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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dimana sebagian 

penduduknya adalah mayoritas petani. Di indonesia pertanian masih 

memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Dalam 

hal ini perkembangan sektor pertanian perlu mendapat perhatian serius 

dalam rangka pengembangan ekonomi nasional. Indonesia merupakan 

Negara yang saat ini berkembang sedang meningkatkan pembangunan 

disegala bidang, dari bidang ekonomi, politik, sosial budaya, infrasturktur 

ataupun di bidang lainnya. Kesuksesan pembangunan tidak lepas dari peran 

partisipasi seluruh elemen masyarkat dan sikap mental, disiplin serta tekad 

semangat para penyelenggara aparatur Negara. Bidang ekonomi memiliki 

pusat perhatian khusus dikarenakan hal ini sesuatu modal untuk menuju 

terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur.(Teguh, 2010) 

Perkembangan usaha industri di Indonesia tidak lepas dari 

persaingan bisnis. Dari persaingan tersebut banyak variasi untuk mencapai 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Keuntungan merupakan pendapatan 

yang diperoleh produsen didalam menjalan kegiatan bisnis mereka yang 

mana memiliki barang/jasa yang bisa meningkatkan nilai produksi serta 

bermanfaat dalam perkembangan usaha industrinya. Pembangunan untuk 

tujuan industri juga menjadi sumber yang dapat meningkatkan pendapatan,
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 akan tetapi hal itu harus didukung pula oleh ketersediaan sumber 

daya ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun 

sumber daya modal yang produktif. Dengan kata lain, tanpa adanya daya 

dukung yang cukup kuat dari sumber daya ekonomi yang produktif maka 

pengembangan dalam kegiatan industripun mengalami kesulitan dalam 

miningkatkan pendapatannya.  

Tabel 1.1 Jumlah Produksi Tahu Kecamatan Kunir 

Jumlah Produksi Tahu Kecamatan  

Kunir di Tiap Desa 

No Desa Produksi 

1 Kunir kidul 114 

2 Dorogowok 1 

3 Jatimulyo - 

4 Jatirejo 2 

5 Jatigono 15 

6 Kabuaran - 

7 Karanglo 2 

8 Kunir Lor 13 

9 Sukorejo 1 

10 Sukosari 4 

11 Kedungmoro - 

Jumlah  152 

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2015 

Dari tabel 1.1 Kunir merupakan sebuah kecamatan di kabupaten 

lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia terletak sekitar 12 km di selatan 

kota Lumajang, Kunir dilintasi jalan yang menghubung Tempeh dengan 

Yosowilangun. Desa kunir kidul merupakan salah satu desa yang berada di 

kecamatan kunir  yang terkenal dengan usaha tahu dan tempenya. Bahkan 

hampir sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengrajin usaha home 

industri tahu menurut data desa kunir kidul. Di desa kunir kidul terdapat 114 
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pengusaha tahu dan pada umumnya diikuti dengan pembuatan sendiri 

produk tahu tersebut, meskipun beberapa ada juga yang hanya menjual 

kembali produk tahu yang sudah jadi. Dengan banyaknya penjual tahu yang 

berada di Desa Kunir Kidul, sangat menarik dan penting sekali dilakukan 

penelitian, dikarenakan jumlah pengusaha tahu yang banyak namun tingkat 

kehidupan dari para pengusaha tahu ini masih dibawah dari kata cukup. 

Dengan jumlah pengusaha tahu sebanyak itu, dan masih 

berkembang setiap tahunnya,maka kegiatan usaha tahu sangat diminati oleh 

masyarakat desa Kunir Kidul, namun secara umum berdasarkan dari 

wawancara yang sudah dilakukan kebanyakan dari para pengusaha masih 

memiliki kehidupan yang berada dibawah kata cukup. Untuk itu penulis 

melakukan penelitian untuk mengetahui dan memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang ada pada pengusaha tahu di desa Kunir Kidul, guna 

meningkatkan tingkat kesejahteraan para pengusaha tahu di desa Kunir 

Kidul. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapat  rumusan masalah untuk 

penelitian yang dilakukan seperti berikut:  

1. Bagaimana pendapatan usaha home industri tahu di Desa Kunir Kidul 

Kabupaten Lumajang ? 

2. Bagaimana efisiensi home industri tahu di Desa Kunir Kidul Kabupaten 

Lumajang? 
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C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dilihat terdapat 

beberapa cara untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan beberapa 

parameter yang secara garis besar dijelaskan pada rumusan masalah 

tersebut. Agar analisis dalam penelitian tidak terlalu meluas maka ada 

pembatasan masalah yang kami lakukan seperti kegiatan penelitian 

dilakukan di Desa Kunir Kidul, parameter yang diukur adalah hubungan 

tingkat produksi tahu dengan pendapatan penjualan tahu, hubungan, dan 

hubungan antara pendapatan dengan kebutuhan sehari-hari pengusaha tahu 

di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dari 

permasalahan ini dibagi menjadi dua. 

1. Untuk mendiskripsikan seberapa besar pendapatan usaha home 

industri tahu di desa Kunir kidul Kabupaten Lumajang. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar efisiensi usaha home industri tahu 

di desa Kunir kidul Kabupaten Lumajang. 

E.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penelitian 

a. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi 

untuk program peneliti selanjutnya. 
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b. Menambah wawasan lebih luas mengenai pengetahuan tentang 

industri tahu dan factor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan 

usaha home industri tahu. 

2. Bagi instansi pemerintahan 

Bagi pemerintahan di Desa Kunir Kidul dapat digunakan sebagai 

acuan dalam pengembangan UMKM mandiri, khususnya usaha home 

industri tahu. 

 

 


