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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang kini mulai melakukan 

pembenahan dalam membangun negara seperti melalui kebijakan–kebijakan yang 

diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan kemudahan  masuknya 

modal asing ke Indonesia, sehingga proses pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah telah membawa pada era industrialisasi pada negara tersebut.  Negara 

Indonesia awalnya lebih dominan pada sektor pertanian, namun sekarang mulai 

bergeser ke sektor industri dan jasa.  

Proses industrialisasi merupakan salah satu solusi dalam membawa 

masyarakat pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Strategi industrialisasi yang 

banyak mengakumulasi modal dan teknologi tinggi dapat menimbulkan prolarisasi 

dan dualisme dalam proses pembagunan. Faktanya sektor manufaktur yang modern 

hidup berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisional sehingga 

menyebabkan adanya kegiatan  yang kurang produktif. Hal ini juga terjadi pada 

industri kecil yang hidup berdampingan dengan industri menengah dan besar 

(Kuncoro, 2010 : 126). 

Industrialisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau 

negara pada tingkatan yang lebih tinggi, dengan cara melalui perluasan lapangan 

usaha dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan dan meratakan pendapatan 

masyarakat sehingga dapat mengetaskan kemiskinan yang ada. Pemerintah 
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memiliki tanggung jawab untuk melalukan pemerataan kesejahteraan masyarakat 

tentunya dengan secara terencana dan bertahap agar struktur perekonomiannya 

tetap stabil.  

Industri kecil dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkannya sektor manufaktur. Keberadaan suatu industri di suatu wilayah 

tentu akan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi terhadap daerah 

tersebut dengan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya. Industri kecil 

sangat dibutuhkan perannya untuk menciptakan kesempatan kerja dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Industri kecil bisa menyerap tenaga kerja 

dari sebagaian besar masyarakat lokal, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang di 

serap oleh industri kecil banyak terdapat dari lingkungan sekitarnya dan tidak 

terlalu dituntut untuk memiliki pendidikan tinggi.  

Industri kecil marupakan salah satu pilihan yang cuku efektif dalam hal 

mengatasi masalalah pengangguran. Mengingat dalam proses produksi teknologi 

yang digunakan masih secara tradisional, sehingga untuk peluang kesempatan kerja 

yang diberikan cukup besar.  

Provinsi Jawa Timur terdapat suatu daerah yang saat ini masuk kedalam 

kategori daerah tertinggal, artinya daerah tersebut pertumbuhan ekonominya masih 

lemah. Berdasarkan perpres nomor 131/2015 tentang penetapan daerah tertinggal 

tahun 2015 - 2019, berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 113 

Kabupaten/Kota di wilayah Jawa, terdapat 6 Kabupaten yang dikategorikan 

tertinggal dan 107 tidak termasuk tertinggal di pulau Jawa. Kabupaten yang masuk 
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ketegori tertinggal di pada Provinsi Jawa Timur  terdapat 4 Kabupaten dan 2 

Kabupaten di Provinsi Banten. Salah satu Kabupaten yang termasuk kategori 

teringgal adalah Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo merupakan 

Kabupaten yang memiliki faktor penyebab ketertinggalan paling banyak 

dibandingkan dengan Kabupaten yang lainnya di Provinsi Jawa Timur. Faktor 

ketertinggal ini disebabkan karena sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah yang dimiliki Kabupaten 

Situbondo masih rendah atau tidak memenuhi target pemerintah pusat, sehingga 

secara tidak langsung hal tersebut juga memberikan dampak terhadap tingkat 

penyerapan tenaga kerja. 

Salah satu sektor yang menjadi roda penggerak perekonomian  Kabupaten 

Situbondo yaitu dari sektor industri. Hal ini bisa dilihat dari besarnya kontribusi 

sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Situbondo. Berdasarkan data dari badan 

pusat statistik Kabupaten Situbondo, kontribusi yang diberikan oleh sektor industri 

sebesar 16,58% terhadap PDRB Kabupaten Situbondo. Melalui sektor industri ini 

tenaga kerja yang ada dapat terserap dan tertampung di dalamnya. Berdasarkan data 

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, industri kecil 

adalah industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan 

industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan industri ini menggunakan sistem 

padat karya sehingga mampu menampung tenaga kerja yang besar. Jumlah industri 

yang ada terus meningkat hingga pada tahun 2018 terdapat 13.536 unit dengan 

tenaga kerja 91.675 jiwa. Berikut ini akan disajikan jumlah industri kecil dan 

menengah yang ada di Kabupaten Situbondo. Bisa dilihat pada tabel berikut ini: 
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Table 1.1 jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Situbondo Berdasarkan 

Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja 

No Jenis Industri Unit Usaha Tenaga Kerja 

1 Makanan/Minuman 4.840 32.316 

2 Tektil/Penjahitan 702 909 

3 Barang Kimia 8 32 

4 Perhiasan/Kemasan 50 377 

5 Anyaman Bambu 258 376 

6 Anyaman Tikar 22 51 

7 Genteng 435 2302 

8 Bata Merah 115 670 

9 Pande Besi 116 293 

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa industri kecil di Kabupaten 

Situbondo memiliki potensi yang besar dalam hal menyerap tenaga kerja. Salah 

satunya industri genteng dengan unit usaha sebanyak 435 mampu menyerap tenaga 

kerja sebanyak 2.302 orang, sehingga bisa dikatakan industri genteng juga turut ikut 

serta dalam berkontribusi menyerap tenaga kerja pada Kabupaten Situbondo. 

Berikut ini akan disajikan perkembangan industri genteng yang ada di 

Kabupaten Situbondo, bisa di lihat pada tabel berikut: 

Table 1.2 Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai 

Produksi 

Tahun Unit Usaha 

(unit) 

Tenga Kerja 

(orang) 

Nilai Investasi 

(Rupiah) 

Nilai Produksi 

(Rupiah) 

2017 435 3.045 32.951.250 14.828.062 

2018 442 3.119 33.240.750 14.902.202 

Sumber: Disperindag Kabupaten Situbondo, 2018  
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Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui industri genteng pada tahun 2017 

sampai 2018 mengalami peningkatan baik itu dari unit usaha, tenaga kerja, nilai 

investasi dan nilai produksinya. Ini menunjukkan bahwa industri genteng bisa terus 

memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah dan bisa terus berkembang hingga 

kedepannya bisa menjadi industri unggulan Kabupaten Situbondo. 

Salah satu industri genteng di Kabupaten Situbondo terdapat di Kecamatan 

Situbondo tetapnya di Desa Kalibagor. Industri genteng yang ada di Desa kalibagor 

ini merupakan industri sentra, dimana dalam satu wilayah yaitu di Desa  

Kalibagor terdapat banyak sekali industri genteng. Industri genteng ini masih 

bersifat turun temurun atau warisan. Selain itu genteng yang diproduksi tidak terlalu 

banyak, ini disebabkan dalam proses produksi yang digunakan masih terbilang 

sederhana. Industri genteng ini mempunyai peranan dalam menyerap tenaga kerja 

melalui penciptaan lapangan pekerjaan. 

Dalam besaran upah yang dipakai pada Desa Kalibagor mengikuti penetapan 

upah minimum Kabupaten Situbondo yaitu sebesar Rp. 1.763.267,00. Hal ini bisa 

diartikan bahwa tenaga kerja yang bekerja di Desa Kalibago memiliki hal atas 

besaran upah yang sesuai dengan ketetapan UMK pemerintah Kabupaten Situbondo. 

Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada 

dilapangan. Dimana masih terdapat banyak tenaga kerja yang menerima upah 

dibawah UMK yang telah ditetapkan. 

Permodalan merupakan faktor utama dalam upaya untuk mengembangkan 

suatu unit usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan. Besar kecilnya modal yang 



6 
 

 
 

digunakan dalam usaha sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha tersebut. 

Pada industri genteng yang ada di Desa Kalibagor masih terbilang kurang dalam 

sisi permodalannya. Para pemilik usaha genteng disana masih terdapat banyak yang 

mengandalkan modal dari pemilik itu sendiri, tuntunya jumlah modalnya pun 

sangat terbatas serta minimnya minat masyarakat atau pemilik usaha genteng dalam 

melakukan pinjaman modal pada pihak perbankan. 

Keberhasilan usaha dapat diukur melalui tingkat penerimaan penjualan, 

dengan semakin tingginya tingkat penerimaan penjualan maka menandakan jumlah 

produksi yang dihasilkan tinggi karena permintaan masyarakat akan barang yang 

dihasilkan oleh industri juga tinggi. Pada upaya peningkatan penerimaan penjualan 

melalui peningkatan produksi, tentu suatu industri pasti membutuhkan tenaga kerja 

lebih untuk dapat membantu memproduksi barangnya. Industri genteng di Desa 

Kalibagor ini tingkat produksi gentengnya masih kecil, ini disebabkan karena 

teknologi yang digunakan untuk proses produksi masih sederhana, sehingga tingkat 

produksinya sedikit dan menyebabkan penerimaan penjualannya juga kecil. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana profil usaha genteng dilihat dari modal, penerimaan penjualan serta 

penyerapan tenaga kerja pada industri genteng di Desa Kalibagor, Kecamatan 

Situbondo, Kabupaten Situbondo? 
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2. Bagaimana pengaruh modal dan penerimaan penjualan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri genteng di Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo, 

Kabupaten Situbondo? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya menfokuskan pada modal dan penerimaan penjualan  

industri genteng yang ada di Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo,  Kabupaten 

Situbondo. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan uraian diatas maka tujuan penelitian dalam menganalisis 

analisis penyerapan tenaga kerja pada industri genteng di Kabupaten Situbondo 

yaitu sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan profil usaha genteng dilihat dari modal, penerimaan penjualan 

dan penyerapan tenaga kerja industri genteng di Desa Kalibagor, Kecamatan 

Situbondo, Kabupaten Situbondo. 

2. Menganalisis pengaruh modal dan penerimaan penjualan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri genteng di Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo, 

Kabupaten Situbondo. 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan tambahan wawasan pengetahuan baru 

dan tambahan pengalaman dalam bidang penelitian 
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2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang 

industri genteng bagi instansi terkait dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

lebih tepat kedepannya. 

3. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, penelitian ini bisa bermanfaat bagi para 

penulis lainnya dengan menjadikan sebagai referensi atau acuan bagi 

pengembangan penulisan ke depannya. 


