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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sektor industri produksi dalam pembangunan ekonomi di 

Indonesia tidak lepas dari keberadaan dan peranan UMKM. UMKM memberikan 

kontribusi yang  penting dalam perekonomian yang juga merupakan strategi dalam 

pembangunan ekonomi di Indonesia. Adanya usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) membuat banyak tersedia lapangan pekerjaan baru yang dapat 

meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran dan dapat 

menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang di sebabkan oleh angkatan kerja 

yang tidak terserap dalam dunia kerja. Fakta tersebut tentu dapat memberi 

gambaran bahwa UMKM sudah dapat membuka tersedinya lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat-masyarakat di sekitarnya khususnya yang dekat dengan tempat 

tinggalnya. 

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi juga  

pertumbuhan ekonomi. Menurut Kementrian Koperasi dan UKM yang diolah dari 

data Badan Pusat Statistik (BPS) Pada tahun 2017 PDB dari UMKM memiliki nilai 

kontribusi sebesar 659.352,9 atau 9.92 % sedangkan PDB dari UB memiliki nilai 

kontribusi sebesar 433.055,5 atau 9.21 %  dengan kata lain UMKM berkontribusi 

paling besar dalam tingkat pertumbuhan ekonomi di indonesia dibadingkan dengan 

usaha besar (UB), sehingga dibandingkan dengan usaha besar (UB) peran penting 

UMKM bukan hanya disebabkan karena UMKM mampu memberikan kesempatan
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kerja paling banyak tetapi juga karena mampu memberikan kontribusi dalam 

pertumbuhan produk domestik bruto yang paling tinggi. UMKM terbagi menjadi 

beberapa sektor dalam kegiatan produksinya yaitu sektor perdagangan, Pertanian, 

Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Industri Pengolahan dan Jasa. 

Industri pengolahan merupakan salah satu jenis sektor atau karakteristik 

UMKM. Menurut BPS 2018 industri pengolahan adalah suatu proses produksi yang 

prosesnya merubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang 

sifatnya lebih dekat kekonsumen sebagai pemakai akhir. 

menurut nita fatimah (2017) home industry adalah proses memproduksi yang  

produktif dan dilakukan oleh badan atau orang untuk menghasilkan atau menambah 

nilai guna barang. Sementara itu, menurut BPS (2018) Home Industry adalah 

Industri rumah tangga yang jumlah tenaga kerja memiliki kurang dari 4 orang dan 

berasal dari lingkungan keluarga atau tetangga disekitarnya. Jadi dapat disumpulkan 

bahwa Home Industry adalah industri rumah tangga yang kegiatan ekonominya 

dilakukan perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang jumlah tenaga 

kerja dan modal yang relatif kecil dan tujuannya memproduksi barang maupun jasa 

untuk diperjual belikan.  

Home Industry merupakan salah satu industri rumah tangga yang banyak ada 

di Indonesia karena industri rumah tangga mampu meningkatkan perekonomian 

terutama bila dilihat dalam aspek pemerataan pendapatan, jumlah lapangan 

pekerjaan yang tersedia, tingkat pembangunan ekonomi dipedesaan dan lain-lain. 
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Efisiensi usaha home industry dapat dilihat melalui analisis efisiensi usaha 

dengan menggunakan return cost ratio yang dipakai untuk mengetahui layak atau 

tidaknya suatu usaha tersebut untuk dilanjutkan dengan menggunakan perbandingan 

antara besarnya penerimaan dengan total biaya yang digunakan selama proses 

produksi, ini berarti menunjukkan semakin tinggi nilai ratio tersebut semakin tinggi 

tingkat efisiennya. Usaha home industry yang memiliki tingkat return cost ratio 

lebih dari satu maka usaha home industry yang dijalanan sudah efisien dan layak 

untuk dijalankan (Soekartawi, 2006).  

Kabupaten Gresik memiliki sebuah daerah yang dikenal sebagai pusat 

pengolahan produksi kerupuk ikan laut yang terletak di Desa Srowo. Desa Srowo 

merupakan Desa penghasil kerupuk ikan yang terletak di Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik. Sebelum menjadi sentra produksi kerupuk ikan, pekerjaan utama 

masyarakat di Desa Srowo adalah nelayan tradisional yang hidup serba kekurangan, 

buruh tambak dan TKI di Malaysia. Pada tahun 1980-an karena himpitan ekonomi, 

minimnya tangkapan ikan yang diperoleh nelayan dan daya tahan ikan yang 

ditangkap nelayan hanya dapat bertahan satu hari sehingga beberapa istri para 

nelayan berinovasi untuk mengolah ikan yang tidak terjual menjadi kerupuk ikan. 

Pada tahun 1995 para nelayan di Desa Srowo mulai mengolah tangkapan ikannya 

sendiri dan menjadikan produksi kerupuk ikan laut. Pada tahun 2005 pekerjaan 

sebagai nelayan dihentikan. Banyak nelayan, buruh tambak dan TKI Malaysia 

beralih menjadi produsen kerupuk ikan laut di Desa Srowo. Pada tahun 2018 

Jumlah produsen kerupuk ikan di Desa Srowo berjumlah 58 pengusaha (Data 

UMKM Desa Srowo).  
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Sektor home industry kerupuk ikan di Desa Srowo sudah lama berkembang, 

dimana perkembangan usaha tersebut sudah banyak masyarakat dari dalam maupun 

luar daerah mengenal produk-produk yang telah dipasarkan. Secara ekonomi Desa 

Srowo mampu berkembang dan meningkatkan nilai produksi yang sudah menjadi 

permintaan konsumen secara terus-menerus. 

Tujuan memproduksi dan menjual produk-produk hasil usaha industri adalah 

untuk membantu dan meningkatkan nilai produksi yang akhirnya dapat menutupi 

kebutuhan akan permintaan tehadap kuantitas yang dibutuhkan konsumen. Adapun 

pendapatan dan efisiensi usaha pengolahan industri kerupuk ikan sangat tergantung 

pada harga jual produk dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kerupuk 

ikan, semakin tinggi harga jual produk dan semakin rendah biaya maka semakin 

tinggi pendapatan usaha. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, 

maka peneliti tertarik dalam meneliti permasalahan yang berjudul : “ANALISIS 

TINGKAT EFISIENSI USAHA HOME INDUSTRY KERUPUK IKAN DI 

DESA SROWO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK”.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

layak untuk dikaji yaitu: 

1. Bagimanakah gambaran usaha h0me industry kerupuk ikan di Desa Srowo? 

2. Seberapa besar pendapatan yang diperoleh usaha h0me industry kerupuk ikan di 

Desa Srowo? 

3. Seberapa besar efisiensi usaha yang diperoleh usaha h0me industry kerupuk ikan 

di Desa Srowo? 
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4. Seberapa besar break even poinatas dasar unit danbreak even point atas dasar 

penjualan dalam rupiah usaha h0me industry kerupuk ikan di Desa Srowo? 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dari 

permasalahan ini adalah: 

1. Untuk dapat mengetahui.gambaran usaha h0me.industrykerupuk ikan di.Desa 

Srowo. 

2. Untuk mengetahui..pendapatan yang diperoleh usaha h0me.industri krupuk ikan 

di Desa Srowo. 

3. Untuk mengetahui.tingkat efisiensi usaha yang diperoleh usahahome.industry 

krupuk ikan di.Desa Srowo. 

4. Untuk mengetahuibreak even point atas dasar unit dan break even pointatas 

dasar penjualan dalamrupiah pada usaha h0me.industry kerupuk ikan di.Desa 

Srowo. 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini bertujuan agarr data yang dicari dalam penelitian tidak 

meluas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti 

tingkat efisiensi usaha untuk melihat layak atau tidaknya usaha dengan rumus  

return cost ratio pada usaha home industri kerupuk ikan di Desa Srowo dengan 

mengambil rata-rata dari 58 produsen kerupuk ikan di Desa Srowo yang menjual 

kerupuk ikan dengan harga Rp 25.000. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah daerah khusunya pemerintah daerah Gresik, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan masukan dan bermanfaat dalam pengambilan 

kebijakan tentang pembangunan ekonomi terutama untuk pemerintah daerah 

Gresik agar mampu mengembangkan industri kerupuk di Desa Srowo. 

2. Bagi Akademisi, peneliti mengharapkan dapat menambah bahan  bacaan yang 

dapat digunakan sebagai studi pembanding yang bersifat karya ilmiah untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan atau dapat digunakan sebagai bahan 

acuan untuk peneliti lain. 

 


