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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  belakang 

Sektor industri masih memberikan kontribusi terbesar pada struktur produk 

domestik bruto (PDB) nasional tahun 2020 dengan mencapai 19,87 persen. Guna 

menjaga kinerja sektor industri, pemerintah berkomitmen untuk memberikan 

stimulus atau insentif yang dibutuhkan saat ini (Kementerian Perindustrian RI). 

Sektor industri logam dasar tumbuh 2,76 persen. Kinerja positif ini karena 

peningkatan kapasitas produksi besi-baja di Sulawesi Tengah. Selain itu, 

peningkatan ekspor logam dasar, di antaranya komoditas ferro alloy nickel dan 

stainless steel. 

Sektor dominan penyumbang struktur ekonomi Jawa Tengah selama ini 

adalah sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Selama ini tidak kurang 

dari 30 persen ekonomi Jawa Tengah disumbang oleh sektor industri pengolahan. 

Jawa Tengah saat ini menjadi wilayah seksi yang dilirik investor. Sejumlah 

kawasan industri baru bermunculan untuk mengatrol pertumbuhan ekonomi di 

wilayah ini (Kukrit Suryo Wicaksono). 

Secara administratif Kabupaten Klaten berada diantara Propinsi DIY, 

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Klaten meliput daerah 

seluas 655,56 km2, terdiri dari 26 wilayah kecamatan, 391 wilayah desa, dan 10 

kelurahan. Batas administrasi Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: Timur 

(Kabupaten Sukoharjo, Selatan dan Barat (Propinsi DIY) dan Utara (Kabupaten 

Boyolali). Kota Klaten mempunyai peran yang strategis karena berbatasan 

langsung dengan provinsi DIY dan berbatasan dengan wilayah kabupaten 

sukoharjo yang mejadi persimpangan jalur transportasi regional dan menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi, aktifitas serta pertumbuhan fisik kota kabupaten Klaten 

melaju pesat. Persaingan semakin ketat terjadi didalam dunia bisnis khususnya 

pada produk logam karena produk ini merupakan produk yang banyak dibutuhkan 

oleh masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Usaha pengecoran telah lama 

dikenal di Indonesia karena merupakan budaya turun menurun. Industri tersebut 

berkembang pesat terutama di pulau Jawa, salah satunya di kecamatan Ceper. 
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Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku 
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2019 (Persen) 

 

Sumber : BPS Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2017-2019 

Berdasarkan data PDRD sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap 

PDRB Kabupaten Klaten tahun 2019 sektor Industri Pengolahan sebesar 37,00%. 

Kecamatan Ceper merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten yang 

memiliki 18 desa. Pada Kecamatan Ceper menjadi pusat industri pengecoran 

logam yang berdiri sejak tahun 1935. Hal tersebut menjadiakan sektor industri 

pengecoran logam sebagai penyumbang pendapatan desa dan menjadi mata 

pencaharian utama bagi warga desa tersebut. Oleh sebab itu penulis berminat 

untuk melakukan penelitian industri Pengecoran Logam di Kecamatan Ceper 

dimana industri ini sudah ada sejak tahun 1935 dan masih bertahan sampai 

sekarang. 

  

No. Lapangan Usaha 2017 2018 2019 
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11,36  11,04 10,57 
2 Pertambangan dan Penggalian 3,25  3,18 3,13 
3 Industri Pengolahan 36,42  36,80 37,00 
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,15  0,15 0,15 
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0,04  0,04 0,04 

6 Konstruksi 6,13  6,31 6,41 
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 
16,48  16,22 16,16 

8 Transportasi dan Pergudangan 2,02  1,97 1,96 
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,45  3,47 3,53 

10 Informasi dan Komunikasi 3,28  3,38 3,57 
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,44  3,41 3,32 
12 Real Estate 1,30  1,29 1,28 
13 Jasa Perusahaan 0,34  0,34 0,35 
14 Administrasi pemerintahan,pertahanan dan 

jaminan sosial wajib 
2,47  2,39 2,28 

15 Jasa Pendidikan 6,96  7,05 7,24 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,20  1,22 1,24 
17 Jasa lainnya 1,71  1,74 1,77 
 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 



3 
 

Tabel 1.2 Jumlah Industri Pengecoran Logam diKecamatan Ceper Tahun 2019. 

No  
Kelurahan 

Jumlah Industri Pengecoran Logam 

Industri Besar Industri sedang Industri kecil

1 CEPER  10 23 
2 CETAN    
3 DLIMAS 2 1 2 
4 JAMBU KIDUL   3 
5 JAMBU KULON 2  2 
6 JOMBOR    
7 KAJEN    
8 KLEPU 4 25  
9 KUJON  1  
10 KUNCEN   1 
11 KURUNG 1 1 1 
12 MEGER   2 
13 MLESE   1 
14 NGAWONGGO  13 55 
15 PASUNGAN    
16 POKAK    
17 SREBEGAN    
18 TEGALREJO 2 17 54 
 TOTAL 11 58 144 
Sumber : Data Perindustrian Disperinaker Kabupaten Klaten Tahun 2019. 

Berdasarkan data jumlah industri pengecoran logam dikecamatan ceper 

tahun 2019 keberadaan industri pengecoran logam paling banyak berada 

dikelurahan Tegalrejo dan dikelurahan Ngawonggo. Dari tahun-ketahun industri 

pengecoran logam mengalami penurunan dikarenakan susahnya bahan baku serta 

tidak ada kesesuaian antara harga jual dan biaya produksi mengakibatkan 

tutupnya beberapa perusahaan pengecoran logam. Dan Setiap perusahaan 

pengecoran logam memiliki pasar tersendiri sehingga ada beberapa perusahaan 

yang masih bisa bertahan sampai sekarang (Anas Yusuf Mahmudi, 2004). Sektor 

ekonomi mengalami dampak serius akibat adanya pendemi Covid-19 ini banyak 

industri pengecoran yang berdampak terhadap aktivitas produksinya. 

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan diatas penulis tertarik melakukan 

penelitian untuk membantu para pengusaha agar dapat terus mempertahankan 

industri Pengecoran logam dengan penelitian berjudul.  
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“KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI PENGECORAN LOGAM DI 

KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN PADA MASA PANDEMI 

COVID-19 TAHUN 2020”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1.  Bagaimana Keberlangsungan Industri Pengecoran Logam di Kecamatan Ceper   

pada masa pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana Strategi pengusaha dalam mempertahankan Industri Pengecoran 

Logam di Kecamatan Ceper? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Analisis Keberlangsungan industri Pengecoran Logam di Kecamatan Ceper pada 

masa pandemi Covid-19. 

2. Analisis Strategi pengusaha dalam mempertahankan Industri Pengecoran Logam 

di Kecamatan Ceper. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.  Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengusaha dan masyarakat sekitar untuk 

dapat mempertahankan industri Pengecoran Logam, sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan di masa mendatang. 

3. Memberikan informasi mengenai strategi yang digunakan oleh para Pengusaha 

dalam mempertahankan kelangsungan industri Pengecoran Logam. 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Geografi Industri 

Sebagai dasar penelitian ini maka perlu dikemukakan landasan teori menurut 

para ahli dan landasan teoritis yang berkaitan dengan variabel penelitian. Geografi 

industri adalah suatu sub bidang kajian dari geografi ekonomi dan berhubungan 

dengan aktifitas manufaktur (perpabrikan) atau aktifitas sekunder (Sumaatmadja, 

2008: 179). Dapat disimpulkan bahwa Geografi industri merupakan cabang dari 

geografi yaitu cabang dari geografi ekonomi, yang mengkaji tentang aktivitas 



5 
 

industri fokusnya untuk mengindentifikasi pola persebaran, penentuan lokasi 

industri dan faktor bahan mentah, tenaga kerja, pasar dan lainnya. 

B. Pengertian Industri 

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 

setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi 

adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga 

dalam bentuk jasa. Sedangkan Industri merupakan kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri Menurut (Undang-Undang No 

5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian). 

1) Jenis-jenis industri berdasarkan badan pusat statistik 

Menurut Badan Pusat Statistik industri dibedakan menjadi 4 yaitu 

antaralain: 

a. 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). 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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 
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pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota 

keluarganya. (Badan Pusat Statistik, 2016). 

2) Industri Dalam ilmu Geografi 

Geografi Industri merupakan penggabungan dua hal berbeda 

namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dari segi 

pengertian Geografi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari segala 

fenomena yang ada dipermukaan bumi serta perbedaan dan persamaan 

gejala permukaan bumi melalui pendekatan kelingkungan, pendekatan 

kewilayahan dan keruangan. sedangkan industri itu sendiri merupakan 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan baku menjadi barang 

yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis. (Bintarto, 1991). 

Jika dua hal yang berbeda ini dikaitkan maka akan terdefinisikan 

bahwa Geografi Industri adalah mempelajari fenomena kegiatan 

perekonomian dalam pengolahan bahan baku menjadi barang sehingga 

memiliki nilai ekonomis yang dilihat dari segi pendekatan kewilayahan, 

keruangan dan ekologis. 

Dimana dalam geografi industri memiliki dua hal yang saling 

terkait yaitu alam dan manusia. Dari alam biasanya dapat diperoleh 

bahan - bahan baku yang menjadi keperluan dari proses kegiatan industri 

serta mendukung dalam pertumbuhan maupun perkembangan suatu 

industri atau bisa dikatakan menjadi faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan suatu industri. Dari manusia biasanya berperan sebagai 

pengelola dan pelaksana suatu industri yang terdiri dari beberapa 

komponen yang penting. Seperti kebijakan pemerintahan, tenaga kerja, 

aktivitas sosial bahkan tranportasi. Dimana dua hal ini saling 

mempengaruhi sehingga dapat memproduksi bahan baku menjadi barang 

jadi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta turut mempengaruhi 

dalam perekonomian. 
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3) Klasifikasi Industri 

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, 

tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. 

Menurut Muhammad Faqih Mukhlisiner, 2010. berdasarkan bahan baku 

yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi: 

a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung 

dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan 

industri hasil kehutanan. 

b. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut 

hasilhasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, 

dan industri kain. 

c. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya 

adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. 

Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. 

4) Pengembangan Industri 

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau 

barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai 

tambah untuk mendapatkan keuntungan. Pengembangan industri adalah 

suatu usaha pengolahan dan merubah barang menjadi produk baru 

sehingga memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dari 

barang sebelumnya. Menurut I Made Sandi, 1983. Tujuan pengembangan 

industri merupakan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara 

bertahap, mengubah struktur perekonomian menjadi lebih baik, serta 

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri. 

B. Produksi 

1) Pengertian Produksi 

Menurut Sofyan Assauri (2008) Produksi didefinisikan sebagai berikut 

yaitu Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah 

kegunaan (utility) sesuatu barang  atau  jasa,  untuk  kegiatan  mana  dibutuhkan  

faktor-faktor  produksi  dalam  ilmu  ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill 

(organization, managerial, dan skills). 
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Sedangkan menurut Murti Sumarti dan Jhon Soeprihanto (1991) 

memberikan pengertian produksi merupakan semua kegiatan dalam menciptakan 

atau menambah kegunaan barang atau jasa, dimana untuk  kegiatan  tersebut  

diperlukan  faktor-faktor  produksi.Produksi  menurut  para  ahli  ekonomi sebagai  

upaya  menciptakan  kekayaan  melalui  eksploitasi  manusia  terhadap  sumber-

sumber kekayaan lingkungan, (Yusuf Qordhowi dalam Didin Hafidhuddin, 1997). 

2) Faktor faktor Produksi 

Produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah 

kegunaan barang atau jasa, dimana untuk  kegiatan  tersebut  diperlukan  faktor-

faktor  produksi. Produksi  menurut  para  ahli  ekonomi sebagai  upaya  

menciptakan  kekayaan  melalui  eksploitasi  manusia  terhadap  sumber-sumber 

kekayaan lingkungan, (Yusuf Qordhowi dalam Didin Hafidhuddin, 1997). 

3) Bahan Mentah 

Bahan mentah adalah bahan baku yang belum mengalami pengolahan 

sehingga belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahan 

baku pada umumnya terdiri dari hasil tambang seperti minyak bumi, bijih besi 

bijih emas, dan sebagainya. Agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia, maka bahan mentah harus diolah/ diproses, (Gunawan Adisaputro dan 

Marwan Asrim, 2010) 

4) Tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara 

garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga 

kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk 

tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku 

di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap 

orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat 

mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun 
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ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di 

atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 

empat jenis, yaitu: 

a. Industri Rumah Tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 

kurang dari empat orang. 

b. Industri Kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 

19 orang. 

c. Industri Sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 

orang. 

d. Industri Besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. 

5) Modal usaha 

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk 

berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan 

sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang 

menambah kekayaan menurut Listyawan Ardi Nugraha (2011:9). Modal dalam 

pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan 

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang 

bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu 

dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan.  

Menurut Bambang Riyanto (1997:19) pengertian modal usaha sebagai 

ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal 

abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal 

abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif. 

Macam-macam Modal: 

a. Modal Sendiri Menurut Mardiyatmo (2008) mengatakan bahwa modal sendiri 

adalah modal yang diperleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri 

terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. 

b. Modal Asing (Pinjaman) Modal asing atau modal pinjaman adalah modal 

yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh 

dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak 
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terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan 

menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak 

manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. 

c. Modal Patungan Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan 

modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. 

Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu 

orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha) (Jackie 

Ambadar, 2010:15). 

6) Sarana transportasi 

Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat 

ke tempat lainnya dalam waktu tertentu untuk mempersingkat waktu. Menurut 

Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari 

suatu tempat ketempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan 

dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan 

sesuatu (barang dan/atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan 

atau tanpa sarana. 

7) Strategi pemasaran 

Strategi pemasaran adalah pemasaran atau marketing mix dicetuskan oleh 

Jerome McCarthy yaitu bagian dari strategi pemasaran yang digunakan untuk 

merincikan empat faktor keputusan pemasaran yang terdiri dari 4P: product, 

place. price, dan promotion. (Assauri, 2011). Assauri menjelaskan bahwa bauran 

pemasaran adalah Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah 

strategi bauran pemasaran yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, 

yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran 

produk pada segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarnya.  

1) Produk Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh suatu perusahaan 

kepada masyarakat untuk digunakan sebagai sarana pemuas kebutuhan. Philip 

Kotler dan Kevin Lane Keller (2016). Ada beberapa hal yang bisa dipasarkan: 

produk fisik, jasa, event, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan ide. Dalam sebuah produk, khususnya produk barang; ada 

beberapa komponen yang mendefinisikan suatu produk dan membedakan 
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produk tersebut dari produk lain yang serupa, yaitu: keragaman, kualitas, fitur, 

desain, merk, kemasan, labeling, dan layanan pelanggan. Manajemen produk 

berarti sebuah perusahaan harus bisa melakukan formulasi komponen dari 

suatu produk yang dapat menghasilkan persepsi nilai yang baik sehingga 

konsumen dapat menerima benefit maksimal dengan harga yang cocok. 

2) Harga Harga adalah apa yang harus diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan 

suatu produk. Harga biasanya mengacu pada jumlah mata uang yang harus 

dibayarkan untuk membeli produk yang diinginkan. Tetapi harga juga bisa 

mengacu pada cost atau biaya yang dibayarkan oleh konsumen dan dapat 

meliputi uang atau waktu dan usaha yang yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

produk (Blythe, 2009). 

3) Tempat Place mengacu pada praktik distribusi produk agar dapat diakses oleh 

konsumen sasarannya. tempat sebagai distribusi secara fisik, yang mencakup 

semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengangkutan 

sejumlah bahan baku atau produk. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2001) 

4) Promosi merupakan aktivitas-aktivitas yang mengkomunikasikan nilai dari 

produk dan membujuk konsumen untuk membelinya. Tetapi dengan 

perkembangan teknologi dan munculnya sosial media, maka dapat dilakukan 

aktivitas yang dapat meningkatkan promosi produk secara digital. (Kotler & 

Armstrong, 2017) Sebagai contoh adalah online and social media marketing, 

yaitu cara pemasaran melalui media internet yang dilakukan untuk 

meningkatkan brand awareness secara langsung dan tidak langsung. 

8) Curahan tenaga kerja 

Curahan tenaga kerja adalah besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai 

dalam menjalankan kegiatan usaha (Soetriono, 2003). Atau dapat juga diartiakan 

proporsi waktu bekerja terhadap total waktu kerja angkatan kerja dan tergantung 

jenis pekerjaan yang di kerjakan. 

9) Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukirno (2000), pendapatan 
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individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam 

perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang 

dimilikinya dan dari sumber lain. Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah 

jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama 

satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan 

usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang 

diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. 

10) Biaya produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu 

barang. Biaya produksi merupakan biaya yang berkaitan dengan pembuatan 

barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut 

sebagai biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. 

Sedangkan biaya non produksi adalah biaya yang berkaitan selain fungsi produksi 

yaitu, pengembangan, distribusi, layanan pelanggan dan administrasi umum. 

Secara umum biaya didefinisikan sebagai sumber daya ekonomis yang 

dikorbankan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, tetapi di dalam suatu 

pengambilan keputusan yang berbeda. Salah satu metode yang dapat digunakan 

sebagai alat pengendalian terhadap biaya produksi yaitu dengan menetapkan biaya 

standar. 

C. Pengecoran Logam 

Pengecoran Logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam 

cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri 

akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan 

yang memiliki rongga cetak (cavity) sesuai dengan bentuk atau desain yang 

diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, 

selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses 

sekunder. Menurut Abdul Rahman, 2018. 

D. Klasifikasi Pengecoran Logam  

Klasifikasi pengecoran berdasarkan umur dari cetakan, ada pengecoran 

dengan cetakan nonpermanen/cetakan sekali pakai yang terbuat dari bahan pasir 

(expendable mold) dan ada pengecoran dengan cetakan permanen atau cetakan 
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yang dipakai berulang-ulang kali yang biasanya dibuat dari logam (permanent 

mold) yang memiliki kegunaan dan keuntungan yang berbeda.  

a. Pengecoran Permanen (Permanent Mold) 

Pengecoran permanen menggunakan cetakan permanen (permanent mold) 

yaitu cetakan yang dapat digunakan berulang-ulang dan biasanya dibuat dari 

logam. Cetakan permanen yang digunakan adalah cetakan logam yang biasanya 

digunakan pada pengecoran logam dengan suhu cair rendah. 

b. Pengecoran Nonpermanen (Expendable Mold) 

Pengecoran nonpermanen (expendable mold) menggunakan cetakan yang 

tidak permanen, hanya dapat digunakan satu kali. Perbedaan antara cetakan 

permanen dengan cetakan non-permanen terletak pada penggunaan bahan 

cetakan dimana cetakan permanen menggunakan logam dan cetakan non-

permanen menggunakan pasir. Pengecoran cetakan pasir memiliki keunggulan 

antara lain mudah dalam pengoperasiannya, biayanya relatif lebih murah dan 

dapat membuat benda dengan ukuran yang besar. Cetakan biasanya dibuat 

dengan memadatkan pasir. Pasir yang dipakai biasanya pasir alam atau pasir 

buatan yang mengandung tanah lempung. Cetakan pasir mudah dibuat dan tidak 

mahal. Pasir yang digunakan kadang-kadang dicampur pengikat khusus, 

misalnya air-kaca, semen, resin furan, resin fenol atau minyak pengering, karena 

penggunaan zat-zat tersebut memperkuat cetakan atau mempermudah operasi 

pembuatan cetakan. Logam yang dapat digunakan pada pengecoran ini adalah 

besi, baja, tembaga, perunggu, kuningan, aluminium ataupun logam paduan. 

E. Covid-19 

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada 

manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran 

pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS) (Sumber: Kemkes)  

Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, 

seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti 

infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) 
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dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan 

sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. 

Berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam 

dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor 

terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius 

akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada 

aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Sri Setyawati dalam penelitian skripsinya Analisis keberlangsungan usaha dan 

keterkaitannya industri mebel di kecamatan klaten kabupaten klaten (2005)  

- Persamaan : Analisa keberlangsungan industri. 

- Perbedaan : Keterkaitan antar industri mebel dengan sektor lainnya. 

Tri Yono dalam penelitian  skripsinya Keberlangsungan usaha industri kerajinan 

tembaga di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tahun 2006 (2006) 

- Persamaan : Keberlangsungan industri dan faktor yang mempengaruhi 

pendapatan. 

- Perbedaan : Faktor yang paling berpengaruh terhadap usaha industri. 

Arum Sari Widiastut dalam penelitian  skripsinya Analisis Keberlangsungan 

Industri Tenun Di Dusun Gamplong Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan 

Kabupaten Sleman (2017) 

- Persamaan : Menganalisis keberlansungan industri dan Mengidentifikasi 

strategi untuk menjaga keberlangsungan industri. 

- Perbedaan : Industri dalam skala industri rumah 

I Putu Bagus Gita Mahendra dalam penelitian  skripsinya Kajian 

Keberlangsungan Industri (Kasus: Industri Kerajinan Bambu Sendari, Kecamatan 

Mlati, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta) (2018)   

- Persamaan : Menganalisis karakteristik pengusaha Industri. 

- Perbedaan : Mengatasi permasalahan dalam strategi keberlangsungan 

industri. 
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Yanuar Akhmad Darmawan dalam penelitian  skripsinya Kajian Analisis 

Keberlangsungan Industri Mebel Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (2018) 

- Persamaan : Mengetahui keberlangsungan industri. 

- Perbedaan : Mengkaji kelebihan dan kelemahan. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil 
1 Sri 

Setyawati, 
2005 

Analisis 
keberlangsungan 
usaha dan 
keterkaitannya 
industri mebel di 
kecamatan klaten 
kabupaten klaten 

1. Mengetahui hubungan 
keberlangsungan industri 
dengan faktor yang 
mempengaruhi. 
2 Mengetahui keterkaitan 
antar industri mebel 
dengan sektor lainnya. 

Survey - Menunjukkan hubungan kenaikan unit 
usaha dan penurunan unit usaha yang 
dipengaruhi faktor-faktor produksi 

- Keterkaitan antar usaha dan sektor lainnya 
yaitu input dan output yang berpengaruh 
terhadap keberlangsungan usaha. 

2 Tri Yono, 
2006 

Keberlangsungan 
usaha industri 
kerajinan tembaga 
di kecamatan 
cepogo kabupaten 
boyolali tahun 
2006 

1. Mengetahui tingkat 
keberlangsungan usaha 
industri kerajinan tembaga 
2. Mengetahui faktor yang 
paling berpengaruh 
terhadap usaha industri 
tembaga 
3. Mempengaruhi faktor 
yang berpengaruh 
terhadap pendapatan, 
besarnya pendapatan dan 
luas jangkauan. 

Sensus - Tingkat keberhasilan usaha industri 
tembaga sebagian besar berada pada tingkat 
sedang yaitu 22 pengrajin. 

- faktor yang berpengaruh terhadap 
keberlangsungan industri kerajinan adalah 
bahan baku, 

- faktor yang dominan terhadap pendapatan 
adalah produksi. Pendapatan sebagian besar 
termasuk rendah sebanyak 19 pengrajin. 
Sebagian besar jangkauan pemasaran 
nasional dengan volume penjualan 4159 per 
bulan. 
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Lanjutan Tabel 1.3. 
No Nama Judul Tujuan Metode Hasil 
3 Arum Sari 

Widiastut, 
2017 

Analisis 
Keberlangsungan 
Industri Tenun Di 
Dusun Gamplong 
Desa 
Sumberrahayu 
Kecamatan 
Moyudan 
Kabupaten 
Sleman 

1. Menganalisis 
keberlansungan 
industri tenun 

2. Mengidentifikasi 
strategi untuk 
menjaga 
keberlangsungan 
industri tenun di 
Dusun Gamplong 
Kabupaten Sleman. 

Metode 
deskriptif 
Kuantitatif  

- Industri tenun di Dusun Gamplong tidak 
berkembang. Sebanyak 4% industri mati, 
60% industri bertahan stabil dan hanya 
sebesar 36% industri yang berkembang. 

- Industri dengan kondisi mati dan stabil rata-
rata adalah industri rumah. Sedangkan 
industri dengan kondisi berkembang rata-
rata adalah industri kecil dan menengah. 

4 I Putu 
Bagus 
Gita 
Mahendra,
2018 

Kajian 
Keberlangsungan 
Industri (Kasus: 
Industri Kerajinan 
Bambu Sendari, 
Kecamatan Mlati, 
Kabupaten 
Sleman, 
D.I.Yogyakarta) 

1. Menganalisis 
karakteristik 
pengusaha Industri 
Kerajinan Bambu di 
Dusun Sendari. 

2. Merumuskan arahan 
strategi dalam 
menangani 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
keberlangsungan 
Industri Kerajinan 
Bambu Sendari. 

Metode 
Kuantitatif 
Dan 
Kualitatif 

- Pengusaha didominasi oleh usia dewasa 
dengan tingkat pendidikan terakhir SMA 
sederajat. Bahan baku yang digunakan 
sebagian besar didatangkan dari luar 
Kabupaten Sleman. Industri didominasi oleh 
industri kecil dan rumah tangga. Produk 
unggulan adalah produk mebel dengan 
cakupan pemasaran nasional dan 
internasional. 

- Mengatasi permasalahan : Strategi 
penguatan dan pengelolaan modal, Strategi 
penyediaan dan pengolahan bahan baku, 
Strategi peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, Strategi perluasan pemasaran, dan 
Strategi pengembangan industri. 
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Lanjutan Tabel 1.3. 
No Nama Judul Tujuan Metode Hasil
5 Yanuar 

Akhmad 
Darmawan
, 2018 

Analisis 
Keberlangsungan 
Industri Mebel Di 
Kecamatan 
Banjarsari Kota 
Surakarta 

1. Kelebihan dan 
kelemahan pengusaha 
mebel kelas menengah 
dan kecil di Kecamatan 
Banjarsari Surakarta. 

2. Mengetahui 
keberlangsungan 
industri mebel kelas 
menengah dan kecil di 
Kecamatan Banjarsari 
Surakarta. 

Statistic 
Deskriptif 

- Kelebihan pada faktor internal yaitu bahan 
mentah kayu jati dan akasia yang dapat 
diperoleh dengan mudah dari daerah 
Jepara, gemolong, Kalijambe, dan Pacitan 
dan kelemahan pada pengusaha mebel di 
Banjarsari berdasarkan indikatornya yang 
berasal dari faktor internal yaitu pada 
modal, tenaga kerja. 

- Keberlangsungan industri mebel kelas 
menengah dan kecil di Kecamatan 
Banjarsari Surakarta. 

6 Alvian 
Dwiarya 
Pratama, 
2020 

Keberlangsungan 
industri 
pengecoran logam 
di Kecamatan 
Ceper kabupaten 
Klaten 

1. Analisis 
keberlangsungan  
industri Pengecoran 
Logam di Kecamatan 
Ceper pada masa 
pandemi Covid-19. 

2. Analisis Strategi 
pengusaha dalam 
mempertahankan 
Industri Pengecoran 
Logam di Kecamatan 
Ceper. 

Survey - Keberlangsungan industri jumlah pekerja 
industri melakukan pemberlakuan kepada 
pekerja untuk masuk bergilir, pada jam 
kerja menjadi 8 jam. jumlah produksi 
mengalami penurunan karena tidak adanya 
pesanan, besaran omset terjual sangat 
sedikit dipengaruhi oleh jumlah produksi 
yang menurun, gaji pegawai pengecoran 
logam mengalami penurunan. 

- Strategi 4P untuk produk yaitu mengikuti 
trend. Tempat strategis di jawa tengah 
memudahkan akses dalam distribusi, harga 
produk sangat variatif, promosi produk 
melalui media online untuk menjangkau. 

Sumber : Penulis , 2021  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kondisi industri Pengecoran Logam saat ini sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti bahan baku, tenaga kerja serta jumlah produksi yang 

berpengaruh terhadap distribusi atau pemasaran dari Pengecoran Logam itu 

sendiri. Masa pandemi covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan industri 

pengecoran logam dan  bagaimana strategi mempertahankan industri pengecoran 

logam tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 
Sumber : Penulis (2020) 
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