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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara yang berkembang yakin bahwa industri sangat dibutuhkan agar 

negaranyabisa tumbuh dan berkembang secara cepat, oleh karena itu proses 

industrialisasii itu biasanya akan diiringi dengan percepatan kemajuan 

teknologi, proses pelatihan sumber daya manusia, dan kemudian meningkatan 

produktivitas dan juga meningkatlkatn upariil dan juga pendapatan meningkat 

dibandingkan jika hanya mengandalkan sektor pertanian.Dengan 

pembangunan sektor industri di harapkan akan mendorong adanya kaitan ke 

depan dan ke belakang. Dibandingkan dengan pertanian, sektor industri lebih 

stabil,  mudah dikontrol dan tidak tergantung musim, dan diharapkan lebih 

tinggi dari pendapatan dari sektor pertanian. Jika diamati indikator utama 

pembangunan (yakni meningkatnya pendapatan per kapita riil), maka 

industrialisasi mempunyai peran yang nyata dalam meningkatkan pendapatan 

per kapita. (Wiratmo, 1992). 

Sektor pengolahan atau industrialisasi akan menjadi penggerak bagi 

pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional yang semakin meningkat 

sehingga mewujudkan strukturekonomi yang semakin berkembang. Sektor 

industri yang didukung oleh sektorpertanian yang tangguh, industrikecil dan 

kerajinann, saatini menjadi perhatian darisegala pihak dan terutamadi era 

globalisasi. Meskipun di era globalisasi saat ini industri kecil bukan penghasil 

output dan nilai tambah yang terbesar, akan tetapi jika dibandingkan dengan 
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industri besar dan sedang dalam hal penyerapantenaga kerja maka secara 

keseluruhan industri kecil rumahtangga lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dibandingkandengan perusahaaan industri besar dan sedang. 

Dengan itu pengembangan industrialisasi sangatat besar perannya 

dalam mengembangkan dan pertumbuhan padapembangunan kedepannya. 

Dan demikian perkembangan ekonomiharus diarahkanguna meningkatkan 

hasil pendapatan masyaraka dan mengatasi ketimpangan ekonomi dan 

kesenjangan sosial dan juga didukung dengan peningkatan produksi dan 

efisiensi serta sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. 

 Denga ini penulis mengambil lokasi penelitian didesa pakandangan 

barat ,kecamatan bluto, khususnya di kabupaten sumenep merupakan sentra 

industri kecil kerajinan batik. Salah satu cabang yang ingin diteliti oleh 

penulis adalah industri kecil batik di desa pakandangan barat,kecamatan 

Bluto,kabupaten Sumenep, hal ini dikarenakan batik merupakan kerajinan 

rakyat tradisional yang merupakan salah satu ciri khas dari kabupaten 

sumenep yang mempunyai tingkat perkembangan yang prospektif. 
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Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga   

Konstan 2010Kabupaten Sumenep 

No Lapangan Usaha 
Tahun 

2015 2016 2017 

1 
Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 
7.184.416,10 7.436.620,90 7.681.993,80 

2 
Pertambangan dan 

Penggalian 
6.378.318,10 6.120.318,10 5.925.121,30 

3 Industri Pengolahan 1.059.271,60 1.126.992,30 1.202.157,30 

4 
Pengadaan Listrik dan 

Gas 
7.036,90 7.306,60 7.589,50 

5 
Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 
Limbah 

9.969,90 10.290,00 10.646,00 

6 Konstruksi 1.312.987,70 1.387.020,30 1.472.898,80 

7 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

2.376.422,50 2.537.900,10 2.712.183,50 

8 
Transportasi dan 

Pergudangan 
219.174,80 237.424,40 256.632,70 

9 
 Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
141.450,60 155.193,70 170.402,20 

10 
Informasi dan 
Komunikasi 

1.084.810,10 1.191.115,20 1.287.837,50 

11 
Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
383.964,10 416.817,30 441.744,90 

12 Real Estate 206.233,10 220.158,80 232.735,20 

13 Jasa Perusahaan 39.671,10 42.117,70 44.736,20 

14 

Administrasi 
Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

634.557,40 660.510,80 687.525,70 

15 Jasa Pendidikan 496.375,10 532.114,30 571.278,20 

16 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
72.374,40 77.706,60 83.330,60 

17 Jasa Lainnya 143.542,40 152.083,20 160.882,10 

PDRB 21.750.576,00 22.311.690,10 22.949.695,50 

PDRB Tanpa Migas 15.894.209,50 16.724.716,60 17.579.916,10 

   Sumber :BPS menurut lapangan usaha 2018 
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 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa industri pengolahan mengambil  PDRB 

di kabupaten sumenep antara tahun 2015 hingga 2017.Pertumbuhan yang telah 

dicapai oleh sektor industri pengolahan setiap tahun nya mengalami 

peningkatan tahun 2015 sektor ini tumbuh sebesar 1.059.271,60 tahun 2016 

sebesar 1.126.992,30 dan tahun 2017 1.202.157,30 

Besar jumlah perusahaan industri dan pengolahan yang terdapat di 

kabupaten sumenep yang terlihat pada tabel 1.1 diatas,Maka penulis memilih 

desa pakandangan barat untuk menjadi objek penelitian dengan juudl “analisis 

kualitattif penentuan pemdapatan industri kecil batik di desa pakandangan 

kecamatan bluto kabupaten sumenep.
 

Keadaan inilah yang akan semakin mendorong para usaha pembatik 

untuk terus mengembangkan serta membudidayakan batik sebagai produksi 

dan untuk mempertahankan hidup, meningkatkan kesejahteraan serta 

pendapatan pengusaha batik. Dari pernyataan tersebut penulisan tertarik untuk 

mengangkat topik tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Perumusan yang saya ambil meliputi : 

1. Bagaimanaa profil industri batik di Desa pakandangan Barat Kecamatan 

Bluto kabupaten Sumenep.? 

2. Bagaimana pengaruh modal tenaga kerja,jumlah produksi,dan lama 

usaha, terhadap tingkat pendapatan industri batik ? 
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C. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah yang terjadi di ruang lingkup penelitian di 

fokuskan pada faktor pendapatan industri kecil batik Tulis di desa 

pakandangan barat kecamatan bluto kabupaten sumenep.oleh karena itu faktor 

yang akan di teliti meliputi pengaruh modal tenaga kerja ,jumlah produksi dan 

lama usaha terhadap pendapatan. 

D. Tujuan Penelitian 

Perumusan masalah dengan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahaiu profil industri Kecil Batik di desa pakandangan barat 

kecamatan bluto kabupaten sumenep. 

2. Untuk Menganalisis pengaruh modal, jumlah tenaga kerja, jumlah 

produksi, dan lama usaha terhadap pendapatan industri kecil batik.  

E. Manfaat Penelitian  

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain : 

1. Sebagai tambahan wacana kepustakaan, baik di tingkat fakultas maupun  

universitas. 

2. Bagi Pengusaha 

Sebagai sumber informasi bagi pengusaha untuk dapat memproduksi batik 

lebih banyak dan berkualitas sehingga pengusaha memperoleh pendapatan 

yang lebih besar lagi. 
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3. Bagi Penyusun 

Penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dalam perkuliahan ke dalam kehidupan kerja. 

4. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

menentukan kebijakan serta pembinaan kepada para pengusaha atau 

pengindustri batik. 

 

 


