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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah 

atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah 

untuk mendapat keuntungan. Sektor industri menjadi prioritas utama yang 

mendorong pertumbuhan sektor-sektor pertumbuhan lainya sehingga secara 

keseluruhan dapat memberikan nilai otonomi yang lebih tinggi dalam 

pembangunan ekonomi.  

Industri merupakan sektor ekonomi yang sangat berpotensi di 

Indonesia, industri sangat berkembang di seluruh daerah dari industri besar 

maupun industri kecil hingga industri rumahan yang biasa disebut home 

industry. Di bidang ekonomi industri sangat menunjang perekonomian 

indonesia yang mampu menyumbang devisa negara yang cukup besar.  

Pentingnya peranan industri kecil dalam proses pembangunan ekonomi 

Indonesia berkaitan dengan kondisi Indonesia yang memiliki jumlah tenaga 

kerja berpendidikan rendah, sumber daya yang melimpah, modal yang 

terbatas dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Hal  ini sangat 

berhubungan dengan sifat-sifat dasar industri kecil. Industri kecil perlu 

dikembangkan dengan baik agar memperbesar sumbangannya bagi 

perekonomian nasional dan memberikan sumbangan bagi daerah dimana 

industri kecil itu tumbuh dan berkembang. 
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Pengembangan industri kecil juga memiliki kendala, salah satu yang 

sering dijumpai adalah masalah keterbatasan modal. Terbatasnya modal dan  

minimnya pengetahuan para pengusaha kecil terhadap pemasaran produknya 

akan menghambat produktifitas dari faktor-faktor produksi industri kecil. 

Disamping permodalan, kendala lain yaitu bahan baku, akses terhadap 

teknologi, lokasi usaha, peningkatan sumber daya manusia, dan pengambilan 

kebijakan pemerintah.  

Selain itu pemaksimuman keuntungan di suatu industri kecil perlu 

dilakukan. Menghitung keuntungan suatu industri yaitu dengan menghitung 

hasil penjualan total (Total Revenue = TR) dengan  biaya total (Total Cost = 

TC). Perbedaan keduanya mencapai kondisi maksimum maka tercapailah 

kondisi kentungan tertinggi. Jika suatu industri kecil nilai penjualan total 

lebih kecil dari biaya total maka industri tersebut mengalami kerugian, tetapi 

jika nilai penjulan total sama dengan biaya total maka industri tersebut 

mencapai tikik impas (Break Even Point). 

Kabupaten Kediri memiliki banyak industri kecil salah satunya adalah 

industri kecil kerupuk yang dominan terletak di Kecamatan Tarokan, Desa 

Bulusari. Kerupuk menjadi salah satu makanan khas Indonesia, untuk lauk,  

cemilan, dan  jajanan. Industri kerupuk termasuk dalam industri hasil 

pertanian. Makanan khas ini telah banyak dipasarkan diseluruh wilayah di 

Kabupaten Kediri. Industri kecil pembuatan kerupuk sebagian besar dikelola 

secara tradisional/home industry. Adapun permasalahan yang dijumpai pada 

industri kecil kerupuk di Kabupaten Kediri yaitu jumlah produksi dan nilai 
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produksi kerupuk yang berubah setiap tahunnya secara fluktuatif. Berikut 

adalah data jumlah produksi kerupuk dan nilai produksi kerupuk di 

Kabupaten Kediri :  

abel 1.1 Jumlah Produksi Kerupuk dan Nilai Produksi Kerupuk Di 

Kabupaten Kediri Tahun 2007-2017 

Tahun 
Jumlah Produksi Kerupuk 

(ton) 

Nilai Produksi Kerupuk 

(000 Rp) 

2007-2008 14650 791000 

2009-2010 100 500000 

2011-2012 312 2496000 

2013-2014 1785 16315000 

2015-2016 4393 34683500 

2017 645 11090000 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (Statistik, 2018) 

 

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah produksi kerupuk berubah-ubah 

tiap tahunnya. Faktor yang menyebabkan jumlah produksi kerupuk 

mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak merata adalah minimnya 

modal, menyebabkan sulitnya mendapatkan bahan baku dalam jumlah besar, 

dan jumlah tenaga kerja yang sedikit karena pemilik industri tidak dapat 

membayar upah tenaga kerjanya. Hal ini secara langsung akan menghambat 

produksi kerupuk yang dijalani industri kecil tersebut. 

Industri kecil kerupuk harus membuat perencanaan yang baik untuk 

mengatur volume produksi dan penjualan agar tidak mengalami kerugian, 

minimal mampu menutupi seluruh biaya produksi, terutama biaya tetap yang 

tidak hanya dikeluarkan ketika berproduksi dalam keadaan normal, tetapi 

juga harus dikeluarkan ketika mengalami masalah mengenai berkurangnya 

permintaan pada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan volume produksi 
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menurun. Selain itu belum cukup jika pendapatan yang diperoleh hanya 

menutupi biaya tetapnya, karena tujuan suatu perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari usaha yang dijalani. 

Dari permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian. Adapun hal-hal yang mendasari penulis melakukan penelitian 

yaitu untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi produksi industri 

kecil kerupuk serta mencari tahu keuntungan dan kerugian industri kecil 

kerupuk di Kabupaten Kediri (Kecamatan Tarokan, Desa Bulusari).  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu seberapa besar 

pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap jumlah produksi 

industri kecil kerupuk di Desa Bulusari? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tercapai serta pembahasan masalah tidak melebar 

dari latar belakang maka peneliti menerapkan batasan masalah yaitu hanya 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi industri kecil 

kerupuk di Desa Bulusari. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku 

terhadap jumlah produksi industri kecil kerupuk di Desa Bulusari. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang 

telah dipelajari dengan praktek yang telah diterapkan. 

2. Menjadi sumber informasi serta solusi bagi pengusaha industri kecil 

tentang faktor yang mempengaruhi jumlah produksi. 


