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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia sejak awal peradabannya selalu berusaha untuk memenuhi 

asasinya dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan lokasi kehidupannya. 

Wilayah-wilayah dengan keadaan permukaan bumi tertentu, tanahnya tidak baik 

untuk digarap sehingga kehidupan terasa begitu berat. Sebaliknya ditempat lain 

alam begitu murah menyediakan berbagai sumber daya untuk diolah dan bagi 

masyarakat yang bersangkutan untuk lebih maju (Daljoeni, 1987). 

Negara yang berkembang pada umumnya merupakan negara agraris, dimana 

sebagian penduduknya hidup dari usaha pertanian, seperti halnya negara 

Indonesia. Keadaan tersebut merupakan masalah yang sangat pelik disebabkan 

semakin sempitnya lahan pertanian. Sementara itu proses industrialisasi yang 

diharapkan mampu untuk memperluas dan menampung kesempatan kerja berjalan 

sangat lambat (Mubyarto, 1984). Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah 

berusaha untuk meningkatkan dan mendorong sektor lainnya yaitu sektor industri. 

Repelita yang ke 1V sektor industri yang didorong pengenbangannya dapat 

digolongkan menjadi empat kelompok sebagai berikut: 

‐ Industri untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat sebagian besar 

dicakup dalam aneka industri yang telah lama tumbuh dan berkembang 

sejak Repelita 1 dan pengembangannya masih terus dimantapkan 

sehingga produk-produk industrinya dapat dijangkau oleh daya beli 

masyarakat banyak. 

‐ Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri yang dapat menjamin 

pengadaan bahan baku dan menolong yang diperlukan, sehingga 

sebagian besar dicakup dalam industri permesinan dan logam dasar yang 

diprioritaskan dalam Repelita ke 1V. 

‐ Industri yang memanfaatkan sumber alam dan energi sebagian besar 

dicakup dalam industri kimia dasar dengan memanfaatkan koreogratif 

yang dimiliki Indonesia. 
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‐ Idustri kecil dan kerajinan rakyat yang penting perannya dalam 

mewujuudkan dan pemerataan dan kesempatan berusaha dan memperluas 

lapangan pekerjaan serta membangun masyarakat modern. 

Untuk semakin memajukan peranan industri dalam meningkatkan dan 

mensejahterakan kehidupan bermasyarakat dalam Repelita yang ke V sektor 

industri terus ditingkatkan, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1992 

yaitu antara lain mengembangkan dan mengarahkan pembangunan industri secara 

bertahap untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri akan mesin peralatan 

industri, terus mengembangkan berbagai industri yang dapat menunjang 

pertahanan dan keamanan nasional melanjutkan dan mengarahkan pembangunan 

industri kecil temasuk industri rumah tangga serta yang formal maupun 

tradisional. Sesuai dengan hal tersebut di atas maka pembinaan dan 

pengembangan industri kecil dan kerajinan rayat yang menggunakan keterampilan 

dan penghasil benda seni oleh pemerintah terus didorong karena mempunyai 

peran yang penting dalam perataan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan. 

Industri tahu yang termasuk dalam industri kecil dan kerajinan  rakyat oleh 

pemerintah terus didorong dan ditingkatkan, baik dalam hal kualitas maupun 

kuantitas. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat dengan cepat 

akan menyebabkan lajunya angkatan kerja muda. Selama periode 1982-1990 laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat, 2,5 persen/tahun relatif lebih tinggi 

dari pada periode sebelumnya, tahun 1971-1980 yaitu sebesar 2,3 persen/tahun 

(CHNS Monning, Data SP 1971-1980). Hal ini selain berpengaruh terhadap 

pertumbuhan akan kebutuhan perumahan dan permukiman, fasilitas air bersih, 

fasilitas sosial ekonomi dan kebudayaan lain yang seimbang. 

Bertambahnya tenaga kerja dipedesaan sementara luas lahan pertanian 

relatif tetap menyebabkan luas lahan pertanian yang dimiliki atau yang digunakan 

semakin sempit, akibatnya terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak 

terserap disektor pertanian. Menurut Mantra (1980) pemilikan lahan pertanian di 

Jawa sebagian besar kurang dari 0,2 ha. Untuk hidup dengan layak atau 

kecukupan paling sedikit satu keluarga petani harus memiliki 0,7 ha lahan sawah 

dan 0,3 ha lahan pekarangan atau tegalan. 
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Program pembangunaan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup rakyat dengan melalui peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja 

dipedesaan, untuk mencapai tersebut pemerintah pada umumnya telah 

melaksanakan program pembangunan pertanian, walaupun kegiatan dari program 

pertanian menunjukkan peningkatan pendapatan terhadap pertanian tetapi belum 

berarti kebutuhan rumah tangga tercukupi. 

Akibat jenuhnya kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan sektor 

pertanian, maka penduduk berusaha mencari pekerjaan tambahan diluar sektor 

pertanian untuk menambah pendapatan dalam upaya mencapai hidup yang 

kecukupan. Salah satu usaha diluar sektor pertanian yang dilakukan diantaranya 

usaha dibidang industri. Oleh karena itu adanya industri dipedesaan memegang 

peranan yang penting. Disamping dapat sebagai sumber pendapatan keluarga dan 

dapat sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan pekerjaan pokok 

penduduk pedesaan, sehingga pengembangan industri pedesaan mempunyai arti 

penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan. 

Menurut sensus industri tahun 1974/1975 industri dapat diklasifikasikan 

berdasarkan jumlah tenaga kerja: 

• Industri rumah tangga jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang 

• Industri kecil jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang 

• Industri sedang jumlah tenaga kerja antara 20-94 orang  

• Industri besar jumlah tenaga kerja lebih dari 94 orang 

Industri rumah tangga mempunyai peranan dan fungsi yang cukup penting 

dalam pembangunan terutama dipedesaan. Ini dimaksudkan untuk menciptakan 

kesempatan kerja dan untuk menanggulangi kesejahteraan kerja atau ketimpangan 

dalam tingkat pendapatan atau kesejahteraan antara golongan kecil dan 

masyarakat miskin serta pendapatan antara desa dan kota. 

Pada negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi yang didapat 

ternyata juga dibarengi dengan munculnya permasalahan makro ekonomi yang 

secara teori seharusnya tidak terjadi, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

juga dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Padahal berdasarkan teori 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya menambah jumlah investasi-
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investasi baru yang giliranya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak 

(Wiloejo,w:2003). 

Perkembangan industri kecil yang sebagian besar berada di daerah pedesaan 

dapat memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi pedesaan dan 

usaha pemerataan karena: 

1. Industri ini memberikan lapangan kerja pada penduduk pedesaan 

umumnya tidak berkerja secara penuh. 

2. Industri memberikan tambahan pendapatan tidak saja bagi perja/kepala 

keluarga, tetapi juga bagi anggota-anggota keluarga yang lain. 

3. Dalam beberapa hal mampu memproduksi barang-barang keperluan 

penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih efesien dan lebih 

murah dibandingkan industri besar. (Mubyarto,1983) 

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi 

(bahan baku, modal, tenaga kerja, dan pemasaran). Keberlangsungan akan 

mempengaruhi kenaikan dan penurunan unit usaha dan hasil produksi dari tingkat 

keberlangsungan usaha juga berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Karena 

kenaikan dan penurunan unit usaha yang berpengaruh terhadap tingkat produksi 

yang akan mempengaruhi besar pendapatan usaha dan juga akan mempengaruhi 

tingkat pendapatan total keluarga bagi pengusaha karena usaha industri itu 

merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan keluarga selain pendapatan 

yang diperoleh dari luar usaha itu sendiri(Hadi Prayitno dalam Nurwida, 2010). 

Kerkaitan antara faktor-faktor produksi dalam mendorong keberadaan suatu 

usaha sangat erat hubunganya. Karena setiap faktor produksi akan mempengaruhi 

produksi industri. Dan produksi sanagt berpengaruh terhadap pendapatan 

pengusaha. 

Menurut Mantra dalam Rusmini,2008 pemilikan lahan pertanian di Jawa 

sebagian besar memiliki kurang dari 0,2 hektar. Untuk hidup dengan layak atau 

kecukupan paling sedikit satu keluarga petani harus memiliki 0,7 hektar lahan 

sawah dan 0,3 hektar perkarangan atau tegal. 

Seperti pada kondisi industri kecil dan rumah tangga lainnya maka usaha 

industri tahu juga mengalami hambatan antara lain masalah permodalan, 
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persediaan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, pempasaran serta adanya 

persaingan dengan isdustri lainya. Secara umum permasalahan yang timbul adalah 

apakah dengan melakukan usaha sampingan yang berupa pengolahan industri tahu 

bener-bener mampu menjadi unsur utama dalam peningkatan pendapatan 

penduduk setempat selain pekerjaan pokok mereka. Dan mengapa industri tahu 

tersebut masih tetap berjalan sampai sekarang. 

Kecamatan Sragen yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sragen sebagai 

dearah penelitian merupakan salah satu daerah yang mengembangkan kedelai 

sebagai bahan baku dalam suatu industri. Daerah ini merupakan sentra industri 

tahu dengan 103 unit usaha yang tersebar di 3 desa di Kecamatan Sragen. 

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Bahwa 

industri tahu ini dari tahun ke tahun tidak perkembangan maupun penurunan. 

Dapat dlihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Industri Tahu Di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 
        

No 

 

      Desa 

Jumlah Pengusaha 

2007 2008 2009 2010 

1 Sine - - - - 

2 Sragen Kulon - - - - 

3 Sragen Tengah - - - - 

4 Sragen Wetan 92 90 93 96 

5 Nglorog 8 6 5 6 

6 Karang Tengah - - - - 

7 Tangkil 1 1 1 1 

8 Kedungupit - - - - 

Jumlah 101 97 99 103 

       Sumber : Dinas Perindustrian.2010 

Secara administratif Kecamatan Sragen termasuk dalam wilayah Kabupaten 

Sragen yang terdiri dari 8 desa, jarak antara pusat pemeritahan Kecamatan Sragen 

dengan Ibukota Sragen adalah 0,4 km, jarak tersebut dapat ditempuh dengan 

kendaraan angkutan kota melalui jalan raya Sragen ke timur ke Ibukota Sragen 

kurang lebih 10 menit dan ke kota Solo jaraknya 18 km. 
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Dilihat dari segi administrasinya Kecamatan Sragen terletak pada ketinggian 

86 mdpl, dengan batas topografi 110  45’ sampai 111 10’ Bujur Timur dan 

diantara 7 15’ sampai 7  30’ Lintang Selatan, dengan luas daerah 2.727,00 ha. 

(Data Monografi Kecamatan Sragen).  

Kecamatan Sragen terletak didaerah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Gesi, sebelah Timur dengan Kecamatan Ngrampal, sebalah Selatan berbatasan  

dengan Kecamatan  Karangmalang yang luas wilayahnya kurang lebih 22,27 km. 

Yang terdiri dari 8 desa atau kelurahan dengan pusat pemeritahan berada di 

daerah Sragen. Kecamatan Sragen terdapat usaha industri tahu yang berjumlah 

103 usaha industri, sedangkan asal usul industri tahu di daerah penelitian adalah 

merupakan peninggalan dari nenek moyang atau sudah merupakan warisan yang 

turun temurun. Meskipun demikian ada juga pengusaha industri tahu yang baru 

saja berdiri karena mereka mengetahui bahwa industri tahu di daerah penelitian 

mempunyai prospek yang baik. 

Kecamatan Sragen merupakan kawasan industri, karena pengelompokan 

dari bermacam-macam industri dan sifatnya mandiri tanpa ada ikatan manajemen 

seperti salah satu contohnya usaha tahu. Namun demikian, keterbatasan usaha 

industri usaha tahu di daerah penelitian tetap ada dalam kebutuhan faktor-faktor 

produksi bagi keberlasungan usahanya. Masalah yang dihadapi  industri usaha 

tahu adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan produksi seperti masalah bahan baku 

kedelai yang masih impor. Sebagian besar dari bahan-bahan baku, bahan-bahan 

penolong dan barang-barang modal yang harus diimpor. Timbulnya berbagai 

persaingan dengan pengusaha lain yang mengutamakan kualitas dan kuantitas 

serta persaingan harga pasar yang tidak stabil dalam usaha membawa masalah 

tersendiri bagi kelangsungan industri. Pengusaha industri usaha tahu harus 

mengevaluasi kesiapan mereka, baik menyangkut kemampuan atau kelemahan 

dalam usaha industri agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan 

berkembang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pengusaha yang 

memproduksi jenis tahu merupakan jumlah terbesar karena merupakan produksi 

yang pokok bagi pengusaha di daerah penelitian. Pada umumnya usaha industri 

tahu di daerah penelitian ini pemiliknya bersifat perorangan dengan tenagga kerja 
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dari keluarga sendiri atau daerah sekitarnya. Sedangkan modal yang digunakan 

untuk usaha industri tahu adalah modal sendiri dan juga ada pinjaman dari bank 

yang dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. 

Usaha industri tahu yang dilakukan oleh rumah tangga di Kecamatan Sragen 

merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan meningkatkan 

taraf hidupnya, karena sebagian besar  dari hasil pertanian tidak dapat mencukupi 

kebutuhan rumah tangganya, di samping itu aktivitas usaha pertanian pada saat 

tertentu pada waktu luang. Sehabis mengerjakan lahanya sehingga petani dapat 

mencari pekerjaan pokok. Pekerjaan pokok yang dilakukan keluarga diluar usaha 

pertanian tersebut antara lain adalah industri tahu. 

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas maka penelitian ini berusaha 

untuk menelaah usaha industri tahu di Kecamatan Sragen dengan pembatasan 

masalah pada faktor produksi yang berpengaruh terhadap berlangsungnya usaha 

industri tahu, bahan bauku, penyerapan tenaga kerja, volume dan arah pemasaran, 

maupun pendapatan dari usaha industri tahu tersebut. Dengan demikian, akan 

diperoleh gambaran yang lebih mendalam sebab-sabab keberadaan dari adanya 

usaha industri tahu yang masih akan tetap berjalan ditengah-tengah kemajuan 

teknologi yang semakin pesat serta diperoleh pula gambaran sampai seberapa 

besar pengaruh pendapatan industri tahu ini terhadap pendapatan total keluarga. 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis bermaksud melakukan penelitian 

di Kecamatan Sragen dengan judul“Analisis Usaha Industri Tahu di Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen”. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa usaha industri tidak berkembang  ? 

2. Apa alasan pengusaha industri tahu tetap mempertahankan usahanya  ? 

3. Bagaimanakah faktor-faktor produksinya ( modal, bahan baku, tenaga 

kerja. ? 

4. Bagaimanakah pemasaranya ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan industri tahu tidak 

mengalami perkembangan. 

2. Mengetahui alasan pengusaha industri tahu yang ada tetap bertahan.  

3. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap produksi usaha industri 

tahu. 

4. Mengetahui daerah pemasaranya. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai pertanggung jawaban mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan. 

3. Diharapkan dari hasil penelitian dapat berguna sebagai tambahan fakta 

yang mungkin berguna dalam kebijakasanaan pengembangan industri 

daerah penelitian. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kasual gejala-gejala 

dinamika bumi dan peristiwa yang terjadi baik fisik maupun yang menyangkut 

makhluk hidup berserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan ekologi 

dan regional untuk program proses dan keberasilan pembangunan (Bintarto, 

1983). Geografi manusia adalah bagian dari geografi yang menelaah antara lain: 

pertama adaptasi manusia dengan alam lingkungannya, dan yang kedua adalah 

relasi antara wilayah (region) yang disusun oleh aneka adaptasi dan orientasi 

geografi dari sekelompok yang bersangkutan, (Daljoeni, 1987). Sedangkan 

geografi ekonomi membahas bagaimana manusia mengeksploitasikan sumber 

daya alam, menghasilkan barang dagangan juga pola lokasi kegiatan industri. 

Salah satu gejala atau peristiwa yang terjadi dimuka bumi, yang timbul dari 

rangkaian aktivitas manusia didalam menyelenggarakan kehidupan adalah suatu 

usaha industri tahu yang dilakukan masyarakat petani dipedesaan. Industri dalam 

arti sempit adalah manufaktur atau pembuatan barang-barang sedangkan dalam 

arti luas adalah semua tahapan atau aktivitas ekonomi, Menurut Bale, john,(1981), 

industri manufatur adalah aktivitas ekonomi yang membuat barang baku menjadi 

barang-barang setengah jadi atau barang jadi. 

Dengan demikian perbicangan pokok ekonomi adalah aspek keuangan 

struktur ekonomi manusia antara lain termasuk didalamnya bidang pertanian 

dalam arti luas seperti pertambangan, industri, perdagangan, pelayaran, 

transportasi dan komunikasi. Sejalan dengan itu Miller dan Renner (1957) 

mengemukakan geografi ekonomi adalah studi tentang aktivitas-aktivitas ekonomi 

dan hubungannya dengan lingkungan fisikal. 

Pada penelitian ini industri tahu merupakan tinjauan dari segi geografi 

khususnya geografi ekonomi. Geografi ekonomi merupakan cabang keuangan 

aktivitas ekonomi (Miller, 1984). Geografi sebagai studi variasi keuangan 

dipermukaan bumi dimana manusia melakukan aktivitas yang berhubungan 

dengan produksi, pertukaran dan pemakaian sumber daya demi kesejahteraannya 

(Alexander, 1963). 
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Aktivitas industri melibatkan berbagai faktor-faktor tersebut antara lain 

bahan baku, modal, tenaga kerja, pemasaran dan transportasi (Renner, 1957). 

Salah satu yang menjadi penghalang atau perintang industrialisasi di negara 

berkembang adalah kurangnya modal dan tegnologi yang sederhana, 

pengembangan industri kecil dan kerajinan dapat mengurangi atau memperkecil 

pengangguran dan meningkatkan pendapatan (Moch Anwar Ibrahim, 1976). 

Pemasaran adalah tindakan yang diperlukan untuk menyempaikan atau menjual 

hasil produksi ke tangan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Busu Swasta, 1987). Menurut Gunawan Somodiningrat (1983) industri pedesaan 

yang umumnya ditangani oleh tengkulak produksi yang dihasilkan tidak lagi 

hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi keluar daerah. 

Menurut sutoyo (1994, dalam Bawsir, 1995), ciri-ciri khusus 

keterbelakangan industri kecil di Indonesia adalah: 

1. Lebih jadi setengah diantaranya didirikan sebagai pengembangan  usaha 

kecil-kecilan. 

2. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi guna 

memperoleh bantuan dari Bank. 

3. Hampir 60% diantaranya masih mempergunakan teknologi tradisional. 

4. Hampir 70% diantaranya melaksanakan pemasaran langsung pada 

konsumen. 

5. Tingkat kergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Budi Antono (1985) dalam penelitiannya tentang industri tapioka di Desa 

Sanggrahan Kecamatan Temanggung diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang 

memungkinkan berdirinya industri tapioka di Desa Sanggrahan adalah bahan baku 

yang resedia, tenaga kerja, modal, pempasaran dan lancarnya transportasi. 

Pendapatan pengerajin dan usaha industri tapioka memberikan sumbangan lebih 

besar terhadap pendapatan total keluarga. 

Joko Supriyono (1997) tentang Peranan Industri pengolahan Emping 

Melinjo Dalam Penciptaan Pendapatan dan Kesempatan kerja. Bertujuan untuk 

mengetahui sumbangan faktor-faktor berapa modal, bahan baku, tenaga kerja dan 
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lama usaha terhadap jumjah industri. Kedua, untuk mengetahui sumbangan 

pendapatan dari industri pengolahan emping melinjo dibanding dari usaha 

pertanian dan jasa. Untuk mengetahui mengetahui sejauh mana industri 

pengolahan empeng melinjo mampu menciptakan ksempatan kerja. Untuk 

mengetahui usaha-usaha pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

keberadaan industri tersebut.penelitian ini dilakukan dengan metode surveidan 

data yang diperoleh dianalisa dengan tabel dan uji statistik yang berupa regresi 

berganda, korelasi Product Moment. 

   

Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Penulis Dengan Penelitian Sebelumnya   
No Penulis Budi aprilin Kuncoro (1985) Joko Supriyono (1997) Leady Putra adnaniyun (2012) 

1 Judul Industri jamu serbuk dan 

sumbangannya terhadap total keluarga 

di Kecamatan Nguter Kabupaten 

Sukoharjo. 

Peranan Industri pengelolahan 

Emping Melinjo Dalam Penciptaan 

Pendapatan dan Kesempatan kerja. 

Analisis Usaha indistri Tahu di 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

2 Tujuan Seberapa besar pendapatan dari industri 

jamu serbuk dan sumbangan naya 

terhadap pendapatan total keluarga 

sehingga masih dipertahankan sampai 

sekarang. 

Mengetahui faktor-faktor berupa 

modal, bahan baku, tenaga kerja, 

dan lama usaha terhadap usaha 

jumlah produksi,sumbangan 

pendapatan dari industri pengelolaan 

emping melinjo dibanding pertanian 

dan jasa. 

1. Mengetahui faktot-faktor 

produksinya (modal, bahan 

baku, tenaga kerja). 

2. Mengetahui sumbangan 

pendapatan yang diterima dari 

industri tahu terhadap 

pendapatan total keluarga 

pengusaha. 
3. Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya 

pendapatan yang meliputi: 

modal, tenaga kerja, dan 

pemasaranya. 
 

3 Metode Metode Survey Metode survey Metode survey 

4 Hasil 

Penelitian  

Untuk mengetahui bahwa pendapatan 

industri jamu serbuk di Kecamatan 

Nguter, sangat bagus di tengah-tengah 

kemajuan teknologi yang semakin 

sempit. 

Untuk mengetahui sejauh mana 

industri pengelolaan emping melinjo 

mampu menciptakan kesempatan 

kerja. 

- 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Akitivitas di bidang industri tahu melibatkan berbagai faktor untuk dapat 

tetap berproduksi dan tetap berlangsung. Faktor-faktor tersebut adalah modal, 

bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, aksesibilitas dan transportasi. Sebelum 

mulai beroperasi setiap industri tahu berskala kecil, menengah, maupun besar 

pasti membutuhkan biaya untuk proses produksi.biaya yang disediakan oleh 

pemilik perusahaan merupakan modal usaha. Modal usaha ini terdiri dari modal 

tetap dan modal tidak tetap. Modal tersebut ada yang berupa harta milik pribadi 

dan ada yang berupa pinjaman dari pihak lain. Dalam industri tahu modal usaha 

secara tidak langsung merupakan usaha untuk meningkatkan nilai tambah. Dari 

bahan baku yang berupa kedelai, tahu yang merupakan salah salah satu komponen 

kebutuhan dalam suatu rumah tangga. Produksi tahu yang di daerah penelitian 

diantaranya meliputi tahu, ampas tahu, susu delai. Tersedianya bahan baku dalam 

jumlah yang berkesinambungan dan harga yang relatif murah akan mempelancar 

produksi  pada berkembangnya industri tersebut. 

Pada umumnya tenaga kerja  industri tahu ini berasal dari lokasi industri 

setempat serta dari daerah sekitar  industri. Tersedianya tenaga kerja yang cukup 

terampil, relatif murah akan memberikan pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 

barang industri. Agar hasil produksi dari industri tahu dapat dijual kepada 

konsumen maka harus dilakukan pemasaran. Dari pemasaran ini akan diperoleh 

pendapatan. Pendapatan dari industri tahu tersebut akan dihitung dengan mencari 

selisih hasil penjualan dengan total biaya produksi. Pendapatan total rumah tangga 

diperoleh dari pendapatan industri tahu dan luar indistri tahu. Semakin besar 

pendapatan dari para pengusaha berarti sumbangan bagi total keluarga semakin 

besar, sebab rata-rata penduduk setempat adalah pengusaha tahu yang merupakan 

pekerjaan pokok. Pendapatan industri sebagian digunakan untuk modal atau biaya 

produksi. Sehingga diasumsikan semakin besar pendapatan yang didapatkan dari 

industri  tahu maka akan semakin berkembang usaha industri tahu tersebut. 

Pendapatan bagi para pengusaha industri tahu banyak dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain : Modal yang dimiliki, jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam 

kegiatan industri tahu tersebut, besarnya penggunaan bahan baku dan pemasaran 
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yang dilakukan. Semakin besar pendapatan dari para pengusaha berarti 

sumbangan bagi total keluarga semakin besar, sebab rata-rata penduduk  setempat 

adalah pengusaha tahu yang merupakan pekerjaan pokok. 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2012 
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1.7. Hipotesis, Metode Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data 

1.7.1. Hipotesis 

Pada penelitian ini, dikemukakan hipotesa-hipotesa sebagai berikut: 

1. Faktor produksi yang berpengaruh terhadap usaha industri tahu tidak 

berkembang adalah bahan baku. 

2. Sebagian besar pengusaha tetap mempertahankan industri tahu karena faktor 

modal,dan tenaga kerja. 

3. Faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pengusa industri tahu adalah: 

a. Semakin banyak modal yang digunakan semakin tinggi pendapatan. 

b. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan semakin tinggi  

pendapatan. 

c. Semakin luas pemasaran semakin tinggi jumlah pendapatan. 

4. Sebagian besar pengusaha industri tahu memasarkan pada pasar yang ada di 

Kabupaten Sragen. 

1.7.2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Masri Singarimbun dan 

Sofyan Efendi (1985) mengemukakan bahwa metode survei adalah pengumpulan 

data atau informasi yang didapat dari responden dengan mengunakan kuesioner 

(dalam penelitian ini adalah pengusaha industri tahu). Umumnya, pengertian 

survai dibatasi pada pengertian survei sampel dimana informasi dikumpulkan dari 

sebagian populasi untuk memwakili seluruh populasi. 

Untuk mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai industri usaha  tahu 

di daerah penelitian. Langkah yang utama harus diambil dalam melaksanakan 

penelitian adalah: 

Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut: 

1. Penentuan daerah penelitian 

Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling 

yaitu pemilihan daerah penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu (Masri Sigarimbun dan Sofyan Effendi, 1981). 
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GAMBAR 1.2 PETA LOKASI INDUSTRI TAHU DI KECAMATAN 

SRAGEN KABUPATEN SGAREN 
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Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain: 

a. Banyaknya industri usaha tahu.  

b. Industri masih dikerjakan dengan tenega manusia dan bersifat tradisional  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah usaha industri tahu di 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

Tabel 1.3 Jumlah dan penyebaran Usaha Industri Tahu  

Di Kabupaten Sragen. 

No Kecamatan Industri 

1 Sumberlawang 8 

2 Sragen 103 

3 Miri 19 

4 Sidoharjo 10 

5 Ngrampel 6 

6 Karangmalang 6 

7 Gendang 8 

8 Gemolong 13 

9 Sukodono 5 

10 Sambongmacan 7 

11 Masaran 32 

12 Sambirejo 1 

13 Tangen - 

14 Mondakan 1 

15 Jener - 

16 Kalijambe 3 

17 Tanon 8 

18 Plupuh 1 

19 Kedawong 12 

Jumlah 253 

Sumber : Dinas Perindustrian 2010 
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2. Penentuan Responden 

Penentuan respoden dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metote 

sensus yaitu mengambil seluruh kepala keluarga yang berprofesi sebagai 

pengusaha industri tahu untuk menjadi responden. Dengan populasi 

pengusaha industri tahu di daerah penelitian sebanyak 103 pengusaha, maka 

diambil responden sejumlah 103. 

1.7.3. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data 

sekunder. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dilapangan terhadap 

responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipisahkan terlebih 

dahulu, meliputi: 

a. Identitas responden yang meliputi: nama, umur, status kawin, jumlah 

tanggungan keluarga, tingkat pendidikan. 

b. Modal 

c. Bahan baku 

d. Bahan tambahan  

e. Tenaga kerja 

f. Hasil produksi  

g. Pemasaran 

h. Pendapatan 

i. Pendapatan total keluarga  

j. Alasan mempertahankan usaha industri tahuh 

k. Kapan usaha mulai dilakukan  

l. Dari mana keterampilan membuat tahu didapatkan 

m. Pekerja pokok 

n. Sampingan 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari intansi-intansi terkait, meliputi 

BPS(Badan Pusat Statistik), BAPPEDA(Badan Pemerintah Daerah), Kecamatan, 

Dinas Perdagangan dan Industri, yang berupa: peta lokasi penelitian, kondisi fisik 

daerah penelitian, kecamatan dalam angka. 

1.7.4. Analisa data 

Dalam penelitian ini untuk menjawab hipotesa dan tujuan penelitian 

digunakan teknik analisa Analisa tabel frekuensi dan tabel silang. Data yang telah 

dikumpulkan dan diolah, diambil kesimpulan atas dasar analisis dengan 

menggunakan tabel frekuensi maupun tabel silang. Tabel frekuensi bertujuan 

untuk menganalisa hipotesa 2 dan 4, yaitu untuk mengetahui daerah asal tenaga 

kerja industri tahu, untuk mengetahui besarnya sumbangan pendapatan industri  

tahu, sedangkan tabel silang untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel 

yang satu dengan variabel yang lain, analisis tabel ini digunakan untuk menguji 

hipotesa 3. 

 

1.8. Batasan Operasional 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Masri Sinangrimbun dan 

Sofian Efendi, 1989). 

Bahan baku adalah bahan yang digunakan sebagai bahan utama 

dalam produksi untuk menghasilkan barang jadi (Sumantono, 1977). 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang nilai 

yang lebih tinggi untuk penggunaan rancangan dan perekayasaan 

industri(Perindustrian Kabupaten Sragen). 

Modal  adalah suatu harta barang berharga milik sendiri atau pribadi 

yang digunakan untuk melakukan suatu usaha (Sumantono, 1977). 

Tenaga kerja keluarga adalah anggota keluarga yang membantu 

untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan (Sumantono, 1977). 
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Tenaga kerja non keluarga adalah tenaga kerja yang berasal dari 

bukan anggota keluarga, yang terlibat secara aktif bekerja dalam proses 

produksi dan memperoleh upah (Sumantono, 1977). 

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja baik 

pengusaha, tenaga kerja dan dalam ataupun dari keluarga yang digunakan 

dalam proses produksi (Sumantono, 1977). 

Pemasaran adalah suatu kegiatan yang mengarahkan aliran barang 

dan jasa dari produsen ke konsumen (Basu Swastha D.H, 1985). 

Lama usaha adalah waktu yang dihitung sejak pertama kali 

mengusahakan industri tahu sampai sekarang (Agus Harianto, 1997). 

Pendapatan keluarga total keluarga adalah pendapatan yang 

diperoleh kepada keluarga dan anggota keluarga lainnya selama satu tahun 

baik dari sektor pertanian dan non pertanian (Agus Harianto, 1977). 

Sumbangan Pedapatan adalah pendapatan dari pengusaha tahu 

dibagi pendapatan total keluarga (kepada keluarga, Istri, Anak) dikali 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




