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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehadiran UMKM juga menjadi sebuah peluang bagi banyak masyarakat 

luas. Bagi masyarakat kecil, UMKM menjadi salah satu sarana untuk keluar dari 

kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja oleh 

UMKM. Selain itu UMKM menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk memulai 

usaha mereka dikarenakan tidak memerlukan modal yang besar. Kehadiran 

UMKM memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sehingga tidak membuat perbedaan diantara pengusaha besar dan 

pengusaha kecil. Saat ini UMKM menyumbangkan devisa yang cukup besar bagi 

Indonesia, dan perkembangannya yang pesat dinilai bahwa UMKM siap untuk 

memasuki pangsa pasar skala nasional maupun internasional (Kadeni & Srijani, 

2020).  

Adanya pandemi Covid-19 membuat berbagai kalangan terdampak 

terhadap pandemic ini, tidak terkecuali industri. Covid-19 ini telah menjadi 

masalah yang serius secara global. Menurut World Health Organization, virus 

baru ini ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 

yang berdampak pada perekonomian hampir diseluruh dunia pastinya juga 

berdampak pada banyak perusahaan maupun para karyawan.  

Covid-19 mengakibatkan banyak karyawan yang harus dirumahkan 

bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data 

Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Mei 2020, pekerja sektor formal 

yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja. Pekerja sektor formal yang 

mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 380.221 pekerja, dan 

pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 318.959 pekerja. Selain itu, 

terdapat 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 465 

pemagang yang dipulangkan. Total pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 

sebanyak 1.792.108 pekerja (Kenamker, 2020).  
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Kehadiran Covid-19 mengakibatkan banyak perusahaan harus 

menghentikan operasoinal dan merumahkan para karyawan. Disamping itu Covid-

19 sangat berpengaruh pada UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari 

Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 

pelaku UMKM terdampak pandemi virus corona (COVID-19). Covid-19 banyak 

berdampak pada koperasi dalam sektor kebutuhan sehari-hari, dan pada UMKM 

yang paling berdampak adalah dalam sektor makanan dan minuman (Amri, 2020).  

Dampak dari Covid-19 yang dialami oleh UMKM yang pertama adalah 

penjualan yang menurun dikarenakan berkurangnya aktifitas masyarakat di luar 

sehingga daya beli konsumen juga berkurang. Kedua, karena penjualan yang 

menurun mengakibatkan hambatan pada perputaran modal. Ketiga, aktifitas 

distribusi terhambat akibat adanya pengurangan aktifitas dan keterbatasan untuk 

masuk ke wilayah-wilayah tertentu. Keempat, adanya keterbatasan bahan baku 

karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor 

industri lain. Covid-19 dapat berdampak lebih besar lagi terhadap UMKM karena 

kerentanan yang tinggi dan ketahanan yang minim yang disebabkan oleh 

keterbatasan pada supplier, sumber daya manusia maupun opsi dalam merombak 

model bisnis (Sugiri, 2020).  

Situasi pandemi Covid-19 ini dapat menjadi tantangan bahkan peluang 

bagi pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Situasi 

ini sangat berdampak terhadap pendapatan para pelaku UMKM di Indonesia, 

maka dari itu peran serta kebijakan pemerintah sangat penting untuk mendukung 

pelaku UMKM untuk bertahan melewati masa pandemi. Selama situasi Covid-19 

pada bulan April 2020, pemerintah telah menerima laporan dari 37.000 pelaku 

UMKM yang usahanya terdampak Covid-19. Sekitar 56% melaporkan tentang 

penurunan penjualan, 22% masalah pendanaan, 15% distribusi barang dan 4% 

masalah bahan baku (Rahman, 2020).  

Pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia saat ini juga berdampak 

terhadap industri karak yang ada di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

Dampak tersebut diantaranya adalah terjadinya penurunan kegiatan produksi, 

distribusi produk yang terhambat serta menurunnya penjualan.  
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Industri Karak merupakan industri rumah tangga yang banyak dijumpai di 

Kecamatan Mojolaban, khususnya di Desa Gadingan. Awal mulanya hanya 

beberapa keluarga yang memproduksi karak, namun lambat laun bermunculan 

keluarga yang ikut memproduksi karak, hingga sekarang hampir setiap keluarga 

memiliki usaha industri karak. Industri rumah tangga ini cukup menguntungkan 

bagi masyakat sekitar karena lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal dan 

tidak membutuhkan keahlian khusus dalam pengerjaannya, sehingga membuat 

beberapa masyarakat yang tidak semuannya dapat terserap ke dalam dunia kerja 

yang membutuhkan keahlian khusus menjadi memiliki kesempatan kerja. 

Tabel 1.1  

Daftar Nama Pengusaha Industri Karak dan Jumlah Tenaga Kerja  

di Kecamatan Mojolaban Tahun 2021 

 

No Nama Pengusaha Jumlah Tenaga 

Kerja 

Desa 

1  Tuti 5 Gadingan 
2 Suroto 5 Gadingan 
4 Tukimin 7 Gadingan 
5 Supriyanto 3 Gadingan 
7 Galih 7 Gadingan 
8 Wirahayu 6 Gadingan 
9 Murni 5 Gadingan 
10 Mugino 3 Gadingan 
11 Citro Mulyono 5 Gadingan 
12 Sri Supriyanti 5 Gadingan 
13 Suyanti 4 Gadingan 
14 Suyamno/Tri Mulyani 3 Gadingan 
15 Andri 4 Gadingan 
16 Joko 5 Gadingan 
17 Suparman 6 Gadingan 

 

 

 

18 Saiman 4 Dukuh 
19 Mujiyo Raharjo 4 Dukuh 
20 Marsum 4 Dukuh 
21 Sumarno 5 Dukuh 
22 Waginem 4 Dukuh 
23 Slamet Riyanto 5 Demakan 
24 Larsono 6 Kragilan 
25 Sukamti 4 Kragilan 
 Total 109  

Sumber: Data Sekunder Pra-Survei  Kecamatan Mojolaban Tahun 2021. 
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Berdasarkan Tabel 1, diketahui Kecamatan Mojolaban merupakan daerah 

produksi kerupuk terbesar dengan jumlah industri sebanyak 25 unit dan mampu 

menyerap 109 orang tenaga kerja. Salah satu produk yang dihasilkan industri kecil 

kerupuk adalah karak (kerupuk nasi) yang berasal dari beras. Karak biasanya 

dimakan sebagai makanan ringan (camilan) atau makanan pelengkap di saat 

makan. Karak tidak hanya digemari oleh masyarakat menengah ke bawah, namun 

juga digemari oleh masyarakat menengah ke atas. Harga karak yang murah dan 

terjangkau masyarakat menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk 

membeli produk ini. Oleh karena itu, kegiatan pengolahan beras menjadi karak 

merupakan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

mencari nafkah guna memperoleh pendapatan bagi keluarga. Industi karak di 

Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi dua, yaitu industri karak skala rumah tangga 

dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang dan industri karak skala kecil dengan 

jumlah tenaga kerja 5-19 orang (BPS, 2020). 

Melihat permintaan karak di pasaran membuat masyarakat tertarik untuk 

membuka usaha industri karak. Sementara itu terkait meningkatnya jumlah tenaga 

kerja karena banyak masyarakat Kecamatan Mojolaban yang memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu bersaing 

bekerja di luar kecamatan. Industri karak menjadi pilihan selain bidang pertanian 

sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk bekerja sebagai buruh industri 

karak untuk menambah pendapatan keluarga dan mampu meningkatkan taraf 

hidup di daerah penelitian, dan juga pendidikan yang rendah para pekerja 

sehingga banyak yang tidak mampu bersaing bekerja di luar Kecamatan 

Mojolaban. Jarak industri yang dekat dengan tempat tinggal, dan tidak adanya 

ikatan kontrak sehingga membuat pekerja bisa keluar masuk industri kapan saja.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian mengenai karakteristik demografi, sosial dan ekonomi 

tenaga kerja pada industri karak di daerah penelitian antara lain umur, jenis 

kelamin, status kawin, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan 

utama, jam kerja dan pendapatan keluarga. Karakteristik tenaga kerja industri 

karak di Kecamatan Mojolaban di tinjau dari segi umur, jenis kelamin, status 
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kawin, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan utama, jam 

kerja dan pendapatan keluarga sehingga peneliti bisa mengetahui dan menganalisa 

karakteristik demografi tenaga kerja pada industri karak. Selain itu faktor yang 

mendorong bekerja di Industri Karak yaitu jam kerja tidak mengikat, tidak ada 

ikatan kontrak serta dekat tempat tinggal. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai “KAJIAN PEKERJA INDUSTRI KARAK SEBELUM DAN 

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI  KECAMATAN MOJOLABAN 

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi pekerja sebelum dan masa 

pandemi covid 19 di Industri Karak yang terdapat di Kecamatan Mojolaban? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong para pekerja untuk bekerja pada 

Industri Karak yang terdapat di Kecamatan Mojolaban sebelum dan masa 

pandemi covid 19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengkaji karakteristik sosial dan ekonomi pekerja sebelum dan masa pandemi 

covid 19 di Industri Karak yang terdapat di Kecamatan Mojolaban. 

2. Mengkaji faktor-faktor yang mendorong para pekerja untuk bekerja pada 

Industri Karak yang terdapat di Kecamatan Mojolaban sebelum dan masa 

pandemi covid 19.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana (S-1) 

di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kebijaksanaan pembangunan kecamatan 

daerah penelitian. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

khususnya penelitian yang terkait tenaga kerja. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Ilmu Geografi Pendekatan Geografi 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer 

dalam sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan 

untuk mendekati suatu masalah dalam geografi digunakan beberapa pendekatan 

yaitu pendekatan analisa keruangan, analisa ekologi, dan analisa kompleks 

wilayah (Bintarto dan Surastopo, 1982). 

Geografi ekonomi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari 

aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, pertukaran dan konsumsi 

yang dipelajari berdasakan variasi ruang di permukaan bumi. Geografi ekonomi 

memfokuskan studinya pada persebaran dari aktifitas produksi, distribusi dan 

konsumsi. 

Pertumbuhan penduduk sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan 

usia kerja, dimana pada umumnya semakin besar tingkat pertumbuhan penduduk 

semakin besar pula penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan potensi 

yang termasuk angkatan kerja, jadi berhubungan pula dengan pertumbuhan 

angkatan kerja (Jatmiko, 2009).  

Industri di Indonesia berdasarkan jumlah tenaga kerja diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1.  Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang 

dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang terbatas, tenaga kerja 

berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya 

kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. 
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2.  Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah 5-19 orang, ciri 

industri kecil memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari 

lingkungan sekitar. 

3.  Industri sedang, yaitu industri yang tenaga kerjanya sekitar 2 samapai 99 

orang, ciri industri sedang memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja 

memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki 

kemampuan tertentu. 

4.  Industri besar, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang, ciri industri ini 

besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam 

bentuk pemilik saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus,dan 

pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. 

1.5.1.2  Pendekatan Geografi 

Salah satu ciri dari penelitian geografi adalah munculnya pendekatan 

geografi terdapat tiga pendekatan dalam ilmu geografi di antaranya sebagai 

berikut: (Yunus, 2016): 

1. Pendekatan keruangan (Spatial Approach) adalah suatu metode untuk 

memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam 

melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang yang mendapat posisi 

utama dalam setiap analisis. Terdapat 9 analisis utama dalam pendekatan 

keruangan yaitu: 

a. Analisis pola keruangan (spatial pattern analysis) 

b. Analisis struktur keruangan (spatial structur analysis) 

c. Analisis proses keruangan (spatial process analysis) 

d. Analisis interaksi keruangan (spatial interaction analysis) 

e. Analisis organisasi/sistem keruangan (spatial organization/ spatial analisis 

sistem) 

f. Analisis sosiasi keruangan 

g. Spatial association analysis 

h. Analisis komparasi keruangan (spatial comparison analysis) 

i. Analisis kecenderungan keruangan (spatial tendency trend analysis)  

j. Analisis sinergisme keruangan (spatial synergism analysis) 
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2. Pendekatan Ekologi (Ecologi Approach) adalah pendekatan yang menekankan 

keterkaitan antara mahluk hidup dan dengan lingkungan, atau dapat dikatakan 

sebagai keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan suatu variabel 

yang ada bukan eksistensi keruangan. Secara garis besar ada tema analisis yang 

dikembangkan dalam pendekatan ekologis dibidang kajian geografi yaitu: 

a. Tema analisis manusia dan lingkungan 

b. Tema analisis kegiatan manusia dan lingkungan. 

c. Tema analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungan. 

d. Tema analisis kenampakan fisikal budayawi dengan lingkungan. 

b. Pendekatan kompleks wilayah (regional complex approach) merupakan 

pendektan kombinasi yaitu antara pendekatan keruangan dengan pendekatan 

ekologi (Yunus, 2016). 

Pendekatan geografi yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian 

adalah pendekatan keruangan. Untuk menjawab karakteristik demografi, sosial, 

dan ekonomi serta pendapatan responden digunakan pendekatan struktur 

keruangan (spatial structure analysis), untuk menjawab asal responden digunakan 

pendekatan keruangan berupa pola (spatial pattern analysis), dan untuk menjawab 

faktor yang mendorong pekerja bekerja di industri karak digunakan pendekatan 

keruangan berupa interaksi antar ruang (spatial interaction analysis). 

1.5.1.3 Tenaga Kerja 

1.5.1.3.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang 

sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah 

dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah 

tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-

waktu dapat ikut bekerja (Simanjutak, 2005).  

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan 

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan 
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informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja 

Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, 

Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja (Undang-Undang RI No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan).  

Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai 

pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. 

Pemerintah melihat masalah  ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral 

pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga 

pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan 

bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana 

pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk: 

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum. 

2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan pembangunan nasional. 

3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraannya. 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, 

orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja (Departemen Pendidikan Nasional, 2011).  Tenaga kerja juga dapat 

diartikan, bahwa tenaga kerja adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja 

untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka 

yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak, bahwa 

tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu 

bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Tambunan, 2002).   

Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun 

rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber 

daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. 

Manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani. 

Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani 
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dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang 

memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi (Suroso, 2004). 

Berdasarkan beberapa pengertian tenaga kerja tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang-orang dari masyarakat yang 

mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia 

dengan kata lain orang yang dalam usia kerja disebut sebagai penduduk dalam 

usia kerja (working age population). 

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia 

kerja yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara 

sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari dua 

golongan, yaitu: 1) golongan yang bekerja, yaitu orang yang melakukan pekerjaan 

dengan maksud memperoleh upah, atau memperoleh pendapatan atau keuntungan, 

baik mereka yang bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh; 2) golongan yang 

menganggur, yaitu orang yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan 

menurut waktu tertentu atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi sudah 

menganggur dan mencari pekerjaan. 

Golongan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau 

penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan 

sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah 

(pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya Ibu-Ibu yang bukan 

wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung 

dan jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua 

golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa 

untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai 

potential labor force (Sastrohadiwirjo, 2002).  

Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau 

penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian mereka masih 

bersekolah, mengurus rumah tangga dan golangan lain-lain sebagai penerima 

pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan 
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yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. Jumlah 

yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi oleh kondisi 

masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi 

pasar kerja itu sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas 

yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan 

jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.  

 

1.5.1.3.2 Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk 

bekerja pada suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga 

kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau 

seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kebijaksanaan negara 

dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan 

dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan 

kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi 

pembangunan di daerah masing-masing. Penciptaan kesempatan kerja adalah 

langkah yang tepat, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari 

permintaannya. Kelebihan tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya. 

Kelebihan tenaga kerja ini biasanya merupakan tenaga kerja tidak ahli, sehingga 

perlu kiranya perluasan investasi pada proyek-proyek padat karya, bukan pada 

perkembangan sektor kapitalis dengan ciri utama padat modal sebagai hasil dari 

pilihan strategi pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi. Kesempatan kerja mengandung pengertian bahwa besarnya kesediaan 

usaha produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses 

produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia 

untuk bekerja yang ada dari suatu saat dari kegiatan ekonomi.  

Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di 

pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menujukkan 

permintaan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja menurut Tambunan (2002), 

adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (employment) dan 
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masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut adanya 

kebutuhan berarti adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur.  

Besarnya lapangan kerja yang masih lowong atau kebutuhan tenaga kerja 

yang secara riil dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung pada banyak faktor, 

di antaranya yang paling utama adalah prospek usaha atau pertumbuhan output 

dari perusahaan tersebut, ongkos tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan 

harga faktor-faktor produksi lainnya yang bisa menggantikan fungsi tenaga kerja, 

misanya barang modal. Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti hanya 

menciptakan lapangan usaha baru. Melainkan pula usaha peningkatan 

produktivitas kerja yang pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang 

sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh setiap pekerja. 

Tenaga kerja yang berproduksi akan memperoleh balas jasa atau imbalan 

yang berupa upah/gaji, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang berproduksi 

berarti akan semakin banyak warga masyarakat yang memproleh penghasilan. 

Tetapi kenyataannya sering berbeda, dan inilah beban pemerintah dan masyarakat 

Indonesia dalam mengatasi tenaga kerja yang kompleks ini. Penyerapan tenaga 

kerja selain berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh penghasilan bagi 

tenaga kerja, juga berkaitan dengan pendapatan nasional, sebab jumlah barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu bangsa akan mempengaruhi jumlah 

pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi jumlah pendapatan nasional karena 

barang dan jasa, memungkinkan dilakukannya tabungan yang bisa untuk 

investasi. Adanya investasi berarti akan memperbesar kebutuhan penyerapan 

tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak saja menambah 

pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan 

demikian meningkatkan produktivitas kerja dan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Penyelidikan mendukung pendapat bahwa negara-negara dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih 

cepat. Begitu juga halnya yang terjadi dalam industri kecil, pengusaha yang 

mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih baik dalam produktivitas 

kerjanya dan juga dalam mengelola usaha, hal tersebut sesuai dengan teori human 
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capital bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan 

pendidikan. 

1.5.1.3.3 Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan tenga kerja sangat penting dalam masyarakat karena 

merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara 

keseluruhan. Tenaga kerja menjadi sangat penting peranannya dalam 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena dapat meningkatkan output 

dalam perekonomian berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena 

pertumbuhan penduduk semakin besar, maka semakin besar juga angkatan kerja 

yang akan mengisi produksi sebagai input. Tenaga kerja merupakan faktor yang 

terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih 

penting dari pada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan 

sebagainya. 

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antar tingkat upah (harga tenaga 

kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam 

jangka waktu tertentu. Secara umum permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh: 

1. Perubahan tingkat upah  

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi 

perusahaan. 

2. Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen 

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan 

cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut 

perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 

3. Harga barang modal turun 

Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya 

mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini 

perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil 

produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula. 

Permintaan seorang pengusaha memperkerjakan seseorang dimaksudkan 

untuk membantu memproduksi barang dan jasa yang akan dijual ke masyarakat 

atau konsumen. Maka sifat dari fungsi permintaan tersebut tergantung dari 
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pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang diproduksikan oleh tenaga 

kerja tersebut. Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan 

kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, ini 

berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli 

barang karena barang itu nikmat (utility) kepada si pembeli. Sementara pengusaha 

mempekerjakan seseorang karena memproduksikan barang untuk dijual kepada 

masyarakat konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap 

tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang 

diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti ini disebut “derived demand” 

(Simanjuntak, 2005). 

 

1.5.1.4. Kondisi Sosial Ekonomi 

1.5.1.4.1 Pengertian Kondisi Sosial Ekonomi 

Kondisi Soial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi 

kita. Kondisi sosial yang mempengaruhi individu melalui dua cara yaitu langsung 

dan tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti dalam pergaulan sehari – hari 

baik dari keluarga, teman dan pekerjaan. Secara tidak langsung melalui media 

masa baik cetak, audio maupun audio visual. Selanjutnya juga dijelaskan 

lingkungan sosial yang sangat berpengaruh pada proses dan hasil pendidikan 

adalah teman bergaul, lingkungan tetangga dan aktivitas dalam masyarakat 

(Basrowi dan Juariyah, 2010). 

Menurut Linton (2000) kondisi sosial masyarakat mempunyai lima 

indikator yaitu: umur dan jenis kelamin, pekerjaan, prestise, family atau kelompok 

rumah tangga, dan keanggotaan dalam kelompok perserikatan. Dari kelima 

indikator tersebut, hanya indikator umur dan kelamin yang tidak terpengaruh oleh 

proses pendidikan, sehingga hanya empat indikator yang perlu diukur tingkat 

perbaikannya, guna mengetahui tingginya manfaat sosial bagi masyarakat. 

Menurut Ihsan (2003) kondisi masyarakat di mana memiliki latar belakang 

pendidikan yang cukup, terdapat lembaga–lembaga pendidikan dan sumber 

belajar didalamnya akan memberikan pengaruh positif terhadap semangat dan 

perkembangan belajar generasi muda. Dalam hal ini di mana kondisi sosial ini 
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berpengaruh secara negative terhadap pendidikan, maka kondisi ini menjadi 

pembatas pendidikan. Orang tua sebagai pendidik secara kodrati harus mampu 

mengantisipasi pengaruh yang ada karena tidak semua pengaruh kondisi sosial 

merupakan pengaruh yang baik. Hal ini berarti bahwa lingkungan sosial juga 

mempengaruhi pencapaian pendidikan anak. Kondisi sosial masyarakat 

mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. 

Menurut Sumardi dan Evers, keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan 

yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam 

masyarakat. Pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan 

kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status (Basrowi dan Juariyah, 

2010). 

Menurut Mubyarto (2001) tinjauan Sosial Ekonomi penduduk meliputi 

aspek sosial, aspek sosial budaya, dan aspek Desa yang berkaitan dengan 

kelembagaan dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi Desa dan peluang kerja 

berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat Desa. Kecukupan pangan 

dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah 

tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan 

usaha–usahanya. 

Kondisi Sosial Ekonomi menurut Sastropradja (2000) dalam Basrowi dan. 

Juariyah (2010) adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat 

sekelilingnya. Menurut Ahmed (2004) manfaat dalam konteks Sosial Ekonomi 

bagi masyarakat dari suatu program pendidikan adalah berupa perbaikan dalam 

hal penghasilan, produktivitas, kesehatan, nutrisi, kehidupan keluarga, 

kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi masyarakat. Perbaikan penghasilan dan 

sebagian produktivitas adalah merupakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

Perbaikan dari sebagian produktivitas, kesehatan, makanan, kehidupan keluarga, 

kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi adalah merupakan manfaat sosial bagi 

masyarakat. 

Agar anak dapat memperoleh pendidikan yang baik maka orang tua harus 

pandai mengarahkan agar anaknya tidak terpengaruh apabila kondisi sosial 

mereka tidak mendukung tercapainya pendidikan dengan baik. Orang tua juga 
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harus mengusahakan agar lingkungan sosial di sekitar dapat dijadikan sebagai 

pendukung tercapainya pendidikan yang maksimal. 

1.5.1.4.2 Status Sosial Ekonomi 

Dalam pembagian kelompok atau masyarakat (individu) memiliki apa 

yang dinamakan Status Sosial. Status Sosial merupakan kedudukan seseorang 

(individu) dalam suatu kelompok pergaulan hidupnya. Status seorang individu 

dalam masyarakat dapat dilihat dari dua aspek yakni : 

1. Aspek statis, status kedudukan dan derajat seseorang di dalam suatu kelompok 

yang dapat dibedakan dengan derajat atau kedudukan individu lainnya.Seperti : 

petani dapat dibedakan dengan nelayan, pegawai negeri, pedagang dan lain-

lain. 

2. Aspek dinamis, yaitu berhubungan erat dengan peranan sosial tertentu yang 

berhubungan dengan pengertian jabatan, fungsi, dan tingkah laku yang formal 

serta jasa yang diharapkan dari fungsi dan jabatan tersebut. 

Peranan Sosial, adalah suatu cara atau perbuatan atau tindakan seseorang 

individu dalam usahanya memenuhi tanggung jawab hak-hak dari status 

sosialnya. Maka seseorang akan terlihat menjalankan kegiatan atau tidak yang 

sesuai dengan status sosialnya masing-masing, dapat dilihat dari peranannya. Pada 

prinsipnya setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki status 

sosial yang pokok  yang berupa: 1) Pekerjaan seseorang (merupakan status yang 

terpenting); 2) Status dalam sistem kekerabatan; dan 3) Status religius dan status 

politik. 

Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan 

harga barang pokok. Status ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk 

gaya hidup keluarga. Keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang 

anak, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer 

maupun sekunder (Suparyanto, 2010).   

Kholidah (2010) melihat bahwa kelengkapan perabot rumah tangga yang 

meliputi kepemilikan barang–barang mebeler, alat komunikasi elektronika, sarana 

transportasi serta peralatan dapur yang ada, sangat berkaitan dengan gaya hidup 

pemiliknya dan juga akan menumbuhkan kualitas kedudukan ekonomi dan 
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kedudukan sosial tersendiri dalam masyarakat. Salim (2002) melihat bahwa 

economic structure adalah sebagai awal dari semua kegiatan manusia. Economic 

structure adalah penggerak perubahan yang akan memimpin perubahan termasuk 

proses perubahan sosial. 

1.5.1.4.3 Ukuran Sosial Ekonomi 

Menurut Hermana dan Ruskandi (2001), kriteria yang biasa dipakai untuk 

menggolongkan anggota masyarakat ke suatu lapisan adalah sebagai berikut : 

1. Ukuran kekayaan 

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk lapisan teratas. 

Kekayaan tersebut, biasanya dapat dilihat pada bentuk rumahnya, mobil 

pribadinya, cara-cara mempergunakan pakaian serta bahan yang dipakainya, 

kebiasaan berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya. 

2. Ukuran kekuasaan 

Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar, menempati 

lapisan teratas. 

3. Ukuran kehormatan 

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan 

dan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat 

tempat teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat 

tradisional, seperti golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. 

4. Ukuran ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang 

menghargainya. Ukuran ini kadang-kadang berakibat negatif karena ternyata 

bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar 

sarjananya. Hal ini akan memacu segala macam usaha untuk mendapat gelar 

walaupun tidak halal. 

5. Klasifikasi Tingkat ekonomi 

Menurut Hermana dan Ruskandi (2001), lapisan yang ada dalam masyarakat 

ada tiga macam, yaitu: lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. 
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1.5.1.5 Karak (Kerupuk Nasi) 

Beras merupakan salah satu produk pertanian yang cukup potensial untuk 

bahan baku industri. Selama ini beras lebih banyak berperan sebagai nasi, karena 

sebagai makanan utama beras memang memiliki lebih banyak keunggulan 

dibandingkan dengan komoditas lain. Akan tetapi pemanfaatan beras sebagai 

bahan baku industri juga tidak dapat diremehkan, terbukti dengan pemanfaatan 

beras sebagai bahan pembuat tepung beras, bahan baku bihun, nasi instan, pati 

termodifikasi, berondong, karak, dan makanan tradisional lain. Semua produk 

olahan tersebut dapat memberikan nilai tambah pada beras yang kurang laku atau 

kurang berkualitas (Setyono, 2001). 

Karak dibuat dari beras yang dimasak menjadi nasi. Setelah itu dihaluskan 

dengan menumbuknya menggunakan alat tumbuk dari kayu (alu). Ketika 

ditumbuk, diberi tambahan bleng hingga berubah menjadi gendar. Setelah gendar 

tersebut dingin, barulah dipotong-potong menjadi bahan karak yang siap dijemur. 

Mereka menyebut istilah memotong-motong gendar tersebut dengan sebutan 

ndendeng. Sebab, proses pemotongan dilakukan dengan posisi pisau horizontal 

dan bukan vertikal seperti biasanya orang memotong (Yuli, 2004). 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.2 

Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Heri 

Jatmiko 

 (2011) 

Pekerja Wanita 

Pada Industri CV. 

SAUDARA di 

Desa Gergunung, 

Kecamatan 

Klaten Utara, 

Kabupaten 

Klaten. 

1. Mengetahui    

karakteristik pekerja 

wanita yang terserap 

di industri CV. 

SAUDARA di 

daerah penelitian. 

2. Mengetahui daerah 

asal pekerja wanita, 

3. Mengetahui 

hubungan antara 

pendidikan,  lama 

bekerja pekerja 

wanita dengan 

pendapatan pekerja 

wanita. 

 

Survei Sebagian  besar  responden 

mempunyai tingkat 

pendapatan yang   rendah   

sebesar   <   Rp.708.000,- 

dan tingkat pendidikan      

SMA      sebesar 95,00% 

dari total responden. 

Sebagian besar responden 

mempunyai tingkat 

pendapatan yang rendah dan 

tingkat pendidikan  rendah  

yaitu sebesar 95,00% dari 

total responden, maka 

dikatakan bahwa  terdapat  

hubungan positif antara 

pendidikan dan pendapatan. 

Sebagian besar responden 

mempunyai lama bekerja 

rendah dan pendapatan 

rendah yaitu sebesar 

80,00%, kemudian disusul 

oleh yang mempunyai lama 

bekerja sedang, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang era 

tantara lama bekerja dengan 

pendapatan. 

2. Wahyu 

Sulistyani 

(2016) 

Analisis pekerja 

pada Industri 

Konveksi di 

Kecamatan 

Polokarto 

Kabupaten 

Sukoharjo. 

1. Menganalisis     

karakteristik 

demografi,  sosial,  

ekonomi pekerja 

pada industri 

konveksi di 

Kecamatan 

Polokarto. 

2. Mengetahui agihan 

keruangan pekerja 

industri konveksi di 

Kecamatan Polokarto 

Kabupaten 

sukoharjo. 

3. Mengetahui faktor-

faktor yang 

Survei 1. Pekerja  industri  

konveksi  di daerah 

penelitian, memiliki 

karakteristik  demografi 

(sosial dan ekonomi) 

yang bervariasi 

2. Sebagian besar asal 

responden berasal dari 

dalam Kecamatan 

Polokarto, yakni sebesar 

99 responden atau 99% 

dari total 101 responden 

dan sisanya atau 2 

responden berasal dari 

luar Kecamatan   

Polokarto (Kecamatan 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

mendorong untuk 

bekerja pada industri 

konveksi di 

Kecamatan 

Polokarto. 

4. Mengetahui besarnya 

sumbangan 

pendapatan pekerja 

industri konveksi 

terhadap pendapatan 

total keluarga. 

Mojolaban) 

3. Faktor  yang  mendorong 

pekerja bekerja di industri 

konveksi diantaranya 

adalah memperoleh gaji 

yang tinggi, yakni sebesar 

5% responden, jam kerja   

tidak   terikat   atau   

bebas yakni sebesar 27% 

responden, mendapat  

jaminan  kesehatan yakni 

sebesar 12% responden, 

tidak ada ikatan kontrak 

yakni sebesar   23%   

responden,   dekat dari 

tempat tinggal yakni 

sebesar 32% responden, 

dan pekerjaan yang tidak 

terlalu berat, sehingga 

membuat nyaman pekerja 

yakni sebesar 2% 

responden. 

4. Sebagian besar 

sumbangan pendapatan 

pekerja terhadap 

pendapatan total keluarga 

tinggi yakni sebesar 42 

responden (41,6%) dan 

mempunyai sumbangan 

antara > 70.9% - 100%. 

3 

 

R. 

Hidayat 

(2022) 

Kajian Pekerja 

Industri Karak 

Sebelum dan 

Masa Pandemi 

Covid-19 di 

Kecamatan 

Mojolaban 

Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 

2021 

1. Menganalisa 

karakteristik sosial 

dan ekonomi pekerja 

seelum dan masa 

pandemi covid 19 di 

Industri Karak yang 

terdapat di 

Kecamatan 

Mojolaban;  

2. Mengetahui faktor-

faktor yang 

mendorong para 

pekerja untuk bekerja 

pada Industri Karak 

yang terdapat di 

Kecamatan 

Mojolaban sebelum 

dan masa pandemi 

covid 19. 

Survei  

Sumber: Jatmiko (2011),  Sulistyani (2016), Rohmat Hidayat (2022). 

Lanjutan tabel 1.2 
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Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, perbedaannya dengan 

penelitian sekarang ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Penelitian yang 

dilakukan  Jatmiko (2011) yaitu pekerja wanita di CV. Saudara di Desa 

Gergunung Klaten. Kemudian penelitian Sulistyani (2016) pekerja di Industri 

Konveksi  Kecamata Polokarto, sedangkan penelitian sekarang subjeknya dan 

objeknya adalah pekerja wanita dan pria pada industri karak di Kecamatan 

Mojolaban. Selain itu perbedaan yang lain yaitu penelitian terdahulu dilakukan 

sebelum ada covid-19, sedangkan penelitian sekarang sebelum dan masa covid 19. 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Usaha industri kecil di desa memiliki peranan penting dalam menunjang 

perekonomian masyarakat desa. Salah satu usaha industri kecil desa yang terdapat 

di Kecamatan Mojolaban yang sekarang sedang berkembang adalah industri 

budidaya karak, dalam hal produksi faktor tenaga kerja sangat berpengaruh. 

Tenaga kerja pada industri karak pada umumnya berasal dari lokasi setempat serta 

dari daerah lokasi industri. Penggunaan tenaga kerja dengan cara seperti ini akan 

menghemat biaya untuk tenaga kerja tersebut, dengan tersedianya tenaga kerja 

yang cukup terampil, relatif murah akan memberikan pengaruh terhadap kualitas 

dan kuantitas hasil industri.  

Pekerja yang bekerja di industri karak ini tidak memerlukan tingkat 

pendidikan yang tinggi, namun pekerja yang digunakan membutuhkan 

keterampilan untuk meningkatkan tingkat produksi. Maka karakteristik pekerja 

demografi sosial ekonomi meliputi: umur, jenis kelamin, pendidikan, status 

kawin, beban tanggungan keluarga, lama kerja, jam kerja, dan pendapatan 

keluarga.  

Sementara itu faktor yang mendorong para pekerja untuk  bekerja di 

Industri Karak pada daerah Kecamatan Mojolaban yaitu jam kerja tidak mengikat, 

tidak ada ikatan kontrak, dan dekat tempat tinggal. Sistem pekerja yang digunakan 

adalah sistem kerja borongan. Pendapatan dan sumbangan pendapatan industri 

karak sangat membantu dan mempengaruhi pendapatan total keluarga di daerah 
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penelitian. Lebih jelasnya kerangka penelitian ini dapat digambarkan dalam 

bentuk diagram sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

 

1.7 Batasan Operasional 

1. Kajian adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 1999) 

2. Pekerja adalah penduduk Kecamatan Mojolaban yang menyumbangkan 

tenaga untuk menghasilkan barang dan jasa dengan menerima upah berupa 

uang atau barang.  Angkatan  kerja  terdiri  dan  penduduk  yang  bekerja  dan  

tidak bekerja tetapi siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan 

(Tambunan, 2002). 

2. Bekerja  adalah  penduduk  Kecamatan Mojolaban yang  melakukan  

pekerjaan  dengan  maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan 
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dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam seminggu sebelum 

pencacahan. (Sastrohadiwiryo, 2002) 

3. Pendapatan adalah besarnya upah atau penghasilan dari pekerja industri 

karak di Kecamatan Mojolaban yang diperoleh selama satu bulan berupa 

uang. (Hasibuan, 2017) 

4. Industri adalah setiap usaha yang merupakan suatu unit produksi yang 

membuat suatu barang atau bahan di suatu tempat untuk keperluan 

masyarakat. (Moeliono, 1995) 

5. Industri  kecil  adalah  industri  yang  menggunakan  tenaga  sebanyak  5 

sampai 19 orang. (Tambunan, 2002) 

6. Industri karak skala rumah tangga adalah suatu usaha yang melakukan 

kegiatan mengolah beras menjadi karak (kerupuk nasi) dengan menggunakan 

tenaga kerja antara 1 – 4 orang, baik tenaga kerja pria maupun tenaga kerja 

wanita. (Yuli, 2004) 

7. Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  wewenang 

untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usal-usul dan 

adat istiadat yang diakui sistem pemerintah nasional. (Widjaja, 2008) 

8. Pendidikan  adalah  mereka  yang  menamatkan  sekolah  setelah  mereka 

mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah baik dari 

sekolah negeri. (Sumitro, 1998) 


