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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan industri di Indonesia diarahkan untuk mampu memecahkan 

masalah-masalah sosial ekonomi yang mendasar, khususnya dalam memperluas 

kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, pemerataan produksi dan 

pengentasan kemiskinan. Kondisi ektor industri di Indonesia pada 2016 menunjukkan 

adanya kondisi yang mengalami peningkaan, dimana pertumbuhan industri mencapai 

5,7%, dan pertumbuhan industri lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi 

nasional. Sampai dengan triwulan III 2015, pertumbuhan industri pengolahan non-migas 

sebesar 5,21%. Itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi periode serupa pada 2014 

sebesar 4,73%. Kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap pendapatan domestik 

bruto (PDB) nasional diharapkan sebesar 18,5%. Pada 2014, realisasi kontribusi sektor 

industri mencapai 17,87%. Khusus sampai triwulan III 2015, pencapaian kontribusi 

mencapai 17,82% (http://www.kemenperin.go.id). Kondisi ini memberikan dukungan atas 

keberhasilan pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata untuk 

seluruh masyarakat. 

Tingkat kesejahteraan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi 

sosial ekonomi suatu keluarga. Bahkan tingkat kesejahteraan juga menjadi indikator lokal 

suatu kabupaten dan suatu kecamatan untuk memonitoring upaya pencapaian target 

menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah standar yang telah 

ditetapkan.  Seperti diketahui bahwa  kesejahteraan keluarga dapat digunakan untuk  

menggolongkan keluarga ke dalam keluarga pra  sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga 

sejahtera II, keluarga sejahtera III atau  keluarga sejahtera III plus (bps.go.id) 

http://www.kemenperin.go.id/
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Keluarga prasejahtera adalah  keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasar nya (basic needs) secara  minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan  pendidikan. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan 

kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, 

makan protein hewani, pakaian, ruang untukinteraksi keluarga, dalam Keadaan sehat, 

mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana. Keluarga sejahtera 

tahap II adalah keluarga yang disamping telah  dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga 

telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat 

memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (developmental needs) seperti 

kebutuhan untuk  peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut 

melaksanakan  kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi dari media.  

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh  

kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya,  namun 

belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap  masyarakat, 

seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam  bentuk material dan 

keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta  berperanserta secara aktif 

dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan- yayasan sosial, 

keagamaan, kesenian, olah- raga, pendidikan dan  sebagainya. Keluarga sejahtera tahap 

III plus adalah keluarga yang telah dapat meme nuhi seluruh kebutuhannya, baik yang 

bersifat dasar, sosial psikologis  maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat 

pula memberikan  sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat 

(www.bps.go.id) 

Kabupaten Tulungagung merupaka salah satu sentra industri genteng yang 

terdapat di Jawa Timur, industri tersebut banyak dikelola atau dimiliki oleh masyarakat 
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secara langsung. Kondisi ini menjadikan sektor tersebut memiliki potensi yang tinggi 

sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun lima jenis bidang usaha 

tertinggi sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Tulung Tahun 2017 dapat 

disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Potensi Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulung Tahun 2017. 

No. Bidang Usaha Unit 

Usaha 

Naker Investasi Nilai 

Produksi 

1 Kerajinan anyaman 

bambu 

1.294 4.506 1.136.470 18.170.119 

2 Genteng 1.216 3.608 2.232.637 35.945.851 

3 Konveksi 515 5.929 28.356.290 24.703.434 

4 Kesed sabut & Perca 414 822 415.370 7.334.853 

5 Logam alat dapur 292 921 4.198.955 12.211.803 

Sumber: http://disperindag.tulungagung.go.id 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa potensi industri genteng menjadi 

salah satu pendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Tulungagung. Salah satu bentuk usaha masyarakat yang memiliki golongan usaha kecil 

dan menengah di Kabupaten Tulungagung yaitu pengrajin genteng yang terdapat di Desa 

Notorejo Kabupaten Tulungagung.  Para pengrajin rata-rata mendapatkan pesanan produk 

genteng sebanyak 50.000 unit genteng setiap bulannya, namun demikian ketika musim 

hujan rata-rata pengrajin hanya mampu memenuhi pesanan sebesar 60%. Rata-rata para 

pengrajin memiliki kemampuan untuk memproduksi sebesar 50.000 unit sesuai dengan 

permintaan yang terjadi.  

Namun demikian pendapatan yang diperoleh belum sesuai dengan harapan 

dimana salah satu penyebabnya yaitu pengrajin tidak secara langsung bertemu dengan 

pembeli melainkan melalui tengkulak yang datang. Sistem tersebut telah lama berjalan 

dimana setiap proses produksi para tengkulak memberikan pinjaman modal untuk 
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produksi sehingga ketika proses produksi selesai maka hasil produksi harus dijual 

ketengkulak tersebut. 

Sistem tersebut menjadi salah satu penyebab belum meningkatkan kesejahteraan 

para pengrajin genteng yang terdapat di Desa Notorejo Kabupaten Tulungagung. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu: ” ANALISIS 

TINGKAT KESEJAHTERAAN PENGRAJIN GENTENG DI DESA NOTOREJO 

KABUPATEN TULUNGAGUNG” 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan maslaah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

Bagaimana tingkat kesejahteraan pengrajin genteng di Desa Notorejo Kabupaten 

Tulungagung yang ditinjau dari tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terbatas pada permasalahan yang menyebabkan 

belum maksimalnya kesejahteraan pengrajin genteng di Desa Notorejo Kabupaten 

Tulungagung. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan pendapatan 

masyarakat, kesehatan dan pemenuhan biaya pendidikan anak. 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

tingkat kesejahteraan pengrajin genteng di Desa Notorejo Kabupaten Tulungagung yang 

ditinjau dari tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengendali kebijakan, yaitu sebagai bahan informasi bagi Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Tulungagung dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

pengrajin industri genteng. 
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2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk

mengenbangkan penelitian ini yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.




