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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan  

Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan salah satu diantara 

banyak permasalahan yang ada di Indonesia. Seiring bertambahnya jumlah 

penduduk, pertambahan angkatan kerja juga semakin besar, sedang bertambahnya 

angkatan kerja belum dapat dikejar oleh tersedianya lapangan kerja lapangan 

pekerjaan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesempatan kerja yakni dengan 

mengembangkan sektor industri. Adapun industri yang dimaksud adalah industri 

yang menghasilkan barang-barang yang memiliki nilai jual. Terbentuknya industri 

di pedesaan memberikan peluang untuk bekerja di luar sektor pertanian. Industri 

yang berkembang di daerah baik teknologinya, permodalan, manajemen dan 

pemasaranya. Sifat tradisional dari industri pedesaan itu sebetulnya memberi 

keuntungan bagi masyarakat dipedesaan karena untuk memasuki atau berusaha 

dibidang industri kecil tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. 

Industri rumah tangga sebagai industri kecil dipedesaan sebagai respon 

terhadap berbagai perubahan struktur ekonomi pedesaan pada saat penyempitan 

lahan terjadi dimana-mana dan kesempatan kerja semakin terbatas. Industri rumah 

tangga kemudian memberikan alternatif pekerjaan dan pendapatan sebagai 

pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian (Dahroni, 1997). 

Tumbuhnya sektor industri baru yaitu kegiatan industri kecil merupakan 

satu gejala yang baru dalam sektor perekonomian dalam masyarakat, sektor 

kegiatan terhadap produksi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya sektor 

industri kecil masih menggunakan cara tradisional dalam pengolahan bahan 

bakunya, sehingga produksi barang yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh 

faktor tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di sektor industri kecil juga 

memberikan nilai tambah bagi keluarga pekerja itu sendiri, selain meningkatkan 

pendapatan keluarga hal lain yang menarik dari tenaga kerja sektor indusri kecil 

adalah daerah asal tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah sentra industri itu 

sendiri. 
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Kecamatan Polokarto merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 17 desa. Kecamatan Polokarto terletak 

antara 7036’34.86’’LS sampai 7
0
41’4.86’’ LS dan 110

0
49’48.63’’BT sampai 

110
0
57’1133.70’’BT (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2015). Industri konveksi 

merupakan salah satu sektor industri kecil yang terletak di Kecamatan Polokarto. 

Industri konveksi di Kecamatan Polokarto merupakan industri konveksi yang 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Adapun usaha utama dari industri ini 

adalah pakaian. Industri konveksi di daerah penelitian memproduksi pakaian yang 

bermacam-macam jenisnya yaitu pakaian wanita, pakaian pria dan pakaian anak-

anak. Industri konveksi ini ternyata mampu menyerap tenaga kerja yang cukup 

banyak yang berasal dari satu Kecamatan Polokarto dan dari luar Kecamatan 

Polokarto. Hal itu menjadi salah satu penyebab masyarakat di Kecamatan 

Polokarto tergerak untuk memilih usaha konveksi untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  
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Tabel 1.1. Jumlah Usaha Industri Konveksi dan Tenaga Kerja Kecamatan 

Polokarto Tahun 2007-2015 

No Desa 

Tahun 2007 Tahun 2015 

Jumlah Industri Tenaga kerja 
Jumlah 

Industri 

Tenaga 

kerja 

1 Geneng Sari   - - 

2 Tepisari    - - 

3 Godog    - - 

4 Pokarto 1 7 1 15 

5 Bakalan    - - 

6 Mranggen  11 118 13 143 

7 Bugel    - - 

8 Kenokorejo    - - 

9 Bulu    - - 

10 Karangwuni    - - 

11 Wonorejo  17 168 21 184 

12 Pranan    - - 

13 Rejosari  1 6 1 7 

14 Kayuapak    - - 

15 Jatisobo 4 33 6 54 

16 Ngombakan    - - 

17 Kemasan    - - 

 Jumlah  34 332 42 403 

Sumber: Disperindag Kabupaten Sukoharjo, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa industri konveksi yang ada di 

Kecamatan Polokarto dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 mengalami 

peningkatan jumlah industri dan tenaga kerja. Pada tahun 2007 terdapat 34 

industri konveksi dengan tenaga kerja yang terserap sebesar 332 tenaga kerja 

sedangkan pada tahun 2015 terdapat 42 industri konveksi dengan tenaga kerja 

yang terserap sebesar 403 tenaga kerja. Adapun tenaga kerja yang terserap berasal 

dari wilayah Kecamatan Polokarto maupun luar wilayah Kecamatan Polokarto. 
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Industri konveksi ini hanya tersebar di 5 desa yaitu di Desa Polokarto, Mranggen, 

Wonorejo, Rejosari dan Jatisobo.  

Industri konveksi di Polokarto yang paling banyak ada didesa Wonorejo, 

berdasarkan survei lapangan hal ini dikarenakan desa Wonorejo yang sekarang 

sudah lebih maju dalam segi perekonomian dibandingkan dengan 4 desa yang 

lain, oleh karena itu  banyak masyarakat yang tertarik untuk membuka usaha 

industri konveksi. Sementara itu terkait meningkatnya jumlah tenaga kerja 

industri konveksi di daerah penelitian disebabkan adanya pendidikan yang rendah 

sehingga banyak yang tidak mampu bersaing bekerja di luar Kecamatan 

Polokarto, jarak industri yang dekat dengan tempat tinggal, dan tidak adanya 

ikatan kontrak, sehingga membuat pekerja bisa keluar masuk industri kapan saja. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai “Analisis Pekerja Pada Industri Konveksi di Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo” 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi pekerja pada 

industri konveksi di Kecamatan Polokarto Kabupaten sukoharjo? 

2. Bagaimanakah agihan keruangan pekerja industri konveksi di Kecamatan 

Polokarto Kabupaten sukoharjo? 

3. Faktor-faktor apa yang mendorong untuk bekerja pada industri konveksi di 

Kecamatan Polokarto? 

4. Seberapa besar sumbangan pendapatan pekerja industri konveksi terhadap 

pendapatan total keluarga? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis karakteristik demografi, sosial, ekonomi pekerja pada 

industri konveksi di Kecamatan Polokarto. 

2. Menganalisis agihan keruangan pekerja industri konveksi di Kecamatan 

Polokarto Kabupaten sukoharjo. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong untuk bekerja pada industri 

konveksi di Kecamatan Polokarto. 

4. Menganalisis besarnya sumbangan pendapatan pekerja industri konveksi 

terhadap pendapatan total keluarga. 
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1.4. Kegunaan Penelitian. 

1. Sebagai syarat untuk melengkapi studi tingkat sarjana di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kebijaksanaan pembangunan 

kecamatan di daerah penelitian.  

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya khususnya penelitian yang mencakup tenaga kerja.  

 

1.5. Kajian Teori 

1.5.1. Telaah Pustaka  

1.5.1.1. Pendekatan Geografi dan Industri Pedesaan 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer 

dalam sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan 

untuk mendekati suatu masalah dalam geografi di gunakan beberapa pendekatan 

yaitu pendekatan analisa keruangan, analisa ekologi, dan analisa kompleks 

wilayah (Bintarto dan Surastopo, 1982). 

Geografi ekonomi merupakan cabang ilmu Geografi yang mempelajari 

aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, pertukaran dan konsumsi 

yang dipelajari berdasarkan variasi ruang di permukaan bumi. Geografi ekonomi 

memfokuskan studinya pada persebaran dari aktifitas produksi, distribusi dan 

konsumsi. 

Pertumbuhan penduduk sangat erat hubunganya dengan pertumbuhan usia 

kerja, dimana pada umumnya semakin besar tingkat pertumbuhan penduduk 

semakin besar pula penduduk usia kerja, penduduk usia kerja merupakan petensi 

yang termasuk angkatan kerja, jadi berhubungan pula dengan pertumbuhan 

angkatan kerja (Heri Jatmiko, 2009). 

Adanya industri pedesaan yang akan dapat membantu dalam penyerapan 

tenaga kerja yang tidak tertampung pada bidang pertanian, sehingga 

perkembangan industi kerajinan yang intensif akan dapat mengurangi jumlah 

pengangguran serta dapat meningkatkan pendapatan penduduk (Heri Jatmiko, 

2009). 
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Industri di Indonesia berdasarkan jumlah tenaga kerja diklasifikasikan 

sebagai (BPS,) 

a. Industri rumah tangga yaitu suatu bentuk usaha pengolahan dan 

manajerialnya dikerjakan semua oleh seseorang dalam satu rumah tangga. 

Tenaga kera berkisar 1 sampai 4 orang. 

b. Industri kecil adalah suatu usaha industri yang melibatkan tenaga kerja 5 

sampai 19 orang. 

c. Industri sedang adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai 

99 orang.  

d. Industri besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 

orang.  

Batasan mengenai industri kecil, yaitu “usaha yang produktif diluar sektor 

pertanian, industri kecil adalah industri yang diusahakan terutama untuk 

menambah pendapatan keluarga”. Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi, 

pengertian industri kecil adalah pekerjaan yang dilaksanakan di rumah-rumah, 

pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dirumahnya sendiri dalam hal mana 

biasanya menggunakan alat-alat sederhana. 

Industri kecil berperan besar dalam pembangunan ekonomi, menurut Hadi 

Prayitno (1987) industri di pedesaan mempunyai peranan yang sangat penting 

antara lain: 

a. Karena letaknya di pedesaan maka tidak akan menambah migrasi ke kota 

atau dengan kata lain mengurangi atau menghambat laju urbanisasi. 

b. Sifatnya yang padat tenaga kerja akan memberikan kemampuan serap 

yang lebih besar per unit yang di investasikan. 

c. Masih memungkinkan bagi tenaga kerja yang terserap, dengan letak yang 

berdekatan, untuk kembali berburuh tani dalam usaha tani khususnya 

menjelang saat-saat sibuk 

d. Penggunaan teknologi yang sederhana mudah dipelajari dan dilaksanakan. 

Dengan demikian sifat industri kecil mampu menyerap tenaga kerja, 

memiliki peranan strategis dalam peningkatan pendapatan, perluasan lapangan 

kerja dan kesempatan berusaha, serta mengatasi kemiskinan maka tidak disangkal 
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lagi bahwa industri kecil mendapat prioritas dari pemerintah untuk dibina dan 

dikebangkan untuk menjadi salah satu pendukung sektor ekonomi. 

1.5.1.2. Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja mencakup penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan 

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, 

bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka 

secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.  

Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam 

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang 

dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja 

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. 

Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat 

atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang 

dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja serta golongan menganggur 

dan mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 

yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari 

pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan 

yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. 

Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya 

untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai 

angkatan kerja potensial (potensial labor force). 

1.5.1.3. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah 

terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang 

bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya 

penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh 

karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga 

kerja (Kuncoro, 2002). 
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1.5.1.4. Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antar tingkat upah (harga tenaga 

kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam 

jangka waktu tertentu. Secara umum permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh: 

a. Perubahan tingkat upah. 

Dalam jangka pendek kenaikan upah diantisipasi perusahaan 

dengan mengurangi produksinya. Turunnya target produksi 

mengakibatkan bekurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan 

jumlah tenaga kerja karena turunnya skala produksi disebut dengan efek 

skala produksi atau scale effect. Dalam jangka panjang kenaikkan upah 

akan direspon perusahaan dengan penyesuaian terhadap input yang 

digunakan. 

Perusahaan akan menggunakan teknologi padat modal untuk proses 

produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal 

seperti mesin dan lain-lain. Kondisi ini terjadi bila tingkat upah naik 

dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan 

penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya 

penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek 

substitusi tenaga kerja atau substitution effect (capital intensive). 

b. Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen. 

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, 

perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk 

maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 

c. Harga barang modal turun 

Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan 

tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada 

keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena 

permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga 

kerja meningkat pula. 
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1.5.2. Penelitan sebelumnya 

Heri Jatmiko (2011) dalam penelitian yang berjudul “Pekerja Wanita 

Padaindustri CV. SAUDARA di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, 

Kabupaten Klaten”. Tujuan penelitian ini yaitu: Mengetahui karakteristik pekerja 

wanita yang terserap di industri CV. SAUDARA di daerah penelitian, Mengetahui 

daerah asal pekerja wanita, Mengetahui hubungan antara pendidikan, lama bekerja 

pekerja wanita dengan pendapatan pekerja wanita. Dalam penelitian ini metode 

yang digunakan adalah metode survey dengan analisa data yang digunakan adalah 

tabel frekuensi dan tabel silang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer, data sekunder dan data peta. 

Putra Pra Eka (2012) dalam penelitian yang berjudul ”karakteristik tenaga 

kerja pada industri emping melinjo di Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo”. Tujuam penelitian ini yaitu: mengetahui karakteristik tenaga kerja 

industri emping melinjo dikecamatan kartasura kabupaten sukoharjo, mengetahui 

daerah asal tenaga kerja di daerah penelitian, faktor-faktor yang mendorong untuk 

bekerja pada industri emping melinjo, dan mengatahui sumbangan pendapatan 

dari industri emping melinjo terhadap pendapatan total keluarga. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan analisa data yang 

digunakan adalah tabel frekuensi dan tabel silang. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data peta. Perbandingan 

antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya dapat 

dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Tabel Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penulis  Heri Jatmiko (2011) Putra Pra Eka (2012) Wahyu Sulistyani (2016) 

Judul  Pekerja Wanita Pada industri 

CV. SAUDARA di Desa 

Gergunung, Kecamatan Klaten 

Utara, Kabupaten Klaten. 

karakteristik Tenaga Kerja pada 

Industri Emping Melinjo di 

Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo 

Analisis pekerja pada industri 

konveksi di kecamatan 

polokarto kabupaten 

sukoharjo.  

Tujuan  a) Mengetahui karakteristik 

pekerja wanita yang terserap di 

industri CV. SAUDARA di 

daerah penelitian.  

b) Mengetahui daerah asal 

pekerja wanita,  

c) Mengetahui hubungan antara 

pendidikan, lama bekerja 

pekerja wanita dengan 

pendapatan pekerja wanita. 

a) Mengetahui karakteristik 

tenaga kerja industri emping 

melinjo dikecamatan kartasura 

kabupaten sukoharjo. 

b) Mengetahui daerah asal tenaga 

kerja di daerah penelitian, 

c)aktor-faktor yang mendorong 

untuk bekerja pada industri 

emping melinjo. 

d)Mengatahui sumbangan 

pendapatan dari industri emping 

melinjo terhadap pendapatan total 

keluarga. 

a) Menganalisis karakteristik 

demografi, sosial, ekonomi 

pekerja pada industri konveksi di 

Kecamatan Polokarto. 

b) Mengetahui agihan keruangan 

pekerja industri konveksi di 

Kecamatan Polokarto Kabupaten 

sukoharjo. 

c) Mengetahui faktor-faktor yang 

mendorong untuk bekerja pada 

industri konveksi di Kecamatan 

Polokarto. 

d) Mengetahui besarnya 

sumbangan pendapatan pekerja 

industri konveksi terhadap 

pendapatan total keluarga. 

 

Metode  Survei Survei Survei  

Hasil  a) Sebagian besar responden 

mempunyai tingkat pendapatan 

yang rendah sebesar < Rp. 

708.000,- dan tingkat 

pendidikan SMA sebesar 

95,00% dari total responden. 

Sebagian besar responden 

mempunyai tingkat pendapatan 

yang rendah dan tingkat 

pendidikan rendah yaitu 

sebesar 95,00% dari total 

responden, maka dikatakan 

bahwa terdapat hubungan 

positif antara pendidikan dan 

pendapatan. Sebagian besar 

responden mempunyai lama 

bekerja rendah dan pendapatan 

rendah yaitu sebesar 80,00%, 

kemudian disusul oleh yang 

mempunyai lama bekerja 

sedang , hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan 

yang erat antara lama kerja 

a) Karakteristik pekerja pada 

industri emping melinjo adalah 

sebagai berikut: sebagian besar 

tenaga kerja pada industri emping 

melinjo berpendidikan rendah 

yang tamat SD adalah 47 tenaga 

kerja atau (32,9%). Sebagian 

besar tenaga kerja pada industri 

tersebut beusia produktif yaitu 

32-44 tahun ada 98 tenaga kerja 

atau (68,9%). Sabagian besar 

pekerja adalah perempuan yaitu 

ada 139 orang atau (97,2%) 

Jumlah tanggungan keluarga 

paling banyak 2-4 orang yaitu ada 

113 orang atau (79,0%) dan status 

perkawinan pekerja sebagian 

besar menikah 141 orang atau 

(98,6%) 

b) Faktor yang mendorong untuk 

bekerja di industri emping 

melinjo di daerah penelitian 

adalah keinginan mendapatkan 

a) Pekerja industri konveksi di 

daerah penelitian, memiliki 

karakteristik demografi (sosial 

dan ekonomi) yang bervariasi 

b) Sebagian besar asal responden 

berasal dari dalam Kecamatan 

Polokarto, yakni sebesar 99 

responden atau 99% dari total 101 

responden dan sisanya atau 2 

responden berasal dari luar 

Kecamatan Polokarto 

(Kecamatan Mojolaban) 

c) Faktor yang mendorong 

pekerja bekerja di industri 

konveksi diantaranya adalah 

memperoleh gaji yang tinggi, 

yakni sebesar 5% responden, jam 

kerja tidak terikat atau bebas 

yakni sebesar 27% responden, 

mendapat jaminan kesehatan 

yakni sebesar 12% responden, 

tidak ada ikatan kontrak yakni 

sebesar 23% responden, dekat 



11 

 

Penulis  Heri Jatmiko (2011) Putra Pra Eka (2012) Wahyu Sulistyani (2016) 

dengan pendapatan. penghasilan yaitu 90 responden 

(62,9%) 

c) Daerah asal pekerjapada 

industri emping melinjo sebagian 

besar masih dalam satu 

kecamatan kartasura kabupaten 

sukoharjo yaitu ada 86 responden 

(60,2%) 

d) Sumbangan pendapatan total 

sebagian besar sangat 

berpengaruh besar terhadap 

pendapatan total keluarga yaitu 

121 responden (84,6%) 

dari tempat tinggal yakni sebesar 

32% responden, dan pekerjaan 

yang tidak terlalu berat, sehingga 

membuat nyaman pekerja yakni 

sebesar 2% responden. 

d) Sebagian besar sumbangan 

pendapatan pekerja terhadap 

pendapatan total keluarga tinggi 

yakni sebesar 42 responden 

(41,6%) dan mempunyai 

sumbangan antara >70.9% - 

100%. 

 

Sumber: Peneliti, 2016 

1.6. Kerangka penelitian  

Usaha industri kecil di pedesaan memiliki peranan penting dalam 

menunjang perekonomian masyarakat desa. Salah satu usaha industri kecil desa 

yang terdapat di Kecamatan Polokarto yang sekarang marak adalah industri 

konveksi. Ada berbagai macam faktor yang berpengaruh terhadap usaha industri 

konveksi agar tetap berproduksi dan tetap berlangsung. Faktor-faktor tersebut 

adalah modal, bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, aksesibilitas, dan transportasi. 

Beberapa faktor yaitu tenaga kerja dan jangkauan pemasaran. 

Pada umumnya tenaga kerja pada industri konveksi ini berasal dari lokasi 

industri setempat serta dari daerah sekitar lokasi industri. Penggunaan tenaga kerja 

demikian ini akan menghemat biaya untuk tenaga kerja tersebut. Tersedianya 

tenaga kerja yang cukup trampil, relatif murah akan memberikan pengaruh 

terhadap kualitas dan kuantitas barang industri. 

Pekerja yang digunakan dalam industri konveksi tidak memerlukan tingkat 

pendidikan yang tinggi, dalam usaha ini pekerja yang digunakan membutuhkan 

ketrampilan untuk meningkatkan tingkat produksi. Semakin berpengalaman 

seorang pekerja maka produksi barang yang dihasilkan akan jauh lebih banyak 

jika dibandingkan dengan pekerja yang belum mempunyai pengalaman. Maka 

karakteristik pekerja demografi sosial ekonomi meliputi umur, jenis kelamin, 

pendidikan, status kawin, beban tanggungan keluarga, lama kerja, jam kerja, dan 

pendapatan keluarga. 

Lanjutan Tabel 1.2...... 



12 

 

Sementara itu faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja yaitu sistem 

upah, jam kerja dan lama bekerja, karena yang menentukan hasil produksi bagi 

pekerja. Industri konveksi Kecamatan Polokarto dalam hak bekerja menggunakan 

pendapatan pekerja yang bekerja di industri konveksi, sistem kerja yang dimaksud 

adalah sistem kerja harian dan sistem kerja borongan. Pendapatan dan sumbangan 

pendapatan industri konveksi sangat membantu dan mempengaruhi pendapatan 

total keluarga disetiap pekerja industri konveksi didaerah penelitian. Secara detail 

mengenai jalannya penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

Sumber: Peneliti, 2016 
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1.7. Metode  

1.7.1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

mengumpulkan informasi dari responden. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi tersebut adalah dengan menggunakan kuesioner atau 

kumpulan daftar pertanyaan yang berfungsi menjawab pertanyaan dari 

permasalahan yang muncul langsung dari lapangan (Masri Singarimbun,1989). 

1.7.2. Pemilihan Daerah Penelitian  

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. Lokasi dipilih secara purposive sampling yaitu memilih 

daerah penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Mantra dan Kasto, 

1989). Pertimbangan dipilihnya wilayah ini terdapat pengusaha yang bergerak 

pada bidang industri konveksi. Adapun pertimbangan pemilihan daerah penelitian 

ini diantaranya adalah: 

a. daerah penelitian merupakan daerah yang dekat dengan pusat bisnis 

perdagangan Kota Surakarta 

b. daerah penelitian memiliki industri konveksi yang relatif banyak apabila 

dibandingkan dengan lainnya di sekitar Kota Surakarta 

c. jumlah tenaga kerja industri konveksi rumah tangga yang relatif besar 

1.7.3. Pemilihan Responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah pekerja yang bekerja pada industri 

konveksi di Kecamatan Polokarto sebanyak 403 orang. Pengambilan sampel 

responden dilakukan dengan menggunakan metode proportional random 

sampling (Yunus, 2010). Responden yang diambil secara acak dan berimbang. 

Pengambilan sampel diambil sebesar 25%, maka untuk semua sub-populasi juga 

diambil sebesar 25% dapat ditunjukkan pada Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. Jumlah Respomden Pekerja Industri Konveksi di Kecamatan Polokarto 

Tahun 2015 

No Desa Jumlah pekerja Responden (25%) 

1 Polokarto 15 4 

2 Mranggen  143 36 

3 Wonorejo  184 46 

4 Rejosari  7 2 

5 Jatisobo  54 13 

 Jumlah 403 101 

Sumber: Peneliti, 2016 

1.7.4. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari responden dengan cara wawanara langsung didukung 

dengan kuesioner, yaitu berisi antara lain: Data yang diperoleh dengan cara 

wawancara langsung di lapangan dengan responden menggunakan kuesioner yang 

dipersiapkan yaitu data identitas responden, karakteristik sosial ekonomi (umur, 

tingkat pendidikan, status perkawinan, pendapatan, lama bekerja, daerah asal dan 

alasan memilih bekerja di industri tersebut). Selain itu, data primer diperoleh dari 

sumber informasi baik tokoh masyarakat, pamong desa dan para pekerja wanita 

dan pimpinan industri didaerah penelitian. Data Sekunder diperoleh dari catatan 

yang ada hubunganya dengan penelitian, yaitu: 

a. Data keadaan fisik daerah penelitian: letak, luas, batas transportasi dan 

komunikasi, penggunaan lahan. 

b. Data keadaan sosial ekonomi: jumlah penduduk, kepadatan penduduk, 

pertambahan penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis 

kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan. 

1.7.5. Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa tabel, yang 

meliputi tabel frekuensi dan tabel silang. Analisis tabel frekuensi digunakan untuk 

(1) mengetahui karakter demografi, sosial, dan ekonomi responden, dan (2) 

mengetahui daerah asal atau agihan pekerja industri konveksi, dan (3) mengetahui 

faktor-faktor yang mendorong pekerja memilih bekerja di industri konveksi di 



15 

 

daerah penelitian. Sementara itu analisa tabel silang digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan pendapatan pekerja konveksi terhadap pendapatan total 

keluarga (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989). 

Contoh Tabel Frekuensi 

No Umur Jumlah Respondeen Persentase ( % ) 

  

 

  

Jumlah   

Sumber: 

Analisis tabel silang bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya (Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi, 1989). 

Contoh Tabel Silang 

No 
Pendapatan 

Pekerja ( Rp ) 
Pendapatan Total keluarga Total 

  ….-…. ….-….   

  F % F % F % 

        

        

Jumlah        

Rata – Rata        

Sumber: 

1.7.6. Pendekatan Geografi 

Salah satu ciri dari penelitian geografi adalah munculnya pendekatan 

geografi dalam penelitian tersebut baik secara eksplisit maupun implisit. 

Pendekatan geografi yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah 

pendekatan keruangan. Untuk menjawab karakteristik demografi, sosial, dan 

ekonomi serta pendapatan responden digunakan pendekatan struktur keruangan 

(Spatial Structure Analysis), untuk menjawab asal responden digunakan 

pendekatan keruangan berupa pola (Spatial Pattern Analysis), dan untuk 
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menjawab faktor yang mendorong pekerja bekerja di industri konveksi digunakan 

pendekatan keruangan berupa interaksi antar ruang (Spatial Interaction Analysis). 

1.7.7. Analisis Geografis 

Analisis geografis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa deskripsi 

variasi persebaran desa asal para pekerja yang kemudian dikaitkan dengan 

keadaan topografi maupun tingkat aksesibilitas daerah penelitian dengan terlebih 

dahulu melakukan visualisasi atau perwujudan data-data asal dan jumlah pekerja 

sehingga mengetahui daerah asal terbanyak dan dan paling sedikit dari pekerja 

yang ada ke dalam bentuk peta dengan bantuan SIG (Sistem Informasi Geografi). 

1.8. Batasan Operasional. 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

2. Angkatan kerja adalah penduduk yang menyumbangkan tenaga untuk 

menghasilkan barang dan jasa dengan menerima upah berupa uang atau 

barang. Angkatan kerja terdiri dan penduduk yang bekerja dan tidak 

bekerja tetapi siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan (manning, 

1984). 

3. Bekerja adalah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan maksud 

untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja 

paling sedikit satu jam seminggu sebelum pencacahan (Chris Manning, 

1984). 

4. Pekerja adalah semua orang yang biasanya ikut bekerja pada usaha 

tersebut baik yang dibayar maupun tidak dibayar. 

5. Pendapatan adalah besarnya upah atau penghasilan dari seseorang yang 

diperoleh dari pekerjaan selama satu bulan berupa uang. 

6. Industri adalah setiap usaha yang merupakan suatu unit produksi yang 

membuat suatu barang atau bahan di suatu tempat untuk keperluan 

masyarakat (Bintarto, 1997). 

7. Industri kecil adalah industri yang menggunakan tenaga sebanyak 5 

sampai 19 orang. 
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8. Industri konveksi adalah perusahaan yang membuat atau menghasilkan 

(memproduksi) barang-barang sedangkan konveksi diartikan sebagai 

perusahaan pakaian jadi (Kamus Besar Bahasa Indosnesia,1989) 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang 

untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usal-usul 

dan adat istiadat yang diakui sistem pemerintah nasional. 

10. Pendidikan adalah mereka yang menamatkan sekolah setelah mereka 

mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah baik dari 

sekolah negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


