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BAB I 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan Nasional yang dicanangkan pemerintah secara normatik 

bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 

masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa hasil 

pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan 

merata, tidak terkecuali bagi rakyat yang tinggal di daerah pedesaan yang 

kurang lebih berjumlah 70% dari seluruh rakyat Indonesia. Daerah pedesaan 

mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar dan beragam sehingga 

lingkungan pedesaan menarik untuk diteliti. (Sukamdi dkk, 1995). 

Lahan pertanian yang semakin menyempit dan rendahnya penghasilan 

di daerah pedesaan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran 

masyarakat di desa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam 

menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah dengan 

meningkatkan usaha industri kecil di daerah pedesaan. Pengembangan 

industri pedesaan, baik industri besar maupun industri rumah tangga 

diarahkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Industri tersebut 

diusahakan dapat memperkuat kesempatan kerja di sektor non pertanian, 

meningkatan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, 

menumbuhkan kegiatan ekonomi, mengurangi migrasi perkotaan, serta 

memperkuat landasan perekonomian pedesaan. (Mubyarto, 1983). 

Penekanan pembangunan sektor pertanian bukan berarti 

mengesampingkan sektor-sektor lainnya terutama sektor industri. Semua 

sektor saling menunjang dan mendukung sehingga perlu dibangun secara 

bersamaan. Perhatian terhadap usaha pembangunan industri di daerah 

menurut Perroux yang dikenal dengan istilah pusat pertumbuhan merupakan 

teori yang menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri 

daerah. Pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang 

sama. Pertumbuhan hanya terjadi diberbagai tempat yang disebut pusat 

pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. (Arsyad, 1992). 
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Hubungan antara pembangunan pertanian dan industri didalam 

masalah ketenagakerjaan bukan saja penting tetapi punya arti luas dan 

strategis, sebab pembangunan pertanian dapat berhasil baik jika didukung 

oleh pembangunan industri dan sebaliknya pembangunan industri dapat 

berjalan dengan baik apabila di dukung pertanian. Pembangunan industri 

memerlukan suplai tenaga kerja dari sektor-sektor pertanian. Sebaliknya 

sektor pertanian untuk kepentingan kesinambunganya menghendaki agar 

tenaga kerja baru yang dihasilkan oleh keluarga petani tidak masuk lagi 

kedalam sektor pertanian, dengan kata lain diharapkan agar sebagian besar 

tenaga kerja ini dapat diserap oleh sektor-sektor diluar sektor pertanian 

misalnya sektor industri, khususnya sub industri kecil di pedesaan. (Hadi 

Prayitno, 1987).  

Menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja pedesaan tanpa dukungan 

modal yang besar dan sifat jalinan yang sangat kuat dengan berbagai sektor 

akan memungkinkan terciptanya peluang kerja. Kemampuan merangsang 

pertumbuhan ekonomi pedesaan karena bertindak sebagai sumber 

penghasilan utama untuk rumah tangga miskin dan tunawisma. Fungsi 

pengembangan industri pedesaan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan di 

pedesaan dan kemampuanya dalam menahan arus urbanisasi. (Hadi 

Prayitno, 1987). 

Desa Girimarto adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Girimarto. Menurut data monografi Desa Girimarto tahun 2007 luas wilayah 

Desa 395.90 ha, dengan ketinggian tempat sekitar 400 m diatas permukaan 

laut, mempunyai jumlah penduduk 3241 jiwa. Desa Girimarto sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Tambakmerang, sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Sidokarto, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sidoharjo, 

dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Janti. Desa Girimarto terdiri 9 

Dusun yaitu Dusun Girimarto, Babatan, Gembyang, Randusulur, Donayan, 

Janti, Kendal, Senutan, Nglaban. Industri genting yang berada di Desa 

Girimarto terletak di 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Kendal, Janti, Nglaban, 

Senutan.  
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Genting berfungsi sebagai atap bangunan dengan cara menyusun 

sedemikian rupa hingga tertata dan menutup bagian atas dari bangunan. Saat 

ini  genting masih banyak digunakan sebagai penutup bangunan atau atap. 

Walaupun sebenarnya banyak bahan bangunan lain yang mempunyai fungsi 

yang sama dengan genting seperti asbes, sirap, seng. Hal ini terjadi karena 

pengunaan genting sebagai atap bangunan mempunyai beberapa kelebihan 

antara lain yaitu disamping harganya murah dan mudah didapatkan. Genting 

juga dipandang mempunyai fungsi yang lebih baik dalam membuat 

kesejukan ruangan bagi yang menggunakannya.  

Industri genting di Girimarto ini sangat unik, karena bahan baku 

lempung tidak tersedia di daerah Girimarto sehingga harus didatangkan dari 

daerah lain. Tanah merupakan bahan pokok dalam pembuatan genting. 

Kualitas tanah di Girimarto kurang bagus dijadikan bahan baku untuk 

pembuatan genting. Tanah di Girimarto sangat keras mempunyai tekstur 

tanah yang kasar sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan genting. Tekstur tanah yang dapat digunakan untuk pembuatan 

genting adalah tanah yang mempunyai tekstur geluh lempung berdebu 

sampai lempung berdebu.  

Mengapa industri genting di Girimarto dapat berkembang, padahal 

dalam perkembangannya terdapat kendala-kendala seperti sulitnya mencari 

bahan baku sehingga harus membeli dari daerah lain. Apa yang 

menyebabkan industri genting di Girimarto dapat berkembang. Hal ini 

disebabkan karena usaha industri genting sudah ada sejak dahulu dan 

merupakan kegiatan yang bersifat turun temurun. Mungkin karena industri 

genting merupakan warisan orang tua mereka maka industri genting dapat 

bertahan hingga sekarang.  

Perkembangan industri genting di Desa Girimarto dipengaruhi oleh 

mudahanya mendapatkan tenaga kerja, dan pemasaran hasil. Dimana tenaga 

kerja diperoleh dari sekitar daerah Girimarto, sedangkan untuk pemasaran 

genting biasanya konsumen datang langsung ke mereka atau hasil produksi 

genting dibeli oleh tengkulak atau koperasi.  
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Pada saat krisis moneter melanda Indonesia, industri genting kurang 

begitu terkena imbasnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan 

permintaan genting sebagai penutup bangunan (atap) untuk kantor instansi 

pemerintahan atau untuk bangunan rumah warga. Dengan adanya banyak 

permintaan ini menyebabkan pengusaha industri genting dapat bertahan 

bahkan banyak bermunculan pengusaha-pengusaha baru. Munculnya 

pengusaha baru ini akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja yang 

bekerja pada industri genting. Adanya industri genting didaerah penelitian 

ini menyebabkan penduduk sekitar bekerja sebagai tenaga kerja industri 

genting, kegiatan tersebut dilakukan oleh penduduk yang berusia 25-45 th. 

Sebagian besar tenaga kerja genting sudah berkeluarga sehingga sudah 

mempunyai tanggungan keluarga. Kondisi karakteristik tenaga kerja 

pembuat genting meliputi umur, status perkawinan, lama kerja dan 

pendidikan. Pendidikan tenaga kerja yang rendah atau tinggi tidak 

berpengaruh terhadap proses produksi genting, tetapi untuk menghadapi 

persaingan dalam pemasaran pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja 

berpengaruh untuk meningkatkan kualitas kemampuan bekerja. 

Tabel 1.1 
Jumlah pengusaha dan tenaga kerja industri genting di Desa Girimarto 

Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 
Industri Genting 

No Dusun Jumlah Pengusaha 

(orang) 

% Jumlah Tenaga 

Kerja (orang) 

% 

1 

2 

3 

4 

Kendal 

Janti 

Nglaban 

Senutan  

124 

77 

21 

13 

53,00 

33,00 

9,00 

5,00 

427 

237 

83 

52 

53,00 

30,00 

10,00 

7,00 

Jumlah 235 100,00 799 100,00 

Sumber: Monografi Desa Girimarto dalam angka tahun 2007. 
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Tabel 1.2 

Perkembangan tenaga kerja industri genting tahun 2003 sampai 2007 

Di Desa Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri  
No Tahun Jumlah 

tenaga kerja  

(orang) 

Perkembangan / 

peningkatan tenaga kerja  

(orang) 

Pertumbuhan 

% 

1 2003 510 - - 

2 2004 579 69 11,9 

3 2005 712 133 11,6 

4 2006 748 36 4,8 

5 2007 799 51 6,3 

Sumber: Monografi Desa Girimarto dalam angka tahun 2007 

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah tenaga kerja industri genting dari 

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dari pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa pengusaha industri genting telah mengalami keuntungan 

dalam menjalankan usahanya. Berkembangnya industri genting ini 

berdampak pada peningkatan tenaga kerja yang bekerja di industri genting. 

Dapat dilihat pada tahun 2007 tenaga kerja industri  genting mengalami 

peningkatan hingga 799 orang, dari yang semula tahun 2003 tenaga kerja 

hanya berjumlah 510 orang. Tenaga kerja industri  genting dalam kurun 

waktu lima tahun mengalami peningkatan 289 tenaga kerja atau 

petumbuhannya  sebesar 36,1%.  

 Pada tahun 2003 sampai 2005 peningkatan tenaga kerja industri 

genting sangat tinggi. Ini disebabkan karena harga bahan baku tidak 

mengalami kenaikan. Sehingga pertambahan pengusaha industri genting 

sangat tinggi yang menyebabkan tenaga kerja yang terserap pada industri 

genting sangat tinggi. Berbeda pada tahun 2006 sampai 2007 harga bahan 

baku mengalami peningkatan, sehingga pertambahan pengusaha industri 

genting hanya sedikit yang menyebabkan tenaga kerja terserap pada industri 

genting juga sedikit.  
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Salah satu permasalahan yang muncul di Desa Girimarto adalah di 

bidang ketenagakerjaan. Sebagaimana dalam buku monografi Desa dalam 

angka tahun 2007 penduduk yang tergolong usia kerja ada 2290 atau 70,6% 

dari jumlah penduduk keseluruhan Desa Girimarto 3241 jiwa. (Monografi 

Desa Girimarto dalam angka tahun 2007).  

Industri genting dalam fungsinya sebagai penyedia lapangan kerja di 

pedesaan serta kemampuannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi lain 

diluar sektor pertanian. Penelitian ini berdasar pada pokok-pokok pikiran 

bahwa industri genting sebagai wahana menciptakan kesempatan kerja dan 

menyerap tenaga kerja di pedesaan. Dimana saat ini untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak sangat sulit didapatkan di pedesaan. Industri yang 

berlokasi di pedesaan dimaksudkan untuk menangulanggi kesenjangan 

sosial dan ketimpangan tingkat pendapatan atau kesejahteraan golongan 

kecil dan masyarakat miskin.     

Penggunaan SIG (Sistem Infomasi Geografi) saat ini dijadikan sebagai 

alat yang digunakan untuk pemetaan dan analisa terhadap aktifitas diatas 

permukaan bumi. SIG mempunyai kemampuan untuk membuat suatu peta, 

integrasi informasi, visualisasi sekenario, memecahkan masalah yang 

kompleks, dan mengembangkan suatu solusi efektif terhadap obyek geografi 

yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai suatu tool SIG dapat 

digunakan oleh individu atau organisasi seperti perguruan tinggi/sekolah, 

perusahaan, pemerintahan, militer, bisnis, dan lain sebagainya. (Dulbahri, 

1993 dalam Yuliarta, 2006).  

Kemampuan SIG dapat dikenali dari fungsi-fungsi analisis yang dapat 

dilakukannya. Secara umum terdapat dua jenis fungsi anlisis, yaitu fungsi 

analisis spasial dan fungsi analisis atribut. Fungsi analisis spasial terdiri: 

a. Klasifikasi fungsi ini mengklasisifikasikan kembali suatu data spasial 

(atau atribut) menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan 

kriteria tertentu.  

b. Network atau jaringan fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) 

atau garis-garis (lines) sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. 
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Fungsi ini sering digunakan didalam bidang-bidang transportasi dan 

utility. 

c. Overlay fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data 

spasial yang menjadi masukannya. 

d. Buffering fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang terbentuk 

polygon atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi 

masukanya. 

e. Tiga dimensi analisis fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yag 

berhubungan dengan presentasi data spasial dalam ruang tiga dimensi. 

(Edi Prahasta, 2001). 

Fungsi SIG dalam penelitian ini nantinya dapat menggambarkan dari 

daerah mana tenaga kerja industri genting berasal, menggambarkan dari 

daerah mana asal bahan baku genting berasal, kemudian menggambarkan 

dimana daerah pemasaran genting Girimarto. Untuk melakukan analisa 

dengan SIG data keruangan dari instansi pengumpulan data harus digambar 

kedalam peta dasar dengan format sistem grid, proyeksi dan lembar yang 

sama. Peta tenaga kerja industri genting ialah peta yang menggambarkan 

tenaga kerja industri genting (menyajikan informasi daerah asal tenaga 

kerja) yang dapat digunakan sebagai peta dasar.   

Penelitian ini membahas masalah karakteristik tenaga kerja industri 

genting, jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha industri 

genting, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberlangsungan 

industri genting. Melalui uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu topik 

penelitian dengan judul “ANALISA KARAKTERISTIK TENAGA 

KERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI GENTING DI DESA 

GIRIMARTO KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN 

WONOGIRI”. 
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1. 2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

penelitian, seperti berikut ini: 

1. Bagaimanakah karakteristik tenaga kerja industri genting di Desa 

Girimarto, (karakteristik demografi, karakteristik sosial ekonomi, dan 

karakteristik pekerjaan) ? 

2. Bagaimana jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha 

industri genting di Desa Girimarto ? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberlangsungan industri 

genting di Desa Girimarto ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan yang akan dicapai 

penelitian ini, antara lain:  

1. Mengetahui karakteristik tenaga kerja industri genting di Desa 

Girimarto, (karakteristik demografi, karakteristik sosial ekonomi, dan 

karakteristik pekerjaan). 

2. Mengetahui jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha 

industri genting di Desa Girimarto. 

3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan 

industri genting di Desa Girimarto. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan tingkat S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Sebagai tambahan bacaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

geosfer dari sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks 

keruangan. Untuk mendekati suatu masalah dalam Geografi digunakan 

beberapa pendekatan analisa keruangan, analisa ekologi dan analisa 

kompleks wilayah. (Bintarto R dan Surastopo, 1979). 

Kegiatan manusia dalam mengelola lingkungannya seperti apa yang 

terjadi di daerah penelitian dimana penduduk tersebut mampu mengelola 

lingkungannya hingga tumbuh berkembang industri genting. Kegiatan 

industri genting memperlihatkan suatu interaksi antara manusia sebagai 

organisme hidup dengan lingkungan. Sedangkan kombinasi antara 

pendekatan keruangan dengan analisa ekologi disebut pendekatan analisa 

kompleks wilayah. Pada analisa sedemikian ini wilayah-wilayah tertentu 

didekati atau dihampiri dengan areal differentition yaitu anggapan bahwa 

suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya karena terdapat permintaan 

dan penawaran antara wilayah tersebut. Pada analisa ini dapat dilihat 

penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi antara 

manusia dengan lingkungan untuk kemudian dipelajari kaitannya (analisa 

ekologi). Dalam hubungan dengan kompleks wilayah perencanaan dan 

perkiraan wilayah merupakan aspek analisa tersebut. (Bintarto R dan 

Surastopo, 1979).  

Menurut (Heslinga dalam Bintarto R, 1975) menjelaskan ada tiga hal 

pokok untuk mempelajari obyek formal dari sudut pandang keruangan, 

yaitu:  

a. Pola dari sebaran gejala tertentu di muka bumi (spatial patterns). 

b. Keterkaitan atau hubungan sesama antara gejala tersebut (spatial 

system).  

c. Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut (spatial 

processes). 
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Aplikasi spatial patterns yang berkaitan pola persebaran asal tenaga 

kerja berbentuk menyebar yaitu, tenaga kerja berasal dari wilayah-wilayah  

sekitar Desa Girimarto 

Aplikasi spatial system merupakan keterkaitan antara penyerapan 

tenaga kerja dengan yang lain. Misalnya keterkaitan sektor industri dengan 

pertanian. Karena pendapatan di sektor pertanian yang rendah dan 

banyaknya waktu luang yang dimiliki menyebabkan penduduk berusaha di 

sektor industri genting, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan 

pendapatan mereka. 

Aplikasi spatial processes merupakan perkembangan dari usaha 

industri genting menyebabkan daerah pemasaran menjadi lebih luas 

sehingga akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja, misalnya adanya 

tenaga kerja pemasaran akan menyebabkan tenaga yang terserap di industri 

genting menjadi lebih meningkat. Tenaga kerja bukan hanya tenaga produksi 

saja tetapi meliputi tenaga kerja lainnya seperti tenaga kerja pemasaran, 

tenaga perangkutan (sopir).   

Industri di Indonesia menurut BPS tahun 1998 diklasifikasikan: 

1. Industri rumah tangga yaitu suatu bentuk usaha yang pengelolaanya dan 

manajerialnya dikerjakan semua oleh seseorang dalam satu rumah 

tangga, tenaga kerja berkisar 1-4 orang. 

2. Industri kecil adalah suatu usaha industri yang melibatkan tenaga kerja 

antara 5-19 orang. 

3. Industri sedang adalah industri yang mempunyai 20-99 orang tenaga 

kerja. 

4. Industri besar adalah industri yang mempunyai lebih dari 100 orang 

tenaga kerja. 

Pertumbuhan suatu wilayah harus mempertimbangkan kondisi atau 

keadaan jumlah penduduk yang ada terutama pada sektor ketenagakerjaan 

baik dari kualitas dan kuantitias. Secara kuantitas jumlah angkatan kerja 

semakin bertambah namun belum diimbangi dengan penanaman kesempatan 

kerja, sedangkan secara kualitas angkatan kerja yang berpendidikan rendah 
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masih cukup banyak. Menurut (Malthus dalam Rika Harini dkk, 2005). 

Mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk akan menaikkan permintaan 

efektif yang berarti akan mendorong produsen memproduksi sesuai skala 

produksi dan penawaran tenaga kerja guna meraih output yang lebih tinggi. 

Penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh jumlah dan kualitas tenaga 

kerja yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, struktur umur tenaga kerja, 

tingkat penghasilan, motifasi dan etos kerja, pendidikan dan latihan serta 

berbagai macam kebijakan pemerataan yang masing-masing berpengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bagian dari partisipasi 

pembangunan. Adanya penyerapan tenaga kerja yang cukup maka dapat 

mengambarkan besarnya kesediaan usaha produksi dengan memperkerjakan 

tenaga kerja yang dibutuhkan besarnya ketersedian diukur dengan 

penyediaan tenaga kerja. (Rika Harini dkk, 2005). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Menurut Priyono,  (1999). Dengan penelitian yang berjudul keterkaitan 

usaha dalam komunitas industri di Desa Trangsan Kecamatan Gatak 

Kabupaten Sukoharjo. Kesimpulan penelitianya adalah keterkaitan usaha 

dalam komunitas industri rotan berbentuk sub kontrak dimana sebagian 

pekerjaan yang dijalankan oleh industri sedang (pengepul) diserahkan 

kepada skala industri dibawahnya (pengesup). Ketekaitan usaha dalam 

komunitas industri rotan Trangsan bersifat kekeluargaan dari informal. 

Keterkaitan usaha antara skala industri rumah tangga dengan skala yang 

lebih besar secara umum relatif lemah. Keterkaitan usaha antara industri 

kecil dengan industri sedang relatif kuat. Strategi utama komunitas industri 

rotan dalam menghadapi krisis ekonomi adalah dengan memperkuat 

keterkaitan usahanya.  

 Menurut Dilahur, (1996). Dengan penelitian yang berjudul keterkaitan 

usaha industri penyamakan kulit dengan usaha kerajinan kulit di Kecamatan 

Magetan. Kesimpulan penelitianya adalah keterkaitan antara usaha rumah 
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tangga dan industri kecil baik input (modal, bahan baku, dan pekerjaan) 

maupun output (pemasaran) secara umum lemah. Keterkaitan vertikal yang 

mengarah ke belakang antara usaha penyamakan kulit dengan usaha 

kerajinan kulit juga lemah. Daerah pemasaran usaha penyamakan kulit lebih 

luas yaitu dengan urutan orientasi nasional, regional, lokal, dan sebaiknya 

industri penyamakan kulit dengan urutan lokal, regional, baru nasional. 

Keterkaitan yang kuat usaha perkulitan dengan sektor lain yaitu dengan 

sektor pertanian (tenaga kerja), sektor perdagangan (bahan baku dan 

pemasaran), dan sektor jasa (permodalan dan pemasaran). Sumbangan 

pendapatan dari usaha perkulitan yang mencakup lebih luas dari tiga 

perempat total keluarga untuk pengusaha sebesar 67,53% lebih besar 

dibanding untuk pekerja yaitu 35,19%. Sumbangan pendapatan usaha 

perkulitan terhadap pendapatan keluarga pekerja berpengaruh terhadap sikap 

dan kestabilan pekerjaanya. 

Menurut Rika Harini dkk, (2005). Dengan penelitiannya yang berjudul 

analisis sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja di daerah istimewa 

Yogyakarta. Hasil penelitianya menunjukan bahwa Kabupaten Kulonprogo, 

Bantul, Sleman dan Gunung Kidul pada sektor pertanian tingkat penyerapan 

tenaga kerja dan kontribusi Terhadap PDRB paling tinggi. Sedangkan sektor 

perekonomian yang menepati urutan pertama adalah sektor jasa. Elastisitas 

kesempatan kerja di Kabupaten Kulonprogo pada sektor keuangan dan jasa 

perusahaan paling tinggi (9,26%). Pada Kabupaten Bantul elastisitas tenaga 

kerja kesempatan kerja yang bernilai negatif terjadi pada sektor pertanian 

dan jasa (-0,09% dan -0,026%). Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul dan 

Sleman terdapat elastisitas tenaga kerja yang bernilai negatif sektor 

pertanian, pertambangan dan galian, bangunan, serta pengangkutan dan 

komunikasi. Elastisitas kesempatan kerja di Kota Yogyakarta untuk sektor 

keuangan dan jasa perusahaan paling tinggi.  

Prabaningtyas, (2005). Dengan penelitian yang berjudul pengaruh 

faktor produksi terhadap kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja 

industri tenun tangan di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Tujuannya 
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untuk mengetahui faktor produksi terhadap kelangsungan usaha industri 

tenun tangan di Kecamatan Pedan (modal, bahan baku, bahan penolong, 

tenaga kerja). Untuk mengetahui peranan industri tenun tangan di 

Kecamatan Pedan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dalam penyerapan 

tenaga kerja dan daerah asal tenaga kerja. Untuk mengetahui pola dan proses 

difusi industi tenun tangan di Kecamatan Pedan. Metode yang digunakan 

adalah metode sensus. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Hasil penelitiannya adalah Kelangsungan industri tenun tangan di 

Kecamatan Pedan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dan 

pemasaran yang meliputi besarnya modal, tenaga kerja, bahan baku, dan 

bahan penolong. Kelangsungan industri tangan di Kecamatan Pedan bersifat 

kombinasi dengan proses melului proses pekerja, pengusaha, dan warisan. 

Peranan industri tenun tangan di Kecamatan Pedan terhadap penyerapan 

tenaga kerja sebesar 740 tenaga kerja berasal dari Kecamatan pedan sendiri. 

Tenaga kerja yang terserap dari dalam desa  sebanyak 596 orang (81%), 

Kemudian dari luar desa tetapi masih satu Kecamatan Pedan sebanyak 119 

orang (16%), dan tenaga kerja dari luar daerah Kecamatan Pedan sebanyak 

25 orang (3%). 

Merdias, (2006). Dengan penelitian yang berjudul usaha industri 

meubel dan penyerapan tenaga kerja di Desa Serenan Kecamatan Juwiring 

Kabupaten Klaten. Tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap industri meubel. Untuk mengetahui seberapa besarkah 

tenaga kerja yang terserap dan berasal dari manakah tenaga kerja tersebut 

berasal. Untuk mengetahui daerah pemasaran hasil produksi tersebut. 

Metode yang digunakan adalah metode survei. Wawancara digunakan untuk 

memperoeh data primer, pencatatan/survei instansional digunakan untuk 

memperoleh data sekunder. Hasil penelitiannya adalah Faktor yang paling 

berpengaruh terdap industri meubel adalah pemasaran. Tenaga kerja yang 

mampu terserap industri meubel kebanyakan berasal dari Kecamatan 

Juwiring tetapi ada juga yang berasal dari daerah lain tetapi presentasenya 

sangat kecil. Hasil produksi industri meubel pemasaranya paling banyak di 
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daerah Karisidenan Surakarta. Tetapi pemasaran hasil industri meubel telah 

sampai ke luar negri seperti Negara Spanyol, Belanda, Australia, Italia.  

Heru, (2008). Dengan penelitian yang berjudul analisa karakteristik 

tenaga kerja dan faktor-faktor mempengaruhi keberlangsungan industri 

genting di Desa Girimarto Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. 

Tujuan untuk Mengetahui karakteristik tenaga kerja industri genting di Desa 

Girimarto (karakteristik demografi, karaktristik sosial budaya dan 

karakteristik pekerjaan). Mengetahui jangkauan  pemasaran yang dilakukan 

oleh pengusaha genting Girimarto. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah 

yang menyebabkan keberlangsungan industri genting. Metode yang 

digunakan adalah metode survei. Wawancara digunakan untuk memperoleh 

data primer. Pencatatan/survei instansional digunakan untuk memperoleh 

data sekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

Tabel 1.3 
Perbandingan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
1 Priyono 

(1999) 
keterkaitan usaha 
dalam komunitas 
industri di Desa 
Trangsan 
Kecamatan Gatak 
Kabupaten 
Sukoharjo. 

Mengetahui 
bagaimana 
bentuk dan 
keterkaitan 
antara unit usaha 
industri rotan 
Trangsan. 

Survei Ketekaitan usaha dalam 
komunitas industri rotan Trangsan 
bersifat kekeluargaan dari 
informal. Keterkaitan usaha antara 
skala industri rumah tangga 
dengan skala yang lebih besar 
secara umum relatif lemah. 
Keterkaitan usaha antara industri 
kecil dengan industri sedang 
relatif kuat. 

2 Dilahur 
(1996) 

keterkaitan usaha 
industri 
penyamakan kulit 
dengan usaha 
kerajinan kulit di 
Kecamatan 
Magetan. 

Mengetahui 
bagaimana 
bentuk dan 
keterkaitan 
antara unit usaha 
industri 
kerajinan kulit 

Survei keterkaitan antara usaha rumah 
tangga dan industri kecil baik 
input (modal, bahan baku, dan 
pekerjaan) maupun output 
(pemasaran) secara umum lemah. 

3 Rika 
dkk 

(2005). 

analisis sektor 
unggulan dalam 
penyerapan tenaga 
kerja di daerah 
istimewa 
Yogyakarta. 

Sektor apa saja 
yang menjadi 
sektor unggulan 
di Propinsi DIY 

Survei Kabupaten Kulonprogo, Bantul, 
Sleman dan Gunung Kidul pada 
sektor pertanian tingkat 
penyerapan tenaga kerja dan 
kontribusi Terhadap PDRB paling 
tinggi. Sedangkan sektor 
perekonomian yang menepati 
urutan pertama adalah sektor jasa. 

4 Prabani
ngtyas 
(2005) 

 

Pengaruh Faktor 
Produksi Terhadap 
Kelangsungan 
Usaha dan 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Industri Tenun 
Tangan di 
Kecamatan Pedan 
Kabupaten Klaten 

Mengetahui 
faktor produksi 
terhadap 
kelangsungan 
usaha industri 
tenun tangan di 
Kecamatan 
Pedan (modal, 
bahan baku, 
bahan penolong, 
tenaga kerja). 

Sensus Kelangsungan industri tenun 
tangan di Kecamatan Pedan 
sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor produksi dan pemasaran 
yang meliputi besarnya modal, 
tenaga kerja, bahan baku, dan 
bahan penolong. 

5 Merdias 
(2006). 

Usaha Industri 
Meubel dan 
Penyerapan 
Tenaga Kerja Di 
Desa Serenan 
Kecamatan 
Juwiring 
Kabupaten Klaten. 

Mengetahui 
faktor-faktor apa 
saja yang 
berpengaruh 
terhadap industri 
meubel. 
 

Survei Faktor yang paling berpengaruh 
terdap industri meubel adalah 
pemasaran. Tenaga kerja yang 
mampu terserap industri meubel 
kebanyakan berasal dari. 
Kecamatan Juwiring tetapi ada 
juga yang berasal dari daerah lain 
tetapi presentasenya sangat kecil. 

6 Heru 
(2008). 

Analisa 
Karakteristik 
Tenaga Kerja Dan  
Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi  
Keberlangsungan 
Industri Genting 
Girimarto 
Kabupaten 
Wonogiri 

Mengetahui 
karakteristik 
tenaga kerja, 
mengetahui 
jangkauan  
pemasaran, 
mengetahui 
faktor-faktor apa 
sajakah yang 
mempengaruhi 
keberlangsungan 
industri genting 

Survei Jangkauan pemasaran industri 
genting sebagian besar di 
pasarkan di luar Kecamatan 
masih di dalam Kabupaten, 
Faktor yang mempengaruhi 
keberlangsungan industri 
genting disebabkan oleh faktor 
pemasaran 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Di daerah penelitian yaitu daerah Girimarto kegiatan industri genting 

sudah ada sejak dahulu dan merupakan kegiatan yang bersifat turun 

temurun. Salah satu faktor yang menentukan munculnya industri genting di 

daerah penelitian adalah kemudahan mendapatkan bahan baku, kemudahan 

suplai sumberdaya tenaga, kemudahan mendapatkan tenaga kerja, 

kemudahan mendapatkan air, kemudahan pemasaran hasil produksi, adanya 

fasilitas transportasi yang memadai. 

Industri genting di Desa Girimarto setiap tahun selalu mengalami 

peningkatan perkembangan jumlah pengusaha maupun tenaga kerja industri 

genting. Industri genting Girimarto memiliki jangkauan pemasaran atau 

tujuan pemasaran dimana pemasaranya meliputi pemasaran lokal, regional, 

nasional, ekspor. Dengan mengetahui tujuan pemasaran akan diperoleh hasil 

akir peta daerah asal industri genting yaitu peta yang menggambarkan ke 

daerah mana industri genting Girimarto dipasarkan. Adanya peningkatan 

jumlah tenaga kerja industri genting ini nantinya dapat digambarkan dengan 

SIG, dengan program ini dapat diketahui: dari daerah mana tenaga kerja  

industri genting berasal, dimana daerah pemasaran genting Girimarto. 

Perkembangan tenaga kerja industri genting mengandung unsur spasial 

atupun atribut sehingga SIG dapat diaplikasikan sebagai untuk penyusunan 

hasil akir. Untuk dapat dipakai dalam SIG maka data (grafis atau atribut) 

yang ada harus diubah dalam bentuk digital dengan melakukan digitasi dan 

input data atribut. Kegiatan utama yang dilakukan dalam SIG ini adalah 

digitasi, pengharkatan, tumpangsusun peta, dan integrasi data atribut dengan 

data grafis.  

Industri genting Girimarto menyerap tenaga kerja dimana tenaga kerja 

yang dimaksud adalah tenaga kerja yang berasal dari dalam industri genting 

tersebut, adapun ada klasifikasi untuk jenis pekerjaan tenaga kerja industri 

genting yaitu tenaga kerja pencetak, penjemur, dan pembakar genting. Usaha 

pembuatan genting merupakan suatu usaha yang mampu menyerap tenaga 

kerja, meningkatkan pendapatan keluarga petani sekaligus meningkatkan 
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taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi. Penduduk suatu daerah 

mempunyai pengaruh pada sosial ekonomi daerah tersebut. Perkembangan 

penduduk yang semakin pesat membuat tenaga kerja yang tersedia juga akan 

meningkat pula. Perkembangan penduduk mengakibatkan pengangguran 

sehingga membuat penduduk yang menganggur atau berpendapatan kurang 

beralih bekerja sebagai pembuat genting ini disebabkan karena pendapatan 

pokok yang mereka hasilkan dari pertanian kurang mencukupi kebutuhan 

rumah tangga. Keadaan ini mendorong petani atau anggota keluarganya 

mencari tambahan pendapatan dengan memanfaatkan waktu luang dengan 

bekerja sebagai pembuat genting atau pekerjaaan lain. 

Tenaga kerja industri genting di Girimarto memiliki karasteristik yang 
berbeda baik dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, beban 
tanggungan keluarga, dan asal pekerja. Beberapa hal perbedaan sumberdaya 
yang dimiliki akan menetukan perbedaan kemampuan produksi genting. 
Untuk menjalankan kegiatan produksi industri genting, banyak tidaknya 
tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap pengusaha genting akan berpengaruh 
terhadap besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan. Untuk 
menjelaskannya fenomena yang ada maka dibuat diagram alir seperti berikut 
ini. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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1.7 Hipotesa 

Hipotesa yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Daerah asal tenaga kerja kebanyakan berasal dari dalam Kecamatan 

Girimarto.  

2. Jangkauan pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha industri genting 

sebagian besar dipasarkan di dalam wilayah Kabupaten Wonogiri. 

3. Faktor yang menyebabkan keberlangsungan industri genting di Desa 

Girimarto adalah kemudahan mendapatkan tenaga kerja. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Dalam mengumpulkan data atau informasi dari responden metode ini 

menggunakan kuesioner atau kumpulan daftar pertanyaan yang berfungsi 

untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang muncul. (Masri 

Singarimbun, 1989). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.8.1 Pemilihan daerah penelitian. 

Pemilihan daerah penelitian dengan mengunakan metode purposive 

sampling, yaitu pemilihan daerah penelitian berdasarkan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah 

Girimarto merupakan sentra industri genting yang ada di Kabupaten 

Wonogiri. 

1.8.2 Pengambilan sampel 

Responden dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang bekerja di 
industri genting dan pengusaha industri genting. Informasi jumlah tenaga 
kerja diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa dan pengusaha. Metode 
yang digunakan untuk menentukan responden adalah metode sampling yaitu 
cara pengambilan responden diambil secara acak. Pengambilan sampel di 
daerah penelitian ini menggunakan metode proporsional random sampling, 
yaitu pengambilan sampel dari tiap-tiap responden tersebut diambil secara 
seimbang. Pengambilan responden dari 799 tenaga kerja industri genting 
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dari setiap dusun diambil secara seimbang. Pembagian pengambilan 
responden dari setiap dusun, seperti berikut ini:  
1. Di Dusun Kendal = 427 : 799 × 100% = 53,4 sehingga dibulatkan 

menjadi 53 responden. 
2. Di Dusun Janti  =  237 : 799 × 100% = 29,6 sehingga dibulatkan 

menjadi 30 responden. 
3. Di Dusun Nglaban = 83 : 799 × 100% = 10,3  sehingga dibulatkan 

menjadi 10 responden. 
4. Di Dusun Senutan = 52 : 799 × 100% = 6,5  sehingga dibulatkan 

menjadi 7 responden.  

Pengamabilan responden dari 235 pengusaha industri genteng dari 
setiap dusun diambil secara seimbang. Pembagian pengambilan responden 
dari setiap dusun, seperti berikut ini:  

1. Di Dusun Kendal = 124 : 235 × 100% = 52,7 sehingga dibulatkan 
menjadi 52 responden. 

2. Di Dusun Janti  =  77 : 235 × 100% = 32,7 sehingga dibulatkan 
menjadi 33 responden. 

3. Di Dusun Nglaban = 21 : 235 × 100% = 8,9  sehingga dibulatkan 
menjadi 9 responden. 

4. Di Dusun Senutan = 13 : 235 × 100% = 5,5  sehingga dibulatkan 

menjadi 6 responden.  

1.8.3 Penggumpulan data  

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara 

langsung dengan responden. Adapun data yang dikumpulkan meliputi: 

a. Karakteristik responden meliputi: umur, jenis kelamin, status kawin, 

beban tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, asal pekerja, lama 

kerja,  sistem upah, lama jam kerja. 

b. Data jangkauan pemasaran meliputi: daerah tujuan pemasaran. 

c. Data faktor yang mempengaruhi keberlangsungan industri genting, 

meliputi: data bahan baku, tenaga kerja, air, transportasi, pemasaran. 
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari arsip dan catatan kantor 

atau yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintahan daerah. Data 

sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dan sebagai alat bantu 

analisa data. Data sekunder yang diperlukan meliputi data sebagai berikut: 

a. Data kondisi fisik daerah penelitian, meliputi: letak, luas, dan batas, 
data jenis tanah dan pengunaan lahan. 

b. Data monografi daerah penelitian, meliputi: data komposisi penduduk 
menurut umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata 
pencaharian, data kepadatan penduduk.  

1.8.4 Pengolahan dan analisa data 
Analisa data menggunakan tabel frekuensi. Tabel frekuensi digunakan 

untuk menjelaskan bagaimanakah karakteristik-karakteristik tenaga kerja 

industri genting Girimarto. Variabel-variabel yang dianalisis diantarnya: 

umur, jenis kelamin, status kawin, beban tanggungan keluarga, tingkat 

pendidikan, asal pekerja, lama kerja,  sistem upah, lama jam kerja, alasan 

menjadi tenaga kerja, pendapatan tenaga kerja. Tabel frekuensi juga 

digunakan untuk menjelaskan jangkauan pemasaran dan menjelaskan faktor-

faktor apa yang mempengaruhi keberlangsungan industri genting di daerah 

penelitian. Khusus yang berhubungan dengan peta digunakan untuk 

membantu dalam proses analisis data. 

1.8.5 Pendekatan Geografi 

Dalam penelitian ini pendekatan geografi yang digunakan adalah 

pendekatan keruangan, dimana menurut (Heslinga dalam Bintarto R, 1975) 

menjelaskan ada tiga hal pokok untuk mempelajari obyek formal dari sudut 

pandang keruangan, yaitu:  
a. Pola dari sebaran gejala tertentu di muka bumi (spatial patterns). 

b. Keterkaitan atau hubungan sesama antara gejala tersebut (spatial 

system).  

c. Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut (spatial 

processes). 
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Pola persebaran asal tenaga kerja berbentuk menyebar yaitu, tenaga 

kerja  berasal dari wilayah-wilayah luar Desa Girimarto. Meliputi dari dalam 

Kecamatan Girimarto: Dusun Kendal, Janti, Nglaban, Senutan, Kwangsan, 

Donayan, Kentrangan, Randusulur, Jendi, Nglarangan. Meliputi luar 

Kecamatan Girimarto tetapi masih Satu Kabupaten Wonogiri: Kecamatan 

Sidoharjo. dan yang meliputi luar Kabupaten Wonogiri: Kabupaten 

Karanganyar, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Sragen. Sedangkan pola 

persebaran industri genting berbentuk mengelompok di satu Desa yaitu Desa 

Girimarto, dimana industri berada di 4 Dusun yang yang letaknya saling 

berdekatan, dimana menurut peta administrasi Desa Girimarto ke 4 Dusun 

tersebut meliputi: Dusun Kendal, Janti, Senutan, Nglaban.    

Keterkaitan antara sektor industri dengan sektor pertanian. Karena 

pendapatan di sektor pertanian yang rendah dan banyaknya waktu luang 

yang dimiliki penduduk menyebabkan penduduk bekerja di sektor lain yaitu 

sektor industri genting, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan 

penghasilan di luar sektor pertanian. Keterkaitan antara industri dengan 

sektor perbankan. Kegiatan industri genting dalam menjalankan usahanya 

memerlukan modal untuk proses atau kegiatan produksinya. Dimana modal 

industri genting berasal dari pinjaman sektor perbankan. Disini berarti 

terdapat hubungan antara sektor perbankan dengan sektor industri. Industri 

dalam proses produksinya memerlukan modal, dimana modal tersebut di 

dapat dari sektor perbankan.  

Keterkaitan sektor industri dengan sektor transportasi. Industri tanpa 

ditunjang dengan akses transportasi yang baik akan terhambat 

perkembangannya. Lokasi industri letaknya harus strategis, hal ini untuk 

memudahkan untuk menjangkau ke suatu lokasi industri. Lokasi industri 

yang strategis adalah lokasi industri yang letaknya berada di pinggir jalan 

raya. Lokasi industri genting yang strategis hanya industri genting di Dusun 

Kendal. Ini disebabkan lokasi industri di Dusun Kendal berada di pinggir 

jalan raya sehingga perkembangan industri genting sangat pesat. Sedangkan 
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Ketiga Dusun lainya yang lokasinya jauh dari jalan raya perkembangan 

industrinya sangat lambat.  

Perkembangan luas pemasaran dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan,  dari yang semula pemasaran genting hanya di dalam wilayah 

Girimarto tetapi kini pemasaranya telah merambah hingga ke Kecamatan-

Kecamatan lain bahkan ada yang sampai di pasarkan sampai ke Kabupaten 

lain hingga ke luar Propinsi. Semakin luas pemasaran industri genting 

Girimarto ini dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain: kemampuan modal 

yang dimiliki oleh pengusaha, semakin besar modal yang dimiliki oleh 

pengusaha maka akan berpengaruh terhadap semakin jauh pemasaran 

industri genting. Karena adanya modal yang cukup maka untuk memasarkan 

produk industri genting tidak menemui kendala, karena ada dukungan dana 

jadi pengusaha memasarkan produknya hingga ke luar daerah yang lebih 

jauh bukan merupakan masalah.  

Hal ini berbeda dengan pengusaha yang memiliki modal yang kecil 

mereka hanya bisa memasarkan produknya di daerah-daerah yang dekat 

saja. Biaya transportasi sangat diperhitungkan oleh pengusaha, sebagaimana 

kita ketahui bahwa untuk mengangkut barang sampai lokasi pemasaran 

memerlukan biaya transportasi yang tidak sedikit jumlahnya. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh kualitas genting Girimarto yang baik menyebabkan genting 

Girimarto banyak dicari masyarakat. Dengan telah memiliki nama atau 

terkenal maka pengusaha-pengusaha industri genting berani memasarkan 

genting hingga ke daerah lain yang lebih jauh.  

    

1.9 Batasan Operasional 

Industri adalah setiap usaha yang merupakan suatu unit produksi yang 

membuat suatu unit produksi yang membuat suatu barang atau bahan di 

suatu tempat tertentu untuk keperluan masyarakat (Bintarto,1979). 

Genting adalah suatu benda berbentuk pipih yang memiliki ketebalan 

1-2 cm, terbuat dari lempung atau tanah liat yang digunakan sebagai atap 

rumah. 
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Industri genting adalah suatu usaha yang merupakan suatu unit 

produksi yang membuat suatu genting untuk masyarakat di suatu masyarakat 

tertentu  

Pengusaha genting adalah suatu kegiatan membuat genting yang 

dilakukan oleh seseorang sebagai bidang usahanya dan usahanya tersebut 

merupakan usaha miliknya sendiri. 

Bahan baku adalah bahan pokok yang digunakan dalam pembuatan 

genting yaitu lempung atau tanah liat.  

Produksi adalah penciptaan barang atau jasa baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia  

Analisa adalah uraian atau usaha untuk mengetahui arah suatu keadaan 

baik berupa data atau keterangan mengenai soal keadaan yang diuraikan dan 

diselidiki hubunganya antara satu dengan yang lainnya  

Karakteristik adalah keadaan atau kondisi yang mengambarkan atau 

mencirikan suatu kegiatan. 

Keberlangsungan adalah tetap berjalannya suatu proses dalam hal ini 

adalah proses industri genting yag disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain luas jangkauan pemasaran. 

Bekerja adalah melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang atau 

jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan baik berupa uang atau 

barang dalam kurun waktu tertentu.  

Pekerja adalah semua orang yang biasanya ikut bekerja pada usaha 

tersebut baik yang dibayar maupun tidak dibayar. 

Pemasaran adalah kegiatan penjualan produk yang dihasilkan oleh 

pengusaha. 

Pemasaran lokal adalah tingkat pemasaran barang produksi dimana 

lingkup pemasarannya masih dalam satu wilayah atau Kabupaten. 

Pemasaran non lokal adalah tingkat pemasaran barang produksi 

dimana lingkup pemasarannya keluar wilayah atau luar Kabupaten. 
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