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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas 

manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, 

berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu mengusahakan 

percepatan pertumbuhan ekonomi negara yang  bertujuan mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Perkembangan ekonomi selalu disertai dengan perubahan struktur 

yang lebih non agraris, begitu pula peranan sektor industri yang diajukan 

untuk memperkokoh struktur ekonomi nasional dengan berkaitan yang kuat 

dan saling mendukung antar sektor meningkatkan daya tahan perekonomian 

nasional dan kesempatan kerja sekaligus mendorong berkembangnya 

kegiatan-kegiatan pembangunan di sektor lainnya dan juga diharapkan 

mampu meningkatkan pendapatan perkapita yaitu pendapatan yang 

diterima oleh suatu negara selama satu tahun.  

Pembangunan industri merupakan pembangun kegiatan untuk 

meningkatan kesejahteraan dalam arti tingkat hidup yang lebih maju 

maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Menurut Arsyad dalam penelitian 

Pradana (2013) Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk 
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meningkatkan produktifitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan 

ruang lingkup kegaiatan manusia.  

Salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi dalam proses 

pembangunan ekonomi  adalah  sektor  industri rumah tangga dan industri  

kecil. Industri kecil dan rumah tangga merupakan salah satu bagian yang 

memiliki peranan penting dalam laju perekonomian masyarakat Indonesia. 

Untuk menumbuh kembangkan industri kecil dan rumah tangga ada 

beberapa alasan yang melandasi antara lain, industri kecil dan rumah tangga 

banyak menyerap tenaga kerja yang mendorong industri rumah tangga 

menjadi lebih intensif dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal. 

Apalagi karena lokasinya berada di perdesaan, pertumbuhan industri kecil 

dan rumah tangga menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan 

jumlah tenaga kerja, pengangguran, jumlah kemiskinan, pemerataan dalam 

distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi perdesaan. 

Salah satu sektor yang diharapkan untuk dapat menciptakan 

kesempatan kerja adalah sektor industri rumah tangga. Pada sekrot industri 

rumah tangga teknologi yang digunakan dalam proses produksinya adalah 

teknologi padat karya yaitu cara untuk melakukan pekerjaan yang 

berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah yang 

besar). Dengan adanya teknologi padat karya diharapkan dapat menyerap 

tenaga kerja lebih banyak, namun tetap optimal baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. 
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Menurut Muliawan dalam penelitian Pradana (2013) Banyak 

manfaat dan keutamaan yang dapat diperoleh dari industri rumah tangga, 

dalam skala makro industri rumah tangga adalah salah satu pilar utama 

pendukung kekuatan perekonomian suatu negara, industri rumah tangga 

secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat 

siklus financial (Perputaran keuangan) dalam suatu komunitas masyarakat 

yang berarti memicu laju pertumbuhan pendapatan negara, memperpendek 

kesenjangan sosial, sekaligus mengurangi dampak kriminalitas yang 

mungkin ditimbulkannya. 

Kabupaten  Sidoarjo  yang  berlokasi di dekat Kotamadya Surabaya, 

secara riil dapat dijadikan sebagai salah satu penopang pembangunan dan 

pengembangan kotamadya Surabaya dalam pelaksanaan pembangunan, 

selain  itu berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan 

dalam pertumbuhan  ekonominya, Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah 

yang cukup potensial untuk dikembangkan, hal ini didukung oleh 

keberadaan potensi daerah yang mendukung kinerja pembangunan 

perekonomian.  

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa ada tiga 

sektor ekonomi yang sangat  dominan  kontribusinya  bagi  pertumbuhan 

perekonomian di kabupaten ini,  dilihat berdasarkan angka distribusi 

persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar  harga 

berlaku (persen) diketahui bahwa sektor industri pengolahan sebagai sektor 

ekonomi yang  paling besar sumbangannya dalam perekonomian Kabupaten 
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Sidoarjo yaitu sebesar 46,02%, sementara sektor kedua yaitu sektor 

perdagangan sebesar 16,01% dan sektor ketiga yaitu sektor  Transportasi 

dan pergudangan sebesar 12,26% dimana selain tiga sektor tersebut terdapat  

beberapa  sektor  yang  memang  dapat menjadi  pendorong  pertumbuhan  

ekonomi secara riil di Kabupaten Sidoarjo (BPS, 2017). 

Terdapat beberapa kecamatan yang dijadikan sebagai kawasan 

potensial industri di Kabupaten sidoarjo, salah satunya adalah Kecamatan 

Gedangan. Sebagai sentra industri dan pergudangan Kecamatan Gedangan 

merupakan daerah yang sangat padat. Terdapat berbagai macam industri 

dan pergudangan yang tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan 

Gedangan sebagian besar bergerak di bidang industri pengolahan. Hal ini 

dibuktikan oleh tabel 1 banyaknya industri besar, sedang dan tenaga kerja 

tahun 2015. 

Tabel 1.1 

Banyaknya Industri Besar, Sedang dan Tenaga Kerja tahun 2015 

di Kecamatan Gedangan 

No Industri Jumlah Tenaga Kerja 

1 Industri Makanan dan Minuman 8 498 

2 Industri Tekstil, Pakaian jadi, dan kulit 7 846 

3 Industri Kayu dan sejenisnya 5 597 

4 Industri Kertas, Percetakan, dan Penerbitan 19 996 

5 Industri Barang Dari Logam 6 868 

6 Industri Pengolahan Lainnya 35 4975 

Jumlah 80 8779 

Sumber: Kecamatan Gedangan Dalam Angka, 2015 

 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ada 8779 orang yang terserap 

bekerja pada 80 perusahaan industri besar dan sedang di Kecamatan 

Gedangan pada tahun 2015, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan 
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gedanagan. Hal ini menunjukan bahwa Kecamatan Gedangan juga sangat 

potensi untuk pembangunan di sektor industri, yang dapat meningkatkan 

pendapatan daerah. Dengan banyaknya industri yang terdapat di kecamatan 

gedangan banyak orang datang untuk mendapatkan pekerjaan di semua 

sektor industri yang ada disini. 

Kecamatan Gedangan selain sebagai sentra industri besar dan 

sedang, terdapat juga usaha usaha kecil yang berkembang cukup banyak 

yang tersebar di berbagai Desa, industri makanan dan minuman mempunyai 

jumlah yang cukup banyak yang diusahakan di Kecamatan Gedangan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 2 banyaknya industri kecil dan tenga 

kerjanyan. 

Tabel 1.2 

Banyaknya industri kecil dan jumlah tenaga kerjanya tahun 2015 

di Kecamatan Gedangan 

No Desa/kelurahan Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja 

1 Ganting 4 38 

2 Karangbong 7 54 

3 Tebel 14 88 

4 Kragan 12 66 

5 Gemurung 10 82 

6 Punggul 18 90 

7 Sruni 14 80 

8 Keboananom 6 83 

9 Keboansikep 6 60 

10 Gedangan 15 83 

11 Ketajen 18 82 

12 Wedi 10 76 

13 Semambung 8 74 

14 Sawotratap 4 54 

15 Bangah 4 44 

Jumlah 150 1054 
  Sumber : Statistik Kecamatan Gedangan, 2015 
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Berdasarkan tabel 1.2 diatas, Sebaran industri kecil di Kecamatan 

Gedangan hampir merata di semua desa, Desa Punggul dan Desa Ketajen 

merupakan desa terbanyak jumlah usahanya yaitu 18 usaha. Desa yang 

sebaran usahanya paling sedikit adalah Desa Ganting, Desa Sawotratap dan 

Desa Bangah yaitu sebanyak 4 usaha, dan banyaknya pekerja yang bekerja 

di sektor usaha kecil ini sebayak 1054. Dari beberapa desa tersebut, terdapat 

desa yang terkenal dengan sebutan kampung topi, yaitu Desa Punggul. 

Desa Punggul memiliki produk unggulan yaitu berupa produk topi, 

bahkan  terkenal dengan sebutan “Kampung Topi” yang telah diresmikan 

oleh Bupati Sidoarjo  pada tahun 2012. Industri kampung topi dapat 

berkembang karena adanya beberapa  hal, diantaranya adalah modal, bahan 

baku, tenaga kerja, pemasaran dan aksesibilitas.  Industri topi di Desa 

Punggul Kecamatan Gedangan para pengusaha membuka usaha  awalnya 

dengan menggunakan modal sendiri ataupun hasil peminjaman. Bahan baku 

kain pada sentra industri topi ini merupakan kain impor, yang di dapat dari 

salah satu  pusat grosir di Kota Surabaya. Aksesibilitas Desa Punggul sangat 

mudah di jangkau  oleh berbagi jenis transportasi darat, sehingga 

menguntungkan bagi pegusaha untuk mengembangkan usahanya. 

Menurut Sukirno dalam penelitian Hidayat (2013) fungsi produksi 

menunjukkan sifat hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat 

produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah 

input dan jumlah produksi disebut dengan output. Faktor produksi atau input 

merupakan hal yang mutlak untuk menghasilkan produksi. Dalam produksi 



7 
 

 
 

ini seorang pengusaha dituntut untuk mampu mengkombinasikan beberapa 

faktor produksi sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimal.  

peningkatan hasil produksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

salah satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan faktor produksi, 

untuk kemudian digunakan secara efektif dan efisien. Faktor-faktor 

produksi yang dimaksud adalah modal, tenaga kerja dan bahan baku. Faktor 

modal dan tenaga kerja merupakan peranan yang penting untuk menunjang 

keberhasilan produksi. Modal dan bahan baku merupakan sarana produksi 

yang sangat penting, penggunaan bahan baku yang tepat dan efisien akan 

menghasilkan produksi yang tinggi. Di samping itu faktor produksi tenaga 

kerja bersama-sama dengan faktor produksi yang lain, bila dimanfaatkan 

secara optimal dan efisien akan dapat meningkatkan produksi secara 

optimal. Setiap penggunaan tenaga kerja yang produktif hampir selalu dapat 

meningkatkan produksi..  

Dalam pengelolaan manajemen pengusaha topi masih bersifat 

sederhana. Pelaksanaan produksi hanya berdasarkan pengalaman yang 

mereka dapatkan. Dari hal inilah tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor 

produksi antara pengusaha satu dengan yang lainnya belum dapat diketahui. 

Karena adanya pola pikir yang masih sederhana dan usaha yang relatif kecil 

menjadi salah satu penyebab hal tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian 

ini mengambil judul “ANALISIS EFISIENSI MODAL, TENAGA 

KERJA, DAN BAHAN BAKU TERHADAP PRODUKSI INDUSTRI 
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RUMAH TANGGA TOPI DI DESA PUNGGUL KECAMATAN 

GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO”. 

B. Rumusuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaruh Modal ,Tenaga kerja, dan bahan baku terhadap 

produksi Industri rumah tangga topi di Desa Punggul, Kecamatan 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ? 

2) Bagaimana efisiensi teknis, harga, dan ekonomi pada industri rumah 

tangga topi Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo? 

3) Bagaimana return to scale atau skala usaha pada industri rumah tangga 

topi Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ?  

C. Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui Pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap 

efisiensi produksi industri rumah tangga topi Desa Punggul 

2) Mengetahui besarnya efisiensi teknis, harga, dan ekonomi pada industri 

rumah tangga topi Desa Punggul 

3) Mengetahui return to scale atau skala usaha pada industri rumah tangga 

topi Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo 

D. Manfaat Penelitian 

1) Menjadi sumber informasi bagi pengusaha topi seberapa besar 

pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap produksi 
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2) Bagi penulis penelitian ini merupakan penerapan terhadap teori yang

didapatkan terhadap bangku kuliah.

E. Batasan penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, asumsi asumsi yang digunakan adalah :

1) Narasumber yang dimintai keterangan dalam proses pengerjaan

mengerti secara keseluruhan proses pembuatan topi.

2) Produksi topi dilakukan dalam keadaan normal.




