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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHA INDUSTRI BATU 

BATA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO 

Abstrak 

Batu bata merah merupakan salah satu jenis usaha yang mampu bertahan disaat 

guncangan ekonomi. Industri batu bata merah merupakan usaha yang masih 

memiliki  potensi untuk dikembangkan, karena usaha ini sudah menciptakan 

lapangan kerja dan masih dapat menyerap tenaga kerja di daerah pedesaan dan 

kota-kota kecil didaerah tersebut. Industri batu bata merupakan salah satu satu 

usaha industri kecil yang dapat diandalkan darii Kecamatan Baki. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan industri batu bata di Kecamatan 

Baki dan bagaimana pengusaha untuk mempertahankan industri batu bata karena 

di tengah masa pandemi. Metode penelitian ini mengunakan metode survey 

dengan menggunakan analisis data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini 

berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam 

obyek penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha industri bata merah yang ada di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Menurut data BPS tahun 2019 jumlah 

pemilik usaha industri bata merah adalah 32 orang. Sehingga populasi yang 

diambil dalam penelitian ini berjumlah 32 pemilik usaha industri bata merah. 

Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pengrajin. 

Teknik Pengolahan Data dengan tahap Editing, Pengkodeaan (coding) dan 

Tabulasi dan Metode Analisi Data dengan menggunakan tabel silang dan tabel 

frekuensi.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan industri bata 

merah di Kecamatan Baki dari mengalami peningkatan. Rata rata perkembangan 

produksi, sedangkan modal mengalami peningkatan. Faktor bahan baku 

pembuatan batu bata merah menjadi faktor penting, semakin mudah mendapatkan 

bahan baku maka industri tudak ada masalah dengan suplai karena jika bahan 

baku banyak harga pasti murah, dan pekerja yang terampil akan membuat batu 

bata dengan kualitas dan kuantitas yang baik, dan itu akan menjadi nilai utama 

dari produksi batu bata. 

Kata Kunci: Industri kecil, Industri Batu Bata Merah, Pendapatan, Tradisional 

Abstract 

The red brick industry is a type of business that is quite able to withstand 

economic shocks. The red brick business is a business that has potential to be 

developed, because this business has created jobs and can absorb labor in rural 

areas and small cities. The red brick business is one of the promising small 

industrial businesses in Baki District. This study aims to determine the 

sustainability of the brick industry in Baki District and how entrepreneurs 

maintain the brick industry because it is in the midst of a pandemic. This research 

method uses a survey method using primary data analysis and secondary data. 

This type of research based on the approach is a quantitative research. The 



2 
 

population in this research object is all business owners of the red brick industry 

in Baki District, Sukoharjo Regency. According to BPS data in 2019, the number 

of business owners in the red brick industry is 32 people. So that the population 

taken in this study amounted to 32 business owners of the red brick industry. The 

method of data collection is through observation and interviews with craftsmen. 

Data Processing Techniques with the stages of Editing, Coding (coding) and 

Tabulation and Data Analysis Methods using cross tables and frequency tables. 

The results of this study indicate that the development of the red brick industry in 

Baki District has increased. The average development of production, while capital 

has increased. The raw material factor for making red bricks can affect 

development because it is easier to get raw materials, the more an industry 

develops and the more skilled workers will produce better quality red bricks so 

that marketing will expand and affect industrial development. 

 

Keywords: Red Brick Industry, Income, Traditional 

 

1. PENDAHULUAN 

Industri adalah sebuah kegiatan yang peluang untuk memberikan lapangan 

pekerjaan tinggi dan mengutamakan kualitas yang tinggi dengan keuletan dan 

ketrampilan agar bermanfaat bagi maasyarakat luas, baik yang berada di kota 

maupun di pedesaan di seluruh Indonesia. Industri rumah tangga merupakan ciri 

perekonomian di Indonesia, perekonomian Indonesia akan berjalan dengan baik 

bila perekonomian rakyat ini dikembangkan dengan serius. Semakin baik 

ekonomi kerakyatan ini maka ekonomi Indonesia secara makro pasti akan sangat 

terbantu. 

 Industri rumah tangga sebagai industri kecil di pedesaan dianggap sebagai 

tanggapan terhadap berbagai macam perubahan struktur ekonomi di pedesaan. 

Penyempitan lahan pertanian terjadi dimana-mana dan kesempatan untuk 

memiliki pekerjaan semakin teratas, industri rumah tangga merupakan reaksi 

langsung terhadap kemunduran itu. Industri rumah tangga dalam alternatif 

pekerjaan dan pendapatan sebagai tambahan yang diperoleh dari sektor pertanian 

(Dahroni,1997). 

 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang sampai 

sekarang masih memproduksi batu bata merah. Industri yang sudah turun temurun 

ini sampai sekarang masih diteruskan oleh warga lokal untuk memenuhi 
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kebutuhan mereka sehari-hari. Batu bata merah di daerah Kecamatan Baki 

terkenal akan kualitasnya yang bagus, bahan bakunya berasal dari wilayah yang 

berada di sepanjang sungai Bengawan Solo jadi bahan bakunya berasal dari 

daerah setempat, selain dekat itu juga dapat menjadi mata pencaharian bagi para 

warga untuk mengambil bahan bakunnya dan diserahkan ke produsen. 

Produksi batu bata merah di daerah Kecamatan Baki mengalamu 

penurunan, salah satunya karena munculnya pesaing dari batu bata hebel yang 

harganya lebih murah dari batu bata merah. Walaupun mengalami pasang surut, 

pengrajin masih tetap memproduksi batu bata merah karena bahan baku yang bisa 

didapat disekitar wilayah produksi, tidak memerlukan modal yang tinggi, tenaga 

kerja yang diperlukan tidak banyak, dan yang terakhir karena tidak ada pilihan 

lain karena hanya itu yang mereka bisa. 

Dengan kondisi seperti yang disampaikan diatas, peneliti ingin melihat 

kondisi industry batu bata merah ini yang notabene merupakan industri kecil, 

apakah mereka bisa bertahan apalagi ditengah situasi pandemi seperti ini, maka 

dari itu peneliti melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

usaha batu bata kecamatan baki kabupaten sukoharjo”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini mengunakan metode survey dengan menggunakan analisis data 

primer dan data sekunder.  Ada cara yang digunakan untuk mendapatkan data 

Sdilapangan yakni wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada responden 

dengan kuisoner. Metode mengumpullkan data dengan menggunakan cara 

mengamati dan mencaatat secara sistematis terhadap gejala gejala yang di amati. 

Metode ini dimaksut untuk mendapatkan gambaran umum daerah penelitian dan 

informasi tentang perkembangan industri bata merah. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian menggunakan observasi lapangan (Tika, 2005) 

menjelaskan jika obserbasi atau survei lapangan merupakan Teknik atau cara 

mengumpulkan data tapi dengan mengamati dan mencatat segala fenomena atau 

gejala pada objek penelitian secara sistematis. Penelitian ini dilakukan terhadap 
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pemilik usaha industri bata merah yang ada di Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo. 

 Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. (Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi, 2012) Metode yang digunakan untuk menganalisa data ialah dengan 

menggunakan tabel silang dan tabel frekuensi. Tabel frekuensi ialah tabel yang 

menyediakan berapa kali suatu hal yang terjadi. Tabel frekuensi mempunyai 

fungsi antara lain untuk hal hal seperti berikut: 

a) Mengecek apakah jawaban responden atas satu pertanyaan adalah konsisten 

dengan jawaban atas pertanyaan yang lain. 

b) Mendapatkan deskripsi ciri atau karakteristik responden atas dasar analisis 

satu variabel tertentu (univariate analysis). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Keberlangsungan industri batu bata di Kecamatan Baki 

   Berdasarkan wawancara langsung dengan responden tentang awal mula 

berdirinya industri bata merah yang berada di Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo tidak dijelaskan dimulai kapan industri tersebut berdiri. Tetapi hal 

tersebut dengan sejarah berdirinya industri bata merah berasal dari turun temurun 

orang tuanya, sehingga pengusaha bata merah hanya menuruskan sampai saat ini 

dari leluhur atau orang tunya. Selain itu pengusaha bata merah juga ada yang 

berdiri sendiri dalam artinya tidak dari orang tuanya akan tetapi merintis industri 

itu sendiri.  Maka demikian pengusaha industri bata merah menganggap bahwa 

usaha bata merah ini sangat berkembang dan mendapatkan keuntungan yang 

lebih. Pengusaha industri bata merah menjalankan usahanya ini sebagai mata 

pencarian pokok, tetapi ada juga yang pengusaha ini sebagai pekerjaan 

sampingan. Pengusaha yang menjadikan usaha bata merah ini menjadi sampingan 

biasanya bekerja sebagai petani atau pedagang. Tetapi usaha sampingan tidak 

dapat keuntungan yang lebih dari pengusaha yang menjadikannya usaha ini 

sebagai pokok.  
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 Dari jenis kelamin pengusaha industri bata merah yang berada di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebagai besar adalah berjenis 

kelamin laki laki dengan jumlah 27 orang dengan Persentase 84,38% dan sisanya 

seorang perempuan dengan jumlah 5 orang dengan Persentase 15,63%. Dimana 

pengusaha yang berjenis kelamin laki laki lebih banyak dibandingkan seorang 

perempuan. Dikarenakan seorang laki laki berperan penting sebagai kepala rumah 

tangga yang sangat berkewajiban untuk mencari nafkah untuk keperluan rumah 

tangganya sehari hari. Sedangkan perempuan hanya membantu dalam 

menjalankan usaha industri bata merah ada juga yang beralasan tersendiri dengan 

contoh ada yang suaminya sudah meninggal jadi menggantikan untuk mencari 

nafkah untuk keperluan sehari harinya atau ada juga yang suaminya berkerja 

diluar kota.  

 Karakteristk pengusaha industri bata merah di Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo berdasarkan dari segi umur yaitu rata rata adalah umur 21 tahun sampai 

63 tahun sebagai pengusaha industri bata merah. Dimana rata rata umur tersebut  

adalah rata rata umur produktif bahwa usia seorang mampu melakukan pekerjaan 

nya sebagai pengusaha industri bata merah tersebut yang efektif. Sedangkan umur 

63 keatas ada 7 orang pengusaha. Dengan umur 63 keatas biasanya sudah tidak 

produktif lagi bagi pengusaha industri bata merah. Kemampuan untuk bekerja 

sudah berkurang dibandingkan dengan usia yang masih dibawah 64 tahun.  

 Berdasarkan latar pendidikan tentang pengusaha industri bata merah 

dengan jumlah 56 sempel pegusaha bahwa setiap responden memiliki tingkat 

pendidikan yang bermacam macam, ada pendidikan SD , SMP , SMA dan 

Sarjana. Maka dari itu pengusaha industri bata merah yang tingkat pendidikannya 

mayoritas lulusan SMP, SD dan paling sedikit lulusan SMA. Dimana pendidikan 

SD  adalah jumlah paling banyak tingkat pendidikannya. Maka dari itu pengusaha 

industri bata merah tidak berpengaruh dengan tingginya pendidikan dalam usaha 

bata merah tersebut.  

 Dari 56 pengusaha atau sempel. Bahwa kita perlu mengetahui bahwa lama 

usaha yang didirikan dalam usaha industri bata merah tersebut. Dari lama usaha 

bata merah 1 tahun sampai 14 tahun selanjutnya, sedangkan lama usaha 15 sampai 
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24 tahun  dan paling sedikit lama usaha 25 samapai 34 tahun dan dilama usaha 35 

sampai 44 tahun. Pegusaha yang paling lama usaha di 35- 44 tahun dimana lama 

usaha tersebut  adalah pengusaha yang meneruskan usahanya dari orang tuanya 

atau turun temurun. Sedangkan paling sedikit lama usaha nya  adalah di 1 samapai 

14 tahun.  

Perkembangan usaha bata merah dapat diukur dengan cara perkembangan atau 

perubahan poduksi bata merah. Dalam usaha industri bata merah berkembang 

perlu didukung dengan faktor faktor yang mempengaruhi perkembanan usaha bata 

merah tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu tenaga 

kerja, modal, bahan baku dan pemasaran. Faktor faktor tersebut sangat 

mempenmgaruhi perkembangan usaha industri bata merah tersebut. Dengan 

adanya hubungan lokasi industri keberadaannya disuatu lokasi sangat 

ditentukannya keberadaan faktor faktor produksi tersebut. Dari perkembangan 

usaha bata merah dapat di hitung dengan cara memPersentase modal , jumlah 

produksi jumlah pendapatan dan jumlah modal dari tahun 2017 sampai 2021. 

Makad dari itu perkebangan usaha bata merah berkaitan dengan faktor faktor. 

Faktor faktor itulah yang sangat mempengaruhi perkembangan usaha tersebut. 

 Perkembangan jumlah industri usaha bata merah di Kecamatan Baki dapat 

diliat dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah 

industri tidak diketahui akan tetapi ditahun tahun 2018 ada 22 industri, tahun 2019 

ada 25  industri , 2020 ada 30 industri, dan tahun 2021 ada 52 industri. Maka dari 

itu kita dapat mengatahui bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

maka jumlah permintaan bata merah semakin banyak dan berkembang.  

 Pengusaha indusri bata merah yang berada di Kecamatan Baki memiliki 

kemampuan masing masing atau berbeda beda. Hal tersebut disebabkan oleh 

faktor faktor, antara lain yatu modal dan bahan baku yang telah digunakannya. 

Dimana jumlah jumlah produksi bata merah yang di hasilkannya oleh pengusaha 

bata merah mencerminkan kemampuaan setiap pengusaha dalam hal modal, 

tenaga kerja, bahan baku, dan ketrampilan dalam pembuatannya. Hal tersebut 

jumlah produksi bata merah mengalami peningkatan yang lumayan meski tidak 

terlalu signifikan. Pengusaha industri bata merah yang berda di Kecamatan Baki 
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menurut responden memiliki kuaitas bata merah yang lebih bagus di bandingkan 

dengan tempat lainnya. Kualitas yang dimaksut yaitu tidak mudah pecah dan lebih 

bagus.  

Dari segi jumlah pendapatan para pengusaha industri bata merah 

mengalami peningkata yaitu dari tahun 2017 yang tidak ketahui sampai tahun 

2021. Jumlah pendapatan tersbut menanggapi peningkatan yang lumayan tinggi. 

Maka dari itu dinyatakanya pendapatan para pegusaha industri bata merah 

berkembang. Jumlah produksi mengalamai perkembangan dan modal mengalami 

perkembangan maka sudah pasti jumlah pendapatannya pun juga mengalami 

perkembangan. Pendapatan para pengusaha industri bata merah yang berada di 

Kecamatan Baki digunakan untuk keperluan sehari hari, kebutuhan makan, 

kebutuhan sekolah dan kebutuhan pajak juga. Pendapatan juga dapat berpengaruh 

dari kualitas bata merah tersebut, dari besar kecilnya pendapatan pengusaha 

industri bata merah dipenelitian dipengaruhi banyaknya relasi dan kualitas bata 

merah tersebut, karena kualitas bata merah yang bagus akan mempengaruhi 

banyak sedikitnya pembeli.  

 

3.2 Pengusaha untuk mempertahankan industri batu bata karena di tengah 

masa pandemic 

Pengusaha dalam mempertahankan industri batu bata merah dengan menerapkan 

strategi produk yang diterapkan para pengrajin batu bata di Kecamatan Baki yaitu 

dengan menampilkan produk batu bata yang berkualitas. Ciri utama produk batu 

bata di Kecamatan Baki kokoh, tidak mudah patah apabila diturunkan atau 

dinaikan ke truck dan apabila di gesekan dengan potongan besi muncul suara 

nyaring dan apabila dibelah bongakahan batu bata berwarna merah merata karena 

pembakaran dilakukan berulang-ulang kali agar benar-benar matang. 

Pengembangan lain dari produk batu bata di Kecamatan Baki yaitu dengan 

menambahkan bahan baku lain selain tanah liat yaitu padas yang diselep, hal 

tersebut membuat batu bata semakin kokoh, hal lain yang dilakukan yaitu dengan 

memperbesar ukuran batu bata.  
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Pengembangan yang dilakukan tersebut agar para konsumen tidak merasa 

kecewa dengan hasil produksi batu bata dan bisa meningkatkan jumlah konsumen 

selain itu pengembangan ini dimaksudkan agar batu bata bisa bersaing dengan 

produk lain seperti bata ringan. Strategi harga dilakukan oleh para pengrajin batu 

bata di Kecamatan Baki tidak asal-asalan, penetapan harga dilakukan dengan 

kalkulasi bahan baku dan permintaan pasar. Penentuan harga dilakukan pengrajin 

dengan kesepakatan antara pengrajin satu dengan pengrajin lainnya. Harga yang 

ditawarkan oleh pengrajin batu bata di Kecamatan Baki yaitu berkisar Rp.500.000 

sampai Rp.600.000 per seribu buah tapi pada saat musim penghujan harga bisa 

mencapai Rp.650.000 per seribu buah karena cuaca yang buruk menyebabkan 

proses proses produksi dan pengeringan menjadi lama. Setelah harga ditetapkan 

maka strategi harga yang dilakukan setelah itu adalah pemberian rabat atau 

potongan ketika membeli dengan jumlah besar. Para pengrajin menjual batu bata 

kepada beberapa toko bangunan dengan pengambilan batu bata dengan jumlah 

20.000 – 30.000 buah dengan potongan harga Rp. 20.000 per 1000 buah, hal ini 

dinilai lebih menjanjikan karena tidak perlu susah payah mencari pembeli. 

Adanya pembangunan jalan desa yang sudah baik dan memadai sehingga truck-

truck pengangkut batu bata bisa melintas dan strategisnya lokasi pembuatan batu 

bata di Kecamatan Baki memudahkan para pengrajin dalam melakukan distribusi 

batu bata, hal tersebut juga memudahkan para konsumen untuk datang ke tempat 

produksi.  

Saluran distribusi pengrajin batu bata di Kecamatan Baki dilakukan 

dengan menyalurkan langsung batu bata kepada konsumen atau ke toko bangunan 

dan juga melalui makelar. Adapun daerah pemasaran batu bata meliputi pasar 

local yaitu Kecamatan Baki. Daerah pemasaran luar Kabupaten meliputi 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri dan 

Karisedenan Surakarta. Upaya yang telah dilakukan oleh para pengrajin batu bata 

di Kecamatan Baki dalam meningkatkan pemasaran yaitu dengan melakukan 

promosi. Promosi yang dilakukan dalam hal ini yang pertama yaitu dengan sikap 

ramah dan sopan kepada calon pembeli. Promosi yang dilakukan para pengrajin 

batu bata di Kecamatan Mojlaban bisa dibilang kurang atau masih terbatas. 
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Promosi hanya dilakukan dengan mulut kemulut dengan menjadikan produk batu 

bata yang berkualitas sebagai senjatanya, selain batu bata yang berkualitas 

produksi batu bata di Kecamatan Baki sudah dikenal oleh masyarakat luas 

sehingga lebih mudah dalam mempromosikannya. Strategi promosi yang 

dilakukan para pengrajin batu bata saat ini adalah dengan menawarkan langsung 

produknya ke pemilik toko bangunan dan juga proyek-proyek, hal tersebut dirasa 

lebih mudah karena toko bangunan dan proyek biasanya mengambil dalam jumlah 

besar. Stretegi lain yaitu dengan pengiriman gratis batu bata ke tempat yang dekat 

dengan tempat produksi 

 

3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industry batu bata di 

Kecamatan Baki 

Usaha industri bata merah yang berada di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

dapat berkembang dengan baik dikarenakan atau didukung faktor faktor. Faktor 

tersebut adalah faktor modal, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, dan faktor 

pemasaran. Berikut ini akan dibahas hubungan antara faktor faktor yang 

mempengaruhi perkembangan suatu usaha industri bata merah yang ada di 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.  

 Produksi suatu industri dapat dipengaruhi sulit atau mudahnya mengabil 

atau menapatkan bahan baku. Yang dimaksut dalam penelitian ini adalah dari 

mana asal bahan baku tanah yang diperoleh. Dikarenakan tanah yang diguankan 

dalam pembuatan bata merah di daerah setempat sudah tinggal sedikit atau sudah 

hampir habis dikarenakan terkikis dan diambil terus menerus oleh pengusaha 

tersebut. hal tersebut dapat mempengaruhi kesulitan dalam mendapatkan bahan 

baku di daerah itu sendiri. Sehingga para pengusaha industri bata merah 

memperoleh bahan baku tersbut dengan cara membeli diluar kecamatan bahkan 

diluar kabupaten. Kemudahan dalam mendapatkan bahan baku tersbut dapat  

mempengaruhi produksi dalam pembuatan setiap hariya. 

 Seorang pengusaha industri bata merah perlu memiliki modal untuk 

membuat usaha tersebut agar menjadi baik. Modal  adalah hal paling penting 

dalam suatu industri ntah itu industri bata merah atau industri yang lainnya. 
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Pengusaha industri tanpa modal tidak bisa berjalan dengan baik. Pengusaha 

industri bata merah Kecamatan Baki yang berjumlah 41 dari 56 orang pengusaha 

asal modal sendiri sedangkan 2  pengusaha asal modal dari organisasi  dan 13 

pengusaha asal modalnya dari pinjam bank. Para pengusaha yang meminjam dari 

organisasi maupun dari bank rata rata meminjam sekitar 6.000.000 sampai 

7.000.000. pengusaha akan mengembalikan setelah dagangan laku. Modal itu 

biasa nya digunakan untuk membeli alat alat dan bahan untuk pembuatan bata 

merah tersebut. Modal perkaitannya sangat erat dengan perkembangan suatu 

industri. Dimana semakin besar modal maka semakin besar juga jumlah produksi 

dan keuntungan juga semakin banyak dan begitu juga sebaliknya. 

 Dari jumlah tenaga kerja yang berkerja pada usaha insdustri bata merah di 

Kecamatan Baki memiliki jumlah tenaga anatara 1-3 orang. Pengusha industri 

bata merah yang menggunakan  tenaga kerja sedangkan pengusaha tidak 

menggunakan tenaga kerja. Pengusaha industri bata merah yang menggunakan 

tenga kerja kebanyakan dari keluarga besar itu sendiri. Yang dimaksut keluarga 

besar seperti anaknya sendiri atau adek kandungnya sendiri. Tetatpi ada juga 

menggunakan tenaga kerja orang lain. Tenaga kerja tersebut bertempat tinggal 

didaerah itu sendiri tetapi ada juga yang dari luar daerah tersebut.  

 Pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha industri bata merah yang 

berada di Kecamatan Baki dengan mayoritas pembeli sudah datang sendiri 

ketempat pembuatan tersebut, tetapi ada juga yang memasarkan bata merah itu 

sendiri. Pengusaha yang melakukan pemasaran sendiri biasanya pengusaha yang 

baru dan belum memliki pelanggan tetap. Dimana pemasaran bata merah yang 

berada di Kecamatan Baki dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. 

Pemasaran tersebut dimulai dari yang dalam Kecamatan atau diluar Kecamatan 

bahkan pemasaran sampai luar kota.  

 Tetapi para pengusaha industri mayoritas masih memasarkan didalam kota 

sendiri yaitu kota Baki. Pengusaha yang memasarkan diluar Kecamatan dan yang 

pemasaran diluar Kabupaten. Pengusaha yang memasarkan diluar Kecamatan 

seperti Kecamatan Baki, Kecamatan Toroh dan pengusaha yang melakukan 

pemasaran diluar Kabupaten seperti Semarang, Pati dan Kudus. Dikarenakan bata 
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merah yang berada di Kecamatan Baki  adalah bata merah yang kualitasnya 

unggul dari pada yang lainnya. Selain itu harganya juga lebih miring atau lebih 

murah dibandingkan dengan yang lainnya. 

 Pengusaha bata merah melakukan pemasarannya biasanya sama kurun 

waktu satu bulan sekali tergantung dengan cuaca kemarau. Faktor cuaca tersebut 

sangat berpengaruh penting dalam penjualan bata merah tersebut. Dikarenakan 

pada musim kemaru orang banyak yang membangun rumah maka permintaan bata 

merah meningkat. Pengusaha mampu membakar bata merah dimusim kemarau 

mampu sebanyak 13.000. Jika cuaca hujan maka biasanya para pengusaha 

membakar atau memasarkan mampu 2-3 bulan sekali.  Faktor cuaca hujan seperti 

itu biasanya berpengaruh terhadap penjualan. Penjualan tersebut menurun dan 

keuntungan juga ikut menurun. Disini dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

semakin luas maka semakin banyak atau semakin tinggi juga produksinya sanagat 

berpengaruh terhadap perkembangan industri bata merah yang ada di Kecamatan 

Baki. 

 Berdasarkan menurut survei yang telah didapat di lapangan bahwa bahan 

baku yang diperoleh oleh pengusaha bata merah yang ada di Kecmatan Baki 

berasal dari daerah yag berbeda beda. Bahan baku baik diperoleh dari dalam 

Kecamatan Baki maupun dari luar Kecamatan Baki. Dimana bahan baku tersebut 

yang diambil dari luar Kecamatan merupakan salah satu interaksi antara daerah 

asal dengan daerah pengambilan bahan baku tersebut. Aksebilitasi yang dimudah 

dijangkau didaerah industri bata merah atau daerah penelitian membuat para 

pengusaha bata merah membeli daerah yang lain. Para pengusaha industri bata 

merah mayoritas mengabil bahan baku diluar Kecamatan, mkaa dari itu biaya 

transportasi disesuaikan dengan jarakk tempuh yang didapatkan bahan baku bata 

merah tersebut. 

 Pemasaran bata merah yang dilakukan para pengusaha industri yang ada di 

Kecamatan Baki mencapai luar daerah atau luar kota. Tetapi pemasaran masih 

mendomisi kebanyak didalam daerah atau didalam Kabupaten Sukoharjo. Dimana 

pemasaran hasil bata merah didaerah lain atau luar kota merupakan salah satu 

interaksi antara daerah asal dengan daerah pemasaran tersebut. Ada suatu 
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interaksi atau hubungan anatara Kecamatan Baki dengan daerah tujuan 

pemasaran.  

 

4. PENUTUP 

a) Perkembangan jumlah usaha industri bata merah di Kecamatan Baki tahun 

2021 meningkat, dibuktikan adanya peningkatan permintaan konsumen akan 

bata merah tinggi karena kualitas bata merah yang ada di Kecamatan Baki 

lebih baik dibandingkan yang lainnya. 

b) Perkembangan jumalah produksi bata merah di Kecamatan Baki tahun 2021 

juga mengalami peningkatan, dengan meningkatnya produksi maka pendapatan 

mereka juga meningkat dan sebagian keuntungannya diberikan ke modal 

produksi. Dikarenakan bila produksi itu meningkat pasti dikarenakan pengusa 

memilih modal yang besar dan itu akan dapat mempengaruhi para pengusaha 

batu bata merah lain. 

c) Semakin besar modal yang dikeluarkan maka industri akan semakin 

berkembang, entah dari kualitas, kuantitas, maupun keduanya. 

d) Kemudahan mendapat bahan baku sangat memiliki pengaruh dalam sebuah 

industri, bila bahan baku tidak ada maka produksi akan sangat terhambat dan 

pengusaha bisa merugi. 

e) Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang memilih pengrajin yang terampil 

karena dengan begitu akan membuat produksi lebih cepat dan menjaga 

kualitas, dengan begitu batu batanya akan dicari oleh pembeli. 

f) Pemasaran merupakan faktor terpenting setelah produksi karena bila produksi 

tinggi tetapi tidak ada penjualan maka tidak ada pemasukan penghasilan. 
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