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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Negara yang sedang berkembang pada umumnya merupakan negara agraris, 

dimana sebagian besar penduduknya hidup dari usaha pertanian, seperti halnya 

dengan Indonesia. Keadaan tersebut merupakan satu masalah yang pelik yang 

disebabkan semakin menyempitnya lahan pertanian yang ada. Sementara itu 

proses industrialisasi yang diharapkan mampu untuk memperluas dan menampung 

kesempatan kerja berjalan sangat lambat (Mubyarto,1984). Untuk mengatasi hal 

tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan dan mendorong sektor lainnya 

yaitu sektor industri, sehingga masalah kesempatan kerja dapat teratasi dengan 

memperluas lapangan pekerjaan di sektor industri. 

Pembangunan ekonomi di Indonesia berkaitan erat dengan pembangunan 

pedesaan yang bersifat fisik dan non pertanian yang ditujukan untuk wilayah 

pedesaan dan sekitarnya, yaitu pembangunan di luar sektor pertanian, seperti 

industri kecil atau disebut industri rumahan. Industri kecil adalah suatu bentuk 

perekonomian rakyat di Indonesia, apabila dikembangkan akan mampu 

memecahkan masalah-masalah dasar pembangunan di Indonesia. Sektor Industri 

ini dianggap mampu untuk membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional 

serta menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Mengingat peranan industri sangat penting dalam pembangunan nasional, 

maka pembangunan sektor industri semakin memegang peranan penting dan 

strategis dalam menggerakkan usaha-usaha kearah terciptanya landasan 

pembangunan yang kokoh bagi tahap pembangunan jangka panjang selanjutnya. 

Tumbuhnya sektor baru yaitu kegiatan industri kecil merupakan satu gejala yang 

baru dalam sektor perekonomian dalam masyarakat. Sektor kegiatan ekonomi 

yang timbul ini bercorak usaha kecil, karena kegiatan ini tumbuh sebagai sub 

sistem ekonomi. Hal lain dapat juga dilihat peranannya, industri kecil di Indonesia 
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dicatat mampu menyumbang peningkatan pendapatan keluarga dan diukur dari 

kesempatan kerja mampu menyerap tenaga kerja. 

Bertambahnya tenaga kerja di pedesaan sementara luas lahan pertanian relatif 

tetap bahkan berkurang menyebabkan luas lahan yang dimiliki atau yang 

digunakan semakin sempit, akibatnya terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja 

yang tidak terserap di sektor pertanian. Akibat jenuhnya kesempatan kerja dan 

rendahnya pendapatan di sektor pertanian, maka penduduk berusaha mencari 

pekerjaan tambahan diluar sektor pertanian untuk menambah pendapatan dalam 

upaya mencapai kehidupan yang bekecukupan.  

Budaya dalam masyarakat berkembang turun-temurun. Terciptanya budaya 

tidak lepas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam masyarakat, 

dengan kata lain ada pekerjaan yang terbentuk didalam masyarakat karena sumber 

daya alam yang mendukung dan juga sumber daya manusia yang ada di tempat 

tersebut. Jika dalam suatu daerah terdapat sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang mendukung maka suatu industri untuk memenuhi kebutuhan hidup 

akan tercipta. Potensi sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah, sehingga 

dengan adanya berbagai aneka potensi sumber daya alam tersebut dapat diolah 

sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang 

mendukungnya. Persebaran dan keberadaan sumber daya alam yang berbeda-beda 

disetiap wilayah, cenderung dapat menunjukkan jenis mata pencaharian yang 

dimiliki oleh penduduk dalam suatu masyarakat.  

Kecamatan Mojolaban merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Sukoharjo yang mengembangkan wilayahnya dari sektor industri rumah tangga 

dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki. Salah satu industri rumah 

tangga yang dilakukan di Kecamatan Mojolaban adalah industri batu bata. 

Sehingga penulis berminat melakukan penelitian industri batu bata dimana di 

daerah penelitian ini terdapat industri batu bata yang masih aktif berproduksi  dan 

ingin mengetahui tentang keberlangsungan industri batu bata. Pembuatan batu 

bata yang masih bersifat tradisional memberi keuntungan bagi masyarakat 

dipedesaan karena untuk memasuki atau berusaha dibidang industri batu bata 
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tidak memerlukan pendidikan yang tinggi atau modal yang besar dan teknologi 

yang canggih. Industri batu bata di Kecamatan Mojolaban merupakan usaha 

sampingan bagi para petani di musim kemarau sebagai pendapatan atau 

pemasukan lain dari sektor pertanian dan juga upaya dalam meningkatkan 

pendapatan dan meningkatkan taraf hidupnya karena sebagian besar dari hasil 

pertanian tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun ada juga 

beberapa penduduk memilih menjadi pengrajin batu bata sebagai pekerjaan utama 

karena tidak memiliki lahan pertanian untuk digarap dan berpendapat bahwa 

industri batu bata lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha pertanian.  

Dari 15 kelurahan di Kecamatan Mojolaban, terdapat 3 Desa di Kecamatan 

Mojolaban yang terdapat produksi batu bata yaitu Desa Klumprit, Desa Joho dan 

Desa Sapen.  

Tabel 1.1 Jumlah Industri Batu Bata di Kecamatan Mojolaban  

No Desa 

Jumlah Pengusaha 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

1. Joho 40 36 34 

2. Klumprit 42 45 43 

3. Sapen 21 17 18 

 Jumlah 103 98 95 

  Sumber : Data Monografi Kecamatan Mojolaban 

Menurut tabel jumlah pengrajin batu bata di Kecamatan Mojolaban dalam 

tiga tahun terakhir mengalami sedikit penurunan, hal  itu dapat di lihat pada tabel 

di atas pada tahun 2015 jumlah industri berjumlah 103 kemudian pada tahun 2016 

berikutnya mengalami penurunan menjadi 98 dan pada tahun selanjunya yaitu 

tahun 2017 menjadi 95. 

Keterkaitan faktor-faktor produksi dalam mendorong produksi dalam hal ini 

industri batu bata sangat erat hubungannya oleh sebab itu, setiap faktor produksi 

akan mempengaruhi produksi batu bata. Produksi berkaitan dengan pendapatan 

pengusaha, sehingga masalah faktor-faktor pokok industri yang berpengaruh 
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terhadap produksi masih sangat erat kaitannya dengan pendapatan pengusaha dari 

usaha industri tersebut. Oleh sebab itu penelitian berusaha mendekati 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi industri batu bata pada daerah 

penelitian dengan cara membahas faktor-faktor produksi pada industri batu bata. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka, untuk memperoleh gambaran 

yang lebih mendalam tentang keberadaan industri batu bata yang  mengalami  

penurunan dan  faktor yang menyebabkan pengusaha  mempertahankan 

keberadaan industri tersebut. Sehingga penulis mengambil judul 

“KEBERLANGSUNGAN  INDUSTRI BATU BATA DI KECAMATAN 

MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Potensi sumber daya yang ada di Kecamatan Mojolaban mempengaruhi 

keberlangsungan dan memiliki keterkaitan dalam keberlangsungan industri 

dimana bahan baku, modal, tenaga kerja akan mempengaruhi pemasaran yang 

berimbas pada keberlangsungan. Munculnya persaingan dengan industri lain dan 

alat yang digunakan masih tradisional menjadi masalah tersendiri dalam 

mempertahankan industri batu bata.  Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimana keberlangsungan industri batu bata di Kecamatan Mojolaban 

2.  Bagaimana strategi pengusaha untuk mempertahankan industri batu bata.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui keberlangsungan usaha industri batu bata di Kecamatan 

Mojolaban  

2. Mengkaji strategi yang tepat untuk mempertahankan industri batu bata 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
 

1. Sebagai syarat untuk melengkapi studi sarjana di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, 

menambah wawasan dan sebagai tambahan pengetahuan bagi penelitian 

yang sejenis 

3. Sebagai bahan pertimbangan  untuk para penentu kebijakan, yaitu 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan 

kebijakan pengembangan industri, terutama industri batu bata  sehingga 

industri batu bata dapat berkembang 

1.5 Telaah Pustaka dan Peneltian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi Industri  

 Kajian geografi, industri merupakan suatu system perpaduan subsistem 

fisis dengan subsistem manusia. Geografi industry adalah sub bidang dari geografi 

ekonomi dan berhubungan dengan manufaktur atau aktivitas sekunder 

(Sumaatmadja, 2008: 179) dapat disimpulkan bahwa geograafi industry adalah 

bagian dari geografi ekonomi yang mempelajari lokasi industry, pemusatan 

industri dan persebarannya yang dipengaruhi oleh keberadaan faktor-faktor 

produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal dll.  

Industry merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari 

system perekonomian atau system mata pencahariannya dan merupakan suatu 

usaha dari manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan baku sumber 

daya lingkungan  menjadi barang yang bermanfaaat bagi manusia (Hendro, 2010) 

Industri dalam pengertian umum adalah perusahaan yang menjalankan operasi 

dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong sector sekunder. 
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Pengertian Industri  

Industri adalah kegiatan ekonomi yang menjadikan atau mengolah bahan 

mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi (manufacturing industry) 

(Sumaatmadja 2008: 179) sedangkan menurut Qorieyah (2018:87) industry adalah 

setiap usaha yang merupakan unit produksi yang membuat suatu barang atau 

mengerjakan suatu barang atau bahan lain dari suatu tempat untuk keperluan 

masyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa industry adalah kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan mentah, setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi. 

 

Industri di indonesia berdasarkan jumlah tenaga kerja diklasifikasikan 

sebagai berikut (BPS, 1999). 

1. Industri rumah tangga yaitu suatu bentuk usaha pengelolaan dan manajerialnya 

dikerjakan semua oleh seseorang dalam satu rumah tangga, tenaga kerja berkisar 

antara 1 sampai 4 orang. 

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

sampai 9 orang. 

3. Industri sedang adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 

90 orang.  

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

 

Keberlangsungan Industri 

Keberlangsungan Industri diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang 

menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung terus-menerus 

dan berlanjut, merupakan proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu 

eksistensi atau ketahanan suatu keadaan. Keberlangsungan indusri merupakan 

suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu usaha, dimana keberlangsungan ini 

merupakan suatu proses berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, 
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perkembangan, strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha dan pengembangan 

usaha agar tetap eksis atau bertahan.  

Tambunan dalam Munizu (2002) mengemukakan bahwa faktor-faktor 

internal  yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan aktifitas suatu industri 

adalah  

1. Faktor modal  

Faktor utama dalam pendirian suatu industri adalah modal. Karena modal  

sangat diperlukan untuk pembelian bahan baku, alat atau mesin pencetak, 

dan ongkos tenaga kerja. Tanpa modal yang cukup suatu industri tidak 

mungkin bisa berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Faktor bahan baku 

Dengan tersedianya bahan baku di suatu tempat menjadi tidak berguna jika 

masyarakat tidak mau dan mampu mengolahnya. Ketersediaan bahan baku 

yang memadai sering menjadi suatu pertimbangan untuk pendirian suatu 

industri. Dengan demikian, suatu wilayah yang memiliki cukup bahan 

baku bisa dipastikan merupakan wilayah terdapatnya industri. 

3. Faktor pemasaran 

Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-

orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan 

keuntungan / profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk 

pembiayaan kegiatan produksi berikutnya, memperluas pangsa 

pasar,memberikan dividen kepada pemegang saham, membayar pegawai 

karyawan, buruh dan lain-lain.  

4. Faktor tenaga kerja 

Tersedianya tenaga kerja yang melimpah sering dijadikan pertimbangan 

bagi pengusaha untuk mendirikan industri, terlebih industri yang sifatnya 

padat karya. (Bintarto, 1997 dalam Wulandari, 2000) 

Faktor lain yang mempengaruhi keberlangsungan industri adalah 

persaingan dengan produk lain  
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Usaha industri batu bata sebagai salah satu dari industri kecil dalam 

kegiatannya memerlukan modal usaha, modal yang merupakan milik sendiri atau 

pinjaman merupakan faktor yang penting. Semua pekerjaan industri batu bata 

memakai tenaga manusia dengan memakai peralatan yang sederhana, sehingga 

besar kecilnya modal yang dimiliki secara langsung akan berpengaruh pemakaian 

tenaga kerja yang juga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah 

produksi. 

Strategi Keberlangsungan Industri 

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu 

perusahan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan 

efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan 

yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep 

mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang 

mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi.  Strategi 

dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi 

dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian 

sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. 

Menurut David (2011) 

Adapun strategi yang digunakan dalam keberlangsungan industry menurut 

Titik Wijayanti (2008)  adalah 4P : 

1. Product adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan kepada 

pasar (kualitas, nama merk) 

2. Price adalah sejumlah uang yang dibayarkan pelanggan 

3. Place adalah kegiatan usaha membuat produk bagi pelanggan 

(distribusi) 

4. Promotion adalah membujuk pelanggan membeli produk  
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 

No Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Neni Novianti 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberlangsungan 

Usaha Industri Mie 

So'on dan Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhinya di 

Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten 

1. Mengkaji keberlangsungan 

industri mie so’on 

2. Mengkaji faktor-faktor apa 

sajakah yang 

mempengaruhi 

keberlangsungan usaha 

mie so’on 

3. Mengkaji jangkauan 

pemasaran hasil produk 

industri mie so’on. 

 Survei 1. Tingkat keberlangsungan usaha 

industri so’on klasifikasi rendah 

64,71% sedang 23,53% dan tinggi 

11,76% 

2. Modal, bahan baku, tenaga kerja dan 

produksi tinggi menaikan tingkat 

keberlangsungan  

3. Daerah pemasaran tidak hanya satu 

daerah saja melainkan ke beberapa 

daerah 
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2. Tirta Gagah 

Muhadzib 

(2018) 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan 

Industri Gitar di 

Kecamatan Baki 

Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2017 

1. Mengkaji potensi bahan 

baku, modal dan tenaga 

kerja serta daya saing 

pemasaran usaha 

industri gitar di 

Kecamatan Baki. 

2. Mengkaji strategi yang 

tepat untuk 

pengembangan usaha 

industri Gitar di 

Kecamatan Baki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survei 1. Bahan baku, modal dan tenaga kerja 

industri gitar di Kecamatan Baki 

mudah didapat dan mudah di 

pasarkan. 

2. Strategi pengembangan industri 

gitar di Kecamatan Baki 

menggunakan analisis SWOT yaitu 

dengan memanfaatkan peluang yang 

ada. 
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3.  Tuwuhati Nico 

Prasetyo  

Keberlangsungan 

Industri Batu Bata di 

Kecamatan 

Mojolaban 

1. Mengetahui faktor 

produksi yang paling 

berpengaruh 

terhadap 

keberlangsungan 

industri batu bata di 

Kecamatan 

Mojolaban 

2. Mengkaji strategi yang 

tepat untuk 

mempertahankan industri 

batu bata 

 

 Survei   
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Neni Novianti (2012) dalam penelitian skripsinya Keberlangsungan Usaha 

Industri Mie So'on dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten  dapat disimpulkan sebagai berikut : 

- Tingkat keberlangsungan usaha industri so’on klasifikasi rendah 64,71% 

sedang 23,53% dan tinggi 11,76% 

- Modal, bahan baku, tenaga kerja dan produksi tinggi menaikan tingkat 

keberlangsungan  

- Daerah pemasaran tidak hanya satu daerah saja melainkan ke beberapa daerah 

 

Tirta Gagah Muhadzib (2018) dalam skripsinya Analisis Potensi dan 

Pengembangan Industri Gitar di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2017 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

- Bahan baku, modal dan tenaga kerja industri gitar di Kecamatan Baki 

mudah didapat dan mudah di pasarkan. 

- Strategi pengembangan industri gitar di Kecamatan Baki menggunakan 

analisis SWOT yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tuwuhati Nico Prasetyo (2019) berbeda 

dengan Neni Novianti (2012) dan Tirta Gagah Muhazib (2018) bedanya sebagai 

berikut : 

- Keberlangsungan industri batu bata dipengaruhi faktor persaingan dan 

faktor lainnya 

- Terdapat masa periode jaya dan periode surut industri  

- Strategi agar industri batu bata tetap bertahan menggunakan strategi 4P 

(Product, Price, Place, Promotion) 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Keberlangsungan industri pada suatu daerah disebabkan oleh beberapa 

faktor, salah satunya ketersediaan faktor-faktor dalam industri yang meliputi: 

bahan baku, modal, tenaga kerja, dan pemasaran serta faktor lain yaitu persaingan 

dengan produk lain. Keberlangsungan suatu industri dapat dilihat juga dari sejarah 

industri tersebut meliputi kapan masa jaya, masa terpuruk dan apa sebab industri 

tersebut terpuruk. Tersedianya bahan baku yang cukup, berkesinambungan dan 

dengan harga yang murah akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas barang 

produksi. Demikian pula halnya industri batu bata di Kecamatan Mojolaban juga 

memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk mendukung kelancaran industri. 

Pengembangan industri batu bata agar tetap bertahan memerlukan beberapa 

strategi yang akan dijadikan langkah dalam pengembangan usaha. Strategi yang 

digunakan yaitu 4P (product, price, place, promotion). 
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

 

              

 

        

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis 2019 

  

 

 

 

 

 

Strategi   

Hasil : 

1. Strategi 

2. Peta Asal 

Bahan 

Baku 

3. Peta Lokasi 

Pemasaran  

Keberlangsungan 

Industri   

1. Faktor 

Industri 

2. Masa Jaya 

dan Surut 

Industri 
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1.7 Batasan Operasional 

 

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-

sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam, dan penduduk serta mempelajari 

corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-

unsur bumi dalam ruang dan waktu. (Bintarto, 1977) 

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, 

mengurai, serta membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 

menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya. 

Keberlangsungan merupakan suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu 

usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan suatu proses berlangsungnya usaha 

baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga 

keberlangsungan usaha dan pengembangan usaha agar tetap eksis atau bertahan.  

Industri adalah kesibukan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, bahan 1/2 jadi atau barang jadi jadi barang dengan nilai plus atau barang 

jadi jadi jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk 

kesibukan rancang bangun dan perekayasaan industri. (UU RI No. 5 Tahun 1984) 

Batu bata adalah salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. 

Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bata)  

Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih 

lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli 

atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-

barang modal. 

Bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, 

bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. (Hanggana 2006:11) 

Tenaga Kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam 

maupun di luar hubungan kerja,guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. (Peraturan Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, 2017) 
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Pemasaran adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting 

yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain. (Boyd,dkk 2000:4) 

 


