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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di 

muka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup beserta 

permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan untuk 

kepentingan, proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto dan Surastopo 

Hadisumarno, 1979 ).   Manusia dalam pandangan ilmu geografi merupakan salah 

satu elemen  penting dari rantai kehidupan dimuka bumi ini. Dalam kehidupannya  

manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan. Salah satu kebutuhan pokok 

manusia adalah kebutuhan untuk memperoleh penghidupan  yang layak. 

Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar mata pencaharian 

penduduk khususnya daerah pedesaan di Indonesia adalah petani. Masalah hakiki 

pembangunan pedesaan adalah sangat kecilnya peluang penduduk untuk 

mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapatan yang memadai, sehingga 

banyak penduduk yang bekerja seadanya dan hasilnyapun tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari ( Mubyarto, 1998). 

Lahan pertanian yang semakin menyempit dan rendahnya penghasilan di 

daerah pedesaan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran masyarakat desa. 

Salah satu usaha pemerintah dalam menambah lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat adalah dengan meningkatkan usaha industri kecil di daerah. Pada awal 

tahun 1990-an, sektor industri di Indonesia merupakan sektor yang banyak 

menyediakan lapangan pekerjaan. Pengembangan industri pedesaan baik industri 

kecil maupun industri rumah tangga diarahkan menjadi motor penggerak 

pertumbuhan ekonomi. Industri tersebut diusahakan dapat memperluas 

kesempatan kerja di sektor non pertanian, kesempatan usaha, peningkatan 

pendapatan yang merata, penciptaan keseimbangan peran serta masyarakat dan 

pemilik usahanya yang lebih sehat serasi sekaligus mendukung pengentasan 

kemiskinan, menumbuhkan kegiatan ekonomi, mengurangi migrasi di perkotaan, 

serta memperkuat landasan perekonomian pedesaan ( Mubyarto, 1983). 

Keberadaan industri di pedesaan, akan dapat menampung tenaga kerja yang 

tidak tertampung dibidang pertanian. Perkembangan industri kecil dan kerajinan 



yang intensif dapat mengurangi tekanan pengangguran serta dapat meningkatkan 

pendapatan (Muhammad Anwar Ibrahim, 1976). 

Pada umumnya industri yang dikembangkan di pedesaan adalah industri 

kecil ataupun industri rumah tangga. Menurut Sensus industri tahun 1974/1975 

industri dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Industri rumah tangga mempekerjakan antara 1-4 orang tenaga kerja, 

2. Industri kecil mempekerjakan antara 5-19 orang tenaga kerja, 

3. Industri sedang mempekerjakan antara 20-94 orang tenaga kerja, 

4. Industri besar mempekerjakan lebih dari 90 orang tenaga kerja. 

Industri kecil mulai berkembang pesat sejak tahun 1930, seperti industri 

payung di tasikmalaya, industri batik di Yogyakarta, Solo dan Pekalongan. 

Kemudian pada tahun 1950 muncul industri kecil dan rumah tangga seperti 

industri rotan, kulit dan besi terutama di Jawa. (Rahardjo, 1983). 

Dalam bukunya yang berjudul Politik Pertanian dan Pembangunan 

Pedesaan, Mubyarto (1983) mengemukakan keberlangsungan usaha industri kecil 

dan rumah tangga dipengaruhi oleh modal, manajemen, tenaga kerja (skill) dan 

pemasaran. Tulus Tambunan (2001) menambahkan faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan industri adalah bahan baku dan jumlah produksi. 

Banyak sedikitnya modal akan berpengaruh terhadap keberlangsungan  

usahanya, karena proses produksi, tenaga kerja, dan pemasaran tergantung pada 

besarnya modal yang dimiliki oleh pengusaha. 

Tenaga kerja (skill) dalam sebuah industri merupakan faktor penting dalam 

keberlangsungan suatu industri, kualitas dan kuantitas hasil produksi dipengaruhi 

oleh skill tenaga kerja. Pemasaran dalam sebuah industri sangat bergantung pada 

promosi, peluang pasar, komunikasi, dan strategi pemasaran. Jika pengusaha 

mengalami kendala atau keterbatasan dalam hal tersebut maka, akan 

menyebabkan suatu industri dapat berhenti atau gulung tikar. 

Proses produksi dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, semakin mahal 

bahan baku, proses produksi akan terhambat dan hal tersebut menyebabkan 

jumlah produksi berkurang. 



Hambatan-hambatan yang merintangi industri pedesaan cukup banyak 

sehingga sulit dilaksanakan seperti keterbatasan ketrampilan, tenaga kerja dan 

kondisi sosial ekonomi pedesaan, kelangkaan modal dasar untuk memulai 

industrialisasi, masalah pemasaran, rendahnya daya beli masyarakat merupakan 

kendala yang sulit untuk dipecahkan. Bila hasil produksi dipasarkan ke kota atau 

luar negeri hambatan kualitas dan dan ketidakmampuan dalam teknik pemasaran 

hasil produksi menyebabkan industri di pedesaaan tidak mampu bersaing dengan 

produk dari negara industri baru (Tadjuddin Noer Effendi, 1995). 

Menurut Mantra (1980) 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 

pekarangan atau tegal.  

Desa Nambangan adalah salah satu yang terletak di Kecamatan Selogiri 

Kabupaten Wonogiri dengan luas daerah 31,88 ha dengan letak lintang 

110°50'40" BT  - 110°54'10" BT dan 7°44'40" LS - 7°50'10" LS dan ketinggian 

antara 100 – 125 meter dari permukaan air laut (Sumber : Selogiri Dalam Angka, 

2007) dengan batas-batas administrasi sebegai berikut : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Gemantar dan 

Kelurahan Kaliancar.  

- Sebelah Barat  berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jaten. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sendangijo. 

Secara umum Desa Nambangan dapat digambarkan secara geografis sebagai 

berikut : 

1. Sebagian besar sawah di Desa Nambangan adalah sawah tadah hujan, 

seluas 11,75 ha pada tahun 2006. Luas sawah ini mengalami penurunan 

sebesar 3, 21 ha yang pada tahun 1996 seluas 14,96 ha.  

2. Pengurangan luas sawah tadah hujan di Desa Nambangan, berubah 

menjadi pemukiman. Luas lahan pemukiman yang semula pada tahun 

1996 seluas 11,03 ha menjadi 14,23 ha pada tahun 2006.  



Berikut disajikan perubahan luas penggunaan lahan di Desa Nambangan 

yaitu tahun 1996 dan tahun 2006. 

Tabel 1.1.  Penggunaan Lahan di Desa Nambangan Tahun 1996 dan Tahun 2006 

1996 

 

2006 

 

No Tahun 

 

Penggunaan Lahan Luas (ha) % Luas (ha) % 

 

Perubahan 

1. Pemukiman 11,03 34,60 14,23 44,64 3,21 

2. Sawah Tadah Hujan 14,96 46,93 11,75 36,86 -3,21 

3. Sawah ½ Teknis 2,13 6,68 2,13 6,68 0,00 

4. Tegal 1,67 5,24 1,54 4,83 -0,13 

5. Kebun 1,33 4,17 1,46 4,58 0,13 

6. Lain2 0,76 2,38 0,77 2,42 0,00 

Jumlah 31,88 100,00 31,88 100,00 0,00 

Sumber : Selogiri dalam Angka, 2006 dan perhitungan 

Berdasarkan tabel 1.1. tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan lahan sawah 

dan peningkatan untuk pemukiman, yang berarti akan mengakibatkan penurunan 

pendapatan dari sektor pertanian. Akibatnya maka penduduk berusaha mencari 

pekerjaan tambahan di luar sektor pertanian untuk menambah pendapatan dalam 

upaya mencapai hidup yang layak atau kecukupan salah satu usaha di luar sektor 

pertanian untuk menambah pendapatan dalam upaya mencapai hidup yang layak 

atau kecukupan, salah satu usaha di luar sektor pertanian yang dilakukan 

diantaranya usaha dibidang industri, oleh karena itu adanya industri di pedesaan 

memegang peranan penting. Di samping dapat menyerap tenaga kerja, industri 

pedesaan sebagian sumber pendapatan keluarga dan dapat sebagai penunjang yang 

merupakan pekerjaan pokok penduduk pedesaan, sehinga pengembangan industri 

mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan. 

Maka salah satu program pengembangan industri adalah sektor kesehatan. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat setiap 

penduduk dalam mencapai kesehatan yang optimal. Salah satu upaya untuk mencapainya 

melalui obat tradisional. Obat tradisional digunakan oleh masyarakat secara luas sejak 

zaman dahulu dan perkembangannya mempunyai kecenderungan meningkat.  

Dewasa ini dengan semakin meningkatnya harga obat-obat sintetik akibat 

dari krisis ekonomi serta semakin sadarnya masyarakat akan efek samping yang 



ditimbulkan oleh obat-obat sintetik, maka masyarakat kembali ke obat tradisional, 

salah satu jenis pengobatan tradisional yang dikenal sejak zaman nenek moyang 

sampai sekarang adalah jamu tradisional. 

Jamu tradisional merupakan sarana pengobatan tradisional yang mempunyai 

peranan sangat penting dalam pemerataan kesehatan masyarakat. Melihat hal 

tersebut diatas, jamu memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki potensi 

yang sangat besar dan memiliki prospek untuk dikembangkan sehingga ini 

menjadi peluang bagi pengrajin jamu untuk mengembangkan usahanya. 

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang menjadi sentral jamu tradisional 

adalah Kabupaten Wonogiri. Desa Nambangan, Kabupaten Wonogiri merupakan 

daerah penghasil jamu tradisional, yaitu jamu serbuk. Usaha jamu tradisional di 

Desa Nambangan adaah usaha secara rumah tangga dengan modal yang terbatas. 

Modal merupakan salah satu faktor untuk membuka suatu usaha dan turut 

menentukan besar kecilnya bentuk usaha. Dengan modal besar tentunya akan 

dapat dibuat suatu usaha yang besar dan demikian pula sebaliknya. Selain itu 

modal juga berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jumlah 

tenaga kerja yang ada sangat berhubungan dengan penghasilan  yang diperoleh 

pengusaha jamu. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah pemasaran. Ujung 

tombak suatu usaha adalah dalam bidang pemasaran, semakin baik pemasaran 

maka akan semakin pula perkembangan sebuah usaha.  

Menurut wawancara sementara dengan salah satu pengrajin jamu bahwa 

jumlah industri mengalami penurunan, yang semula 23 industri menjadi 16 

industri. Namun walaupun mengalami penurunan jumlah pengusaha, keberadaan 

industri ini bisa memberi sesuatu tambahan yang cukup berarti bagi masyarakat 

setempat. Selain itu keberadaan industri jamu ini bisa memberikan perubahan 

yang mendasar bagi masyarakat yaitu kontribusi pendapatan keluarga. Seberapa 

jauh kontribusi industri jamu serbuk iidapat dirasakan oleh keluarga secara nyata 

ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya 

dilakukan penelitian untuk mengetahui perkembangan industri jamu serbuk di 

Desa Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 



1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi industri jamu serbuk, yang 

meliputi : Modal, Tenaga Kerja, dan pemasaran ? 

2. Seberapa besar pendapatan dari hasil jamu serbuk dan sumbangannya 

terhadap pendapatan total keluarga sehingga masih dipertahankan sampai 

sekarang?  

Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang lebih mendalam sebab-

sebab keberadaan adanya industri jamu serbuk yang masih tradisional ini, yang 

masih bisa berjalan ditengah-tengah kemajuan teknologi yang semakin maju serta 

diperoleh pula gambaran  sampai seberapa jauh pengaruh pendapatan industri 

jamu serbuk ini terhadap pendapatan total keluarga. Berdasarkan hal tersebut 

maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

INDUSTRI JAMU SERBUK DAN SUMBANGANNYA TERHADAP 

KELUARGA DI DESA NAMBANGAN KECAMATAN SELOGIRI 

KABUPATEN WONOGIRI” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui faktor - faktor apakah yang mempengaruhi pendapatan 

industri jamu serbuk tersebut, yang meliputi : Modal, Tenaga Kerja, dan 

Pemasaran.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan dari industri jamu serbuk 

dan sumbangannya terhadap pendapatan total keluarga.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bagi suatu penentu kebijakan, 

khususnya usaha industri jamu serbuk di daerah penelitian. 

2. Sebagai tambahan bacaan di  perpustakaan di dalam wilayah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, khususnya tentang usaha industri jamu serbuk. 



3. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan 

perekonomian di daerah tersebut. 

 

1.5. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Menurut Bintarto (1989) geografi mempelajari hubungan kasual gejala-

gejala muka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun yang menyangkut 

makhluk hidup beserta, permasalahan melalui pendekatan keruangan ekologi dan 

regional. Untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan. 

Batasan geografi ini mengandung arti bahwa studi geografi merupakan kajian 

keilmuan, gejala dan masalah geografi. 

Salah satu gejala dan peristiwa yang terjadi di muka bumi yang timbul dari 

rangkaian aktivitas manusia di dalam menyelenggarakan kehidupan adalah suatu 

usaha industri jamu serbuk yang dilakukan masyarakat pedesaan. Industri dalam 

arti sempit adalah manufaktur adalah aktivitas ekonomi. Menurut Bale (1981), 

industri manufaktur adalah aktivitas ekonomi yang membuat barang baku menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi. 

Industri pedesaan sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi di luar 

pertanian penduduk pedesaan, merupakan perwujudan dari hubungan dinamis 

manusia dengan lingkungan dimana dia tinggal (Bintarto, 1984). Kegiatan industri 

tidak timbul dengan sendirinya melainkan manusia yang mengembang melalui 

suatu proses untuk mengatasi masalah tenaga kerja dan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tujuan utama dari kebijaksanaan tenaga kerja 

secara nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Geografi ekonomi merupakan cabang dari geografi manusia dimana 

bidang studinya adalah struktur keruangan aktivitas ekonomi (Miller, 1984). 

Geografi sebagai studi variasi keruangan di permukaan bumi dimana manusia 

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan produksi pertukaran dan 

pemakaian sumber daya demi kesejahteraannya (Alexander, 1963). 

Menurut Mubyarto (1983) industri kecil di daerah pedesaan diutamakan 

untuk menambah pendapatan keluarga. Berbeda dengan industri besar dan industri 

sedang atau menengah maka tujuan kebijaksanaan memajukan industri kecil 



bukanlah semata-mata peningkatan output atau nilai tambah sektor industri, tetapi 

lebih-lebih lagi membantu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja 

yang sekaligus meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin di pedesaan. 

Industri kecil di pedesaan umumnya bersifat tradisional mampu menyerap 70% 

tenaga kerja industri seluruhnya dan 30% bekerja di industri besar (Dawam 

Raharjo, 1984). 

Aktivitas industri melibatkan berbagai faktor, 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 teknologi yang sederhana, 

pengembangan industri kecil dan kerajinan dapat mengurangi atau memperkecil 

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

Pemasaran adalah tindakan yang diperlukan untuk menyampaikan atau menjual 

hasil produksi ke tenaga konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Basu Swasta, 1979). Menurut Gunawan Somodiningrat (1983) industri pedesaan 

yang umumnya ditangani oleh tengkulak, produksi yang dihasilkan tidak lagi 

hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi keluar daerah. 

Seperti halnya penelitian Sudarsin (1984) tentang industri Gerabah di Desa 

Sendangrejo Kecamatan Bayat dengan hasil penelitian bahwa alasan utama 

penduduk sebagai pengrajin gerabah adalah untuk mengisi waktu luang 

merupakan alasan dengan prosentase tertinggi yaitu 43,39%. Alasan tersedianya 

bahan baku yaitu 32,09% dan alasan meneruskan usaha keluarga sebesar 24,53%. 

Lebih lanjut dijelaskan Sudarsin, waktu luang tersebut disebabkan karena kecilnya 

luas bahan dan sempitnya peluang bekerja di sektor lain. Berdasarkan telaah 

pustaka di atas persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya 

dilihat pada tabel (1.2) 

 

 

 



Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dengan Yang Diadakan 

Nama Judul Tujuan  Penelitian Metode Penelitian Hasil Akhir 

Sudarsin 

(1984) 

Industri gerabah di 

Desa Sendangrejo 

dan sumbangannya 

terhadap total 

keluarga di Desa 

Sendangrejo 

Kecamatan Bayat 

1. Untuk mengetahui 

alasan utama penduduk 

menekuni industri 

gerabah 

2. Untuk Mengetahui 

peluang bekerja di 

sektor lain 

1. Metode 

survei dan 

kuesioner 

2. Pengumpul

an data 

primer dan 

sekunder 

1. Mengetahui 

alasan utama 

penduduk 

menekuni 

industri gerabah 

2. Diketahui 

peluang  

bekerja di 

sektor lain 

Budi 

Antoro 

(1985) 

Industri Tapioka di 

Desa Sanggrahan 

Kecamatan 

Temanggung dan 

sumbangannya 

terhadap total 

keluarga 

Mengklasifikasikan bahan 

baku, tenaga kerja, modal, 

pemasaran dan transportasi 

Pengumpulan data 

primer dan sekunder 

dan survei 

menggunakan 

kuesioner 

Memberikan petunjuk 

bahwa faktor 

pendukung yang ada. 

seperti bahan baku, 

tenaga kerja, modal, 

pemasaran dan 

transportasi cukup 

memadai 

Bintoro 

Aprilin 

Kuncoro 

(2004) 

Usaha industri 

jamu serbuk dan 

sumbangannyaterha

dap pendapatan 

total keluarga di 

Kecamatan Nguter 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Seberapa besar  pendapatan 

dari Industri  serbuk dan 

sumbangannya terhadap 

pendapatan total keluarga 

sehingga masih 

dipertahankan sampai 

sekarang 

Survei dan 

menggunakan 

kuesioner serta 

pengumpulan data 

primer dan sekunder 

Diketahui bahwa 

pendapatan industri 

jamu serbuk di 

Kecamatan Nguter, 

sangat bagus di 

tengah-tengah 

kemajuan teknologi 

yang semakin Pesat 

 

Rusmini 

(2008) 

Analisa Usaha 

industri jamu 

serbuk dan 

sumbangannya 

terhadap 

pendapatan total 

keluarga di Desa 

Nambangan 

Kecamatan Selogiri 

Kabupaten  

Wonogiri 

1. Untuk mengetahui 

faktor - faktor apakah 

yang mempengaruhi 

berlangsungnya 

industri jamu serbuk 

tersebut, yang meliputi 

: Modal, Tenaga Kerja, 

dan Pemasaran 

2. Untuk mengetahui 

seberapa besar 

pendapatan dari 

industri jamu serbuk 

dan sumbangannya 

terhadap pendapatan 

total keluarga.  

Metode yang 

digunakan adalah 

sensus, yaitu 

menentukan sampel 

dengan cara 

mengambil semua 

pengusaha jamu 

serbuk yang ada  

Diketahui bahwa 

faktor yang paling 

mempengaruhi 

pendapatan industri 

jamu serbuk,berurutan 

adalah: modal, tenaga 

kerja, dan pemasaran 

dan besarnya 

sumbangan pendapatan 

dari industri jamu 

serbuk sebesar 75 % 

dari pendapatan total 

keluarga. 

 
 

 



1.6. Kerangka Penelitian 

Industri adalah sebagai salah satu bentuk aktivitas penduduk di luar 

pertanian. Industri kecil dan kerajinan serta industri rumah tangga yang 

berkembang di pedesaan kebanyakan menggunakan teknologi tradisional, sangat 

sederhana dan banyak menggunakan tenaga tanpa mesin. Aktivitas dibidang 

industri jamu serbuk tradisional melibatkan berbagai faktor untuk dapat 

berproduksi dan tetap berlangsung. Bahan baku merupakan faktor terpenting 

dalam proses produksi. Katersediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup dan 

berkesinambungan serta harga yang relatif murah akan memberikan pengaruh 

terhadap kualitas dan kuantitas barang produksi dan mendukung keberadaan suatu 

industri tersebut. Demikian pula dengan tersedianya transportasi yang lancar akan 

mempermudah pengangkutan barang. Faktor modal berpengaruh positif terhadap 

kesempatan kerja maupun pendapatan yang diterima sebagai hasil kerja, padahal 

bagi rumah tangga yang miskin dalam arti berpenghasilan rendah modal dalam 

bentuk uang atau lahan pertanian merupakan hal yang langka, oleh karena itu 

mereka mengandalkan jenis pekerjaan yang memerlukan teknologi yang dikuasai 

oleh ketrampilan tangan dan modal yang sedikit sebagai konsekwensinya mereka 

akan menerima, penghasilan yang rendah pula. Akan tetapi karena harus 

memperoleh sejumlah pendapatan tertentu untuk mencapai taraf hidup yang 

normal harus bekerja lebih lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2008 

 

 

 

 

 

 

Usaha Industri 

Jamu Serbuk 

Kecil Sedang Besar 

Perkembangan 

industri jamu 
Faktor yang mempengaruhi 

- Modal 

- Bahan Baku 

- Tenaga Kerja 
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1.7. Hipotesa  

 Sesuai dengan tujuan penelitian maka dapat diambil hipotesa sebagai berikut : 

1. Semakin besar modal diperkirakan akan semakin besar 

pendapatannya, karena dengan peningkatan modal akan 

meningkatkan pembelian bahan baku, yang selanjutnya akan 

meningkatkan pendapatannya. 

2. Semakin banyak tenaga kerja semakin besar pendapatan. Hal ini 

disebabkan karena bertambahnya modal, akan meningkatkan proses 

pembuatan jamu, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih 

banyak. 

3. Semakin luas lokasi pemasaran semakin besar pendapatan. Hal ini 

disebabkan karena semakin luas daerah pemasaran akan semakin banyak 

kemungkinan barang yang terjuan sehingga meningkatkan 

pendapatanya. 

4. Sumbangan pendapatan usaha industri jamu serbuk terhadap pendapatan 

total keluarga adalah besar 

1.8. Data Dan Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, 

informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan daftar pertanyaan 

dengan wawancara secara langsung. adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1.8.1. Pemilihan Daerah Penelitian 

Dalam peneltian ini digunakan metode sensus, yaitu menentukan 

responden dengan cara mengambil semua pengusaha jamu serbuk yang ada di 

Desa Nambangan, yaitu sebanyak 16 pengusaha. Adapun persebarannya disajikan 

pada tabel 1.3. berikut ini : 

Tabel 1.3. Jumlah Usaha Industri Jamu serbuk Di Desa Nambangan tahun 2008 

Tahun  

no Nama Dukuh 
2004 2005 2006 2007 2008 

1 Dukuh Puluhan 8 5 5 3 3 

2 Dukuh Sendangijo 9 7 7 4 6 

3 Dukuh Kalikatir  6 6 4 4 7 

 Jumlah 23 18 16 11 16 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Nambangan Kecamatan Selogiri, 2008 



Pemilihan daerah penelitian mengambil daerah penelitian dengan 

pertimbangan di Desa Nambangan terdapat banyak industri jamu serbuk dan 

belum pernah dilakukan penelitian tentang Industri jamu serbuk..Keberadaan 

industri jamu serbuk  (Data Monografi Kelurahan Nambangan, Kecamatan 

Wonogiri, 2008) 

1.8.2. Penentuan Responden 

Populasi penelitian ini adalah penduduk di Desa Nambangan yang 

mempunyai usaha industri jamu serbuk. Berdasarkan data Monografi Kelurahan 

Nambangan, jumlah industri jamu serbuk di daerah penelitian berjumlah 16 

industri jamu. Adapun pengambilan responden dilakukan dengan cara sensus, 

yaitu mengambil semua pengusaha jamu serbuk yang ada di daerah penelitian. 

Berikut data responden industri jamu di Desa Nambangan Kecamatan Selogiri 

Kabupaten Wonogiri disajikan pada tabel 1.4. 

 

Tabel 1.4. Data Responden Usaha Industri Jamu Serbuk di Desa 

Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri 

 

No Dukuh Nama pengrajin jamu Jumlah 

1 Puluhan Ibu Widyo 1 

2 Puluhan Ibu Sentot 1 

3 Puluhan Ibu Padmi 1 

4 Sendangijo Ibu Warni 1 

5 Sendangijo Ibu Sri 1 

6 Sendangijo Ibu Lestari 1 

7 Sendangijo Ibu Wiji 1 

8 Sendangijo Ibu Inah 1 

9 Sendangijo Ibu Yati 1 

10 Kalikatir Ibu Sriyanti 1 

11 Kalikatir BIMA 1 

12 Kalikatir DORO MAS 1 

13 Kalikatir WERKUDORO 1 

14 Kalikatir JANOKO 1 

15 Kalikatir Ibu Yamti 1 

16 Kalikatir Ibu Sugeng 1 

Jumlah 16 

Sumber : Data Monografi Desa Nambangan, 2008 

 



1.8.3.  Pengumpulan Data 

 

 Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan responden dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang 

meliputi : 

a. Identitas responden (nama, usia, pendidikan, jenis kelamin)  

b. Kondisi sosial ekonomi (jumlah tanggungan keluarga, lama usaha, 

faktor pendorong, luas lahan) 

c. Faktor-faktor produksi 

i. Modal (tetap dan tidak tetap/berjalan) 

ii. Bahan baku 

iii. Tenaga kerja 

iv. Proses produksi  

v. Pemasaran 

vi. Pendapatan 

d. Perkembangan Usaha 

- Perkembangan modal 

- Perkembangan bahan baku 

- Perkembangan tenaga kerja 

- Perkembangan pemasaran 

 

Data sekunder diperoleh melalui kantor atau instansi terkait yang 

berhubungan dengan penelitian ini, data tersebut meliputi : 

a. Jumlah dan kepadatan penduduk 

b. Komposisi penduduk menurut : usia, jenis kelamin, mata pencaharian, 

dan pendidikan 

c. Jumlah pengusaha jamu serbuk 

d. Saran transportasi 

e. Batas dan luas daerah peneltian 

f. Peta administrasi Kecamatan Selogiri 
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1.8.4. Analisa Data 

 Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa 

tabel silang dan rumus product moment. Tabel silang adalah menyilangkan 2 tabel 

frekuensi sehingga terlihat hubungan antara ke-2 variabel tersebut.  

Dalam penelitian ini analisa product moment digunakan untuk menjawab 

hipotesa 1 (a,b dan c) sedangkan tabel silang digunakan untuk hipotesa 1 dan 

hiptesa 2.  Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

  

rxy =  

 

 

Dimana : 

rxy = Koefisien korelasi 

X  = Variabel pengaruh 

Y  = Variabel terpengaruh 

N  = Jumlah sempel  

 

 

Secara statistik, angka korelasi ( r ) itu bergerak diantara 0,000 sampai 

+1,000 atau diantara 0,000 sampai – 1, 000 tergantung kepada arah korelasi 

(hubungan) apakah nihil, positif atau negatif. Koefisien ( r )  yang bertanda positif 

menunjukkan arah hubungan yang positif. Koefisien ( r )  yang bertanda negatif 

menunjukkan arah hubungan yang negatif. Koefisien yang bernilai 0,000 

menunjukkan tidak adanya hubungan antara X dan Y. 

Bilamana dua variabel mempunyai koefisien korelasi ( r ) sebesar + 1,000 

atau – 1,000 maka kedua variabel itu dikatakan mempunyai korelasi yang 

sempurna. Namun keadaan tersebut sangat jarang dijumpai sehingga dibuat 

klasifikasi keeratan nilai korelasi ( r ) yaitu : 

 



1. r bernilai 0,800 – 1,000 adalah sempurna 

2. r bernilai 0,600 – 0,800 adalah cukup 

3. r bernilai 0,400 – 0,600 adalah agak rendah 

4. r bernilai 0,200 – 0,400 adalah rendah 

5. r bernilai 0,000 – 0,200 adalah sangat rendah 

           (Sumber : Sutrisno Hadi, 1991) 

1.9. Batasan Operasional 

 

Analisis adalah  Penyediaan suatu peristiwa untuk mengetahui penyebarannya dan 

juga duduk dari perkara yang sesungguhnya (Suwarjoko Warpani, 

1977) 

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu 

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya hukum yang mempunyai 

organisasi pemerintah yang berhak menyelenggarakan 

rumahtangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik 

Indonesia . 

Industri jamu serbuk adalah kegiatan, ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan bake, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi 

barang yang bernilai lebih tinggi untuk penggunaan rancang bangun 

dan perekayasaan industri (Kantor Departemen Perindustrian 

Kabupaten Sukoharjo, 1989). 

Pengusaha jamu serbuk adalah orang yang melakukan kegiatan atau 

mengusahakan kerajinan jamu serbuk dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan. 

Bahan baku adalah semua bahan dasar yang digunakan untuk suatu produksi. 

Tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang ikut Berta dalam proses 

produksi baik dari keluarga maupun luar keluarga yang sudah 

berusia 10 tahun ke atas (Sensus Penduduk, 1971 dan 1980). 

Pemasaran adalah suatu kegiatan yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari 



produsen kepada konsumen (Baru Swasta DH, 1985). 

Modal adalah harta kekayaan atau jumlan harta milik dari seseorang yang 

mendapatkan suatu keuntungan.( Kaslan  A Tohir , 1983 ). 

Pendapatan adalah hasil yang berupa uang atau material yang dapat dicapai dalam 

penggunaan kekayaan atau dan jasa-jasa manusia (Agus Harianto, 

1997). 

Pendapatan total keluarga adalah pendapatan yang diperoleh kepala keluarga dan 

anggota keluarga yang lainnya selama setahun baik dari sektor 

pertanian dan non pertanian (Agus Harianto, 1997). 

Sumbangan pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha industri 

dibagi dengan pendapatan total keluarga (pendapatan pengusaha 

industri) Kepala Keluarga (KK), istri dan anggota keluarga lainnya 

dikali seratus persen (Agus Harianto, 1997). 

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dapat di ikutsertakan dalam 

proses ekonomi. (Ida Bagus Mantra , 1985 ) 

 

 

 

 

 
 




