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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai 

pertumbuhan kesejahteraan soisal, yaitu berupa kegiatan–kegiatan yang 

dilakukan suatu negara guna mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf 

hidup masyarakat menurut Arsyad 2003. Pada hakikatnya pembangunan ini 

mempunyai makna bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian aspek–aspek yang mendukung 

pembangunan. Program pembangunan sendiri harus direncanakan secara baik 

dan terpadu secara menyeluruh agar mencapai sasaran keberhasilan 

pembangunan (Tambunan, 2012) 

Pembangunan nasional memiki tujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat, diharapkan mampu mencapai taraf kesejahteraan seluruh 

masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut pemerintah berupaya 

memaksimalkan pembangunan di berbagai sektor dan bidang. Dengan 

diwujudkannya program–program pembangunan secara bertahap sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki 

penduduk terbesar di dunia. Yang menjadi salah satu masalah terbesar dalam 

pembangunan nasional adalah kependudukan, selain jumlah penduduk yang 

relatif besar, pendidikan yang rendah, alokasi yang tidak merata hal lain adalah 

rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Masalah inilah yang 
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menjadi kendala dalam pembangunan nasional karena dapat menimbulkan 

masalah dalam peningkatan angkatan kerja yang akan memasuki pasar tenaga 

kerja, yang menjadi masalah utama adalah mereka memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah begitu pula dengan ketrampilan yang dimiliki pun juga sangat 

rendah, sedangkan lapangan kerja yang tersedia relatif kecil.  

Besarnya jumlah angkatan kerja di Indonesia rata–rata memiliki tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang menjadi fenomena sebagian 

besar angkatan kerja di Indonesia yaitu untuk bekerja di sektor formal yang 

mensyaratkan tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki keahlian. Hal 

tersebut menjadi masalah utama yang dihadapi dalam proses pembangunan 

nasional. Semakin sempitnya kesempatan kerja di sektor formal, lalu sementara 

angkatan kerja semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Dengan 

memberdayakan sektor formal dan sektor ekonomi tradisional adalah salah satu 

cara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebagian besar tenaga kerja yang 

tidak terserap dalam aktivitas ekonomi sektor formal, mereka bekerja di sektor 

informal dimana mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja yang 

ditawarkan. Sektor informal salah satunya yang memberikan peranan besar 

dalam menciptakan lapangan pekerjaan adalah industri kecil dan menengah. 

Industri kecil pada umumnya lebih banyak berkembang di daerah 

pedesaan dan kota–kota kecil yang seringkali dijadikan usaha sampingan atau 

kerja paruh waktu dari kegiatan perekonomian lainnya. Hal ini menjadi 

indikasi yang sangat positif dalam mendukung pembangunan daerah dan 

sebagai roda penggerak perekonomian pula. Industri kecil dapat berkembang 



3 
 

 
 

dengan mudah karena tidak membutuhkan modal yang begitu besar, tekonologi 

yang digunakan pun juga sederhana dan bahan baku yang digunakan mudah 

untuk didapatkan.  

Sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, 

Kabupaten Jombang ikut andil dan bertanggung jawab sebagai salah satu pilar 

perekonomian Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki beberapa 

usaha industri kecil yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Di 

setiap tahunnya Kabupaten Jombang mengalami perkembangan yang 

signifikan, dilihat dari unit usaha maupun tenaga kerjanya (Nugraha, 2018) 

Banyaknya jumlah industri kecil kerajinan yang ada di Kabupaten 

Jombang dapat meningkatkan perekonomian, seperti kerajinan batik, kerajinan 

manik–manik kaca, kerajinan anyaman, dan masih banyak lagi. Dari 

banyaknya industri kecil kerajinan yang ada, beberapa diantaranya masuk 

kedalam produk unggulan. Kerajinan anyaman memiliki jumlah inti usaha 

terbanyak di Kabupaten Jombang. Namun, industri kecil manik–manik kaca 

lebih unggul dari jumlah nilai produksi diantara industri kecil yang ada. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa industri kecil manik–manik kaca merupakan 

industri kecil unggulan di Kabupaten Jombang (Nugraha, 2018) 

Kerajinan manik–manik kaca merupakan industri kecil yang memiliki 

potensi untuk dikelola dan dikembangkan. Kerajinan yang terbuat dari limbah 

kaca yang dilebur kemudian dibentuk menjadi berbagai pernak–pernik yang 

memiliki nilai jual. Industri kecil manik–manik kaca di Kabupaten Jombang 

berpusat di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. 
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Industri kecil manik–manik kaca ini sudah lama ada dan berkembang di Desa 

Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang merupakan 

salah satu sentra manik–manik kaca di Kabupaten Jombang. Industri kecil ini 

sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat dan merupakan industri kecil turun 

menurun bagi masyarakat di Desa Plumbon Gambang. Manik–manik kaca 

sendiri dinilai dari karakteristiknya merupakan salah satu warisan budaya serta 

yang dapat dijadikan sebagai oleh–oleh khas daerah yang memiliki nilai 

budaya serta memiliki ciri khas tertentu dibandingkan dengan hasil produksi di 

daerah lain(Nugraha, 2018) 

Industri kecil adalah sektor industri yang mampu bertahan dari 

guncangan ekonomi. Industri kecil manik–manik kaca adalah industri kecil 

yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, dimana telah menciptakan 

lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja di daerah pedesaan maupun di 

kota–kota kecil. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator yang lebih 

baik dalam mengembangkan perindustrian lebih lanjut. 

Masalah yang umumnya menjadi kendala dalam industri kecil adalah 

keterbatasan modal, minimnya teknologi, pengadaan bahan baku dan 

kurangnya keahlian, sumber daya manusia yang. Hal ini berakibat terhadap 

produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, dilakukan kajian mengenai faktor–

faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja industri kecil 

manik–manik kaca. 

Secara umum pertumbuhan dan perkembangan industri kecil relatif 

stabil, namun lain halnya dengan industri kecil manik–manik kaca yang 
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merupakan industri kecil tradisional yang memiliki pertumbuhan dan 

perkembangan relatif lambat. Hal ini terjadi dikarenakan munculnya industri 

kecil lain yang menjadi industry substitusi dari industri kecil manik–manik itu 

snediri. Industri kecil manik–manik kaca mampu bertahan ditengah persaingan 

antara industri yang lain meskipun tingkat pertumbuhannya relatif kecil. Salah 

satu faktor utama dalam proses produksi yang sangat berpengaruh terhadap 

efisiensi adalah tenaga kerja. Untuk itu perlu dianalisi bagaimana produktivitas 

tenaga kerja pada industri kecil manik–manik kaca. 

Salah satu indikator dalam mengukur besarnya keterbatasan teknologi 

dan sumber daya manusia terhadap kinerja industri adalah produktivitas dari 

masing–masing faktor produksi yang digunakan maupun secara menyeluruh 

(Tambunan:2001). Permasalahan efisiensi produksi dapat dipengaruhi baik itu 

dari faktor internal maupun dari faktor eksternal untuk itu perlu dilakukan 

analisis faktor–faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada 

industri kecil manik–manik kaca.  

Peningkatan produksi yang begitu kecil dibandingkan dengan industri 

kecil lain merupakan masalah bagi industri kecil manik–manik kaca dalam 

proses perkembangan produksinya, padahal sama–sama menggunakan 

tekonologi sederhana (tradisional) dalam proses produksinya. Produktivitas 

tenaga kerja pada industri kecil merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam perkembangan industri. Rata–rata tingkat pendidikan yang rendah 

merupakan salah satu permasalahan penyebab industri kecil manik–manik kaca 

sulit berkembang. Perlunya peningkatan kerja dilakukan guna meningkatkan 
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pertumbuhan dan perkembangan industri kecil itu sendiri. Kajian terhadap 

faktor–faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja perlu untuk 

dilakukan. Hal ini dapat mementukan langkah serta kebijakan yang tepat dalam 

peningkatan produktivitas tenaga kerja bagi pengusaha manik–manik kaca 

maupun bagi pemerintah setempat. 

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan pendapatan kebijakan 

sebagai peningkatan produktivitas tenaga kerja industri kecil manik–manik 

kaca. Perlunya identifikasi karakteristik industri kecil manik–manik kaca di 

Desa Plumbon Gambang untuk mengidentifikasi analisa selanjutnya yang lebih 

mendalam serta untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang berpengaruh 

dalan produktivitas tenaga kerja industri kecil manik–manik kaca di Desa 

Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Produktivitas 

tenaga kerja di analisa dengan mengidentifikasi faktor apa saja yang 

mempepengaruhi produktivitas tenaga kerja, identifikasi karakteristik tenaga 

kerja industri kecil manik–manik kaca dan berapa besarnya pengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Perlunya dilakukan untuk mendukung 

analisa yang lebih mendalam terhadap faktor–faktor apa saja yang 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja industri kecil manik–manik kaca.  

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka diperoleh judul dalam 

penelitian ini adalah ”Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi 

Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Manik–Manik Kaca di Desa 

Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka diperlukan adanya perumusan 

masalah supaya dapat dapat dicapai permasalahannya. Dalam penelitian ini 

yang menjadi rumusan masalah yang layak untuk dikaji adalah: 

1. Bagaimana profil industri kecil manik–manik kaca di Desa Plumbon 

Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang? 

2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada 

industri kecil manik–manik kaca di Desa Plumbon Gmabang Kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang? 

1.3 Batasan Masalah 

Analisis faktor–faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di 

industri kecil manik–manik kaca di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang adalah pendidikan, lama bekerja, dan jenis kelamin. 

Sebagaimana produktivitas tenaga kerja diukur dengan banyaknya waktu yang 

dibutuhkan dalam sehari kerja dan jumlah manik–manik kaca yang dihasilkan 

oleh tenaga kerja dalam setiap jam para tenaga kerja bekerja. Teknologi yang 

digunakan dalam industri kecil manik–manik kaca berbasis tradisional dan 

faktor–faktor yang mempengaruhi variabel lainnya dianggap tetap. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian 

permasalahan ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui profil industri kecil manik–manik kaca di Desa Plumbon 

Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. 
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2. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja industri kecil manik–manik kaca di Desa Plumbon Gambang 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1. Peneliti ingin memberikan sumbangsih pemikiran dari hasil penelitian 

kepada pemerintah agar pemerintah mampu mengembangkan industry kecil 

manik–manik kaca di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang agar menjadi sektor unggulan perekonomian di 

Kabupaten Jombang. 

2. Sebagai informasi yang bermanfaat, menambah wawasan serta pengetahuan 

bagi para pembaca maupun bagi penulis sendiri. 

3. Peneliti berharap dapat menambah bacaan yang dapat digunakan sebagai 

studi pembanding yang bersifat karya ilmiah untuk menambah wawasan, 

serta pengetahuan untuk dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

peneliti lain. 

 

 


