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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang adalah

untuk memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesempatan kerja, dan

pemerataan pendapatan. Salah satu usaha untuk meningkatkan pembangunan

ekonomi adalah pembangunan di sector industri yang merupakan jangka panjang

untuk memperbaiki struktur ekonomi dan menyeimbangkan antara industri dan

pertanian.

Pembangunan industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan

pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan. Walaupun

di era globalisasi industry kecil bukan penghasil output dan nilai tambah yang

terbesar, namun dalam hal penyerapan tenaga kerja, industry kecil dan rumah

tangga lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan perusahaan industry

besar dan sedang. Sehingga peranan industry dalam perekonomian nasional perlu

ditingkatkan untuk mewujudkan struktur ekonomi yang semakin berkembang

(Riyanto, 2001:6).

Industri meubel merupakan salah satu produk industry dan juga merupakan

salah satu komoditi hasil kerajinan tangan yang mempunyai peran cukup penting
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dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Industri meubel merupakan salah satu

pemberdayaan usaha mikro menengah (UMKM). Industri meubel merupakan

salah satu agenda pembangunan Indonesia dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Pengembangan UMKM diharapkan dapat menyerap

kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan pelakunya (Wulandy,

2011:22).

Industri meubel juga salah satu komoditi ekspor Indonesia yang cukup

penting sebagai penghasil devisa negara sesudah minyak dan gas, sebagai home

industry meubel di negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

manca negara. Selain peluang ekspor yang terbuka, pasar industry meubel dalam

negeri masih cukup besar meskipun belum digali secara maksimal (Nicholson,

1999:21).

Salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang pembangunannya ditunjang

oleh sektor industri kecil dan menengah adalah Kabupaten Pasuruan.

Pengembangan industri kecil secara berkelanjutan dapat memberikan sumbangan

terhadap industri nasional jika melaksanakan efisiensi dalam produksi dan

diversifikasi produk. Sektor industri kecil atau rumah tangga atau menengah telah

terbukti lebih fleksibel dalam berbagai kondisi perekonomian yang tidak

menguntungkan, seperti krisis ekonomi. Pada saat industri besar gulung tikar,

industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor malah memperoleh

keuntungan berlipat, karena industri kecil lebih banyak memakai bahan baku
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(intermediate goods) dari dalam negeri,sehingga tidak membebani nilai impor

seperti yang selama ini dialami oleh usaha besar (Yustika, 2003:113).

Industri mebel merupakan salah satu bentuk industri yang berkembang di

Kabupaten Pasuruan salah satunya di daerah Kecamatan Rejoso. Perusahaan-

perusahaan mebel yang terdapat di Kecamatan Rejoso ini dirasakan mampu

dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah

yang cukup besar. Hasil pada industri mebel ini menghasilkan berbagai macam

produk seperti kursi, sofa, lemari, meja rias serta beraneka ragam produk mebel

lainnya.

Peningkatan kesejahteraan penduduk dapat dilakukan apabila pendapatan

penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mampu memenuhi

kebutuhan dasar untuk kehidupannya. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan-

kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, keamanan, dan sebaginya

tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya

penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya.

Para pengusaha industry meubel melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk

memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Untuk pelaksanaanya diperlukan

beberapa perlengkapan dan dipengaruhi oleh banyak faktor guna mendukung

keberhasilan kegiatan, faktor yang mempengaruhi pendapatan dan produksi
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industry meubel meliputi sector social dan ekonomi yang terdiri dari besarnya

modal, jumlah tenaga kerja, dan pengalaman kerja. (Salim, 1999).

Pendapatan dan produksi industry meubel berdasarkan besar kecilnya

kemampuan produksi sehingga semakin besar modal usaha semakin besar pula

kemampuan industry memproduksi meubel, akan tetapi sekalipun industry

meubel didukung denga modal usaha yang besar tetapi tidak didukung dengan

tenagakerja yang berpengalaman maka produksi meubel tidak akan pernah

mendapatkan hasil yang memuaskan dan sangat berkorelasi dengan tingkat

pendapatan dan produksi industry meubel.

Faktor tenaga kerja masuk ke dalam penelitian ini karena pendapatan dan

produksi industry meubel sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja. Sebagaimana kita

ketahui bahwa dalam teori faktor produksi jumlah output atau produksi yang

nantinya berhubungan dengan pendapatan dan produksi meubel bergantung pada

jumlah tenaga kerja (Sukirno, 2004:14).

Faktor pengalaman, faktor ini secara teoritis dalam buku tentang ekonomi

tidak ada yang membahas pengalaman merupakan fungsi dari pendapata atau

keuntungan. Namun, dalam industry meubel akan meningkatkan oendapatan dan

produksi (Sukirno, 2004:16).

Hubungan modal kerja, tenaga kerja dan pengalaman kerja terjadi apabila

sebagian dari pendapatan di tabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan
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memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari, Penambahan tenaga kerja,

peralatan, dan bahan baku akan meningkatkan stok modal secara fisik (yakni nilai

riil atas seluruh barang modal produktif secara fisik) dan hal ini jelas

memungkinkan akan terjadinya peningkatan output di masa mendatang (Sukirno,

2000).

Menurut Lincolin (dalam Ristia :2013), penggunaan bahan baku industri

kecil di Indonesia pada umumnya menjalankan proses produksi secara tidak

efisien, karena penggunaan dari faktor-faktor produksi yang tidak optimal.

Kemungkinan besar penyebab jumlah produksi dan nilai produksi industri kecil

dan menengah di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang mungkin

mengalami naik dan turunnya produksi adalah dipengaruhinya penggunaan

faktor-faktor produksi. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah produksi

adalah dengan meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi yang digunakan

dalam proses produksi industri mebel. Dalam pelaksanaanya, setiap pengusaha

selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya. Salah satu parameter yang

dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat

keuntungan yang diperoleh dengan cara pemanfaatan faktor-faktor produksi

secara efisien. Efisiensi diperlukan agar pengusaha mendapatkan kombinasi dari

penggunaan faktor-faktor produksi tertentu dengan mampu menghasilkan output

yang maksimal.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka peneliti

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah faktor Modal, Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Lama Usaha

berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Industri mebel di Kecamatan Rejoso

Kabupaten Pasuruan?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini terbatas pada Modal, Bahan Baku,Tenaga Kerja dan Lama

Usahan mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Pendapatan industri mebel di

Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal, bahan baku,

tenaga kerja, dan lama usaha.

3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

Menganalisa apakah Modal, Bahan Baku, Tenaga Kerja, dan Lama Usaha

mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan industri mebel di Kecamatan Rejoso

Kabupaten Pasuruan.

E. Tujuan dan Manfaat
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1. Bagi Industri Meubel memberi pengetahuan kepada industri mebel khususnya

di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan mengenai tingkat pendapatan

industri mebel.

2. Bagi Pemerintah Setempat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tentunya untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Bagi Peneliti lain Bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang

ekonomi pembangunan dan juga untuk refrensi penelitian selanjutnya yang

membahas tentang peningkatan produksi dan pendapatan industri.




