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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengembangan industri menjadi bagian yang paling penting dalam penggerak 

pembangunan ekonomi nasional, dengan terbentuknya pengembangan klaster-

klaster industri pemerintah fokus merealisasikan industri pada pengembangan 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih mengarahkan pada 

kemandirian ekonomi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Peran usaha 

Mikro kecil menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi 

terutama dalam aspek perekonomian desa yang mengacu pada usaha industri 

rumah tangga yang memberikan dampak secara signifikan dalam perekonomian 

desa terutama kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga dengan adanya industri 

rumah tangga dapat meningkatkan  perekonomian melalui kegiatan produksi 

dalam bidang industri.  

Industri ditopang dengan sumber daya manusia yang handal dalam 

menghasilkan produk sehingga dapat mencapai keuntungan secara maksimal yang 

tentunya akan menciptakan kesejahteraan bagi manusia. Dalam sejarah 

penyebaran agama islam dijelaskan Kabupaten Gresik merupakan pintu masuk 

penyebaran agama islam pertama ditanah jawa sejak zaman Kerajaan Majapahit 

(1400 M), dari perjalanan sejarah tersebut Gresik dijuluki sebagai kota santri 

sehingga Kabupaten Gresik memiliki produk kerajinan yang bernuansa islami 

seperti sarung yang dibuat oleh masyarakat Gresik, bersamaan dengan datangnya 

para pedagang dari Timur Tengah dan Cina produk kerajinan sarung tenun
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sampai sekarang masih dijalankan dan memiliki nilai kerifan lokal yang sangat 

melekat, meskipun terdapat perusahaan besar sarung tenun PT. Behaestex 

diKabupaten Gresik tidak menjadikan usaha mikro kecil menengah (UMKM) 

sarung tenun alat tradisional berhenti memproduksi atau mati, justru Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Gresik menjadikan industri rumah tangga sarung tenun yang masih menggunakan 

alat tradisional sebagai usaha mikro kecil menengah (UMKM) unggulan karena 

mampu berdiri mandiri, mengingat di Kabupaten Gresik padat akan industri-

industri besar. Dalam melakukan proses pengelolahan produksi sarung tenun 

dilakukan dengan tahap-tahap mulai dari penggambaran sketsa, pengikatan 

benang, pewarnaan sketsa, penjemuran, pelepasan ikatan benang, pengelosan 

benang corak, penyekiran dan sampai tahap penenunan menggunakan alat 

penenun tradisional dari kayu (alat tenun bukan mesin) dengan tangan, kaki dan 

tenaga manusia yang memiliki ciri khas bersuara. 

 

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  

 Kabupaten Gresik, 2019 (Data diolah) 

Gambar 1.1 Data UMKM dan produsen sarung tenun alat tradisional 

diKabupaten Gresik 
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 Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui Usaha Mikro Kecil Menengah 

Kabupaten Gresik dengan persentase 67% dan produsen sarung tenun alat 

tradisional dengan persentase 33%, dengan begitu Usaha Mikro Kecil Menengah 

sarung tenun alat tradisional Kabupaten Gresik sangat berdampak signifikan 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diKota Gresik.  

 Usaha Kecil Menengah sarung tenun alat tradisional Kabupaten Gresik paling 

banyak ditemukan pada Kecamatan Cerme Desa Gedangkulut yang merupakan 

salah satu pusat industri rumah tangga penghasil produksi kreatif sarung tenun 

dengan menggunakan alat tradisional yang memiliki kualitas produksi berkualitas, 

bahkan hasil produksi sarung tenun yang masih menggunakan alat tradisional ini 

memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada produksi sarung tenun yang sudah 

menggunakan mesin modern, sarung yang dihasilkan dengan alat tradisional 

mampu menghasilkan sarung yang bermotif, bercorak rumit yang indah 

dipandang dan halus, selain itu sarung tanun alat tradisional juga memiliki 

keunggulan pada kualitas benang dan pewarnaan yang tidak mudah pudar. 

Tabel 1.1 Data UMKM Industri Rumah Tangga Sarung Tenun Alat 

Tradisional di Desa Gedangkulut 

 

 

 

Industri Sarung Tenun 

 

 

 

 

Unit 

 

Jumlah Produksi (Per-

Kodi) 

 

 

14 

 

304,5 

 

Jumlah 14 304,5 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 (Data diolah di lampiran 7 halaman 53) 

Berdasarkan Tabel 1.1 data UMKM menunjukkan hasil bahwa jumlah unit 

sarung tenun sebanyak 14 dan jumlah produksi yang dihasilkan sebanyak 304,5 
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kodi. Jadi dapat dikatakan usaha industri rumah tangga sarung tenun alat 

tradisional mampu menghasilkan produksi dalam skala yang banyak selama 5 

tahun. 

Dalam era yang semakin modern usaha industri rumah tangga sarung tenun 

alat tradisional di Desa Gedangkulut tidak memiliki kemampuan atau potensi 

untuk berkembang maju terutama dalam hal pemasaran dikarenakan sebagian dari 

unit usaha ini tidak mempunyai merek, sehingga hanya mampu menjual hasil 

produksinya dalam bentuk mentah dan tidak terdapat struktur organisasi atau 

manajemennya. Dalam industri rumah tangga sarung tenun alat tradisional di Desa 

Gedangkulut juga mengabaikan metode perhitungan keuangan, bagi para pemilik 

unit usaha sarung tenun alat tradisional asalkan mereka memperoleh keuntungan 

dan mempunyai pekerjaan maka dianggap usaha industri rumah tangga sarung 

tenun alat tradisional itu layak untuk dijalankan tanpa melihat seberapa lama 

modal yang digunakan akan kembali, padahal kelayakan suatu usaha di perlukan 

bukan hanya untuk mengatahui tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi 

atau modal yang dikeluarkan, akan tetapi juga di perlukan untuk mengetahui 

berapa lama investasi atau modal yang ditanam akan kembali dengan melihat suku 

bunga yang berlaku. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Bagaimana karakteristik usaha industri rumah tangga sarung tenun alat 

tradisional Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan usaha industri rumah tangga sarung tenun alat 

tradisional Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? 
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C. Batasan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini membahas masalah mengenai karakteristik usaha industri 

rumah tangga sarung tenun alat tradisional yang dilihat dari aspek hukum, aspek 

pemasaran, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen atau organisasi, aspek 

ekonomi sosial dan aspek dampak lingkungan dan membahas masalah mengenai 

kelayakan usaha yang dilihat dari modal atau investasi, jumlah produksi yang 

berpengaruh pada pendapatan dan penerimaan (keuntungan) unit usaha sarung 

tenun alat tradisional sehingga diketahui manfaat biaya dengan menghitung total 

biaya, pendapatan kotor dan keuntungan dengan metode Benefit Cost Ratio (B/C 

Ratio), Paybeck Period (PP) dan Net Present Value (NPV). Dari hasil analisis 

tersebut akan menentukan usaha tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik usaha industri rumah tangga sarung tenun alat 

tradisional Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang dilihat 

dari 6 indikator karakteristik usaha. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan usaha industri rumah tangga sarung tenun alat 

tradisional Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan 

kriteria keuntungan > tingkat bunga, B/C ratio >1, paybeck period lebih cepat dan 

net present value bernilai positif.. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses memulai suatu usaha industri rumah tangga sarung 

tenun dengan menggunakan alat tradisional yang mampu bertahan di era industri 

saat ini meskipun banyak perusahaan besar menggunakan alat-alat modern 

(Mesin) yang tentunya proses produksi lebih cepat dibandingkan dengan 

menggunakan alat tradisional. 
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2. Bagi peniliti bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan perihal industri 

rumah tangga sarung tenun dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Bagi produsen diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan dan pertimbangan dalam proses peningkatan usaha.  

4. Bagi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan peran industri kecil dan 

menengah dimana usaha industri rumah tangga ini dapat menekan angka 

pengangguran. 

5. Bagi peneliti lain diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan 

perbandingan penelitian selanjutnya. 

 


