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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Arah pembangunan ekonomi di Indonesia adalah berusaha menciptakan 

struktur ekonomi yang seimbang yaitu adanya kemampuan dan kekuatan industri  

yang maju, didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. 

Terciptanya kondisi ini menuntut kerja keras dari pemerintah dan rakyat. 

Sektor industri merupakan sektor yang mendapat perhatian dalam setiap 

pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang. Demikian juga di 

Indonesia, sektor industri selalu dijadikan titik berat pembangunan ekonomi 

Indonesia di dalam GBHN juga menempatkan sektor industri pada urutan 

pertama. Pembangunan sektor industri diarahkan pada peningkatan kemajuan dan 

kemandirian perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat, memperkokoh 

struktur ekonomi nasional dan mendorong pengembangan wilayah dan juga 

pemerataan hasil-hasil pembangunan.  

Industri rumah tangga sebagai “industri kecil” di pedesaan dapat 

dianggap sebagai respon terhadap berbagai perubahan struktur ekonomi pedesaan. 

Pada saat penyempitan lahan terjadi di mana-mana dan kesempatan kerja semakin 

terbatas, industri rumah tangga kemudian memberikan alternatif pekerjaan dan 

pendapatan sebagai tambahan yang diperoleh dari sektor pertanian (Dahroni, 

1997). 

Industri pedesaan diusahakan oleh masyarakat pedesaan dan pada 

umumnya dengan metode produksi yang lebih banyak menggunakan tenaga 

manusia di daerah setempat. Karena industri pedesaan menggunakan tenaga 

manusia di daerah setempat dan menggunakan cara dan teknologi tradisional, 

maka pengembangan industri di pedesaan biasanya lambat.  

Dewasa ini industri pedesaan memainkan peranan yang semakin penting 

dalam ekonomi pedesaan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya orang-orang 

yang tinggal di lingkungan pedesaan yang menyandarkan hidup mereka pada 

sekotr industri. Meskipun demikian, belum banyak perhatian yang dicurahkan 
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secara khusus kepada sektor  industri. Pengembangan industri kecil ini juga akan 

menjadi sarana meratakan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi 

untuk daerah yang terbelakang. Verkoren (1992 dalam Sumodiningrat 1983) 

mengatakan pembagian pengembangan industri kecil di pedesaan dibagi dalam 

dua kategori, yaitu: 

1.   Program industri dengan penekanan pada pemerataan.  

1. Program industri dengan penekanan pada pertumbuhan.  

Salah satu usaha pemerintah untuk menambah lapangan pekerjaan adalah 

meningkatkan usaha di bidang industri kecil di daerah pedesaan, baik secara 

sektoral maupun inter sektoral. Hal ini dilakukan karena hadirnya industri di 

pedesaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyumbangkan 

peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu pemerintah mempunyai 

alasan yang cukup kuat mengapa industri kecil tetap dipertahankan. Alasan-alasan 

tersebut adalah :  

1. Industri kecil memperkuat kedudukan pengusaha nasional yang mudah 

bergerak di bidang ini dan merupakan modal bagi pembangunan yang 

mendasarkan pada sumber bahan pertanian dan bahan lokal lainnya yang 

hasilnya dapat dijual ke pasaran dalam negeri.  

2. Industri kecil membutuhkan modal yang relatif kecil sehingga 

memudahkan pengusaha sederhana untuk mendirikan pabrik kecil-kecilan, 

oleh karena itu tidak tergantung dan tidak memberi beban pada impor serta 

bantuan luar negeri.  

3. Industri kecil umumnya mengkhususkan diri pada produksi barang-barang 

konsumsi yang berarti melepaskan sebagian impor dan menghemat devisa, 

serta di samping itu banyak menyerap tenaga kerja (Dawam Rahardjo, 

1984). 

Industri yang berkembang di daerah pedesaan pada umumnya industri 

kecil yang bersifat tradisional baik teknologinya, permodalan, manajemen dan 

pemasarannya. Dengan sifat yang tradisional itu sebetulnya memberi keuntungan 

bagi masyarakat di pedesaan karena untuk memasuki atau berusaha di bidang 

industri kecil ini tidak memerlukan pendidikan yang tinggi atau modal yang besar 

dengan tekhnologi yang canggih. 
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Industri kecil yang sebagian besar berada di daerah pedesaan dapat 

memegang peranan penting sekali bagi pembangunan ekonomi pedesaan dan 

usaha pemerataan antara lain :  

1. Industri kecil memberikan lapangan kerja pada penduduk pedesaan yang 

umumnya tidak bekerja secara utuh.  

2.  Industri kecil memberikan tambahan pendapatan tidak saja bagi pekerja 

atau kepala keluarga, tapi juga bagi anggota keluarga yang lain.  

3. Dalam berbagai hal industri kecil mampu memproduksi barang-barang 

keperluan penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih efisien 

dan lebih murah dibanding industri besar (Mubyarto, 1983).  

Salah satu karakteristik industri pedesaan ialah perkembangan unit usaha 

yang banyak dan tersebar (meluas). Industri tersebut beragam dalam tingkat 

perkembangannya, selain permasalahan yang dihadapi banyak industri pedesaan 

mempunyai potensi yang lebih baik untuk berkembang sehingga menarik untuk 

diteliti.  

Desa Bentangan merupakan salah satu desa sentra industri gerabah, yang 

secara administratif  terletak di kecamatan Wonosari memiliki luas lahan secara 

keseluruhan adalah 153.4727 ha dengan jumlah penduduk sebesar 3259 jiwa, 

yang terdiri dari 1545 jiwa penduduk laki-laki dan 1714 jiwa penduduk 

perempuan (Monografi Kelurahan, 2006). 

 
Tabel 1.1. Penggunaan Lahan Desa Bentangan 2006. 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 

1 

2 

3 

4 

Sawah 

Pekarangan / Bangunan 

Perkebunan 

Lain-lain 

118.9380

26.9980

0.0590

7.477

77,50

17,59

0,04

4,87

Jumlah 153.4727 100

Sumber : Monografi Desa Bentangan, 2006. 

 

 Berdasarkan tabel 1.1. di atas dijelaskan bahwa sebagian besar 

penggunaan lahan di desa Bentangan adalah penggunaan lahan untuk sawah yaitu 
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sebesar 77,50 persen, hal ini disebabkan rata-rata penduduk di daerah penelitian 

memiliki mata pencaharian sebagai petani, sedangkan penggunaan lahan yang 

paling sedikit adalah penggunaan lahan untuk perkebunan yaitu hanya sebesar 

0,04 persen.  

 
Tabel 1.2. Mata Pencahariaan Penduduk Umur 10 Tahun Keatas di Desa 

Bentangan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 
 (Jiwa) 

% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

PNS 
TNI / POLRI 
Swasta 
Pedagang 
Industri  
Petani 
Pertukangan 
Buruh Tani 
Pensiunan 
Pemulung 
Jasa 

  46 
  11 
512 
202 
98 
453 
173 
100 
   46 
   46 
   11 

2,71 
0,65 
30,15 
11,90 
5,77 
26,68 
10,19 
5,89 
2,71 
2,71 
0,65 

Jumlah 1698 100 

Sumber : Monografi Desa Bentangan, 2006 
  

Dari tabel 1.2. diatas, mata pencaharian penduduk umur 10 tahun keatas 

bekerja disektor swasta, dengan presentase sebesar 30,15 persen, petani sebesar 

26,68 persen, pedagang sebesar 11,90  persen, industri sebesar 5,77 persen, 

pertukangan sebesar 10,19 persen, buruh tani sebesar 5,89 persen, PNS sebesar 

2,71 persen, pesiunan sebesar 2,71 persen pemulung sebesar 2,71 persen, 

TNI/POLRI sebesar 0,65 persen dan jasa sebesar 0,65 persen.  

Jika dilihat dari perkembangan industri gerabah di daerah penelitian, 

industri ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya 

mengenai perkembangan industri gerabah di daerah penelitian dapat dilihat dalam 

tabel 1.3. sebagai berikut : 
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Tabel 1.3. Jumlah Industri Gerabah yang ada di Desa Bentangan dirinci  

                   per  dukuh dari tahun 2002 - 2006 

No Nama Dukuh
Jumlah Industri 

2002 2003 2004 2005 2006 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bentangan 
Bendungan 
Gonayan 
Jetis 
Kajen 
Karang 
Suruh Lor 
Suruh Kidul 
Sambirejo 

83 
20 
- 
- 

13 
- 
- 
- 
- 

67 
17 
- 
- 

11 
- 
- 
- 
- 

50 
12 
- 
- 
6 
- 
- 
- 
- 

39 
8 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 

31 
7 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 

Jumlah 116 95 68 52 40 
Sumber : Monografi Desa Bentangan, 2006 

 

Dari tabel 1.3. diatas dapat kita lihat bahwa industri gerabah yang ada di 

Desa Bentangan hanya ada di tiga dukuh yaitu Dukuh Bentangan, Dukuh 

Bendungan dan Dukuh Kajen.. Desa Bentangan Kecamatan Wonosari merupakan 

daerah yang sudah dikenal masyarakat luas sebagai desa tempat kerajinan gerabah 

baik dilakukan secara turun temurun maupun usaha yang diawali dari diri sendiri. 

Dalam lima tahun terakhir industri gerabah yang ada di Desa Bentangan dilihat 

dari jumlah pengusaha semakin berkurang atau keberadaan industri ini sekarang 

mengalami kemunduran karena banyak para pengusaha yang sudah tidak 

melanjutkan usaha gerabah ini. Hal itu disebabkan karena bahan bakunya sangat 

sulit didapatkan selain itu teknologi yang digunakan masih tradisional sehingga 

kalah dengan yang menggunakan teknologi modern. Namun demikian keberadaan 

industri gerabah di daerah penelitian masih tetap dapat bertahan sampai penelitian 

ini dilakukan, hal ini disebabkan usaha industri ini merupakan pekerjaan pokok 

pengusaha, sehingga mereka mendapatkan penghasilan hanya dari usaha industri 

tersebut. Bahkan kelangsungan usaha industri ini telah memberikan sumbangan 

yang cukup besar terhadap pendapatan keluarga pengusaha industri. 
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Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut penulis 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: “USAHA INDUSTRI 

GERABAH DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PENDAPATAN 

KELUARGA DI DESA BENTANGAN KECAMATAN WONOSARI  

KABUPATEN  KLATEN”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan usaha industri 

gerabah di daerah penelitian ? 

2. Seberapa besar sumbangan pendapatan usaha industri gerabah terhadap 

pendapatan keluarga di daerah penelitian ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan 

industri gerabah. 

2. Mengetahui besarnya sumbangan pendapatan usaha industri gerabah terhadap 

pendapatan keluarga di daerah penelitian. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian   

Penelitian ini berguna untuk: 

1. Sebagai bahan penyusun skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan 

akademik dalam menyelesaikan program sarjana S-I Geografi pada Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi penentu kebijakan 

dalam rangka pembinaan dan pengemabangan industri pedesaan, khususnya 

industri gerabah di daerah penelitian. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Ilmu Geografi dalam hal pendekatannya menggunakan tiga pendekatan,     

yaitu : pendekatan keruangan, pendekatan ekologi dan pendekatan kompleks 

wilayah. Dalam pendekatan ini, perpaduan elemen-elemen geografi merupakan 

ciri khasnya sehingga dapat dapat disebut sebagai geografi terpadu. Kajian 

geografi pada dasarnya adalah membicarakan fenomena alam dan non alam 

(manusia) dalam lingkup keruangan. Dalam geografi terpadu, untuk mendekati 

atau menghampiri suatu masalah digunakan bermacam-macam pendekatan yaitu 

pendekatan analisis keruangan (spatial analysis), analisis ekologi (ecology 

analysis) serta analisis kompleks wilayah (regional complexs analysis). 

Pendekatan yang digunakan dalam geografi terpadu tidak membeda-bedakan 

antara elemen fisikaldan non fisikal (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979). 

Aktivitas manusia di tengah-tengah lingkungannya, dapat dibedakan 

dalam tiga bidang usaha, keluarga dan sosial kemasyarakatan. Aktivitas yang 

paling pokok adalah aktivitas manusia di bidang usaha karena berhubungan 

dengan usaha manusia dalam mempertahankan hidupnya serta memenuhi 

kebutuhannya (Bintarto, 1989). Adanya aktivitas manusia dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka terbentuklah suatu sistem 

hubungan antara mansuia dengan lingkungannya.  

Di dalam studi geografi terdapat dua pandangan yang menerangan 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya yaitu pandangan determinisme 

dan pandangan posibilisme. Pandangan determinisme menerangkan bahwa 

lingkungan berpengaruh besar terhadap perilaku manusia, sedangkan pandangan 

posibilisme yaitu suatu pandangan yang menerangkan bahwa perilaku manusia 

mempengaruhi lingkungannya. Aktivitas pertanian dan non pertanian merupakan 

salah satu aktivitas manusia di bidang usaha. Aktivitas manusia yang beraneka 

ragam pada prinsipnya merupakan hasil dari hubungan timbal balik manusia 

dengan lingkungannya baik fisik maupun non fisik atau aktifitas manusia 

merupakan salah satu pencerminan  tingkat penyesuaian serta penguasaan 

manusia terhadap lingkungan ( Mubyarto, 1983 ). 
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Aktivitas industri meliputi berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain : 

bahan baku, modal, tenaga kerja, pemasaran dan transportasi. Menurut Hadi 

Prayitno (1987 dalam Joko S, 1997), bahan baku adalah bahan pokok yang 

digunakan dalam industri. Kemudahan untuk memperoleh bahan baku merupakan 

hal yang sangat diharapkan bagi berlangsungnya suatu industri. Modal dalam 

pengertian ekonomi adalah barang/ uang yang bersama-sama faktor produksi, 

tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru. Sedangkan tenaga kerja 

merupakan faktor produksi yang mempunyai peranan dalam melakukan proses 

produksi dan terdiri dari dua unsur kuantitatif, harusnya banyak orang yang 

direkrut dan kualitatif yakni berdasarkan ketrampilan tekniknya. Pemasaran 

adalah tindakan yang diperlukan untuk meyampaikan / menjual hasil produksi ke 

tangan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Pengembangan industri pedesaan yang merupakan salah satu bentuk 

aktivitas ekonomi di luar pertanian penduduk pedesaan merupakan perwujudan 

hubungan dinamis dengan lingkungannya memiliki jenis yang beranekaragaman, 

berada pada kondisi wilayah yang berbeda, demikian juga kesemapatan dan 

kemungkinan yang dimiliki oleh suatu jenis industri yang ada pada suatu daerah 

juga berbeda (Bintarto, 1977). 

Keberhasilan pembangunan pedesaan, tidak dapat dilepaskan dari 

keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sumodiningrat (1983) bahwa tujuan pembangunan pedesaan 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan melalui peningkatan dan 

pemerataan kesempatan kerja. Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan itu 

umunya telah dilaksanakan melalui pembangunan pertanian. Selain itu, karena 

kegiatan pertanian saja umunya tidak mampu mencukupi kebutuhan petani, maka 

industri pedesaan yang berupa industri kecil dan industri rumah tangga yang 

sudah lama menjadi bagian penting mata pencaharian penduduk pedesaan.  

Industri pedesaan adalah industri yang terdiri dari industri kecil dan 

industri rumah tangga yang terdapat di daerah pedesaan, diusahakan oleh 

masyarakat pedesaan dan pada umunya metode produksi yang tersedia banyak 

menggunakan tenaga manusia setempat. Diantara berbagai ciri dan sifat industri 
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pedesaan dapat disebutkan antara lain bahan baku dan bahan mentah berasal dari 

daerah sekitar atau berasal dari luar daerah. Adapaun macam dan tingkat 

teknologi disesuaikan dengan tersedianya tenaga kerja dan keahlian (skill) 

masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat 

(Sumodiningrat, 1983). 

Menurut Bintarto(1977), lokasi peyebaran industri di daerah pedesaan 

tergantung pada kondisi geografinya. Kondisi geografi ini menyangkut potensi 

daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumberdaya industri baik yang 

menyangkut transportasi dan komunikasi dengan kondisi fisisnya.  

Keberadaan industri di suatu lokasi tertentu memerlukan persyaratan 

untuk tumbuh dan berkembang. Adapun syarat yang diperlukan oleh adanya suatu 

kegiatan industri antara lain adalah tersedianya bahan mentah atau bahan baku 

sebagai bahan dasar usaha, tersedianya sumber tenaga kerja yang memiliki dan 

keterampilan untuk mengolah sumber daya, tersedianya modal usaha yang cukup 

untuk keperluan operasional usaha, transportasi yang baik dan organisasi yang 

baik untuk melancarkan dan mengatur segala sesuatu dalam bidang industri 

(Bintarto, 1977). 

Untuk mencapai sasaran pengembangan industri kecil, ada beberapa 

jenis indutri yang diprioritaskan, yaitu antara lain: industri yang dapat menyerap 

tenaga kerja yang relatif banyak, mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi 

lainnya dan mempunyai prospek ekspor (Departemen Perindustrian, 2004). 

Pada hakekatnya industri kecil yang terdapat di pedesaan mempunyai 

peranan antara lain adalah dapat memberi nafkah dan peningkatan taraf hidup 

kepada penduduk yang terlibat di dalamnya, dapat memberikan lapangan kerja 

dan meratakan pendapatan. Dalam hal ini adanya industri kecil dan kerajinan yang 

intensif akan dapat mengurangi tekanan pengangguran serta dapat meningkatkan 

pendapatan dan dapat mengurangi aliran imigrasi tenaga kerja ke kota, sehingga 

mereka dapat berperan sebagai tenaga penggerak pembangunan pedesaan. Pada 

kenyataan kegiatan ini mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah 

sekitarnya (Moh. Anwar Ibrahim, 1976 Dalam Joko S 1997). 
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Perkembangan idustri pedesaan ini banyak didukung oleh subsistem 

manusia dan subsistem fisis. Seperti yang dikatakan oleh Nursid (1981), bahwa 

industri sebagai suatu sistim yang merupakan perpaduan subsistem manusia dan 

subsistem fisis, yaitu tersedianya lahan, bahan mentah atau bahan baku dan 

sumber daya energi yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

suatu industri, oleh akrena itu kebanyakan industri kecil dan kerajinan di pedesaan 

hidup berkelompok (aglomerasi) dalam suatu daerah tertentu adanya aglomerasi 

pengusaha industri kecil dan kerajinan di suatu tempat tertentu ini dipandang 

sebagai suatu fenomena yang potensial atau untuk dikembangkan. Dari 

aglomerasi dan proses pengembangan ini diharapkan nantinya ditempat tersebut 

akan terbentuk suuatu sentra industri kecil yang mampu mendukung dasar usaha, 

tersedianya sumber tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan menampung 

perkembangan industri tersebut di masa yang akan datang. Namun demikian 

terbentuknya suatu sentra dipengaruhi oleh bahan baku setempat, faktor keahlian 

yang turun-menurun dan pasar. 

Joko S. (1997), mengatakan bahwa pengertian industri sebagai semua 

tingkatan dan tipe dari aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan ektraksi, kontruksi 

dan pelayanan. Oleh karena itu industri bisa dibedakan menjadi industri primer 

(berkaitan langsung dari sumber daya alam), industri sekunder (berkaitan dengan 

pengubahan menjadi bentuk baru), industri tersier (berkaitan dengan pemindahan 

barang/ transportasi, perdagangan), dan industri kuarter (berkaitan dengan 

pendidikan, penelitan, administrasi dan manajemen keuangan). 

Di Indonesia skala industri dapat diklasifikasikn berdasarkan jumlah tenaga 

kerjanya menjadi empat (BPS, 1995), sebagai berikut: 

1. Industri Rumah Tangga  : 1 – 4      tenaga kerja  

2. Industri kecil    : 5 – 19    tenaga kerja  

3. Industri sedang   : 20 – 99  tenaga kerja  

4. Industri Besar   : > 100     tenaga kerja  
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Pembangunan industri kecil merupakan wahana yang penting artinya 

dalam meningkatkan usaha pemerataan pembangunan dalam negara-negara dunia 

ketiga. Walaupun industri kecil juga tidak dapat meningkatkan pendapatan 

perkapita dengan cepat, namun dengan demikian kemampuan untuk menyerap 

tenaga kerja jauh lebih tinggi dari industri besar manapun. Pengembangan industri 

kecil termasuk industri rumah tangga dan kerajinan, sebenarnya berakar dari 

keadaan lingkungan kebuadayaan masyarakat pedesaan (Moh. Anwar Ibrahim, 

1976 dalam Joko S 1997).  

Peranan industri kecil dan industri rumah tangga dalam memperbaiki 

standart hidup dan kemampuannya, membayar tenaga kerja memang tidak mudah 

karena industri kecil dan industri rumah tangga memiliki jenis, ragam, mutu dan 

variasi yang sangat luas. Hal lain dapat juga dilihat dan perananya, induatri kecil 

di Indonesia dicatat mampu mengembangkan dan meningkatkan pendapatan 

keluarga yang diukur dari kesempatan kerja dan mampu menyerap tenaga kerja. 

Yohan Yunianto Widodo ( 2003) dalam penelitiannya yang berjudul: 

“Usaha industri Keramik dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Keluarga di 

Kalurahan Melihan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”, bertujuan: 1) 

mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap kelanjutan usaha industri keramik, 

2) mengetahui besarnya sumbangan industri keramik terhadap pendapatan 

keluarga.. 

Metode yang digunakan adalah metode survei. Data yang digunakan 

adalah data primer antara lain: umur, tingkat pendidikan, pendapatan, lama usaha, 

faktor-faktor produksi, tanggungan keluarga, tenaga kerja. Metode analisa data 

yang digunakan adalah dengan menggunakan product moment dan analisa 

matematis. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) faktor yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan industri keramuk adalah modal, tenaga kerja dan pemasaran, 

2)sumbangan pendapatan industri keramik terhadap pendapatan keluarga adalah 

86 %. 
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Erna Sukowati (2004) dalam penelitiannya yang berjudul: “Analisa 

Potensi Wilayah Untuk Pengembangan Industri Genting di Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah”, bertujuan: 1) mengetahui distribusi 

aktivitas industri genting, 2) mengetahui lokasi yang berpotensi untuk industri 

genting. 

Metode yang digunakan adalah metode survei dan analisa data sekunder. 

Data yang digunakan adalah data primer dana sekunder. Data primer antara lain  

tekstur tanah dan kemiringan lereng, sedangkan data sekunder yang dibutuhkan 

adalah data jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk dan jumlah tenaga 

kerja. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan metode skoring. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) distribusi aktivitas industri genting 

merata di semua daerah penelitian, 2) terdapat tiga derah yang mempunyai potensi 

tinggi, dua daerah yang mempunyai potensi sedang dan delapan daerah yang 

mempunyai potensi rendah. 
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Tabel 1.4. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 
 

Penulis Yohan Yunianto W  
( 2003) 

Erna Sukowati  
(2004) 

Ilham Tri W 
(2007) 

Judul Usaha industri Keramik 
dan Sumbangannya 
Terhadap Pendapatan 
Keluarga di Kalurahan 
Melihan Kecamatan 
Wedi Kabupaten Klaten 
 

Analisa Potensi 
Wilayah Untuk 
Pengembangan Industri 
Genting di Kecamatan 
Boyolali Kabupaten 
Boyolali Propinsi Jawa 
Tengah  
 

Usaha Industri 
gerabah dan 
Sumbangannya 
Terhadap Pendapatan 
Keluarga di Desa 
Bentangan Kecamatan 
Wonosari Kabupaten 
Klaten 

Tujuan -Mengetahui faktor yang 
berpengaruh terhadap 
kelanjutan usaha 
industri keramik  

-Mengetahui besarnya 
sumbangan industri 
keramik terhadap 
pendapatan keluarga. 

-Mengetahui distribusi 
aktivitas industri 
genting, 

 -Mengetahui lokasi 
yang berpotensi untuk 
industri genting. 

-Mengetahui fakor-
faktor yang 
berpengaruh terhadap 
kelangsungan industri 
gerabah. 

-Mengetahui besarnya 
sumbangan 
pendapatan usaha 
industri gerabah 
terhadap pendapatan 
keluarga  

Data Primer Primer dan sekunder Primer dan sekunder 
Hasil -Faktor yang 

berpengaruh terhadap 
kelangsungan industri 
keramik adalah modal, 
tenaga kerja dan 
pemasaran 

-Sumbangan pendapatan 
industri keramik 
terhadap pendapatan 
keluarga adalah 86 %. 

 

-Distribusi aktivitas 
industri genting merata 
di semua daerah 
penelitian, 

-Terdapat tiga derah 
yang mempunyai 
potensi tinggi, dua 
daerah yang 
mempunyai potensi 
sedang dan delapan 
daerah yang 
mempunyai potensi 
rendah. 
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1.6. Kerangka Pemikiran  

Perkembangan suatu industri akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara 

lain: faktor fisik, modal, bahan baku, tenaga kerja, transportasi dan pemasaran. 

Dimana di dalam suatu industri terutama industri rumah tangga faktor-faktor 

tersebut sangat berperan dan berpengaruh terhadap proses produksi karena 

keduanya tidak dapat dipisahkan. Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang 

cukup, harga yang murah,  akan mempengaruhi proses produksi.  

Modal yang digunakan harus didukung oleh kemampuan dan kemauan 

mempelajari serta menerapkan metode-metode produksi yang lebih baik, kegiatan 

usaha dan kesanggupan mengatasi segala hambatan. Tersedianya tenaga kerja 

dalam jumlah yang cukup dan berkualitas (terampil) akan berpengaruh pula 

terhadap kualitas dan kuantitas produksi sehingga proses produksi akan berjalan 

lebih lancar. 

Pemasaran sangat ditentukan oleh kelancaran transportasi serta kualitas 

dan kuantitas barang yang diproduksi serta jauh dekatnya barang yang akan 

dipasarkan. Barang yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik 

kemungkinan untuk dipasarkan keluar daerah sehingga industri tersebut akan 

mengalami perkembangan baik dalam jumlah produksi maupun jangkauan 

pemasaran.  

Setiap unit usaha atau produksi sangat berpengaruh terhadap pendapatan 

pengusaha. Tidak semua pengusaha mempunyai usaha tunggal, sehingga 

pendapatan dari industri gerabah merupakan bagian pendapatan bagi pengusaha 

yang sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram alir penelitian. 
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Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2007. 

 

 

 

Pendapatan  
anggota keluarga 

Pendapatan total 
Keluarga 

Pengusaha 

Produksi   

Faktor-faktor 
berpangaruh: 

- Modal  
- Tranportasi  
- Tenaga Kerja  
- Bahan baku  
- Fisik (kondisi     
  Desa) 
• Penggunaan lahan  
• Demografi 
• Topografi, iklim, 

hidrologi 
 
 

Pendapatan  
sektor industri 

Pendapatan dari 
non industri  

Industri Gerabah 

Pendapatan 

Sumbangan 
Pendapatan total 

keluarga 
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1.7.  Hipotesis  

1. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan industri gerabah 

adalah : Modal 

2. Pendapatan usaha industri gerabah mempunyai sumbangan yang besar 

terhadap pendapatan keluarga.  

 

1.8. Metode Pemilihan  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei, yaitu informasi yang dikumpulkan dari sebagian populasi dan 

menggunakan kuensioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Masri 

Singarimbun dan Sofian Effendi, 1981). Tahap-tahap yang diambil dalam 

penelitian dengan metode deskripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan daerah penelitian 

2. Pemilihan responden 

3. Pengumpulan data 

4. Analisis data  

 

1.8.1. Pemilihan Derah Penelitian  

Untuk menentukan daerah penelitian dilakukan seacra “purpose 

sampling” yang maksudnya adalah daerah penelitian didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Bentangan, KecamatanWonosari. 

Daerah ini dipilih sebagai tempat penelitian karena usaha industri gerabah telah 

berkembang cukup lama.  

 

1.8.2. Pemilihan Responden 

Dalam pengambilan sampel penelitian dari responden digunakan 

kuesioner sebagai alat pengambilan data yang pokok dan mengunakan wawancara 

agar mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.. 

Di samping kuesioner dan wawancara, juga digunakan data sekunder yang berupa 

data statistik yang diperoleh dari instansi (lembaga) setempat. 
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Adapun responden dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga 

industri gerabah. Berdasarkan data monografi dari kantor kalurahan Bentangan 

tahun 2006 jumlah pengusaha industri gerabah yang terdapat di daerah penelitian 

sejumlah 40 pengusaha. Metode pengambilan respondennya dengan 

menggunakan metode sensus. Dengan demikian jumlah responden keseluruhan 

ada 40.  

 

1.8.3. Pengumpulan  Data  

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi data primer dan 

data sekuder. Adapun uraian dari masing-masing data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer  

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung di lapangan terahadap 

responden dengan daftar pertanyaan (questioner) yang telah dipersiapkan 

sebelumhnya. Adapun data yang dikumpulkan meliputi: 

a. Karakteristik sosial ekonomi pengusaha industri gerabah yang meliputui : 

umur,  pendidikan, jumlah anggota keluarga, lama usaha. 

b. Bahan baku (asal, jenis dan barang), modal, tenaga kerja, produksi, dan 

pemasaran. 

c. Pendapatan dari industri gerabah dan dari luar industri gerabah. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dari catatan atau arsip yang terdapat pada 

instansi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi: 

a. Peta lokasi daerah penelitian. 

b. Kondisi fisik daerah penelitian. 

c. Data monografi dan data kecamatan dalam angka daerah penelitian yang 

meliputi jumlah dan data kepadatan penduduk, komposisi penduduk menurut 

umur dan jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian. 
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1.8.4. Analisa Data  

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

dengan menggunakan tabel frekuensi, tabel silang dan product moment. Tabel 

frekuensi dan silang digunakan untuk menjawab hipotesa 1dan 2, sedangkan 

analisa product moment digunakan untuk menjawab 1. Adapun rumus uji Statistik 

Korelasi Product Momen adalah sebagai berikut :  
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Sumber : Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1981.  

 
Secara statistic, angka korelasi ( r ) itu bergerak antara 0,000 – 1,000 

tergantung kepada korelasi ( hubungan ). Koefisien yang bernilai 0,000 

menunjukkan tidak ada hubungan antara X dan Y. angka – angka diatas dapat 

digunakan untuk uji signifikan nilai r, hasil perhitungan dibandingkan dengan 

angka kritik tabel. Korelasi r product moment pada taraf signifikan yang 

digunakan. Jika nilai r hasil perhitungan sama atau lebih besar dari nilai r pada 

tabel berarti hubungan tersebut signifikan. Apabila nilai r hasil perhitungan sama 

atau lebih kecil dari nilai nol berarti tidak ada hubungan. Nilai perhitungan 

bertanda positif berarti hubungan tersebut searah, apabila perhitungan nilai r 

bertanda negatif berarti nilai hubungan antara hubungan yang saling terpengaruh 

dari nilai r yang dihitung atau dapat merujuk pada penggolongan yang dianjurkan. 

(Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1981).  
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1.9. Batasan Operasional 

Industri pedesaan adalah industri kecil yang berlokasi di pedesaan terutama yang 

mengolah hasil-hasil pertanian dan komoditi lain yang dihasilkan di 

pedesaan (UU Perindustrian No. 5, 1984). 

Industri rumah tangga adalah kegiatan dalam suatu perusahaan yang 

memperkerjakan 1 – 4 orang pekerka di dalam kegiatan ekonomi (BPS, 

1995). 

Industri kecil adalah kegiatan dalam suatu perusahaan yang memperkerjakan                   

5 – 19orang pekerka di dalam kegiatan ekonomi (BPS, 1995). 

Industri gerabah adalah industri yang bahan bakunya berasal dari tanah liat 

Bahan baku adalah bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam produksi 

untuk mengahasilkan barang jadi maupun barang setengah jadi. (Bale, 

1983 dalam Rahman Agung W, 1999). 

Modal adalah semua biaya atau barang milik yang dugunakan untuk melakukan 

proses produksi. 

Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk meyampaikan hasil produksi 

dari  produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung. 

Pengusaha industri gerabah adalah seorang atau rumah tangga yang melakukan 

bidang usahanya dan perusahaan yang diusahakannya miliknya sendiri. 

Pekerja yang dimaksud adalah seorang yang bekerja pada industri gerabah dengan  

   harapan untuk mendapatkan upah. 

Produksi adalah penciptaan barang atau jasa seacra langsung dapat memenuhi 

kebutuhan manusia (Arief Rahmad Bahtiar, 1999 Rahman Agung W, 

1999). 

Pendapatan industri pengolahan gerabah adalah hasil keuntungan yang diperoleh 

dari usaha industri gerabah, baik usaha yang dilakukan keluarga maupun 

usaha yang dilakuan oleh salah satu anggota rumah tangga. 

Pendapatan keluarga adalah hasil yang diperoleh kepala keluarga atau anggota 

keluarga yang bekerja baik di industri gerabah maupun non industri 

gerabah. 
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Potensi usaha adalah kemampuan suatu daerah yang berupa usaha yang dapat 

dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga / 

daerah. 

Usaha Industri adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau individu 

dalam bidang industri dengan tujuan mencari pendapatan atau 

keuntungan. 

Desa adalah suatu daerah tempat berkumpulnya kelompok masyarakat pinggiran 

perkotaan, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. 

Sumbangan pendapatan industri mebel adalah pendapatan yang diterima 

pengusaha dari sektor industri yang dibagi dengan jumlah pendapatan 

total keluarga dikalikan 100 persen. 

Kelangsungan Usaha industri adalah  suatu usaha dari pengusaha industri untuk 

tetap mempertahankan dan menjalankan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




