut juga memungkinkan berkembangnya sektor jasa, 

misalnya berdirinya sebuah Lembaga lembaga keuangan,lembaga pemasaran atau 

periklanan,yang kesemuanya itu akan mendukung pada lajunya pertumbuhan 

industri. Muhtamil (2017) 

Pendapatan sendiri merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan 

atas barang dan jasa yang dijual, dan merupakan unsur yang paling penting dalam 

sebuah perusahaan, karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya 

suatu perusahaan. Oleh karena ituperusahaan harus berusaha semaksimal mungkin 

untuk memperoleh pendapatan yang sebesar – besarnya. Pendapatan pada 

dasarnya diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa yang diberikan. Menurut 

ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi 

oleh seseorang dalam suatun periode dengan mengharapkan keadaan yang sama 

pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi pendapatan menurut ilmu 

ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan 

usaha pada awal periode dan menekan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. 

Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena 
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perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Butar 

(2017) 

Industri kerajinan logam adalah industri yang sangat berkembang di Kota 

Pasuruan. Sentra industri logam Kota Pasuruan berada di Kelurahan Mayangan, 

Kelurahan  Ngemplakrejo dan di sebagian wilayah Kecamatan Gadingrejo yang 

dikelola secara semi tradisional. Produk yang dihasilkan telah banyak diakui 

memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas. Pemasaran hasil 

produksi tidak terbatas di wilayah Jawa Timur saja melainkan sudah sampai ke 

luar provinsi Jawa Timur. Jenis kerajinan logam yang dihasilkan oleh industri kecil 

menengah antara lain aksessoris dan sparpat kendaraan bermotor, peralatan rumah 

tangga. Hingga tahun 2014, jumlah pengusaha industri logam yang terdapat di 

Kota Pasuruan sebanyak 410 pengusaha. Tenaga kerja dari industri logam yang 

dapat diserap mencapai 2.886 orang dengan nilai produksi Rp 537.619.865 ,- dan 

nilai investasi sebesar Rp 76.703.315 dengan nilai bahan baku sebesar Rp 

244.470.020,-. Wilayah pemasaran meliputi wilayah Jakarta, Sumatera, Sulawesi 

dan ekspor ke Taiwan. Bappeda Kota Pasuruan (2014) 

Kerajinan logam aksesoris motor sendiri adalah kerajinan logam berupa 

barang – barang yang ditambahkan di bagian motor atau barang standart motor 

yang sudah dimodifikasi sendiri dan digunakan untuk mempercantik motor. 

Barang barang kerajinan aksesoris motor itu biasanya meliputi baut, stang motor, 

shock depan motor/belakang, tromol, dll.  
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B. Rumusan Masalah 

Terkait latar belakang masalah di atas, maka persoalan yang disimpulkan 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana profil usaha industri logam aksessoris motor di Kelurahan 

Ngemplakrejo Kota Pasuruan? 

2. Apakah faktor modal usaha dan tenaga kerja mempengaruhi tingkat 

pendapatan usaha industri kerajinan logam aksessoris motor di Kelurahan 

Ngemplakrejo Kota Pasuruan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan profil usaha industri kerajinan logam aksesoris motor 

di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari variabel modal usaha dan 

tenaga kerja terhadap pendapatan usaha industri kerajinan logam aksesoris 

motor di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini , diharapkan mampu memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penerapan 

kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam kerangka 

besar kebijakan di bidang usaha industri kerajinan logam aksesoris motor di 

Kelurahan Ngempakrejo Kota Pasuruan. 

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa sektor informal

khususnya usaha industri kerajinan logam aksesoris motor juga berperan

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Mengetahui secara nyata praktek usaha industri kerajinan logam aksesoris

motor dalam menjalankan usahanya dan mengetahui masalah – masalah yang

dihadapi oleh para pengusaha industri logam aksesoris motor di Kelurahan

Ngemplakrejo Kota Pasuruan.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di 

teliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Ruang 

lingkup penelitian ini di batasi pada modal usaha dan tenaga kerja terhadap 

pendapatan dalam usaha industri kerajinan logam aksesoris motor di Kelurahan 

Ngemplakrejo Kota Pasuruan. 




