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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geografi Industri merupakan dua hal yang berbeda namun saling terkait

satu dengan yang lainnya.Dari segi pengertiannya sendiri geografi adalah

salah satu disiplin ilmu yang mempelajari segala fenomena yang berada

dipermukaan bumi,dengan melalui pendekatan yaitu pendekatan keruangan,

pendekatan ekologi dan pendekatan keruangan.Sedangkan industri adalah

suatu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana

atau peralatan.

Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia,yaitu seperti berbagai

macam tumbuhan,tanah yang subur serta daerah pantai,barang tambang dan

masih banyak lainnya,Dengan berbagai potensi sumber daya alam tersebut

diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan untuk dapat diolah agar dapat

meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.Dari penggunaan kedua hal

tersebut yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia maka akan dapat

berkembang secara selaras dan seimbang.Dengan kemajuan kedua sumber

daya tersebut akan dapat berdampak pada pembangunan nasional di Indonesia.

Sektor industri mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibanding

dengan sektor lainnya,dari hal tersebut maka sektor industri mempunyai

peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian suatu

negara.Melihat sumbangan sektor industri yang tidak kecil pada anggaran

dana di Indonesia maka pemerintah memberikan perhatian dan berusaha

meningkatkan kualitas hasil industri ( Banowati,2012).

Proses perkembangan dan pembangunan industri tidak dapat dilakukan

dengan menanamkan modal yang besar begitu saja, tetapi suatu industri

tumbuh pada suatu daerah disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya

faktor lokasi. Selain lokasi industri tumbuh berkembangnya suatu industri

dapat dipengaruhi oleh faktor produksi.
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Kegiatan industri merupakan suatu aktivitas manusia dalam memanfaatkan

sumber daya yang ada. Hasil dari kegiatan industri ini dapat untuk memenuhi

kebutuhan manusia Sebagai kegiatan industri yang berada di wilayah

perkotaan namun tidak sedikit industri yang berada di wilayah pedesaan,Yaitu

berupa industri kecil dan industri rumah tangga. Industri yang berada di

wilayah pedesaan mempunyai manfaat dalam menampung angkatan kerja

yang ada, seiring dengan bertambahnya penduduk di wilayah pedesaan.

Secara umum masyarakat bekerja untuk memperoleh pendapatan yang

besar agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.Pendapatan tersebut

merupakan suatu hal yang penting dalam bekerja karena sebagai penghargaan

dari hasil pencapaian kita yang berasal dari hasil industri maupun dari pihak

lain yang berupa uang ataupun barang.Pendapatan adalah suatu sumber

penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang

baik secara langsung maupun tidak langsung.(Suroto,2000).

Kecamatan Mojolaban adalah Kecamatan yang berada diwilayah paling

utara dari Kabupaten Sukoharjo.Kecamatan Mojolaban ini sebagian besar

terdiri dari areal perasawahan,selain itu ada berbagai macam industri rumah

tangga yang berada di kecamatan ini seperti industri kain jumputan,industri

kerajinan wayang kertas ,industri kerajinan genteng.Potensi terbesar yang

dimiliki di Kecamatan Mojolaban yaitu dengan adanya industri gamelan

terbesar di dunia.

Industri gamelan di Kecamatan Mojolaban sendiri berdiri sejak tahun

1956,industri ini di rintis pertama kali oleh Reso Wiguno,dibentuk karena

adanya dorongan kebutuhan ekonomi selain itu karena untuk melestarikan

kebudayaan Jawa.Di Kecamatan Mojolaban terdapat dua wilayah yang

berpotensi sebagai industri pengrajin gamelan,tepatnya di dua wilayah yaitu

Desa Wirun dan Desa Laban.Pengrajin gamelan yang terdapat di Kecamatan

Mojolaban berjumlah 21 pengrajin yang terdiri dari 11 pengrajin di Desa

Wirun dan 10 pengrajin di Desa Laban.
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Dalam membuat seperangkat gamelan sendiri menjadi suatu instrumen

yang harmonis harus memerlukan suatu keahlian khusus yang tidak banyak

dimiliki oleh kebanyakan orang.Selain itu dalam pembuatan gamelan ini para

pengrajin gamelan di Kecamatan Mojolaban masih menggunakan teknik

tradisional,dikarenakan dalam pembuatan perangkat alat musik tersebut

memiliki tingkat kesulitan dan ketelitian yang cukup tinggi.

Tahun 2020 adalah tahun yang menjadi masalah berat yang dilalui oleh

pengrajin gamelan di Kecamatan Mojolaban,dengan adanya pandemi Covid-

19 membuat mayoritas kegiatan perekonomian dihentikan.Dari hal tersebut

berpengaruh bagi para pengrajin gamelan dikarenakan dengan adanya

pandemi tersebut berdampak bagi para pengrajin gamelan,sebelum adanya

pandemi covid-19 terjadi para pengrajin gamelan mendapat orderan yang

banyak baik dari wilayah domestik maupun mancanegara wilayah domestik

yang banyak order kerajinan gamelan yaitu Pulau Bali sedangkan untuk

mancanegara pengrajin gamelan mendapat order dari Malaysia,Jepang,New

Zealand,Australia dan Belanda.Dengan adanya pandemi Covid-19 ini para

pengrajin mengalami penurunan omzet.

Selain adanya dampak dari pandemi tersebut yang berpengaruh pada

omzet pengrajin yang mulai menurun,para pengrajin juga dibuat bingung

dikarenakan harga bahan baku yang semakin naik tetapi nilai harga jual

gamelan yang rendah selain itu dengan adanya dampak dari pandemi ini para

pengrajin gamelan yang ada di Kecamatan Mojolaban mengurangi jumlah

pekerjanya dikarenakan sepinya orderan.

Masalah lain yang dihadapi pengrajin gamelan yaitu belum adanya

koperasi sehingga apabila ada orderan yang masuk maka harus langsung

datang ke pengrajin yang dipilih sendiri oleh pembeli sehingga diantara

pengrajin menimbulkan kesenjangan dari hal tersebut maka para pengrajin

berharap agar adanya campur tangan pemerintah untuk mendirikan koperasi

untuk para pengrajin agar para pengrajin semakin giat dalam pelestarian

budaya jawa yang semakin tergerus oleh zaman.
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Dari masalah diatas peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang

adanya dampak covid-19 terhadap kondisi pengrajin gamelan yang berada di

Kecamatan Mojolaban tersebut.Berdasarkan latar belakang diata penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS DAMPAK

COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PENGRAJIN

GAMELAN DI KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN

SUKOHARJO TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah di daerah penelitian

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kondisi sosial ekonomi pengrajin gamelan di

Kecamatan Mojolaban?

2. Bagaimana dampak covid-19 terhadap kondisi sosial ekonomi

pengrajin gamelan yang ada di Kecamatan Mojolaban?

3. Bagaimana strategi pengrajin dalam menghadapi hambatan dimasa

pandemi Covid-19?

1.3Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui karakteristik kondisi sosial ekonomi pengrajin gamelan di

Kecamatan Mojolaban.

2. Mengetahui dampak covid-19 terhadap kondisi sosial ekonomi

pengrajin gamelan yang ada di Kecamatan Mojolaban.

3. Mengetahui strategi pengrajin dalam menghadapi hambatan dimasa

pandemi Covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Penelitan ini berguna untuk sumber pengetahuan dalam bidang

kesenian dan kebudayaan.
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2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan

pengembangan industri gamelan

3. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program

sarjana S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta

4. Menambah pustaka referensi Fakultas Geografi Universitas

Muhammadiyah Surakarta

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1 Geografi

Geografi adalah ilmu pengetahuan yang

dapat ,mendeskripsikan,menerangkan sifat-sifat bumi,menganalisa gejala-gejala

alam dan penduduk serta mempelajari mengenai kehidupan dan berusaha mencari

fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu ( Bintarto,1968).

1.5.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata sosial adalah segala

sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat.Sedangkan ekonomi yaitu ilmu

mengenai asas-asas produksi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dari pengertian diatas maka sosial ekonomi

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat serta juga berhubungan

dengan suatu produksi yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan sosial dan

ekonomi masyarakat yaitu seperti

sandang,pangan,pendidikan,perumahan,kesehatan dan lain-lainnya.Kondisi sosial

ekonomi merupakan posisi seorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan

orang lain dalam makna lingkungan pergaulan,prestasinya serta hak-hak dan

kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya (Soerjono Sukanto,2012).

1.5.1.3 Pengertian Industri
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Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,termasuk jasa industri

( UU No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian).Sektor industri diyakini sebagai

suatu sektor yang dapat memimpin berbagai sektor yang lain dalam sebuah

perekonomian di suatu negara untuk menuju kemajuan.Berbagai produk-produk

industri selalu memiliki ‘dasar tukar’ yang tinggi atau lebih besar dibanding

dengan produk-produk dari sektor lain.Hal ini disebabkan karena sektor industri

memiliki berbagai variasi produk yang beragam sehingga mampu memberi

manfaat marjinal yang tinggi kepada para pemakainya .Pelaku bisnis seperti

produsen,distributor,pedagang ,dan investor lebih suka berkecimpung dalam

bidang industri karena sektor ini memberikan profit keuntungan yang lebih besar.

1.5.1.4 Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri istilah industri sering di identikkan dengan semua

kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.Karena merupakan kegiatan

ekonomi yang sangat luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk

tiap negara atau daerah.Pada umumnya makin maju tingkat perkembangan

perindustrian di suatu negara atau daerah maka makin banyak pula jumlah dan

macam industri dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut.Cara

penggolongan atau pengklasifikasian industri berbeda-beda,Tetapi pada dasarnya

pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan

baku,tenaga kerja,pangsa pasar,modal,atau jenis teknologi yang digunakan.Selain

faktor-faktor tersebut,perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga

turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut,semakin besar dan

kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi maka semakin beragam

jenis industrinya.

Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja menurut BPS

Beradasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan,industri dapat

dibedakan menjadi :
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 Industri Sedang : Yaitu adalah suatu industri yang mempunyai

pekerja sekitar 20-99 orang.

 Industri Rumah Tangga : Yaitu adalah industri kerajinan rumah

tangga yang hanya mempunyai 1-4 pekerja saja.

 Industri Kecil : Yaitu adalah suatu industri yang mempunyai

pekerja 5-19 orang.

 Industri Besar : Yaitu adalah suatu industri yang mempunyai

pekerja 100 orang atau lebih.

1.5.1.5 Gamelan

Menurut Farabi Ferdiyansyah dalam Sidiq (2016) Gamelan berasal dari

kata “nggamel “dalam bahasa Jawa mempunyai arti memukul ataupun

menabuh.Dengan menambahkan akhiran kata “an” ialah “Gamelan” kata kerja

tersebut jadi kata benda,yang merujuk pada seperangkat perlengkapan musik Jawa

dengan bermacam instrumen musik yang diselaraskan membentuk suatu

nada.Perlengkapan musik gamelan mengandung arti sinergi ataupun penyelarasan

serangkaian perlengkapan musik yang dimainkan bersama-sama.

Gamelan Jawa ialah seperangkat instrumen yang digunakan oleh para

penyaji musik serta dinyatakan dalam wujud karawitan.Karawitan berasal dari

sebutan Jawa yang berarti rumit,berbelit-belit,halus serta menawan.Dalam

melantunkannya memakai sistem notasi: warna,suara,ritme dalam bentuk

perpaduan instrumental serta vokal yang harmoni. Instrumen Tersebut ialah salah

satu alat musik tertua di Indonesia,serta pada biasanya gamelan terdiri dari 2 jenis

yaitu slendro serta pelog yang mempunyai inti nada berbeda.Slendro menciptakan

nada minor sebaliknya pelog cenderung mendekati nada-nada dianotis.Dalam

memainkannya tidak kurang 13 perlengkapan musik jadi instrumen yang

dilantunkan untuk membentuk alunan nada yang indah.Gamelan Jawa terdiri dari

Kendang,Rebab,Balungan ( Yang berupa saron,demung,peking serta slenthem)

bonang, kenong,kethok,gambang,gender,siter,kempul,suling,gong serta keprak.
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang dilakukan seseorang

sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau permasalahan pada penalitian ini.

Berikut ini penelitian terdahulu yang dapat dijadikan refrensi penulisan penelitian

ini:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Santoso Wijaya(2020) yang

berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di

Kawasan Pantai Klayar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan Tahun 2020”

yang bertujuan Pertama : Mengkaji karakteristik kondisi sosial ekonomi pedagang

di kawasan pantai klayar.Kedua : Mengkaji dampak sosial maupun ekonomi

pedagang dari adanya wabah covid-19 di tahun 2020. Ketiga : Mengkaji upaya

pedagang menghadapi hambatan-hambatan dalam berdagang terutama masa

pandemi covid-19. Metode penelitian yang dugunakan dalam penelitian ini yaitu

metode survey serta menggunakan metode pengambilan sampel dengan

proporsional sampling sedangkan untuk analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif.Hasil dari penelitian ini yaitu

karakteristik kondisi sosial ekonomi yang berdasarkan umur,tingkat

pendidikan,pendapatan dan pengeluaran.Dampak positif sosial dengan adanya

pandemi covid-19 yaitu kembalinya tradisi dimasyarakat yang hampir punah

berupa,memiliki banyak waktu bersama keluarga di rumah,budaya gotong

royong,sedangkan untuk dampak negatifnya dengan adanya pandemi covid-19 ini

yaitu terjadinya pengangguran.Dampak positif dengan adanya pandemi covid-19

dari segi ekonomi tidak ada sedangkan dampak negatifnya yaitu pendapatan

menurun.Strategi yang dilakukan pedagang untuk menghadapi masalah covid-19

yaitu melakukan pekerjaan sampingan atau pekerjaan sementara.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan

penulis sekarang yaitu terletak pada metode penelitiannya. Penelitian sebelumnya

menggunakan metode survey,sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode

sensus.Selain itu ada perbedaan lain juga terletak pada objek penelitian,peneliti

sebelumnya objek penelitiannya adalah pedagang sedangkan peneliti sekarang

objek penelitiannya adalah pengrajin gamelan.
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Slamet Lestari (2017) yang berjudul

“Analisis Budidaya Tambak Udang Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Di

Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang” yang bertujuan Pertama : Mengetahui

karakteristik demografi ( Umur,Jenis Kelamin,dan Jumlah Tanggungan

Keluarga),Dan karakteristik sosial dan ekonomi (Pendidikan,Pekerjaan dan

Pendapatan Keluarga)penduduk pelaku tambang udang.Kedua : Mengetahui

penyebab fluktuasi pruduksi budidaya tambak udang. Ketiga : Menganalisis

sumbangan pendapatan para pelaku budidaya tambak udang terhadap pendapatan

total keluarga.Penelitian ini dilakukan dengan metode sensus dan di analisis

dengan menggunakan tabel frekuensi serta diperjelas dalam bentuk grafik tingkat

sosial ekonomi pelaku budidaya tambak udang.Hasil dari penelitian ini yaitu

jumlah produksi dan sumbangan pendapatan budidaya tambak udang dipengaruhi

oleh status penggunaan serta luas lahan yang dapat digunakan untuk tambak

udang.Tingkat pendidikan pembudidaya tambak udang mempunyai pengaruh

terhadap jumlah produksi per panen serta berpengaruh pada jumlah sumbangan

pemasukan total keluarga karena dari hasil penelitian ini menunjukkan angka

pendapatan tertinggi dicapai oleh pembudidaya tambak udang yang berpendidikan

tingkat SMA.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu terletak

pada objek penelitiannya,peneliti sebelumnya objek penelitiannya adalah

pembudidaya tambak udang sedangkan peneliti sekarang objek penelitiannya

adalah pengrajin gamelan yang terkena dampak Covid-19.
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Tabel 1.1

Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil
1. Agus Santoso

Wijaya (2020)
Dampak Covid-19 Terhadap
Kondisi Sosial Ekonomi
Pedagang Di Kawasan Pantai
Klayar Kecamatan Donorojo
Kabupaten Pacitan Tahun 2020

1. Mengkaji karakteristik kondisi
sosial ekonomi pedagang di
kawasan pantai klayar.

2. Mengkaji dampak sosial maupun
ekonomi pedagang dari adanya
wabah covid-19 di tahun 2020.

3. Mengkaji upaya pedagang
menghadapi hambatan-hambatan
dalam berdagang terutama masa
pandemi covid-19.

Survey - Karakteristik kondisi
sosial ekonomi yang
berdasarkan
umur,tingkat
pendidikan,pendapatan
dan
pengeluaran.Dampak
positif sosial dengan
adanya pandemi covid-
19 yaitu kembalinya
tradisi masyarakat yang
hampir punah yaitu
adalah memiliki banyak
waktu bersama keluarga
di rumah yaitu adalah
budaya gotong
royong,sedangkan
dampak negatifnya yaitu
adanya pengangguran.

- Dampak positif dengan
adanya pandemi covid-
19 dari segi ekonomi
tidak ada sedangkan
dampak negatifnya yaitu
pendapatan menurun.
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil

- Strategi yang dilakukan
pedagang untuk
menghadapi masalah
covid-19 yaitu
melakukan pekerjaan
sampingan.

2. Slamet Lestari
(2018)

Analisis Budidaya Tambak
Udang Terhadap Kondisi
Sosial Ekonomi Di Kecamatan
Sluke Kabupaten Rembang

1. Mengetahui karakteristik
demografi (umur,jenis
kelamin,status kawin dan jumlah
tanggungan keluarga) pelaku
budidaya udang.

2. Mengetahui penyebab fluktuasi
produksi budidaya tambak udang.

3. Menganalisis sumbangan
pendapatan para pelaku budidaya
tambak udang terhadap
pendapatan total keluarga.

Survey 1. Pendapatan budidaya
tambak udang
dipengaruhi oleh status
penggunaan lahan dan
luas lahan

2. Tingkat Pendidikan
pembudidaya tambak
udang berpengaruh
terhadap jumlah produksi
serta berpengaruh juga
pada jumlah sumbangan
pendapatan total
keluarga.

3. Pembudidaya tambak
udang yang
berpendidikan SMA
mempunyai pendapatan
tertinggi.
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil
3. Muhammad

Royyana
(2021)

Analisis Dampak Covid-19
Terhadap Kondisi Sosial
Ekonomi Pengrajin Gamelan
Di Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021

1. Mengetahui karakteristik kondisi
sosial ekonomi pengrajin
gamelan di Kecamatan
Mojolaban.

2. Mengetahui dampak covid-19
terhadap kondisi sosial ekonomi
pengrajin gamelan di Kecamatan
Mojolaban.

3. Mengetahui strategi yang
dilakukan pengrajin untuk
mengatasi hambatan di masa
pandemi covid-19.

Sensus  Karakteristik sosial
ekonomi meliputi jenis
kelamin,tingkat
pendidikan,pendapatan
dan pengeluaran

 Dampak positif sosial
yaitu adanya rasa
gotong royong dengan
tetangga serta
kembalinya tradisi
masyarakat yang
hampir punah.untuk
dampak negatifnya
yaitu
pengangguran.Dampak
positif dari segi
ekonomi dari adanya
covid-19 ini tidak ada
sedangkan untuk
dampak negatifnya
yaitu pendapatan
pengrajin gamelan
menurun.

 Strategi yang
dilakukan para
pengrajin yaitu
melakukan pekerjaan
sampingan.

Sumber: Peneliti,2021
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1.6 Kerangka Penelitian

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian diatas menjelaskan bahwa pengrajin gamelan yang

ada di Kecamatan Mojolaban menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

sekitarnya.Sehingga menjadi sumber utama penghasilan masyarakat

tersebut.Adanya pandemi covid-19 ini membawa pengaruh terhadap pengrajin

gamelan di Kecamatan Mojolaban mulai dari orderan yang sepi dan bahan baku

produksi yang mahal.Selain itu adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan

adanya dampak sosial dan dampak ekonomi bagi pengrajin gamelan,untuk

dampak sosialnya yaitu banyaknya pengangguran dikarenakan banyaknya

pengrajin sudah tidak berproduksi lagi,sedangkan untuk dampak ekonominya

yaitu pendapatan pengrajin menurun drastis

Pengrajin Gamelan Di
Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo

Perekonomian
Masyarakat

Pandemi
Covid-19

Dampak

EkonomiSosial

Sumber: Penulis, 2021



14

1.7 Batasan Operasional

 Analisis yaitu adalah proses pemecahan atau penguraian suatu masalah

menjadi sebuah komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk

dipahami (Kamus Besar Bahasa Indonesia.

 Pengrajin adalah seseorang yang pekerjaannya membuat suatu barang

kerajinan(Kamus Besar Bahasa Indonesia).

 Gamelan adalah seperangkat alat musik jawa yang terdiri atas

gambang,gong,kempul,bonang,gendang dan sebagainya(Kamus Besar

Bahasa Indonesia).

 Dampak adalah suatu aktivitas yang memiliki pengaruh dan bersifat

positif maupun negatif yang menimbulkan suatu perubahan baru(Waralah

Cristo,2008).

 Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan

dalam bentuk arus masuk ataupun penambahan aset atau suatu penurunan

kewajiban yang berakibat pada peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari

peran penanam modal (Sodikin dan Riyono,2014). .

 Proses Produksi adalah proses diartikan sebagai suatu cara,metode dan

teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga

kerja,mesin,bahan,dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil

(Assauri,1955).

 Wawancara adalah suatu komunikasi verbal yang bertujuan untuk

memperoleh informasi (Moh Pambudu Tika,2005).

 Responden adalah orang yang menjawab sebuah pertanyaan untuk

kepentingan sebuah penelitian (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

 Covid-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh jenis Coronavirus baru

yaitu Sars-CoV-2 penyakit ini menyerang pernapasan dan sangat menular

yaitu dapat menular melalui udara ketika bersin dan batuk.(Yunar

N.D,2020).

 Ilmu Sosial adalah bidang keilmuan yang mempelajari manusia di

masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat

( Astawa,2017).
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 Ilmu Ekonomi merupakan sesuatu usaha manusia dalam penuhi kebutuhan

hidup untuk menggapai kemakmuran yang diharapkan. Dengan pemakaian

sumber energi produksi yang sifatnya sangat jarang ataupun terbatas

tersebut (Hamid Hassan,2013).

 Industri adalah kegiatan mengolah barang dengan menggunakan sarana

atau peralatan(Kamus Besar Bahasa Indonesia).

 Klasifikasi adalah suatu penyusunan bersistem dalam kelompok menurut

kaidah yang ditetapkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).


	1.Penelitan ini berguna untuk sumber pengetahuan dal
	2.Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah 
	3.Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesa
	4.Menambah pustaka referensi Fakultas Geografi Unive
	Geografi adalah ilmu pengetahuan yang dapat ,mende
	Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi ya
	 Industri Sedang : Yaitu adalah suatu industri yan
	Industri Rumah Tangga : Yaitu adalah industri kera
	Industri Kecil : Yaitu adalah suatu industri yang 
	Industri Besar : Yaitu adalah suatu industri yang 


