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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak pernah 

terlepas dari beberapa faktor penting di dalamnya, salah satunya adalah 

industri. Perkembangan suatu industri akan selalu melibatkan masyarakat pada 

umumnya dan usaha (kecil atau besar) pada khususnya dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada. Pembangunan industri jangka panjang akan 

menjadikansuatu struktur ekonomi yang seimbang. Sedangkan pengembangan 

industri yang tepat akanmeningkatkan pendapatan usahamasyarakat sehingga 

tercapailah suatu kesejahteraan, baik industri kecil, industri sedang maupun 

industri besar. Dalam konteksnya, industri kecil selalu diartikan dengan 

pedesaan. Industri kecil di pedesaan memiliki arti yang penting bagi 

masyarakat yang mana dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan 

pengangguran. 

Industri memiliki peranan tertentu yang dapat menjadi ciri khas suatu 

daerah. Demikian pula dengan Desa Sendangagung memiliki komoditas 

industri yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi Desa 

Sendangagung.  Industri kecil di Desa Sendangagung merupakan industri yang 

telah lahir sejak lama sebagai warisan secara turun temurun yang 

dikembangkan dan diperluas dengan bertahap. Industri yang dimaksudkan 

adalah industri kecil rumah tangga, yaitu industri batik. 
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Setiap usaha kecil maupun besar akan selalu memiliki hambatan yang 

akan menjadi semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Modal 

merupakan permasalahan utama yang menjadi penentuan utama berkembang 

dan tidaknya suatu industri. Modal merupakan titik kunci setiap industri, 

dimana modal yang besar akan berpengaruh terhadap besarnya usaha. 

Tersediannya modal dalam jumlah yang besar akan berkesinambungan untuk 

memperlancar produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi serta 

meningkatkan pendapatan suatu industri. 

Tenga kerja juga sangat penting dalam kelanjutan suatu industri. Tanpa 

adanya tenaga kerja yang profesional dan memadahi, maka suatu industri 

tersebut juga tidak akan berjalan dengan optimal. Tenaga kerja juga 

merupakan penentu laju pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong 

kenaikan output secara sigifikan. Selanjutya faktor yang diduga dapat 

mempengaruhi suatu industri kecil dan menengah adalah tenaga kerja. Adapun 

tenaga kerja merupakan kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah, karena akan mendorong kenaikan output secara signifikan.  

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Besarnya jumlah kapasitas produksi tidak terlepas dari 

ketersediaan bahan baku. Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup 

dan harga yang dapat  dijangkau akan memperlancar produksi yang pada 

akhirnya diperoleh. Keuntungan pada dasarnya merupakan ukuran berhasil 

atau tidaknya industri dalam menjalankan usahanya.  Seharusnya industri 
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besar mau bekerja sama dengan industri kecil dalam pemasok bahan aku 

lainnya termasuk alat-alat produksi guna memperlancar proses produksi serta 

meningkatkan pendapatan. 

Dari sekian banyak usaha kecil yang ada di Kabupaten Lamongan 

terdapat satu industri kecil yang sudah menjadi ikon dan unggulan di 

Kabupaten Lamongan. Adapun industri tersebut ialah batik yang berada di 

Desa Sendangagung Kecamatan Paciran. Dengan berjalannya waktu dan 

semakin majunya peradaban manusia dan kebutuhan hidup yang semakin 

banyak maka pada saat ini usaha batik dapat menjadi sumber penghasilan 

sehari-hari bagi masyarakat selain bercocok tanam. 

Industri kecil  ini berbasis padat karya yaitu kegiatan usaha yang lebih 

menggunakan tenaga manuasia jika dibandingan dengan mesin artinya industri 

batik ini sangat membantu dalam hal penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat 

pengangguran dapat berkurang. Industri kecil batik ini berkembang sangat 

stabil dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini disebabkan karena 

melimpahnya bahan baku dan juga industri kecil batik ini banyak diminati 

oleh masyarakat. 

Salah satu sentra batik, dimana produsen usaha batik sebagai pelaku 

utama dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam persaingan untuk 

menarik para konsumen. Kehadiran ditengah-tengah masyarakat luas untuk 

memenuhi kebutuhan sandang. Secara umum tujuan atau sasaran yang ingin 

dicapai adalah terwujudnya usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang 
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home industri kecil batik agar memiliki daya saing tinggi dan bahkan pada era 

ini untuk mengadapi persaingan bebas di industri perdagangan Indonesia. 

Sebagai desa yang merupakan sentra batik tentunya hal tersebut akan 

membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti dibukanya 

kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Dengan begitu 

maka industri kecil batik di Desa Sendangagung juga mampu memberikan 

konstribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan suatu negara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1) Bagaimana profil industri kecil batik di Desa Sendangagung Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan ? 

2) Bagaimana pengaruh modal, tenaga kerja dan bahan baku terhadap 

keuntunsan industri kecil batik di Desa Sendangagung Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian dibatasi pada pengaruh variabel modal, bahan baku dan 

tenaga kerja terhadap keuntungan industri kecil batik di Desa Sendangagung 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 
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D. Tujuan Masalah 

1) Untuk mengetahui profil industri kecil batik di Desa Sendangagung 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

2) Untuk mengetahui pengaruh modal, tenaga kerja dan bahan baku terhadap 

keuntungan industri kecil batik di Desa Sendangagung Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan. 

E. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Sebagai bahan masukan kepadapara pengambil kebijakan terutama 

kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

serta instansi terkait dalam menentukan langkah kebijakan untuk 

pengembangan produksi batik di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan 

2) Sebagai informasi dalam menambah wawasan baik bagi pembaca mapun 

penulis. 

3) Hasil penelitian ini belum sempurna dan diharapkan dapat dikembangkan 

oleh peneliti selanjutnyamengenai produksi batik. 


