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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

       Salah satu karakteristik industri pedesaan ialah perkembangan unit usaha 

yang banyak dan tersebar. Industri tersebut beragam dalam tingkat perkembangan, 

selain permasalahan yang dihadapi banyak industri pedesaan mempunyai potensi 

yang lebih baik untuk berkembang sehingga menarik untuk diteliti. Perkembangan 

industri harus diperhatikan karena untuk kemajuan industri di Indonesia 

khususnya di daerah penelitian ini. Salah satu industri rumah tangga yang ada di 

Desa Sri Mulyo Kecamatan Gondang ini adalah industri batu bata. Sehingga 

penulis berminat untuk melakukan penelitian karena industri batu bata pada 

daerah ini masih aktif berproduksi dan ingin mengetahui bagaimana 

perkembangan industri batu bata sejauh ini. Industri batu bata termasuk industri 

rumah tangga karena tidak banyak melibatkan tenaga kerja.  

Batu bata merupakan salah satu bahan material yang digunakan dalam 

pembuatan dinding. Bahan baku pembuatan industri batu bata ini sendiri adalah 

tanah liat yang dibakar sampai warna kemerah-merahan. Bahan dasar batu bata 

sangat mempengaruhi kualitas batu bata, namun untungnya sampai saat ini tidak 

ada kendala untuk mendapatkan bahan baku batu bata. Cara pembuatannya di 

Desa Srimulyo dulu pernah mendapat bantuan mesin pencetak batu bata, namun 

karena kualitas yang dihasilkan kurang bagus maka kini kebanyakan seluruh 

proses pembuatannya kembali dengan cara tradisional. 

Industri rumah tangga adalah suatu bentuk perekonomian rakyat di Indonesia, 

apabila dikembangkan akan mampu memecahkan masalah dasar pembangunan di 

Indonesia dan mampu membantu  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  nasional. 

Industri  kecil berperan dalam menciptakan suatu proses industrialisasi di 

Indonesia yang berkesinambungan. Industrialisasi yang   berkesinambungan   

adalah   suatu   proses yang    tidak   menciptakan     ketergantungan      industri-
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industri    yang    tercipta  oleh proses itu terhadap pasar luar negri (Gembong 

Tjitrosoepomo dkk, 1991: 35). 

Kecamatan Gondang terdapat 9 desa yang mempunyai sebaran industri baik 

kecil, sedang, maupun besar. Salah satunya sebaran industri batu bata di desa 

Srimulyo Kecamatan Gondang. Dibanding dengan kecamatan lain yang ada di 

Kabupaten Sragen, Kecamatan Gondang terdapat industri batu bata yang paling 

banyak. Lebih dari sebagian masyarakatnya menggeluti industri batu bata karena 

di daerah tersebut mudah untuk mendapatkan bahan baku. Untuk penjelasan lebih 

lanjut akan dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah ini : 

    Tabel 1.1 Jumlah Industri di Kecamatan Gondang Tahun 2018 

Desa Industri 

Rumah 

Tangga 

Industri 

Kecil 

Industri 

Sedang 

Industri 

Besar 

Srimulyo 344 6 - - 

Tegalrejo 10 4 - - 

Tunggal 56 3 - - 

Glonggong 43 6 - - 

Kaliwedi 31 1 - - 

Plosorejo 12 4 - - 

Wonotolo 98 2 - - 

Bumiaji 49 12 - 1 

Gondang 8 5 - - 

Jumlah  651 43 - 1 

Sumber: BPS Kecamatan Gondang, 2017 

Informasi perkembangan industri rumah tangga di Desa Srimulyo dari tahun 

2014-2018 tersaji pada tabel 1.2 sebagai berikut. 
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Tabel 1.2 Jumlah Industri Batu Bata di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang 

Kabupaten Sragen Tahun 2014-2018 

Tahun Jumlah Industri 

2014 187 

2015 196 

2016 214 

2017 228 

2018 240 

       Sumber: BPS Kecamatan Gondang, 2018 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan industri batu bata di Desa 

Srimulyo mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat dari tahun 2014 

yang berjumlah 187, tahun 2015 jumlah industri 196, tahun 2016 berjumlah 214, 

berikutnya tahun 2017 berjumlah 228 sedangkan tahun 2018 berjumlah 240. 

Terbukti bahwa permintaan konsumen atas batu bata selalu bertambah tiap 

tahunnya padahal permbuatan batu bata itu sendiri masih tradisional. Di era 

modern seperti sekarang pasti muncul jenis batu bata baru yang di produksi secara 

modern. Banyak industri batu bata yang sudah menggunakan sistem modern tanpa 

penjemuran yang bergantung dengan cuaca. Misalnya batako putih atau asbes 

dilihat dari cara pembuatannya lebih modern dari batu bata, dari segi harga juga 

lebih murah dibanding batu bata tetapi mengapa di era modern seperti sekarang 

pembuatan batu bata yang masih menggunakan tradisional mengalami 

peningkatan di tiap tahunnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka, untuk memperoleh gambaran lebih mendalam 

tentang perkembangan industri tersebut, sehingga penulis mengambil judul    

“ANALISIS PERKEMBANGAN INDUSTRI BATU BATA DI DESA 

SRIMULYO KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 

2014 - 2018”  
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1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan  masalah  dimaksudkan  untuk  mengungkapkan  pokok pikiran 

secara  jelas  dan  sistematis,  sehingga   akan  mudah   dipakai  dengan   jelas  

dari permasalahan sebenarnya. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti 

dalam pemikiran ini adalah  :  

1. Bagaimana perkembangan  industri  batu  bata  di Desa Srimulyo 

Kecamatan Gondang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan industri batu 

bata  di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan  masalah  yang  telah  dirumuskan diatas  maka   tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis perkembangan industri batu  bata  di  desa  Srimulyo 

Kecamatan Gondang tahun 2014 – 2018. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan industri batu bata 

di Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Penelitian  diharapkan  dapat  memberikan   manfaat  yaitu   manfaat teoritis 

dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis  

Manfaat teoritis yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan 

dapat  memperkaya  kajian penulisan   sejarah   lokal   yang   ada   di   

Indonesia, khususnya     tentang analisis  perkembangan      industri  batu    

bata di  Desa  Srimulyo Kecamatan Gondang tahun 2014 – 2018. 

2. Manfaat Praktis  
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a. Memberikan informasi kepada masyarakat Sragen tentang 

perkembangan industri batu bata di desa  Srimulyo 

Kecamatan Gondang.  

b. Menambah  pengetahuan  bagi  para mahasiswa  Fakultas 

Geografi di UMS. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

        1.1 Ilmu Geografi 

Istilah geografi sudah dikenal mulai zaman Yunani kuno, 

telah mendapat berbagai nama diberbagai negara seperti di 

bahasa Belanda disebut Aardrijkunde, bahasa Inggris dikenal 

dengan nama Geography, dan bahasa Yunani dinamakan 

Geographia. Pelajaran geografi di Indonesia di tingkat SD, 

SMP dan SMA sebelum tahun 1975 disebut Ilmu Bumi, dan 

sejak berlakunya Kurikulum 1975 istilah geografi digunakan 

untuk mengganti istilah Ilmu Bumi dan tetap dipakai di 

Indonesia sampai saat ini.  

Geografi secara harfiah berarti deskripsi tentang bumi. Jadi 

geografi merupakan ilmu yang menggambarkan tentang 

keadaan bumi. Menurut Bintarto dan Surastopo (1984) geografi 

merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang alam 

yaitu mempelajari hubungan kausal gejala muka bumi baik 

fisik maupun sosial, makhluk hidup beserta permasalahannya 

melalui pendekatan keruangan, pendekatan ekologi 

(kelingkungan) dan pendekatan regional (kewilayahan) untuk 

kepentingan program, proses dan keberhasilan suatu wilayah. 

1.2 Geografi Industri 
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Secara garis besar, Geografi dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga cabang, yaitu: Geografi Fisik (Physical Geography), 

Geografi Manusia (Human geography), dan geografi Regional 

(Regional geography). Geografi Industri adalah cabang dari 

geografi ekonomi, dan geografi ekonomi merupakan salah satu 

kajian dari geografi manusia. Geografi Industri adalah suatu 

sistem yang merupakan perpaduan antara subsistem fisis 

dengan subsistem manusia (Nursid Sumaatdja, 1988: 179-180). 

Subsistem fisis yang mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan industri yaitu komponen lahan, bahan mentah 

atau bahan baku, sumber daya energy, iklim dan segala proses 

alamiahnya. Subsistem manusia meliputi komponen tenaga 

kerja, kemampuan tekhnologi, tradisi, keadaan politik, keadaan 

pemerintah, transportasi, komunikasi konsumen, pasar, pola 

pemasaran dan lain sebagainya (dsb). Perpaduan semua 

komponen itulah yang mendukung maju atau mundurnya suatu 

industri. 

1.3 Industri 

  Menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1984 Bab 1 Pasal 

1 tentang perindustrian, menyebutkan definisi industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai jual lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. 

1.4 Klasifikasi Industri 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri 

dapat dibedakan menjadi: 

a. 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 
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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. 

b. 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. 

c. 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 tertentu. Misalnya: industri konveksi, 

industri bordir, dan industri keramik. 

d. 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. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, industri batu bata di Desa 

Srimulyo termasuk klasifikasi industri kecil karena berkembang di 

pedesaan dan peralatan yang digunakan masih secara tradisional. 

1.5 Industri Kecil 
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Industri kecil adalah industri yang diusahakan terutama 

untuk menambah pendapatan keluarga. Industri kecil dapat 

membantu meningkatkan menciptakan kesempatan kerja dan 

membantu meningkatkan pendapatan bagi penduduk kelompok 

miskin di perdesaan (Mubyarto, 1983: 206). 

1.6 Perkembangan 

  Perkembangan adalah usaha tindak lanjut dari keadaan 

yang sudah ada untuk diarahkan agar mencapai hasil yang optimal. 

1.7 Batu Bata 

Batu bata adalah material yang berasal dari bumi, yang 

diambil dari tanah dan sesuai untuk fondasi,   perkerasan, dan 

dinding  yang  tumbuh  langsung  dari tanah. Batu bata  memiliki  

keistimewaan  dalam  hal   kedayatahanan terhadap api. Sebagai 

produk bakaran, bata adalah produk yang paling berdaya tahan 

terhadap kebakaran bangunan diantara produk bakaran lainnya 

(Allan, 2005:247)  

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

 Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Odjen 

Setiawan 

(1991) 

Kajian 

Industri 

Batu Bata 

di Desa 

Situgede 

Kec. 

Karangpaw

itan Kab. 

Garut Jawa 

Barat 

1. Untuk 

mengetahui 

besar 

produksi 

yang 

diperoleh 

dari industri 

batu bata. 

2. Untuk 

mengetahui 

Survei 1. Usaha yang 

dilakukan 

masih secara 

tradisional. 

2. Memberikan 

sumbangan 

yang besar 

terhadap 

pendapatan 

total 
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pemasaranny

a dan besar 

pendapatan 

yang 

diperoleh 

dari industri 

batu bata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

keluarga. 

3. Dampak 

positif: 

mampu 

menyediakan 

lapangan 

pekerjaan 

Dampak 

negatif: 

Sifatnya 

sementara 

masih bisa 

ditanami 

palawija. 

2. Arif Rahmat 

Bahtiar 

(1999) 

Industri 

Batu Bata 

dan 

Peranannya 

Sebagai 

Usaha Tani 

di Desa 

Pandean 

Kec 

Ngemplak 

Boyolali 

1. Mengetahui 

faktor faktor 

produksi 

yang 

berpengaruh 

terhadap  1 

unit 

produksi, 

pengaruh 

sawah tadah 

hujan dan 

irigasi. 

2. Mengetahui 

seberapa 

besar 

sumbangan 

pendapatan 

industri batu-

bata terhadap 

pendapatan 

total rumah 

Survei 1. Faktor yang 

paling 

berpengaruh 

adalah bahan 

baku dan 

tenaga kerja 

2. Produksi 

batu bata 

yang di 

produksi 

petani oleh 

petani yang 

mengerjakan 

sawah tadah 

hujan lebih 

banyak di 

Desa 

Pandean 
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tangga. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Yun 

Winangsih 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putri 

Mahardhika 

K (2018) 

Pola 

Distribusi 

dan 

Perkemban

gan Usaha 

Industri 

Batu Bata 

di 

Kecamatan 

Mojolaban 

Kabupaten 

Sukoharjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Perkemban

gan 

Industri 

Batu Bata 

di Desa 

SrimulyoK

ecamatan 

Gondang 

1. Mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi 

berkembangn

ya industri 

batu bata di 

Kecamatan 

Mojolaban. 

2. Mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

menyebabka

n perbedaan 

penyebaran 

jumlah 

pengusaha 

industri batu 

bata dan  

pola 

penyebarann

ya di 

Kecamatan 

Mojolaban. 

1. Menganalis 

perkembanga

n industri 

batu bata di 

Desa 

Srimulyo 

Survei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survei 

Mengetahui 

perkembangan 

industry batu bata 

merah di Kecamatan 

Mojolaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perkembanga

n Industri di 

Desa 

Srimulyo 

Kecamatan 

Gondang 

Kabupaten 
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Kabupaten 

Sragen 

Tahun 

2014-2018. 

Kecamatan 

Gondang 

Kabupaten 

Sragen 

Tahun 2014-

2018. 

2. Menganalisis 

faktor yang 

mempengaru

hi 

perkembanga

n industri 

batu bata di 

Desa 

Srimulyo 

Kecamatan 

Gondang 

Kabupaten 

Sragen. 

 

Sragen 

Tahun 2014-

2018 

meningkat. 

2. Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi 

perkembanga

n industri 

batu bata 

adalah 

modal, bahan 

baku, tenaga 

kerja, dan 

pemasaran.  

Sumber: Data Primer, 2018 

1.6. Kerangka Penelitian   

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan lahan 

diluar sektor pertanian semakin besar, sehingga luas lahan pertanian yang 

ada semakin berkurang karena perubahan tata guna lahan pertanian untuk 

keperluan di luar sektor pertanian, seperti perumahan atau tempat tinggal. 

Akibat semakin sempitnya lahan pertanian adalah semakin rendahnya 

pendapatan penduduk di sektor pertanian. Di sisi lain pertambahan jumlah 

penduduk dan sempitnya lahan pertanian mengakibatkan timbulnya 

pengangguran.  
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Keadaan yang demikian mendorong penduduk untuk berusaha 

mencari pendapatan tambahan diluar pertanian seperti industri batu bata. 

Industri batu bata di Desa Srimulyo mampu berkembang menjadi salah 

satu aktivitas penduduk yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi 

rumah tangga. Desa Sri Mulyo yang masuk dalam wilayah  Kecamatan 

Gondang, Kabupaten Sragen sebagai daerah yang terkenal sebagai 

kerajinan batu bata. Desa Sri Mulyo diambil sebagai tempat penelitian 

karena desa ini merupakan daerah industri batu bata yang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat.   

Ruang lingkup waktu yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

kurun waktu  antara  tahun    2014 - 2018. Tahun 2014  merupakan awal 

penelitian industri batu bata merah  di  desa  Sri Mulyo. Tahun 2018 

sebagai batas  akhir penelitian dengan pertimbangan bahwa sekitar  tahun  

tersebut  data-data masih tersedia. Dalam  penyusunan  skripsi ini, penulis 

menggunakan metode Analisis data. 

Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2018 

 

 

 

Usaha Industri Batu Bata 

Observasi Lapangan 

Perkembangan Industri 

Batu Bata 

Analisis Perkembangan 

Industri Batu Bata 
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1.7.Batasan Operasional  

 Analisis adalah menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian 

dengan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan, dimana hasilnya 

selalu dikaitkan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya  

(Bintarto,1983) 

 Industri adalah semua usaha yang merupakan suatu unit usaha 

produksi yang membuat barang atau bahan untuk masyarakat disuatu 

tempat tertentu (Daldjoeni,1997) 

 Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografis, social, ekonomis, kultural setempat dalam hubungan 

pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bintarto,1997) 

 Batu bata adalah material yang berasal dari bumi, yang diambil dari 

tanah dan sesuai untuk fondasi,   perkerasan, dan dinding  yang  tumbuh  

langsung  dari tanah. Batu bata  memiliki  keistimewaan  dalam  hal   

kedayatahanan terhadap api. Sebagai produk bakaran, bata adalah 

produk yang paling berdaya tahan terhadap kebakaran bangunan 

diantara produk bakaran lainnya (Allan, 2005:247)  

 Produksi  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi 

kebutuhan manusia dengan menghasilkan barang atau meningkatkan 

nilai guna  suatu  barang  dan  jasa (Magfuri, 1987) 

 Modal  adalah  uang atau barang yang dimiliki oleh pengusaha yang 

dipersiapkan untuk digunakan dalam proses produksi (Bale dalam Sri 

Setyawati, 2005) 

 Bahan  baku  merupakan  sesuatu yang digunakan untuk membuat 

barang jadi, bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. 

(Hanggana 2006;11) 

 Tenaga  kerja  adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

baik di dalam maupun luar hubungnan kerja, guna menghasilkan barang 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Peraturan Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia,2017) 
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 Proses  produksi  merupakan  kegiatan  untuk  menciptakan  atau 

menambah  kegunan  suatu  barang  atau  jasa  dengan  menggunakan  

suatu barang  atau  jasa  dengan  menggunakan  faktor-faktor  yang  ada  

seperti tenaga  kerja,  bahan  baku,  mesin  dan  dana  agar  lebih  

bermanfaat  bagi kebutuhan manusia (Assauri,1995) 

 Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial (Stanton,2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


