
1 
 

 
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 
 

 Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup 

strategis untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat 

secara cepat yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga 

kerja, transfer teknologi dan meningkatnya devisa negara. Akan te tapi, 

selain memberikan dampak yang positif ternyata perkembangan di 

sektor industri juga memberikan dampak yang negatif berupa limbah 

industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan 

mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan yang 

berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai (Hamrad, 2007).  

Sektor Industri mampu menciptakan lapangan usaha,sehingga 

mampu memperluas lapangan kerja yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta taraf hidup yang lebih maju dan 

bermutu.Pengembangan industri tidak terlepas dari usaha untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan untuk 

memanfaatkan sumber daya alam 

Tumbuhnya sektor baru yaitu kegiatan industri kecil merupakan 

satu gejala yang baru dalam sektor perekonomian dalam 

masyarakat.Sektor kegiatan ekonomi yang timbul sebagai subsistem 

ekonomi.Hal lain dapat juga dilihat peranannya,industri kecil 

diIndonesia di catat mampu menyumbang peningkatan pendapatan 

keluarga dan diukur dari kesempatan kerja mampu menyerap tenaga 

kerja (Harimurti Subanar,1994)  

Adanya industri di pedesaan memberikan peluang untuk bekerja di 

sektor pertanian.Industri dalam bentuk komunitas merupakan salah satu 

contoh nyata dalam hal peningkatan partisipasi dan pemerataan proses 

produksi dan distribusi oleh masyarakat.Komunitas industri adalah 
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kumpulan usaha industri yang berada di suatu wilayah tertentu dimana 

didalamnya terdapat keterkaitan dan keseimbangan hubungan antar unit-

unit usaha industri yang ada.Salah satunya adalah industri kecil pada 

sektor industri kerajinan kulit yang mampu bertahan dalam 

perekonomian yang terkena krisis moneter. 

Keberlangsungan usaha industri dipengaruhi oleh faktor -faktor 

produksi (bahan baku,modal,tenaga kerja,pemasaran).Keberlangsungan 

akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan unit usaha dan hasil 

produksi,dari tingkat keberlangsungan usaha juga berpengaruh terhadap 

tingkat produksi yang akan mempengaruhi besar pendapatan usaha dan 

juga mempengaruhi tingkat pendapatan total keluarga bagi pengusaha 

karena usaha industri itu merupakan penyumbangan terbesar bagi 

pendapatan keluarga selain pendapatan yang diperoleh dari luar usaha 

itu sendiri (Hadi Priyatno,1987) 

Kabupaten Magetan merupakan salah satu contoh daerah yang 

masih terus mengembangkan wilayahnya melalui potensi yang 

dimiliki.Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah industri kecil yang ada 

dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki.Hal ini terlihat dari 

banyaknya jumlah industri kecil yang ada dengan memanfaatkan 

kekayaan alam yang dimiliki.Salah satu industri kecil yang merupakan 

produk unggulan Kabupaten Magetan yaitu industri kerajinan kulit.  

Banyaknya industri kulit yang ada di Kabupaten Magetan membuat 

masyarakat berinisiatif untuk mendirikan home industry yang bergerak 

dalam bidang kerajinan olahan kulit.Home Industry ini juga membantu 

program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran di 

daerah sekitarnya.  

Industri Kerajinan Kulit yang dipilih berada di Kecamatan 

Magetan karena dianggap mampu mewakili industri kerajinan kulit yang 

tersebar di Kabupaten Magetan.Pemilihan ini dikarenakan letak industri 

kerajinan kulit yang dekat dengan penyamakan kulit daerah penghasil 

kulit setengah jadi.Walaupun Industri Kerajinan Kulit di Kecamatan 
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Magetan menjadi produk unggulan di Kabupaten Magetan,akan tetapi 

ada masalah umum yang dihadapi oleh Pengusaha Kerajinan Kulit 

diantaranya adalah modal usaha yang dimiliki pengusaha Kerajinan 

Kulit di pedesaan relatif minim.  

Tabel 1.1 Jumlah Pengusaha Industri Kerajinan Kulit di Kecamatan 
Magetan tahun 2014-2017 

No 
Nama 

Kelurahan/Desa 

                  Tahun 

2014 2015 2016 2017 

1 Candirejo  40 40 40 40 

2 Selosari 16 18 21 23 

3 Magetan 5 5 5 6 

4 Kepolorejo - - - - 

5 Tawanganom - - - - 

6 Bulukerto - - - - 

7 Mangkujayan - - - - 

8 Kebonagung - - - - 

9 Tambran - - - - 

10 Baron - - - - 

11 Purwosari - - - - 

12 Ringinagung - - - - 

13 Sukowinangun - - - - 

14 Tambakrejo - - - - 

Jumlah 61 63 66 69 

Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2017 
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Berdasarkan Tabel 1.1,jumlah pengusaha kerajinan kulit di 

Kecamatan Magetan dalam 4 tahun terakhir hanya sedikit mengalami 

peningkatan,pada tahun 2017 pengusaha industri kerajinan kulit berjumlah  

69 orang. Usaha Industri kerajinan kulit yang ada di daerah penelitian 

merupakan usaha yang sudah lama ada dan merupakan usaha yang 

diandalkan masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian utama. Bahan 

baku yang diperoleh untuk membuat produk kerajinan  kulit berasal dari 

satu daerah yaitu dari LIK (Lingkungan Industri Kulit) ya ng letaknya 

masih berada di Kecamatan Magetan.Namun dengan tersedianya bahan 

baku yang melimpah tersebut tidak diimbangi dengan bertambah 

banyaknya pengusaha karena masih kurangnya ketrampilan yang dimiliki 

untuk memulai sebuah usaha kerajinan kulit  dan di Magetan sendiri tidak 

mempunyai BLK (Balai Latihan Kerja) hal ini mengakibatkan hanya 

sedikit pengusaha yang bertambah tiap tahunnya bahkan tetap stabil. 

Keterkaitan antara faktor-faktor produksi akan mempengaruhi produksi 

industri kerajinan kulit.  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berusaha untuk menelaah 

faktor produksi yang berpengaruh terhadap berlangsungnya industri 

Kerajinan Kulit,dengan demikian akan diperoleh sebab keberadaan adanya 

Industri Kerajinan Kulit yang terus berkembang sampai sekarang serta 

ingin mengetahui jangkauan Daerah Pemasarannya. Maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul“Analisis Faktor -Faktor Keberlangsungan 

Industri Kerajinan Kulit di Kecamatan Magetan  Kabupaten  Magetan 

Tahun 2017” 

 
1.2  Perumusan Masalah 

 
1. Faktor apa yang berpengaruh terhadap berlangsungnya Industri 

Kerajinan Kulit di Kecamatan Magetan Tahun 2017? 

2. Bagaimana jangkauan pemasaran industri kerajinan kulit di kecamatan 

Magetan Tahun 2017?  
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1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis Faktor yang berpengaruh terhadap berlangsungnya 

industri kerajinan kulit di Kecamatan Magetan Tahun 2017 

2. Mengetahui jangkauan pemasaran industri kerajinan kulit di 

kecamatan Magetan Tahun 2017 

1.4  Kegunaan Penelitian 
 

1.  Kegunaan Teoritis 

Sebagai salah satu syarat memperoleh derajat gelar Sarjana Tingkat   

S-1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2.   Kegunaan Praktis   

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan instansi yang 

terkait untuk perencanaan dan pengembangan industri ke rajinan 

kulit di Kecamatan Magetan.  

2. Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan kajian mengenai 

masalah industri.  

1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  
 

1.5.1  Telaah Pustaka 
 

  Menurut UU Perindustrian No 5 Tahun 1984, industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancangan bangun 

dan perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi,Industri 

sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub 

sistem manusia (Sumaatmaja, 1981)  

Industri kecil adalah industri yang diusahakan terutama untuk 

menambah pendapatan keluarga.Industri ini memberikan lapangan 

kerja pada penduduk pedesaan yang umumnya tidak bekerja secara 

penuh serta membeikan tambahan pendapatan tidak hanya bagi 
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pekerja/kepala keluarga,tetapi juga  bagi anggota-anggota keluarga 

yang lain. (Mubyarto,1987 ). 

Mubyarto (1979) mengungkapkan  bahwa industri kecil yang 

sebagian besar berada di daerah pedesaan dapat memegang peranan 

penting sekali bagi pembangunan ekonomi pedesaan dan usaha 

pemerataan : 

a. Industri ini memberikan  lapangan kerja pada penduduk pedesaan 

yang umumnya tidak bekerja secara penuh 

b.  Industri memberikan tambahan pendapatan tidak saja bagi 

pekerja/kepala keluarga,tetapi juga bagi anggota-anggota keluarga 

yang lain 

c. Dalam beberapa hal ia mampu memproduksi barang-barang 

keperluan penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih 

efissien dan lebih murah dibanding dengan industri besar. 

Menurut Badan Pusat Statistk (BPS) tahun 2011 mendefinisikan 

industri pengolahan (termasuk jasa industri) adalah suatu kegiatan 

pengubahan barang jadi/setengah jadi atau dari yang kurang nilainya 

menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk 

dijual.  

Menurut BPS (badan pusat statistik ) tahun 2011,Industri di 

Indonesia dapat digolongkan kedalam beberapa macam 

kelompok.Industri didasarkan pada banyaknya tenaga kerja dibedakan 

menjadi 4 golongan,yaitu: 

1) Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih, 

2) Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20–99 orang, 

3) Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5–19 orang, 

4) Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1–4 

orang   (BPS,2002) 

Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku 

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, 

tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri 
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tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat 

dibedakan menjadi:  

Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh 

langsung dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri 

hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan.  

Industri nonekstraktif , yaitu industri yang mengolah lebih lanjut 

hasilhasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri 

pemintalan, dan industri kain.  

Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan 

industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan 

orang lain. Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan 

pariwisata. 

Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri 

dapat dibedakan menjadi:  

Industri rumah tangga , yaitu industri yang menggunakan tenaga 

kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal 

yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, 

dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga 

itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, 

industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan 

ringan. 

Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 

5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang 

relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau 

masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri 

batubata, dan industri pengolahan rotan.  

Industri sedang , yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 

sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki 

modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan 

tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemapuan manajerial 
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tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri 

keramik.  

Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 

100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang 

dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga 

kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan 

perusahaan dipilih melalui uji kemapuan dan kelayakan (fit and 

profer test). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi 

baja, dan industri pesawat terbang 

Sejumlah faktor yang ikut menentukan berdirinya industri di suatu 

wilayah antara lain menyangkut faktor 

ekonomis,historis,manusia,politis dan geografi.Menurut Daldjoeni 

(1992) ,faktor geografis terdiri dari bahan mentah,sumberdaya 

tenaga,suplai tenaga kerja,suplai air,pasaran dan fasilitas 

transportasi.Adapun rincian penjelasnnya sebagai berikut : 

- Bahan mentah  

Menyangkut tenaga air (hydro power) atau pelistrikan untuk 

menggerakkan mesin pabrik,dapat pula bahan penggeraknya 

berupa petroleum atau gas karena mesin dapat berputar dengan 

menggunakan itu 

- Suplai tenaga kerja  

Menyangkut dua segi ;kuantitatif,artinya banyaknya orang yang 

direkrut dan kualitatif yakni berdasarkan ketrampilan tekniknya. 

- Suplai air 

Industri amat memerlukan persedian air.Berdasarkan 

kualitas,misalnya pabrik kertas,pabrik pangan,pabrik 

kimiawi.Kualitatif artinya yang memerlukan air khusus yang bersih 

atauair yang keras atau lunak secara kimiawi,serta air yang bebas 

dari pencemaran. 

- Pasaran 

Bergantung pada dua hal yaitu luasan pasrannya (the possible 
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purchasers) dan disamping itu kuatnya pasaran (the purchasing 

power of the market ) khusus ini tergantung dari taraf hidup para 

pelanggan 

- Fasilitas transportasi 

Transportasi lewat darat,air atau udara amat diperlukan bagi 

industri.Ini bertalian dengan dua hal yaitu mendatangkan bahan 

mentah dan usaha lemparan produksi ke pasaran 

Produksi merupakan semua kegiatan untuk menciptakan dan 

menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan 

faktor–faktor produksi yang tersedia. Faktor–faktor produksi 

adalah sumber–sumber ekonomi yang harus diolah oleh perusahaan 

untuk dijadikan barang dan jasa untuk kepuasan konsumen 

sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan (Sumarni, 

1998). Adapun faktor-faktor produksi sebagai berikut: 

a. Modal 

Salah satu faktor produksi yang tidak kalah 

pentingnya adalah modal, sebab didalam suatu usaha  

masalah modal mempunyai hubungan yang sangat kuat 

dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah 

didirikan. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang 

dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam 

proses produksi untuk menambah output. (Irawan dan M.  

Suparmoko, 1990:93).  

b. Tenaga Kerja  

Adapun pengertian tenaga kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu orang atau pekerja bayaran baik 

dalam proses produksi. Menurut UU Pokok 

Ketenagakerjaan no. 14 tahun 1969, yang dimaksud 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu hubungan 

kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.Jumlah tenaga kerja 
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sebagai salah satu faktor produksi mempunyai pengaruh 

dalam peningkatan produksi. Dalam teori produksi 

digambarkan keterkaitan antara tingkat produksi suatu 

barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk 

menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. 

c. Bahan Baku 

Bahan baku  menur ut Shousen (2001) adalah 

barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam proses 

produksi.Bahan baku disebut juga bahan dasar yang 

digunakan untuk memproduksi suatu barang. Bahan 

merupakan bagian yang integral dari produk yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan.  

1.5.2  Penelitian Sebelumnya  

 
Penelitian yang pertama disusun oleh Feri Endriyani tahun 

2005 yang berjudul “Analisis Industri rumah tangga sepatu kulit di 

Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta”.Tujuan 

dari penelitian tersebut adalah: 1) Mengetahui faktor produksi yang 

paling berpengaruh terhadap industri pembuatan sepatu kulit di 

Kelurahan Gandekan  2) Mengetahui sumbangan pendapatan yang 

diterima dari industri pembuatan sepatu kulit terhadap pendapatan 

total keluarga pengusaha.Metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah Metode Survei.Hasil yang didapat dari penelitian ini 

yaitu Faktor yang paling mempengaruhi proses produksi industri 

sepatu kulit adalah bahan baku,sebab bahan baku yang digunakan 

bersifat khusus dan tidak di semua tempat tersedia.Jangkauan daerah 

pemasaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

yang diterima pengusaha industri sepatu kulit.  

   Penelitian yang kedua disusun oleh Nurwida Rahmasari 

tahun 2011 yang berjudul “Analisis Usaha Industri Grafir Kaca di 

Desa Baki Pandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 
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tahun 2009”.Tujuan dari metode ini adalah 1) Mengetahui daerah asal 

pekerja industri grafir kaca di desa baki pandeyan 2) Mengetahui 

daerah pemasaran grafir kaca 3) Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi industri grafir kaca.Metode yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah  Metode survei.Hasil yang didapat dari 

penelitian ini yaitu daerah asal pekerja yang terbanyak di Kabupaten 

Sragen (33,33%),Sedangkan desa lain kurang dari (23,33%).Daerah 

pemasaran terbanyak terdapat di daerah Surakarta (50%).Faktor yang 

mempengaruhi terhadap usaha industri grafir kaca,yaitu modal 

   Penelitian yang ketiga disusun oleh Ayu Puspitasari tahun 

2016 yang berjudul “Analisis Usaha Ternak Sapi perah di 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”.Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah : 1)Mengetahui karakteristik peternak sapi perah di 

Desa Lencoh 2) Menganalisis perbedaan faktor fisik dan non fisik di 

Desa Samiran dan Desa Lencoh terhadap produksi susu 3)Mengetahui 

sumbangan pendapatan dari hasil ternak sapi perah tehadap 

pendapatan total keluarga.Metode yang diguakan dalam penelitian 

tersebut adalah  Metode survei.Hasil yang didapat dari penelitian ini 

yaitu karakteristik peternak di daerah penelitian bervariasi dimana dari 

umur peternak lebih banyak diantara usia produktif, untuk pendidikan 

di daerah penelitian paling banyak lulusan tamat SD, untuk mata 

pencahrian didaerah penelitian selain menjadi peternak juga sebagai 

petani dan untuk jumlah anggota keluarga peternak terdiri dari 3-5 

orang.   

Penelitian yang keempat disusun oleh Zuliana Wulaningsih 

tahun 2012 yang berjudul “Kelangsungan Usaha Industri Meubel 

dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh di Kecamatan Kalijambe 

Kabupaten Sragen” .Tujuan dari penelitian tersebut adalah: 

1)Mengetahui tingkat kelangsungan usaha industri meubel 

2)Mengetahui pendapatan pengusaha yang diperoleh dari industri 
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meubel 3)Mengetahui faktor -faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kelangsungan usaha dan pendapatan pengusaha industri meubel 

4)Mengetahui persebaran asal bahan baku dan pemasaran hasil 

industri meubel di daerah penelitian.Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode survei.Hasil yang didapat dari 

penelitian tersebut yaitu 1) Tingkat kelangsungan usaha meubel di 

daerah penelitian, sebagian besar mempunyai kelas rendah, yaitu 

sebanyak 183 (96,32 %)pengusaha, 2) Pendapatan pengusaha industri 

meubelper bulan sebagian besar berkisar Rp. 500.000 – Rp. 3.500.000 

sebanyak85,26 %. 3) Faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kelangsungan usaha meubel adalah jumlah bahan baku yang 

digunakan, karena bahan baku mempunyai nilai korelasi paling tinggi 

dibandingkan dengan empat faktor yang lain, yaitu 0,775. Faktor yang 

paling berpengaruh terhadap tingkat pendapatan adalah modal awal 

yang digunakan oleh pengusaha/ pengrajin meubel, karena modal 

mempunyainilai korelasi paling tinggi, yaitu 0,556. 4) Asal bahan 

baku meubel di daerah penelitian sebagian besar berasal dari daerah 

lokal sebanyak 145 pengusaha (76,72%).  

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan dibanding 

dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yakni berada di 

Kecamatan Magetan dan metode yang digunakan yaitu sensus. 
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Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya  

No Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode  Hasil 

1 Feri 
Endriyani 
(2005) 

Analisis Industri 
Rumah Tangga 
Sepatu Kulit di 
Kelurahan 
Gandekan 
Kecamatan Jebres 
Kota Surakarta 

-Mengetahui faktor 
produksi yang paling 
berpengaruh terhadap 
industri pembuatan 
sepatu kulit di Kelurahan 
Gandekan 

-Mengetahui sumbangan 
pendapatan yang 
diterima dari industri 
pembuatan sepatu kulit 
terhadap pendapatan total 
keluarga pengusaha  

Metode survei Faktor yang paling mempengaruhi 
proses produksi industri sepatu kulit 
adalah bahan baku,sebab bahan baku 
yang bersifat khusus dan tidak di 
semua tempat tersedia.Jangkauan 
daerah pemasaran memberikan 
pengaruh terhadap peningkatan 
pendapatan yang diterima pengusaha 
industri sepatu kulit.  

2 Nurwida 
Rahmasari 
(2011) 

Analisis Usaha 
Industri Grafir 
Kaca di Desa Baki 
Pandeyan,Kecamat
an Baki Kabupaten 
Sukoharjo tahun 
2009 

-Mengetahui daerah asal 
pekerja industri grafir 
kaca di desa baki 
pandeyan 

-Mengetahui daerah  
pemasaran grafir kaca  

-Mengetahui faktor yang 
mempengaruhi industri 
grafir kaca 

Metode survei Daerah asal pekerja yang terbanyak di 
Kabupaten Sragen 
(33,33%),Sedangkan desa lain kurang 
dari (23,33%).Daerah pemasaran 
terbanyak terdapat di daerah Surakarta 
(50%).Faktor yang mempengaruhi 
terhadap usaha industri grafir 
kaca,yaitu modal.  
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3 Ayu 
Puspitasari 
(2016) 

Analisis Usaha 
Sapi Perah di 
Kecamatan Selo 
Kabupaten 
Boyolali 

-Mengetahui 
karakteristik peternak 
sapi perah di Desa Lenoh 

 

-Menganalisis perbedaan 
faktor fisik dan non fisik 
dan Desa Samiran dan 
Desa Lencoh terhadap 
produksi susu 

 

-Mengetahui sumbangan 
pendapatan dari hasil 
ternak sapi perah 
terhadap pendapatan total 
keluarga 

Metode survei Karakteristik peternak di daerah 
penelitian bervariasi dimana umur 
peternak lebih banyak diantara usia 
produktif,untuk pendidikan didaerah 
penelitian paling banyak lulusan tamat 
SD,untuk mata pencaharian didaerah 
penelitian selain menjadipeternak juga 
sebagai petani dan untuk jumlah 
anggota keluarga peternak terdiri dari 
3-5 orang.  

4 Zuliana 
Wulaningsih 
(2012) 

Kelangsungan 
Usaha Industri 
Meubel dan Faktor-
Faktor yang 
Berpengaruh di 
Kecamatan 
Kalijambe 
Kabupten Sragen 

-Mengetahui tingkat 
kelangsungan usaha 
industri meubel  

 

-Mengetahui pendapatan 
pengusaha yang 
diperoleh dari industri 
meubel  

 

Metode Survei 1) Tingkat kelangsungan usaha 
meubel di daerah penelitian, sebagian 
besar mempunyai kelas rendah, yaitu 
sebanyak 183 (96,32 %)pengusaha,  

2) Pendapatan pengusaha industri 
meubel per bulan sebagian besar 
berkisar Rp. 500.000 – Rp. 3.500.000 
sebanyak85,26 %.  

3) Faktor yang paling berpengaruh 
terhadap kelangsungan usaha meubel 
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-Mengetahui faktor -
faktor yang paling 
berpengaruh terhadap 
kelangsungan usaha dan 
pendapatan pengusaha 
industri meubel  

 

-Mengetahui persebaran 
asal bahan baku dan 
pemasaran hasil industri 
meubel di daerah 
pene litian 

adalah jumlah bahan baku yang 
digunakan, karena bahan baku 
mempunyai nilai korelasi paling tinggi 
dibandingkan dengan empat faktor 
yang lain, yaitu 0,775. Faktor yang 
paling berpengaruh terhadap tingkat 
pendapatan adalah modal awal yang 
digunakan oleh pengusaha/ pengrajin 
meubel, karena modal mempunyainilai 
korelasi paling tinggi, yaitu 0,556.  

4) Asal bahan baku meubel di daerah 
penelitian sebagian besar berasal dari 
daerah lokal sebanyak 145 pengusaha 
(76,72%). 

       Sumber : Penulis 2018 
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1.6  Kerangka Penelitian  
 

Aktivitas di bidang industri kerajinan kulit akan melibatkan 

berbagai faktor untuk tetap berproduksi.Faktor -faktor tersebut adalah 

modal,bahan baku,tenaga kerja,pemasaran, dan transportasi.Faktor-

faktor tersebut juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan suatu 

industri yang ada. 

Sebelum mulai beroperasi setiap industri kerajinan kulit pasti 

membutuhkan biaya untuk proses produksi.Biaya yang disediakan oleh 

pemilik perusahaan merupakan modal usaha.Modal usaha ini terdiri dari 

modal tetap maupun modal tidak tetap.Modal tersebut ada yang berupa 

milik pribadi ada juga yang berupa pinjaman dari pihak lain. 

Tersedianya bahan baku yang berkesinambungan dan harga yang 

relatif murah akan memperlancar produksi yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan sehingga akan berdampak pada 

perkembangan industri tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis 2018 

Industri 
Kerajinan Kulit  

Bahan 
Baku 

Modal Tenaga 
Kerja  

Pemasaran Persebaran/ 
Distribusi 

Keterangan : 

Faktor : 

Output :  
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1.7  Batasan Operasional 

 

Keberlangsungan adalah Berlangsungnya suatu kejadian  atau kegiatan 

yang disebabkan oleh beberapa faktor.  

Analisis adalah kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu ditafsir  

makna dan kaitannya (Wiradi) 

Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu (Wasis dan Sugeng Yuli Irianto) 

Pengusaha orang atau pribadi yang menjalankan sebuah perusahaan 

(Wikipedia)  

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya (Kartasapoetra)  

Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah 

penduduk yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak 

terikat jam kerja dan tempat (Tambunan, 1999). 

Kerajinan adalah semua kegiatan dalam bidang industri atau pembuatan 

barang sepenuhnya dikerjakan oleh sifat rajin,terampil,ulet serta kreatif 

dalam upaya pencapaiannya (Wiyadi 1991:95)  

Kerajinan Kulit adalah salah satu kerajinan yang bahan dasarnya 

menggunakan kulit yang sudah matang/masak, kulit mentah atau kulit 

sintetis (Kadjim 2011:10) 

Padat Karya adalah kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak 

menggunakan tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin (Wikipedia) 

Industri Padat Karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada 

sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta 

pengoperasiannya (UU no 3 tahun 2014 tentang Perindustrian) 
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. Faktor merupakan hal  atau keadaan atau peristiwa yang ikut 

menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu atau penyebab 

terjadinya suatu masalah (Situmorang Alam,2008) 

Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk 

memproduksi barang dan jasa. (Situmorang Alam,2008)  

Bahan Baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, 

bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. 

(Hanggana,2006:11) 

Modal adalah segala  sumber daya hasil produksi yang tahan lama,yang 

dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya 

(Alam S) 

Pemasaran  adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalam 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain.(Kotler,2004:7) 

Tenaga Kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat.( UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan) 

 


