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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan berusaha menjadi 

negara yang maju, dengan ragam budaya dan bahasa serta dengan kekayaan yang 

Indonesia miliki, dapat berpeluang untuk bersaing dengan negara-negara yang 

sudah maju. Apalagi Indonesia memiliki warga negara yang cukup banyak dan 

berada diberbagai daerah yang tersebar dari sabang hingga merauke. Dengan 

banyaknya warga negara yang ada Indonesia masih kesulitan dengan 

perekonomiannya, kurangnya lapangan pekerjaan dan SDM yang belum bisa 

bersaing menjadikan ekonomi yang masih lemah. Krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia saat ini telah banyak mendorong pengusaha-pengusaha kecildan 

menengah untuk lebih kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pada saat ini 

banyak pemberdayaan industri oleh para pengsaha, salah satunya usaha industri 

yang berkembang adalah dibidang kerajinan sepatu dan tas kulit.  

Menurut Lindhawati Erny (2008:15) Industri kecil dan industri rumah 

tangga merupakan bentuk perekonomian rakyat Indonesia, apabila dikelola dan 

dikembangkan dengan baik, maka dapat membantu mengembangkan 

perekonomian di Indonesia.Industri merupakan usaha untuk memproduksi barang-

barang jadi, dari bahan baku atau bahan mentah yang melalui proses penggarapan 

dalam jumlah besar, sehingga barang-barang ini dapat diperoleh dengan harga 

satuan serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Panca 

Kurniasih,2011). Industri kerajinan merupakan jenis industri yang berkembang 

pesat di Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena setiap industri kerajinan 

memiliki hasil yang menarik dengan berbagai keunggulan yang dapat dilihat dari 

kreativitas dan inovasinya, sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki 

daya saing tinggi dengan mengutamakan trend pasar yang sedang berkembang. 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian memiliki dasar 

pertimbangan bahwa pembangunan nasional dibidang ekonomi dilaksanakan alam 

rangk menciptkan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri 

yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan 

kemampuan sumber daya yang tangguh, pembangunan industri yang maju 

diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, berdaya saing 

dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong 

perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada 

kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan 

kepentingan nasional. 

Industri merupakan suatu usaha pegelolaan bahan mentah atau barang 

setengah jadi menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah untuk memperoleh 

keuntungan (Arnold et al., 2020). Industri adalah suatu usaha guna memproduksi 

barang jadi melalui proses produksi penggaraoan di dalam jumlah yang besar, 

sehingga barang produksi dapat diperoleh dengan harga yang rendah namun dengan 

kualitas yang setinggi-tingginya. Produksi merupakan keseluruhan proses dan 

operasi yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dapat disimpulkan 

bahwa produksi adalah sebagian kegiatan yang mentransformasikan masukan 

(input) menjadi keluaran (output), tercakup semua kegiatan yang menghasilkan 

atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa serta kegiatan-kegiatan lain yang 

mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk ( Barry Render dan 

Jay Holzer, 2008). Input produksi dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, 

modal dan informasi. Sedangkan output produksi merupakan produk yang 

dihasilkan seperti limbah, informasi dan sebagainya. 

Usaha kulit adalah sebuah usaha yang menggunakan bahan dasar kulit 

hewan yang menghasilkan bermacam produk seperti sepatu kulit, tas kulit, ikan 

pinggang kulit dan dompet kulit. Usaha kulit adalah usaha yang dibuat dalam 

jumlah besar dengan maksud diperdagangkan. Biasanya bahan baku dan model, 
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ukuran yang dipakai adalah ukuran standar yang dipakai oleh beberapa orang yang 

mempunyai ukuran yang sama atau hampir sama.  

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah mendorong timbulnya 

berbagai pengusaha mikro. Industri mikro dan industri rumah tangga adalah 

termasuk bentuk perekonomian rakyat Indonesia yang apabila dikelola dengan 

baik, dapat membantu memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan 

Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, 

apabila sudah terpenuhi maka akan timbul kebutuhan lainnya. Hal ini dapat dilihat 

melalui maraknya pertumbuhan industri kecil rumah tangga yang bergerak 

diberbagai bidang. Sebagai salah satu bentuk usaha perseorangan dan termasuk 

dalam jenis usaha industri, home industri kulit merupakan salah satu pilihan usaha 

bagi masyarakat yang tidak memiliki modal besar yang nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan penghasilan masyarakat dan pendapatan keluarga. 

Jalan Sawo, teletak di Kelurahan Selosari Kabupaten Magetan yang 

merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai 

pengrajin kulit. Salah satu daya tarik dan keunggulan kerajinan kulit di Magetan 

yaitu pada proses produksi. Proses produksi kerajinan kulit masih menggunakan 

cara tradisional atay lebih dikenal dengan istilah handmade. Banyak konsumen 

yang tertarik karena hal tersebut, karena kualitas produk tidak kalah dengan produk 

jenis lainnya. Di daerah ini merupakan tempat usaha produksi kulit yakni 

memproduksi sepatu kulit, tas kulit, dompet kulit dan sandal kulit. Produk yang 

sering diminati oleh konsumen adalah sepatu dan tas kulitnya. Pandemi covid-19 

yang melanda Indonesia pada bulan Maret 2020 hampir saja membuat rugi pemilik 

home industri kulit di Magetan. Hal ini berimbas pada suplai kerajinan kulit di 

berbagai pasaran. Sebagian produksi tidak beroperasi dengan baik sehingga 

produksi kerajinan kulit jauh lebih sedikit dibanding dengan produksi sebelum 

adanya covid-19. Sehingga menjadikan penjualan juga mengalami penurunan, hal 

ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh berkurang. Para pengusaha dan 
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pengrajin kulit berjuang bersama-sama memulai produksi dan semangat untuk 

bangkit menghadapi pandemi covid-19.  

Istilah ‘kerajinan’ berasal dari jaman kolonial di Indonesia. Menurut Efendi 

dalam Suharto (2001), orang Belanda menyebut ‘kerajinan’ dengan menggunakan 

kata ‘handycraft’ (Inggris) dengan istilah Belanda ‘kunstnijverheid’ atau seni 

‘kerajinan’. Sedangkan ‘craft’ dri handycraft (Inggris).Seni kerajinan tergolong 

seni pakai yang dihubungkan dengan sifat-sifat seperti kegunaan dan fungsi praktis 

berkaitan dengan bentuk atau seni diciptakan hanya sebagai pelengkap keindahan 

dari sebuah bentuk tertentu (Gie, 1976).  

Pemerintah kabupaten Magetan sangat memberikan dukungan terhadap 

potensi industri kerajinan kulit di sentra kulit yang berada di Jl. Sawo yang 

merupakan produk kulit unggulan yang ada di Magetan. Dengan berbagai 

dukungan yang ada dari berbagai dinas dimulai dari penyediaan fasilitas berupa 

peralatan produksi, pendanaan atau modal, tempat untuk pemasaran dan promosi, 

serta bantuan tenaga kerja. Inti dari ini pemerintah Kabupaten Magetan memiliki 

peran yang sangat dominan sebagai penggerak utama industri yang sesuai dengan 

peraturan yang dirancang oleh pemerintah pusat, bertujuan untuk memudahkan 

pemanfaatan potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan, dapat diperoleh fakta bahwa 

home industri kulit di Jalan Sawo Magetan memiliki berbagai keunggulan, dilihat 

dari proses produksinya yang masih menggunakan handmade untuk mendapatkan 

hasil yang lebih berkualitas. Selain itu pemilik home industri kulit mengelola 

usahanya dengan sangat baik sehingga dapat survive walaupun dalam kondisi 

pandemi covid-19. Meskipun home industri kulit memiliki keunggulan dan bisa 

survive pada masa pandemi in masih banyak permasalahan yang muncul. 

Permasalahan yang muncul adalah mengenai kelangsungan produksi, karena jika 

suatu usaha itu ingin maju dan berkembang maka produksi harus tetap berlangsung 

atau berjalan.  
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Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

setiap pengrajin yang ada di Indonesia dalam menjaga kelangsungan produksi dan 

mengetahui cara mempertahankan penjualannya dalam kondisi pandemi ini agar 

supaya bertahan dan terus berkembang dalam persaingan pasar bebas. Sejumlah 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

proses pengelolaan produksi yang telah dijalani oleh sebuah Home Industri Kulit 

pada masa pandemi. 

Usaha home industri disebut dengan penjualan dengan kegiatan jual beli 

barang jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk melakukan kegiatan 

sebagai perantara dari kegiatan jual beli. Home industri termasuk sektor informal 

yang dituntut untuk terus berkembang dan memiliki daya adaptasi tinggi secara 

tepat termasuk pada masa pandemi yang telah mewabah di segala penjuru dunia, 

dimana sektor perekonomian mengalami penurunan termasuk di Indonesia. 

Pendapatan penjual akan dipengaruhi oleh faktor lama usaha dikarenakan usaha 

yang telah berdiri lama akan banyak memiliki pelanggan yang sudah kenal 

dibandingkan dengan usaha yang baru saja berdiri. Dengan adanya pandemi ini 

semua usaha industri harus memiliki inovasi baru dalam menjaga kelangsungan 

produksi serta penjualannya, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

bagaimana kelangsungan produksi home industri sepatu dan tas kulit di Kabupaten 

Magetan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dapat 

dituangkan dalam penelitian ini yaitu:Bagaimanakelangsungan produksi di Home 

Industri Sepatu dan Tas Kulit di Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:Mendeskripsikan kelangsungan produksi di Home Industri Sepatu 

dan Tas Kulit di Magetan 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia usaha khususnya 

dalam bidang industri kulit. 

2. Secara Praktis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara praktis: 

a. Manfaat Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang untuk 

mengembangkan dan membina sektor informal, khususnya home industri 

sepatu dan tas kulit yang berada di Jl. Sawo Kabupaten Magetan. Dari 

tempat ini dapat dikembangkan menjadi suatu lokasi kegiatan 

perekonomian yang berada di dalam masyarakat yang dapat meningkatkan 

pendapatan perkapita masyarakat. Sehingga dari tempat ini dapat 

memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di daerah dan dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan. 

b. Manfaat Bagi Masyarakat 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi peningkatan taraf hidup 

masyarakat golongan ekonomi lemah yang belum memiliki kesempatan 

kerja serta dapat membangkitkan jiwa berwirausaha kepada masyarakat 

sekitar agar dapat meniru usaha home industri tersebut. Dikarenakan jika 

semakin banyak home industri berkembang maka taraf hidup masyarakat 

mengalami peningkatan baik secara pendatan maupun kesejahteraannya. 

c. Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya mengenai 

kelangsungan produksi home industri sepatu dan tas kulit di Kabupaten 

Magetan. 


