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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, maka 

diharapkan semua sektor ekonomi dapat berkontribusi didalamnya. Pembangunan 

ekonomi paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti yaitu, peningkatan ketersidian  

serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar 

hidup, dan perluasan pilihan ekonomi dan sosial  (Todaro dan Smith 2006:28). 

Salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi dalam proses pembangunan 

ekonomi adalah sektor industri kecil. Keberadaan industri kecil mempunyai andil 

yang besar dalam memperkokoh struktur industri di Indonesia terutama berperan 

dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan. 

Sektor industri kecil merupakan salah satu bentuk strategi alternatif untuk 

mendukung pengembangan perekonomian dalam pembangunan jangka panjang di 

Indonesia. Peran kontribusi terhadap pemerataan dan kesempatan kerja bagi 

masyarakat serta terhadap penerimaan devisa telah membuktikan bahwa usaha kecil 

tidak hanya aktif namun produktif. Pada konteks yang lebih luas keberadaan akan 

industri kecil dapat memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan 

pembangunan nasional.  

Sektor industri kecil seperti kebanyakan pengalaman di negara maju memiliki 

peluang besar sebagai sektor tulang punggung dalam perekonomian, dan 

mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan menggunakan teknologi yang 

semakin maju dan berkembang. Dalam upaya peningkatan produktivitas sektor 

industri kecil makaini maka diperlukan usaha-usaha dalam rangka mendukung 
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perkembangannya. Sektor ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

perekonomian suatu bangsa. Secara sederhana dapat dikemukakan secara ringkas 

tentang faktor-faktor dan kendala yang harus dihadapi dalam mengelola dan 

menjalankan suatu industri kecil. 

Pengembangan usaha kecil menengah dalam kebijakan pengembangan usaha 

kecil dan menengah diarahkan pada pemberdayaan : 

1. Mempreriotaskan pembinaan dan pengembangan, industri dagang yang 

menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam dan industri 

pendukungnyauntuk pasar dalam negeri dan pasar luar negeri seperti 

Agroindustri, Kerajinan, Keramik, dan Gerabah.  

2. Memberikan peluang yang sangat besar kepada lembaga prefesional perbankan 

untuk berpartisipasi aktif. Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan 

pengembangan dan pemberdayaan dalam pemulihan ekonomi nasional harus 

segera di implementasikan secara nyata dengan kebijakan  yang tepat sasaran. 

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor lain dalam 

sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk industri selalu memliki 

pertukaran yang tinggi atau lebih menguntungkan dan nilai tambah yang besar 

di bandingkan produk-produk sektor lain. 

Sektor industri diyakini sebagai setor yang dapat menopang sektor industri 

yang lain dalam menunjang pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional. 

Produk industri selalu memiliki pertukaran yang tinggi atau lebih menguntungkan 

dan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar di bandingkan produk-produk 

sektor yang lainnya. Upaya yang dilakukan dalam kaitannya dengan rencana 

kebijaksanaan pembangunan industri kecil, bertujuan untuk meningkatkan produksi 
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dan mutu produksi industri kecilyang baik untuk memeneuhi kebutuhan 

masyarakat, meningkatkan produktivitas industri kecil dan nilai tambah serta 

meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha 

dalam menunjang pembangunan daerah ( Miller dan Miners, 1999:65). 

Kota Blitar dikenal sebagai kota wisata bung Karno, bukan terkenal dengan 

kota industri. Namun potensi wisata ini mampu membangkitkan sektor 

perindustrian. Sentra-sentra industri kerajinan maupun makanan tumbuh sebagai 

penopang sektor parawisata. Berdasarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

(DISPERINDAG) Daerah Kota Blitar tahun 2016, jumlah industri di Kota 

Blitarsecara keseluruhan ada 7 industri dengan jumlah unit usaha yang berbeda-

beda. Industri kerajinan dan industri makanan di Kota Blitar dengan total 

keseluruhan sebanyak 602 unit usaha. Industri komoditi andalan Kota Blitar adalah 

industri bubut kayu yang menghasilakan berbagai macam barang kerajinan dari dari 

kayu. Kerajinan bubut kayu yang ada di Kota Blitar sebanyak 159 unit usaha, 

mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah 361 orang. Selain industri Bubut 

Kayu ada 2 industri dengan jumlah yang banyak yaitu industri Tempe yang 

berjumlah 156 unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja 299 orang. Industri Batik ada 

142 unit usaha dan jumlah tenaga kerja 163 orang. 

Banyaknya unit usaha industri kecil di Kota Blitar tidak begitu saja dapat 

diandalkan untuk menjadi komoditas unggulan. Berbagai masalah muncul yang 

tidak bisa begitu saja diselesaikan tanpa campur tangan pihak lain. Salah satu 

masalahnya adalah jumlah output produksi yang kecil yang otomatis 

mempengaruhi pendapatan pengusaha indutri kecil. Pendapatan yang kecil ini tidak 

lepas dari sedikitnya modal yang digunakan untuk dapat menghasilkan output 
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dalam jumlah banyak. Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

proses produksi karena pada umumnya ketidak lancaran aktifitas produksilebih 

banyak disebabkan kurang tersedianya modal. Modal adalah faktor produksi khusus 

karena merupakan faktor produksi buatan yang merepukan input dan output dari 

suatu perekonomian menyatakan bahwa modal dan pendapatan mempunyai 

hubungan yang sangat erat. 

B. Rumusan Masalah 

Terkait dengan hal ini, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

diformulasikan suatu rumusan masalah dalam penelitian. Dengan memperhatikan 

latar belakang diatas tentang pentingnya penelitian tentang indutri bubut kayu di 

Kota Blitar pada wilayah Provinsi Jawa Timur, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar tingkat produksi pada industri bubut kayu di Kota Blitar? 

2. Bagaimana pengaruh modal kerja dan tenaga kerja terhadap tingkat produksi 

pada indutri bubut kayu di Kota Blitar 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian yang mengacu subtansi isi dan rumusakn masalah 

peneletian. Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan tingkat produksi industri kecil di Kota Blitar. 

2. Menganalisis pengaruh modal kerja dan tenaga kerja terhadap tingkat produksi 

pada industri kecil di Kota Blitar. 
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D. Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan atau manfaat peneletian yang 

berguna bagi lembaga pemerintah, instansi yang dijadikan objek penelitian dan juga 

dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian 

ini adalah : 

a. Bagi Pemerintah Kota Blitar 

1) Sebagai kontribusi pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan strategi dan sasaran untuk mereftifikasi dalam 

implemtasi perencanaan pembangunan perekonomian pada sektor industri 

regional ataupun nasional, serta meningkatkan koordinasi urgensi 

perencanaan pembangunan dalam mewujudkan prinsip good governance dan 

good goverment birokrasi secara pro aktif. 

2) Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah Kota dan Instansi 

terkait dalam strategi penyusunan perencanaan dan kebijakan dalam 

peningkatan pembangunan Home Industry atau indutri kecil. 

b. Bagi Pengarajin dan Produsen 

Dari hasil penelitian tentang tingkat produksi industri bubut kayu pada Kota 

Blitar dapat dijadikan sebagai masukkan dan bahan acuan informasi oleh pengrajin 

atau produsen yang dapat berguna bagi perkembangan industri kecil dan sebagai 

informasi dalam upaya untuk meningkatkan tingkat produksi pengrajin atau 

produsen industri kecil di Kota Blitar. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai salah satu 

acuan atau refrensi dalam pengembangan penelitian selajutnya yang akan dilakukan 
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dan orientasikan sehubungan dengan peneletian yang bertujuan untuk 

mendiskripsikan seberapa besar tingkat produksi dan menganalisis pengaruh modal 

kerja dan tenaga kerja terhadap tingkat produksi pada sektor industri bubut kayu. 

Sebagai indikator evaluasi maupun strategi sasaran target implementasi dalam 

program pembangunanpada sektor indutri kecil bagi Pemerintah Kota Blitar 

maupun Pemerintah Daerah lain. 

 


