
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan 

kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu 

Negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, 

Arsyad (2003). Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila mampu 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Pengaruh kondisi jumlah 

penduduk yang mempunyai kualitas yang memadai akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya penduduk yang mempunyai kualitas 

rendah akan menjadi beban dalam pembangunan. Salah satu kondisi ekonomi 

yang mampu meningkatkan kesejahteran hidup masyarakat dengan adanya 

aktivitas industri di suatu daerah.  

Secara sederhana dalam kamus besar ekonomi, Sigit Winarno dan 

Sujana Ismaya (2007) dijelaskan bahwa definisi industri adalah kegiatan 

ekonomi dengan memproses atau mengolah bahan- bahan atau barang dengan 

menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin, untuk menghasilkan 

barang jadi atau jasa. Industri merupakan salah satu aktivitas ekonomi non 

pertanian yang memiliki peluang besar dalam rangka perluasan lapangan 

pekerjaan. Mengingat hampir sebagian besar penduduk indonesia masih 

tinggal di wilayah perdesaan, industri khususnya industri kecil 
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menengah/Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM) memiliki andil yang cukup 

besar dalam membuka lapangan kerja. Di negara-negara berkembang seperti 

di Indonesia, UKM sering di kaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan 

sosial. 

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2008 industri mempunyai dua 

pengertian. Pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan 

kegiatan di bidang ekonomi bersifat produktif. Industri dalam arti sempit 

hanyalah mencakup industri pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang 

melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau 

dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, 

kemudian barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya 

dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir. 

Industri kecil di perdesaan dikenal sebagai tambahan sumber 

pendapatan keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang 

merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat perdesaan. 

Industri perdesaan mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat 

kemiskinan di perdesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat perdesaan (Mubyarto, 1986).  

Pembangunan industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang 

untuk merombak setruktur ekonomi yang berat sebelah pada produksi bahan 

mentah dan hasil-hasil pertanian kearah stuktur yang lebih seimbang dan 

serasi. Pembangunan industri juga diarahkan untuk lebih meningkatkan 

peranan industri kecil dan kerajinan rakyat antara lain penyempurnaan, 
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pengaturan, pembinaan, dan pengembangan usaha serta peningkatan 

produktifitas dan perbaikan mutu produksi. Dengan berkembangnya industri 

kecil akan meningkatkan pula pendapatan pengusaha pengkrajin industri kecil 

dan tenaga kerjanya, serta kemampuannya untuk memasarkan dan 

mengekspor hasil- hasil produksinya. 

Keberadaan industri kecil diharapkan dapat memperluas kesempatan 

kerja serta meningkatkan terbentuknya lapangan kerja yang akan memberikan 

dampak peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu industri yang mampu 

menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan adalah industri kecil 

khususnya industri kecil genteng. Beberapa alasan mengapa prioritas utama 

diberikan bagi pembangunan industri kecil perdesaan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Karena letaknya di wilayah perdesaan, maka diharapkan tidak akan 

menambah jumlah migrasi ke kota atau dengan kata lain dapat 

mengurangi urbanisasi. 

2. Sifatnya yang padat tenaga kerja memberikan kemampuan serap lebih 

besar. 

3. Masih dimungkinkan bagi tenaga kerja yang terserap untuk kembali 

berburuh tani dalam usaha tani khususnya menjelang dan saat- saat 

sibuk karena letaknya berdekatan.  

4. Penggunaan teknologi yang sederhana mudah dipelajari atau 

dilaksanakan. (Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad, 1987 : 87)  
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Industri kecil dan kerajinan rumah tangga sangat beragam banyaknya. 

Keberadaan industri kecil yang cukup dikenal yang berada di perdesaan serta 

dekat dengan sektor pertanian salah satunya industri kecil kerajinan genteng. 

Produk genteng cukup potensial untuk dikembangkan berhubungan dengan 

pangsa pasar yang cukup besar seiring dengan pertumbuhan penduduk dan 

laju pembangunan. 

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dan perlu diperhitungkan 

dalam proses produksi dalam industri kecil khususnya pada industri kerajinan 

genteng di Desa Karanggeneng Kabupaten Boyolali. Banyaknya pengusaha 

industri kerajinan genteng ini tidak membatasi tenaga kerjanya apakah 

mereka laki- laki atau perempuan karena industri ini mempunyai dampak 

positif dan membantu perekonomian dan menambah pendapatan bagi 

masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja penghasil genteng. Tenaga kerja di 

industri genteng ini terdapat tenaga kerja laki- laki dan tenaga kerja 

perempuan yang masing- masing mempunyai tugas berbeda- beda.  

Berdasarkan uraian di atas masalah produksi yang di hadapi oleh 

pengusaha kerajinan genteng bersumber dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja 

laki- laki dan tenaga kerja perempuan. Uraian di atas membuat penulis ingin 

mengetahui bagaimana tenaga kerja laki- laki dan perempuan mempengaruhi 

jumlah produksi pada industri kerajinan genteng melalui penelitian dengan 

judul “ANALISIS FUNGSI PRODUKSI CES (CONSTANT ELASTICITY OF 

SUBSTITUTION) INDUSTRI KERAJINAN GENTENG DI DESA 

KARANGGENENG KABUPATEN BOYOLALI” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  :  

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja Laki- laki terhadap jumlah produksi 

industri kerajinan genteng di Desa Karanggeneng Kabupaten Boyolali. 

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja perempuan terhadap jumlah produksi 

industri kerajinan genteng di Desa Karanggeneng Kabupaten Boyolali. 

3. Bagaimana pengaruh subtitusi tenaga kerja Laki- laki dan Perempuan 

terhadap jumlah produksi industri genteng di Desa Karanggeneng 

Kabupaten Boyolali. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan :  

1. Menganalisis pengaruh tenaga kerja Laki- laki terhadap jumlah produksi 

industri kecil kerajinan genteng di Desa Karanggeneng Kabupaten 

Boyolali. 

2. Menganalisis pengaruh tenaga kerja Perempuan terhadap jumlah 

produksi industri kecil kerajinan genteng di Desa Karanggeneng 

Kabupaten Boyolali. 

3. Menganalisis pengaruh subtitusi tenaga kerja Laki- laki dan Perempuan 

terhadap jumlah produksi industri kerajinan genteng di Desa 

Karanggeneng Kabupaten Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat serta berguna 

bagi semua pihak antara lain : 

1. Bagi Industri Kecil 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

atau masukan bagi industri kecil lebih memperhatikan aspek-aspek yang 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memperdalam pengetahuan dan untuk menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan. 

3. Bagi Pembaca 

       Diharapkan dapat mempreluas cakrawala berfikir pembaca terhadap 

komunikasi dan dapat membantu pembaca dalam memecahkan persoalan 

yang berkaitan khususnya dalam penelitian ilmu ekonomi mikro. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten 

Boyolali dalam rangka pembinaan kepada pengusaha industri kerajinan 

genteng di Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 

 

E. Metode Analisis Data 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Wilayah penelitian ini berada di Desa Karanggeneng Kabupaten 

Boyolali, peneliti hanya mengambil beberapa populasi yang ada untuk 
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dijadikan sampel. Dimana dari sampel yang diambil tersebut diharapkan 

dapat mewakili seluruh populasi yang ada. 

2. Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data yang 

diperoleh melalui wawancara dengan pemilik industri kerajinan genteng 

dan data sekunder diperoleh dari kantor kelurahan dan BPS Boyolali.  

3. Metode Analisis Data  

Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap jumlah produksi 

yang dihasilkan maka peneliti ini menggunakan regresi linier berganda 

dengan  menggunakan model fungsi produksi CES (Constant Elasticity 

of Subtitusion). 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDAAN TEORI 

Dalam bab ini merupakan penjabaran landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIA 

Dalam bab ini memuat identifikasi variabel-variabel penelitian, defini 

oprasional variabel, teknik pengumpulan data dan model penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, pengujian hipotesis, 

analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab iv serta saran-

saran yang perlu disampaikan . 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


