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ABSTRACT 

 The research was conducted in the Teras Sub District entitled: 

“Absorption of Labour in crisply Rambak Industry in Teras Sub-District, Boyolali 

district. The objective of this research is to know factors influencing to the crisply 

rambak industry, knowing how big absorbent labour at industry of crisply rambak, 

labour source areas and also where the market for the product is. 

Method used in this research is survey research method. Generally the 

definition of survey is limited on a definition of collecting information from part of 

population to represent population thoroughly where the scope of this research 

covers all life cycle or specific segment, in this research the population are crisply 

rambak entrepreneurs. Data used in this research is primary data collected from 

direct interview with respondents using questionnaire prepared before including 

respondent’s characteristics, age of business, labour source, capital, and marketing. 

Secondary data is taken from concerned institutions, such as monographic, statistic 

data, and administrative map. Data is analysed by using frequency table.  

The most influencing factor in crisply rambak industry is marketing. Marketing 

is a factor for determining the income of the crisply rambak entrepreneurs. Where 

marketing factor of counted 28 entrepreneur or 46,66%. The labour absorbed in this 

industry are 440 people. From Teras sub-district  there are 237 people or 53,86% . 

Labour coming from District that is from Kadireso, Nepen, Doplang And Kopen. 

Factor why this job is interesting is because this does not need high education and it 

only needs capital and skill, and usually it is just part time job. Where fundamental 

work each every entrepreneur different each other start from farmer and institution 

of governance or pamong countryside. The area target for marketing the product is 

not only locally for Teras sub-district areas but also for Klaten (13,33%), Boyolali 

(25%), Yogyakarta (16,67%), Semarang (3,33%), Sumatera (11,67%), Batam 

(21,67%), and Manado (8,33%). It is because consumers have known the existence 

of this crisply rambak industry since 1960s.  

Keywords : Absorption of labour in crisply rambak industry 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teras dengan judul “ Penyerapan 

Tenaga Kerja Pada Industri Kerupuk Rambak Di Kecamatan Teras Kabupaten 
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Boyolali”. Tujuan penelitian ini adalah   mengetahui faktor-faktor produksi apa saja 

yang  berpengaruh  pada industri kerupuk rambak, mengetahui seberapa besar tenaga 

kerja yang terserap pada industri kerupuk rambak, daerah asal tenaga kerja tersebut 

serta mengetahui dimana daerah pemasaran hasil industri tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

survei. Umumnya pengertian survei dibatasi pada pengertian pengumpulan informasi 

dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi dimana ruang 

lingkup penelitian ini mencakup keseluruan siklus kehidupan atau segmen tertentu 

saja, dalam hal ini adalah pengusaha kerupuk rambak. Data yang digunakan adalah 

data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden 

menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya yang meliputi 

karakteristik responden, lama usaha, asal tenaga kerja, modal, dan pemasaran. Data 

sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti data monografi, data statistik, dan peta 

administrasi. Data dianalisa menggunakan tabel frekuensi. 

Faktor yang berpengaruh terhadap industri kerupuk rambak adalah pemasaran. 

Pemasaran adalah faktor penentu besar kecilnya pendapatan pengusaha kerupuk 

rambak. Dimana faktor pemasaran sebanyak 28 pengusaha atau 46,66%. Jumlah 

tenaga kerja yang terserap adalah 440 orang. Dari Kecamatan Teras  sendiri 

sebanyak 237 orang atau 53,86%. Tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan Teras 

yaitu dari Kadireso, Nepen,  Doplang dan Kopen . Adapun faktor yang banyak 

dimintai dalam pekerjaan ini karena tidak memerlukan pendidikan yang tinggi hanya 

dengan modal dan keterampilan dan biasanya merupakan pekerjaan sampingan. 

Dimana pekerjaan pokok setiap pengusaha berbeda-beda mulai dari petani dan 

instansi pemerintahan atau pamong desa.  Daerah pemasaran hasil produksi tersebut 

tidak hanya meliputi daerah lokal, tapi luar daerah Kecamatan Teras, yaitu meliputi 

Klaten 13,33%, Boyolali 25,00%, Yogyakarta 16,67 %, Semarang 3,33%, Sumatera 

11,67%, Batam 21,67%, dan Manado 8,33%. Ini disebabkan karena konsumen yang 

sudah mengenal keberadaan industri kerupuk Rambak yang dimulai sejak tahun 

1960-an. 

Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kerupuk Rambak 

 

PENDAHULUAN 

 

Masalah tenaga kerja dan 

kesempatan kerja merupakan salah satu 

diantara banyak permasalahan yang ada 

di Indonesia. Dengan bertambahnya 

penduduk dari tahun ke tahun, 

pertambahan angkatan kerja juga 

semakin besar, sedang bertambahnya 

angkatan kerja belum dapat dikejar oleh 

pertambahan penyediaan kesempatan 

kerja atau lapangan kerja. 

Sehubungan dengan hal tersebut 

diatas, gejala umum yang terdapat di 

daerah pedesaan, khususnya di Jawa 

adalah tidak seimbangnya antara jumlah 

penduduk dalam usia kerja dengan 

lapangan kerja yang tersedia (Mubyarto, 

1989). Pertambahan penduduk di daerah 

pedesaan yang relatif cepat, akan 

berakibat sempit pula luas pemilikan 

tanah per keluarga. Keadaan yang 

seperti ini sangatlah perlu peningkatan 

usaha yang ditunjukkan untuk 

memperluas kesempatan kerja di daerah 

pedesaan. 

Salah satu cara meningkatkan 

kesempatan kerja yakni dengan 

mengembangkan sektor industri. 

Adapun industri yang dimaksud adalah 

industri yang menghasilkan barang-

barang kebutuhan rakyat banyak yang 



3 
 

Penyerapan Tenaga Kerja......(Cahyani.W) 

dibuat secara padat karya, dengan bahan 

baku yang diperoleh dari daerah 

setempat sehingga akan memberikan 

lapangan kerja. Dengan demikian akan 

meningkatkan pendapatan rakyat 

sehingga mendorong untuk 

berkembangnya industri tersebut. 

Sementara itu, suatu industri juga 

memiliki keterkaitan usaha dalam 

industri tersebut. Intensitas keterkaitan 

atau interaksi antar segmen yang 

membentuk suatu sistem ekonomi dapat 

mencerminkan apakah kondisi ekonomi 

berbentuk jaringan atau terpisah-pisah. 

Bentuk keterkaitan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Ketersediaan antar sektor, yaitu 

interaksi antar sektor pertanian, 

perdagangan dan perbankan. 

2. Keterkaitan dalam sektor industri, 

yaitu berhubungan langsung dengan 

besar kecilnya skala industri. 

3. Keterkaitan keruangan atau antar 

wilayah. Dalam hal ini adalah 

transportasi yang ada. 

Keterkaitan dengan sektor 

pertanian, industri, dan jasa yaitu di 

mana pada sektor pertanian 

menyediakan tenaga kerja untuk 

industri dan jasa, sedangkan keterkaitan 

dengan sektor industri yaitu industri 

yang berskala besar mampu dijadikan 

patokan agar industri yng berskala 

sedang dan kecil dapat berkembang. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

industri adalah modal, bahan baku, dan 

tenaga kerja. Faktor modal merupakan 

titik kunci dari setiap industri, dimana 

modal yang besar akan berpengaruh 

terhadap besarnya bahan baku dan 

tenaga kerjanya. Untuk itulah sektor 

perbankan memiliki keterkaitan dengan 

industri. Tersedianya bahan baku dalam 

jumlah yang cukup, berkesinambungan, 

dan harga yang relatif murah akan 

memperlancar dalam berproduksi yang 

gilirannya akan meningkatkan produksi. 

Tersedianya tenaga kerja yang cukup, 

terampil, dan relatif murah akan 

memberikan pengaruh pula terhadap 

kualitas dan kuantitas barang produksi. 

Selain faktor-faktor tersebut juga 

didukung oleh sarana transportasi yang 

memadai, sehingga akan memberikan 

keuntungan bagi si pengusaha(Subroto 

1976, dalam Merdian Ediananto 

Hadiono 2006). 

Kecamatan Teras terdiri dari 13 

desa. Kecamatan Teras memiliki luas 

wilayah 2.993,6275 ha, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 45.951 jiwa, Yang 

terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 22,855 jiwa dan jumlah 

penduduk wanita sebanyak 23,096 jiwa 

dengan jumlah KK sebanyak 12.973 

KK. Kebanyakan penduduk bekerja di 

sektor industri. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk 

Kecamatan Teras 
No. Mata Pencaharian Tahun 2010 

1. Pertanian 958 

2. Perikanan 101 

3. Perkebunan 72 

4. Peternakan 950 

5. Industri Pengolahan 5.605 

6. Perdagangan 4.253 

7. Jasa 4.364 

8. Angkutan 287 

9. Lain-lainnya 11.603 

Jumlah 19.796 

Sumber : Kecamatan Teras Dalam Angka 2011 

Berdasarkan tabel diatas sektor 

industri mendominasi mata pencaharian 

di Kecamatan Teras, yaitu sebesar 5.605 

jiwa yang berprofesi sebagai pengusaha 

industri. Salah satu industri yang ada di 

Kecamatan Teras adalah Industri 

kerupuk rambak.  

Industri rumah tangga kerupuk 

rambak merupakan industri rumah 

tangga yang memanfaatkan bahan baku 

dari wilayah sekitar, sehingga industri 

ini tidak mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan bahan baku yang sesuai 
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dengan kebutuhan. Sebagai bahan baku 

kerupuk rambak adalah tepung tapioka, 

tepung terigu, tepung rembulung dan  

ketela. 

Adapun permasalahan yang ada di 

daerah penelitian yaitu dengan 

pertambahan penduduk pedesaan di 

kecamatan teras yang relatif besar akan 

mempersempit luas tanah pertanian, 

akibatnya hasil pertanian tidak bisa 

untuk mencukupi kebutuhan penduduk 

setiap harinya. Sehingga dengan 

demikian akan terbatasnya kesempatan 

kerja di bidang pertanian, dan untuk 

mengimbangi kesempatan kerja dan 

angkatan kerja yang ada, maka dengan 

adanya industri kerupuk rambak 

diharapkan mampu menyerap sebagian 

tenaga kerja yang tersedia, serta dapat 

sebagai pekerjaan tambahan yang dapat 

mencukupi kebutuhan penduduk di 

daerah tersebut. Untuk mengetahui 

seberapa besar tenaga kerja yang 

terserap pada industri kerupuk rambak 

tersebut 

Berpijak dari latar belakang 

masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan: 1) 

mengetahui faktor-faktor  produksi 

industri Kerupuk Rambak di daerah 

penelitian,2) mengetahui Seberapa 

besarkah tenaga kerja yang terserap dan 

dari mana tenaga kerja tersebut berasal, 

dan 3) mengetahui daerah pemasaran 

hasil produksi tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survei yang disertai 

dengan analisa data yaitu Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan tabel frekuensi dan tabel silang. 

Tabel frekuensi digunakan untuk 

menjawab hipotesa no. 1 dan 2 yaitu 

untuk mengetahui jumlah modal usaha, 

jumlah bahan baku dan jumlah tenaga 

kerja sedangkan tabel silang untuk 

menjawab hipotesa 3, yaitu untuk 

menganalisa daerah pemasaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Faktor-faktor Produksi Kerupuk   

Rambak di Kecamatan Teras 

1.1.  Modal 

Modal adalah setiap barang yang 

akan memberikan keuntungan atau 

pendapatan bagi yang memilikinya, 

yang berfungsi untuk mempercepat dan 

mempertinggi produksi (Kaslan Tahir, 

1979) . Modal yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah industri yaitu 

modal uang tetap berupa alat-alat, 

mesin-mesin dan gedung modal uang 

sulit diketahui besarnya pada usaha 

industri Kerupuk Rambak. Karena pada 

umumnya pengusaha tidak mengunakan 

menejemen yang baik. Modal uang 

yang didapat diperinci dari usaha 

industri kerupuk rambak di daerah 

penelitian adalah besarnya dana yang 

dipakai untuk membeli bahan baku, 

bahan penolong, bahan bakar dan biaya 

sarana produksi pada setiap hari yang 

dihitung selama 1bulan (dalam hal ini 

dianggap modal tidak tetap). Jumlah 

modal yang digunakan pengusaha 

dalam industri kerupuk ambak dapat 

dilihat pada table dibawah ini: 

 
Tabel 2.  Besarnya Jumlah Modal Pengusaha 

dalam Industri untuk Usaha Kerupuk Rambak 

dapat dilihat pada table dibawah ini: 

No. 
Modal yang 

digunakan (Rp) 

Frekuensi 

(orang) 
 (%) 

1. 
15.000.000 - < 

20.000.000 
23 38,33 

2. 
20.000.000 - < 

25.000.000 
18 30,00 

3. 
25.000.000 - < 

30.000.000 
13 21,67 

4. > - 30.000.000 6 10,00 

 
Jumlah 60 100 

Rata-rata 20.170.000 

 

Sumber: Data Primer, 2012 

Jumlah pengusaha yang paling 

banyak yaitu sebesar 38,33% memiliki 

antara Rp.15.000.000 sampai 

Rp.20.000.000, sedangkan pengusaha 



5 
 

Penyerapan Tenaga Kerja......(Cahyani.W) 

dengan modal antara Rp.20.000.000 

sampai Rp.25.000.000 terdapat 18 

orang (30,00%), 13 orang (21,67%) 

dengan modal antara Rp.25.000.000 

sampai Rp.30.000.000, dan 6 orang 

(10,00%) yaitu dengan modal lebih dari 

Rp.30.000.000. Data tersebut tampak 

bahwa pengusaha industri kerupuk 

rambak di Kecamatan Teras rata-rata 

modal yang digunakan Rp 

20.170.000,00. Dilihat dari persentase 

tersebut, sebagian besar pengusaha 

kerupuk rambak di daerah penelitian ini 

mengeluarkan modal yang relatif kecil 

atau rendah, dengan demikian industri 

kerupuk rambak tidak menggunakan 

modal yang relatif tinggi sehingga akan 

mempermudah untuk memiliki usaha. 

Masalah modal yang sangat 

dirasakan oleh pengusaha industri 

kerupuk rambak di samping 

kemungkinan pembiayaan pribadi yang 

terbatas, masih ada kemungkinan untuk 

mendapatkan modal dari pihak lain, 

sebagian dari pengusaha industri 

kerupuk rambak mendapatkan modal 

pinjaman dari luar tersedia di bank 

setempat dalam memanfaatkan 

pinjaman modal untuk meningkatkan 

usahanya. 

 Jumlah pengusaha industri 

Kerupuk Rambak yang menggunakan 

modal sepenuhnya dari kekayaan 

pribadi atau tidak menggunakan modal 

pinjaman adalah sebesar 61,67 % dan 

yang pinjaman dari bank adalah 23,33% 

sedangkan yang pinjam dari koperasi 

15,00%. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.  Asal Modal yang digunakan 

Pengusaha Kerupuk Rambak di Kecamatan 

Teras Tahun 2012 
No 

 

Asal Modal Frekuensi 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

1. Modal 

sendiri 

37 61,67 

2. Pinjaman 

bank 

14 23,33 

3. Koperasi 9 15,00 

Jumlah 60 100 

Sumber : Data Primer, 2012 

Data pada tabel diatas 

menunjukan bahwa pengusaha kerupuk 

rambak di daerah penelitian sebagian 

besar menggunakan pinjaman modal 

tambahan dari bank, diantaranya bank 

Mandiri dan BRI. Alasannya karena 

bunga relatif kecil, dapat meminjamkan 

uang dalam jumlah besar dibandingkan 

dengan meminjam kepada 

perseorangan. Dari data tersebut dapat 

kita ketahui bahwa peranan bank dan 

koperasi sebagai lembaga pemberi 

pinjaman modal masih kurang 

maksimal. Jika melihat perbandingan 

jumlah pengusaha yang menjamin di 

bank dan koperasi menunjukan 

perbedaan yang cukup tinggi 23,33 % 

pengusaha meminjam uang di bank dan 

hanya 15,00 % yang meminjam modal 

dikoperasi. Hal ini dapat dimungkinkan 

karena bank memiliki keunggulan yaitu 

dapat memberikan pinjaman dalam 

jumlah yang lebih besar dibandingkan 

dengan koperasi, bunga kredit yang 

lebih kompetitif dan jaminan keamanan 

yang lebih dibandingkan dengan 

koperasi. 

Modal mereka pada pokoknya 

adalah modal sendiri yang biasanya 

diperoleh sebagian dari orang tuanya 

sebagai warisan dan sebagian lagi dari 

usaha sendiri. Disamping modal 

tersebut di atas yaitu yang berupa dana, 

modal yang penting bagi para 

pengusaha Kerupuk rambak di daerah 

penelitian adalah keahlian didalam 

masalah pembuatan Kerupuk Rambak. 

Modal tetap yang digunakan pengusaha 

industri Kerupuk Rambak di daerah 

penelitian sangat sulit untuk diperinci 

maka peralatan dasar penunjang 

dianggap modal tetap. Hal ini 

disebabkan pada umumnya modal tetap 

yang berupa peralatan penunjang 
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sebagian besar diperoleh pengusaha dan 

warisan orang  tuanya. 

1.2.Bahan Baku 
 Bahan baku sebagai bahan dasar 

yang penting dalam usaha perindustrian. 

Industri kerupuk rambak salah satu 

usaha perindustrian sangat memerlukan 

Tepung Terigu sebagai bahan baku 

dasar pembuatan Krupuk Rambak. 

Kersediaan bahan baku yaitu Tepung 

terigu tersebut sangat mempengaruhui 

usaha industri di daerah penelitian. 

Selain tepung terigu sebagai bahan 

dasar atau bahan baku untuk pembuatan 

kerupuk rambak adalah tepung pati. 

 Walaupun letak lokasi usaha 

jauh dari pasar bahan baku namun 

industri pembuatan kerupuk rambak 

tidak mengalami masalah dalam 

pemenuhan bahan baku. Hal ini di 

karenakan para pengusaha telah 

memilki pemasok bahan baku. Bahan 

baku seperti tepung terigu dan tepung 

pati dipenuhi dari Boyolali, Klaten, 

Surakarta, Gunung kidul, Lampung. 

Sedangkan untuk bahan penolong 

pengusaha tidak mengalami kesulitan 

karena dapat dipenuhi dari pasar 

tradisional setempat dan di 

pertokoan,dimana pengusaha biasanya 

sudah memiliki langganan tetap. 

Berikut di sajikan tabel-tabel pembelian 

bahan baku dan bahan penolong dalam 

kegiatan industri kerupuk  rambak. 

 
Tabel 4.Asal Bahan Baku Industri Kerupuk 

Rambak Tahun 2012 
No. Asal Bahan 

Baku 
Frekuensi Persen 

(%) 

1. Boyolali 9 15,00 

2. Gunung Kidul 17 28,33 

3. Lampug 26 43,33 

4. Surakarta 8 13,33 

 Jumlah 60 100,00 

Sumber : Data Primer, 2012 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa, pengusaha dalam 

mendapatkan bahan baku berupa tepung 

terigu dan tepung pati membeli dari 

daerah Lampung yaitu sebanyak 26 

pengusaha atau 43,33 % dan yang 

paling sedikit adalah dari daerah 

Surakarta yaitu sebanyak 8 pengusaha 

atau 13,33 %. Jadi dapat disimpulkan 

kualitas tepung terigu dan tepung pati 

dari lampung lebih baik, ini 

menyebabkan para pengusaha kerupuk 

rambak di daerah Penelitian lebih 

memilih tepung terigu dan tepung pati 

dari daerah Lampung. Meskipun 

harganya lebih mahal. 

 
Tabel 5. Asal Bahan Penolong Dalam 

Industri kerupuk Rambak Tahun 2012 
No. Tempat 

Mendapatkan 
Frekuensi Persen 

(%) 

1. Toko setempat 23 38,33 

2. Distributor 37 61,67 

Jumlah 60 100,00 

Sumber : Data Primer, 2012 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa pengusaha dalam 

mendapatkan bahan penolong berupa 

bawang putih, garam, bleng (cetitet/ 

obat kerupuk) dan lain-lain dalam 

menunjang kegiatan industri mengenai 

perbedaannya, pengusaha membeli ke 

toko-toko dimana antara pengusaha dan 

pedagang sudah saling berlangganan 

dalam mendapatkan bahan penolong 

sebanyak 23 pengusaha atau 38,33 %. 

Sedangkan pengusaha yang 

mendapatkan bahan penolong pada 

distributor sebanyak 37 pengusaha atau 

61,67 %. Mengingat terbatasnya bahan-

bahan yang terdapat di daerah 

penelitian, maka pengusaha membeli 

pada toko-toko yang sudah 

berlangganan dimana pengusaha 

mendapatkannya di Klaten, Boyolali 

maupun Surakarta.  

1.3.Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sangat berpengaruh 

serta merupakan salah satu modal utama 

dalam perkembangan usaha industri 

kerupuk rambak. Tanpa adanya tenaga 
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kerja, maka tidak akan mungkin suatu 

industri akan berjalan. 

Dalam penelitian ini tenaga kerja 

dibedakan menjadi dua yaitu: tenaga 

kerja yang berasal dari keluarga dan 

tenaga kerja yang berasal dari luar 

keluarga. Tenaga kerja dari keluarga 

yang dimaksudkan didalam penelitian 

ini adalah tenaga kerja yang ikut serta 

dalam usaha produksi industri kerupuk 

rambak secara langsung, baik dia itu 

sebagai Ayah, Ibu, ataupun Anak serta 

mungkin family yang ikut serta dalam 

usaha industri kerupuk rambak tersebut. 

Adapun tenaga kerja dari luar keluarga 

tersebut dan tidak mempunyai 

hubungan baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan keluarga 

tersebut. Dalam pembahasan tentang 

tenaga kerja difokuskan pada daerah 

asal, sistem dan besarnya upah yang 

diterima tenaga kerja. 

1.3.1. Jumlah Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki 

pengusaha industri kerupuk rambak 

cukup mempengaruhi keberlangsungan 

proses produksi pembuatan kerupuk 

rambak yang dilakukan. Semakin 

banyak jumlah tenaga kerja yang 

dimiliki dapat mengindikasikan bahwa 

industri tersebut semakin maju. Apalagi 

industri kerupuk rambak merupakan 

industri yang bersifat padat karya. Dari 

data hasil kuisioner yang terkumpul 

(lampiran) dapat diketahui bahwa 

jumlah tenaga kerja yang terbesar 

adalah 21 orang dan jumlah tenaga kerja 

terkecil adalah 1 orang adapun interval 

jumlah tenaga kerja sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

Maka jumlah tenaga kerja yang 

diperoleh adalah: 

1. 1 Orang –  5 Orang 

2. 6 Orang – 10 Orang 

3. 11 Orang – 15 Orang 

4. 16 Orang – 21 Orang 

 Untuk lebih jelasnya mengenai 

jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh 

pengusaha industri Kerupuk Rambak 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 6. Jumlah Tenaga Kerja yang 

digunakan pengusaha industri Kerupuk 

Rambak Tahun 2012 
No. Jumlah Tenaga 

Kerja (orang) 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase (%) 

1. 1 - 5 30 50,00 

2. 6 – 10 24 40,00 

3. 11 – 15 5 8,33 

4. 16 – 21 1 1,67 

 Jumlah 60 100 

 Rata-rata 

jumlah tenaga 

kerja 

15 

Sumber : Data Primer, 2012 

 Dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa persentase terbesar (50,00%) 

jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh 

pengusaha industri kerupuk rambak 

adalah 1 - 5 orang. Persentase tersebut 

kedua (40,00%) adalah 6 – 10 orang. 

Dari data diatas tampak bahwa jumlah 

tenaga kerja yang memiliki pengusaha 

industri kerupuk rambak di Daerah 

Penelitian rata-rata 5 orang. Keadaan ini 

menunjukan bahwa industri Kerupuk 

Rambak yang ada di Daerah penelitian 

bersifat industri kecil dan rumah tangga. 

1.3.2. Daearah Asal Tenaga Kerja 
 Daerah asal tenaga kerja yang 

dimiliki juga merupakan salah satu hal 

yang dapat digunakan untuk 

memenuhui daya serap industri tersebut. 

Semakin jauh jarak daerah asal tenaga 

kerja menunjukan industri tersebut 

mampu digunakan sebagai sandaran 
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mencari nafkah bagi kehidupan rumah 

tangga kerja tersebut. Untuk lebih 

jelasnya jumlah tenaga kerja yang 

digunakan untuk pembuatan kerupuk 

rambak dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

 

 
Tabel 7. Daerah Asal Tenaga Kerja yang 

Dimiliki Oleh Pengusaha Industri Kerupuk 

Rambak Tahun 2012 
No 

 

Dearah 

Asal 

Tenagga 
Kerja 

Frekuensi 

Pengusaha yang 

mempekerjakan 
(orang) 

Persentase 

(%) 

1. Satu 
Kecamatan 

237 53,86 

2. Luar 
Kecamatan 

163 37,04 

3. Luar 
Kabupaten 

40 9,09 

 Jumlah 440 100,00 

Sumber : Data Primer, 2012 

 Dari data di atas dapat diketahui 

bahwa persentase terbesar (53,86%) 

dari daerah asal tenaga kerja adalah dari 

dalam Daerah Penelitian. Tenaga kerja 

yang berasal dari dalam daerah 

penelitian yaitu dari Kadireso, Nepen,, 

Doplang dan Kopen. Adapun faktor 

yang banyak dimintai dalam pekerjaan 

ini karena tidak memerlukan pendidikan 

yang tinggi hanya dengan modal dan 

keterampilan dan biasanya merupakan 

pekerjaan sampingan. Dimana 

pekerjaan pokok setiap pngusaha 

berbeda-beda mulai dari petani dan 

instansi pemerintahan atau pamong 

desa.untuk peta  tenaga kerja dapat 

dilihat di gambar 4.1.  

1.3.3.  Curahan jam kerja 

dan upah 

Curahan jam kerja setiap 

pengusaha Kerupuk Rambak di Daerah 

Penelitian rata-rata sama yaitu ± 8 

jam/hari. Dimulai dari pukul 07.30 WIB 

sampai dengan 15.30 WIB, dengan 

istirahat satu kali untuk makan dan 

sembahyang selama satu jam.  

Sistem upah tenaga kerja dapat 

digolongkan menjadi 2 golongan sesuai 

dengan pekerjaan yang dikerjakan 

masing-masing tenaga kerja, yaitu: 

1. Upah yang dikerjakan sesuai 

pekerjaannya dari menyiapkan 

bahan, mengaduk adonan dan 

memasak adonan. Upah hariannya 

yang berkisar antara Rp. 20.000,- 

sampai dengan Rp. 25.000,-per hari. 

2. Upah yang dikerjakan dari 

memotong Kerupuk Rambak dan 

menjemur berkisar antara Rp. 

4.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- 

per hari. 

Upah yang diberikan kepada para 

tenaga kerja dari para pengsaha 

berbeda-beda tergantung seberapa besar 

tenaga kerja atau karyawan yang 

bekerja pada perusahan tersebut. 

 

1.4. Pemasaran  

Pemasaran merupakan salah satu 

unsur yang sangat menunjang dalam 

kegiatan berusaha. Kelancaran 

pemasaran akan mempengaruhi besar 

kecilnya dalam volume produksi, 

sehingga pemasaran dalam suatu 

kegiatan industri perlu diperhatikan 

secara seksama, agar dapat berjalan 

secara berkesinambungan. 

Setiap industri mempunyai rantai 

pemasaran yang bervariasi, tinggi 

rendahnya perbedaan harga antara 

produsen dan konsumen tergantung 

panjang pendeknya rantai pemasaran, 

karena adanya keuntungan yang diambil 

dari biaya yang dikeluarkan oleh setiap 

lembaga pemasaran, maka pemasaran 

dapat berjalan. 

Daerah pemasaran adalah jalur-

jalur yang dilewati dari distribusi hasil 

produksi yang berupa barang untuk 

disampaikan kepada konsumen, dalam 

hal ini baik langsung maupun tidak 

langsung. Hasil produksi dari kegiatan 

industri Kerupuk Rambak di daerah 

Penelitian mempunyai jalur pemasaran 
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yang menyebar keberbagai wilayah-

wilayah Boyolali maupun luar jawa. 

Faktor pemasaran dalam industri 

kerupuk rambak ini merupakan hal yang 

menarik karena di dalam suatu industri 

rumah tangga sejenis kerupuk rambak 

telah diketahui di dalam memasarkan 

produknya sudah mencapai  ke berbagai 

wilayah di Indonesia.  

Untuk lebih jelasnya mengenal 

pemasaran Industri Kerupuk Rambak 

ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 8. Daerah Pemasaran Hasil Produksi 

Kerupuk Rambak Tahun 2012 
No
. 

Daerah 
pemasaran 

Frekuensi Presentase 
(%) 

1. Klaten 8 13,33 

2. Boyolali 15 25,00 

3. Yogyakarta 10 16,67 

4. Semarang 2 3,33 

5. Sumatra 7 11,67 

6. Batam 13 21,67 

7. Manado 5 8,33 

Jumlah 60 100,00 

Sumber : Data Primer, 2012 

 

 Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa hasil produksi 

industri kerupuk rambak pemasarannya 

paling banyak di Daerah boyolali 

sebanyak 15 pengusaha atau 25,00 %. 

Untuk sistem pemasarannya sejauh ini, 

hanya dilakukan oleh produsen kerupuk 

rambak untuk memasarkan produknya 

adalah pemasaran secara tradisional. 

Pemilik selalu memperkenalkan 

produknya kepada rekan-rekannya 

sehingga promosi dilakukan melalui 

mouth to mouth. Selain itu Daerah 

penelitian sudah terkenal sebagai 

Daerah penghasil kerupuk rambak jadi 

secara tidak langsung produsen sudah 

melakukan promosi. Untuk peta daerah 

pemasarannya disajikan dalam lampiran 

gambar 4.2. 

1.4.1. Transportasi 

Untuk mengangkut bahan baku, 

tenaga kerja dan hasil produksi, para 

pengusaha membutuhkan sarana 

transportasi. Sebagian besar alat angkut 

yang digunakan adalah mobil pick up. 

Untuk pemasaran hasil produksi 

sebagian besar pengusaha menggunakan 

alat angkut mobil pick up dengan status 

milik sendiri. 

Tabel. 9. Status pemilikan Alat Transportasi 

Pengusaha Industri kerupuk Rambak Tahun 

2012 
No. Status 

Transportasi 

Frekuensi Persen 

(%) 

1. Milik Sendiri 48 80,00 

2. Sewa 12 20,00 

Jumlah 60 100,00 

Sumber : Data Primer 2012 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

dijelaskan bahwa status transportasi 

yang digunakan oleh pengusaha 

kerupuk rambak terbesar adalah status 

milik sendiri yaitu sebesar 48 

pengusaha atau 80,00%. Sedangkan 

pengusaha yang memiliki status sewa 

sebesar 12 pengusaha atau 20,00 %. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi para 

responden untuk membeli alat 

transportasi (mobil pick up) tidak terlalu 

sulit. 

1.4.2. Produksi  

Produksi adalah pembuatan atau 

penciptaan benda-benda yang secara 

langsung untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Industri Kerupuk Rambak di 

daerah penelitian merupakan usaha 

kecil. Saat ini produksi yang dihasilkan 

berada pada kisaran 1,5 kw sampai 

dengan 2 kw Kerupuk Rambak mentah 

per satu periode produksi. Sehingga 

dalam satu periode produksi 

menghasilkan 100 – 130 kemasan besar 

dan 550 – 800 kemasan kecil. Satu 

periode produksi biasanya terdiri dari 3 

hari. Jadi, dalam satu bulan pengusaha 

kerupuk Rambak menghasilkan 25 kw 

setiap bulannya. 

1.4.3. Proses Produksi 
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Proses produksi Kerupuk Rambak 

melalui beberapa Tahap mulai dari 

persiapan bahan baku sampai proses 

pengemasan. Berikut adalah tahapan 

proses produksi kerupuk Rambak: 

1. Pemilihan Bahan Baku: 

 Tepung Tapioka 15 kg 

(sesuai kebutuhan saja) 

 Tepung Terigu 3 kg  
2. Pemilihan bahan 

penolong/tambahan:  

 Bawang Putih 600 Gram 

 Garam secukupnya  

 Soda kue satu sendok 

makan  

 Air 25 liter  
3. Pengadonan  

Masukkan air kedalam mesin 

pengadonan, masukkan bumbu 

yang sudah digiling, masukkan 

tepung tapioka sedikit demi sedikit 

agar tidak menggumpal, dan 

masukkan tepung terigu sedikit 

demi sedikit pula agar tidak 

menggumpal.tunggu sampai 

adonan betul-betul campur dan 

rata bumbunya juga adonan lebih 

mengental. 

4. Pengadangan/Perebusan  

Setelah adonan siap kemudian 

masukkan kedalam loyang ukuran 

20 cm x 40 cm x 2 cm dengan 

takaran satu ciduk mandi 

penuh,sehingga ketebalan rata - 

rata kurang lebih 1 cm. Jumlah 

satu komposisi atau satu kali 

adonan yang dimasukkan kedalam 

loyang biasanya 27 loyang.  

Setelah matang kira - kira 25 menit 

adonan sudah matang yang 

biasanya kami sebut dengan 

"Blebekan" ( lembaran ) dan siap 

didinginkan pakai kipas angin.  

5. Pemotongan  

Setelah dingin kemudian dijemur 

sampai sedikit mengulit agar 

nantinya mudah dirajang atau 

diiris menggunakan mesin potong 

khusus.Sesudah Blebekan tadi 

sedikit mengulit lalu didinginkan 

lagi biar tidak lembek dan agak 

kaku, kemudian Blebekan siap 

dipotong menggunakan mesin 

potong khusus untuk memotong 

krupuk rambak,kalaupun tidak ada 

mesin potong bisa menggunakan 

pisau tetapi akan memakan waktu 

yang banyak. 

6. Penjemuran  

Setelah selesai dirajang atau 

dipotong kemudian siap dijemur 

lagi sampai kering.Biasanya waktu 

penjemuran yang dibutuhkan 

sampai kering setelah 

dirajang/dipotong, pada saat 

kondisi panas terik memakan 

waktu 3 sampai 4 hari, dan jadilah 

krupuk rambak yang masih mentah 

alias belum digoreng. Yang perlu 

diperhatikan pada saat rambak 

mentah dijemur jangan terlalu 

kering betul, karena kalau terlalu 

kering rambak mentah akan hancur 

jadi kecil - kecil keesokan harinya. 

7. Pengemasan Mentah  

Rambak mentah yang baru dijemur 

jangan langsung dimasukkan 

dalam kemasan karena hawa panas 

yang ada dalam rambak mentah 

akan membuat rambak mentah 

tersebut menjadi kepanasan dan 

hancur kalau langsung dikmas. 

Biarkan dingin dulu baru siap 

dikemas. Dengan demikian 

rambak mentah bisa bertahan 

lama. 

8. Penggorengan  

Siapkan dua wajan besar dan kecil 

masing - masing diatas kompor 

atau tungku yang berbeda. 

Gunakan minyak goreng yang 

bagus karena mempunyai banyak 

keuntungan jika menggunakan 

minyak goreng yang bagus.  
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Faktor Yang Paling Berpengaruh 

Terhadap Industri Kerupuk Rambak 

Dari beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi industri kerupuk 

Rambak tersebut diatas: 

Tabel 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Terhadap Industri Kerupuk Rambak di 

Daerah Penelitian Tahun 2012 
No. Faktor-faktor 

yang paling 

berpengaruh 

Frekuensi Persen(%) 

1. Pemasaran 28 46,66 

2. Bahan baku 13 21,66 

3. Modal 10 16,66 

4. Tenaga Kerja 9 15,00 

Jumlah 60 100,00 

Sumber : Data Primer, 2012 

Berdasarkan tabel tersebut diatas 

menunjukkan pemasaran adalah faktor 

yang paling berpengaruh terhadap 

industri Kerupuk rambak sebanyak 28 

pengusaha atau 46,66 %. karena sebuah 

industri tidak akan berproduksi bila 

tidak ada pemasaran dari hasil produksi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan dari hasil penelitian 

dan analisa data tentang industri di 

daerah penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keberadaan industri kerupuk rambak 

di kecamatan Teras sudah dimulai 

sejak tahun 1960-an dan bersifat 

turun-temurun. Selain itu keberadaan 

industri Kerupuk Rambak di 

Kecamatan Teras dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya ialah 

pemasaran hasil industri kerupuk 

rambak. Kegiatan Industri kerupuk 

rambak di Kecamatan Teras 

merupakan pekerjaan  sambilan. 

2. Untuk tenaga kerja, pengusaha 

kerupuk rambak banyak 

menggunakan tenaga kerja yang dari 

satu Kecamatan, yaitu Kecamatan 

Teras itu sendiri atau berasal dari 

daerah penelitian yaitu sebesar 

53,86%. 

3. Faktor yang paling berpengaruh 

terhadap industri kerupuk rambak 

adalah pemasaran. Karena industri 

tidak akan berproduksi bila tidak ada 

pemasaran. Hasil produksi industri 

kerupuk rambak pemasarannya 

paling banyak di Kabupaten Boyolali 

sebanyak 15 pengusaha atau 25,00%. 

Sehingga bisa dikatakan produksi 

kerupuk rambak dari Daerah 

penelitian hampir menguasai pasaran 

di kabupaten Boyolali. Ini 

disebabkan karena daerah Penelitian 

sudah terkenal dengan daerah 

industri Kerupuk rambak jadi para 

konsumen banyak yang berasal dari 

daerah sekitar. 

4. Daerah pemasaran hasil industri 

kerupuk rambak sudah mencapai luar 

propinsi yaitu dari batam,sumatera 

dan manado. 

 SARAN  

1. Untuk koperasi yang sudah ada di 

Daerah Penelitian ditingkatkan 

usahanya, terutama usaha yang ada 

kaitannya dengan industri Kerupuk 

Rambak  antara lain penyediaan 

bahan baku dan bahan penolong / 

tambahan serta membantu dalam 

pemasaran produk Kerupuk Rambak, 

sehingga  dapat diharapkan 

keberlangsungan dan perkembangan 

industri Kerupuk Rambak di Daerah 

Penelitian. 

2.  Dalam usaha peningkatan 

penyediaan lapangan kerja, 

seyogyanya pengambilan 

kebijaksanaanlebih memberi 

perhatian yang lebih besar pada 

pengembangan industri-industri 

rumah tangga dan kecil. Hal ini 

mengingat kenyataan menunjukkan 

bahwa industri-industri rumah tangga 
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dan kecil relatif mampu menyerap 

tenaga kerja walaupun dengan 

teknologi yang sederhana. Dalam hal 

ini pengambilan kebijaksanaan dapat 

berperan pada penetapan peraturan 

yang lebih terkoordinatif antar 

instansi-instansi terkait. 

3. Peneliti tentang ketenagakerjaan 

sejenis dapat dikembagkan pada 

industri kerupuk rambak ini, 

terutama pada industri yang memberi 

harapan mampu menyediakan 

lapangan kerja yang cukup besar.

 

Gambar  . Peta asal tenaga kerja industri kerupuk rambak  di Kecamatan Teras. 
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Gambar 2. Peta Daerah Pemasaran Industri kerupuk Rambak di Kecamatan Teras 
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