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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Industri merupakan suatu aktivitas yang memiliki peluang besar terhadap 

perluasan lapangan pekerjaaan yang mengedepankan suatu proses keuletan dan 

ketrampilan dalam menciptakan suatu produk yang berkualitas tinggi sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat, khususnya penduduk Indonesia yang tinggal di 

daerah pedesaan. Industri di Indonesia sekarang ini sudah banyak dan bermacam–

macam salah satunya adalah industri batu bata merah, industri batu bata 

merupakan usaha yang menunjang perkenomian khususnya di daerah pedesaan, 

industri batu bata merah biasanya di pekerjakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak 

untuk anak muda masih jarang untuk melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan 

anak muda sekarang lebih memilih pekerjaan yang tempatnya lebih bersih dan 

gajinya yang cukup lumayan dan tidak begitu minat dengan pekerjaan yang 

bergelut dengan lumpur-lumpuran, panas-panasan dari matahari, adanya industri 

batu bata ini juga sangat membantu dalam peluang lapangan pekerjaaan bagi 

masyarakat dan juga dapat menambah penghasilan bagi para pengusaha industri 

batu bata. 

Industri rumah tangga adalah suatu bentuk perekonomian rakyat di 

Indonesia, apabila dikembangkan akan mampu memecahkan masalah dasar 

pembangunan di Indonesia dan mampu membantu tercapainya pertumbuhan  

ekonomi  nasional. Industri kecil berperan dalam menciptakan suatu proses 

industrialisasi di Indonesia yang berkesinambungan. Industrialisasi yang   

berkesinambungan   adalah   suatu   proses yang    tidak   menciptakan     

ketergantungan industri - industri    yang    tercipta oleh proses itu terhadap pasar 

luar negeri (Gembong Tjitrosoepomo, 1991). 

Salah satunya penciptaan lahan peningkatan ekonomi masyarakat dengan  

menciptakan industri batu bata merah. Industri batu bata merah merupakan suatu 

jenis usaha yang cukup mampu bertahan dari guncangan ekonomi. Usaha batu 

bata merah merupakan usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan, karena 
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usaha ini telah menciptakan lapangan kerjadan dapat menyerap tenaga kerja di 

daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Usaha batu bata merah merupakan salah satu 

satu usaha industri kecil yang menjanjikan di Kecamatan Baki. Usaha ini juga 

merupakan usaha yang banyak terdapat di Kecamatan Baki yaitu terdapat 15 unit 

usaha batu bata yang ada dan memiliki jarak yang berdekatan antara satu dengan 

yang lain. Usaha ini telah ada sejak lama dan berkembang di daerah kabupaten 

dan kecamatan pada Provinsi Jawa Tengah, salah satunya yaitu di Kecamatan 

Baki Kabupaten Sukoharjo. Usaha ini mampu memberikan tambahan pendapatan 

bagi penduduk sekitar dan juga dapat menampung penduduk yang menganggur 

dengan menyediakan lapangan pekerjaan pada usaha tersebut tersebut. Dalam satu 

usaha batu bata merah memiliki atau menggunakan 5 orang atau lebih tenaga 

kerja yang bekerja pada usaha batu bata. Seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan dibidang properti akan juga meningkatkan permintaan terhadap batu 

bata merah sebagai bahan yang digunakan dalam pembangunan bangunan yang 

dilakukan di bidang usaha property. 

Industri rumah tangga sebagai industri kecil di pedesaan dapat dianggap 

sebagai respon terhadap berbagai perubahan struktur ekonomi pedesaan. 

Penyempitan lahan terjadi dimana-mana dan kesempatan kerja semakin teratas, 

industri rumah tangga bentuknya 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 adalah salah satu industri batu bata 

merah yang sampai sekarang masih aktif memproduksi batu bata merah, industri 

ini sudah ada sejak lama dan turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang 

sehingga batu bata merah yang dihasilkan adalah batu bata merah yang berkualitas 

dan terkenal bagus. Bahan bakunya diambil langsung dari Bengawan Solo karena 

lokasinya yang berdekatan langsung dengan bahan bakunya yaitu tanah liat dari 

Bengawan Solo sehingga mempermudah pengrajin untuk membuat dan 

menghasilkan batu bata merah dengan cepat dan berkualiatas karna letaknya yang 

cukup strategis dan luas. Pembuatannya masih tradisioanal yaitu proses awalnya 
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dari melumpur, mencetak, melangsir, mengeringkan sampai pada tahap 

pembakaran, semua prosesnya masih menggunakan cara manual, seluruh 

pembuatannya masih menggunakan tenaga manusia, perlatan yang digunakan 

masih sederhana yaitu kayu yang dibentuk persegi dan tengahnya diberi sekat 

sebagai jarak satu bata dengan yang lainnya. Pembuatan batu bata merah yang 

bagus yaitu ketika musim kemarau, selain cepat kering, kualitas tanah sebagai 

bahan baku juga bagus, kondisi seperti ini berbeda pada musim penghujan apalagi 

disusul oleh banjir. 

Keterkaitan faktor-faktor produksi dalam mendorong produksi dalam hal ini 

industri batu bata sangat erat hubungannya oleh sebab itu, setiap faktor produksi 

akan mempengaruhi produksi batu bata. Produksi berkaitan dengan pendapatan 

pengusaha, sehingga masalah faktor-faktor pokok industri yang berpengaruh 

terhadap produksi masih sangat erat kaitannya dengan pendapatan pengusaha dari 

usaha industri tersebut. Penelitian berusaha mendekati permasalahan-

permasalahan yang dihadapi industri batu bata pada daerah penelitian dengan cara 

membahas faktor-faktor produksi pada industri batu bata. 

Penurunan produksi batu bata merah di wilayah Kecamatan Baki Kabupaten 

Sukoharjo dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu salah satunya ada pesaing 

produk yakni batu bata hebel yang harganya relatif lebih murah, dilihat dari hasil 

Pra penelitian didapatkan data yaitu beberapa pengrajin mengatakan bahwa 

produksi batu bata merah mengalami penurunan, namun kenyataanya meskipun 

produk batu bata merah yang dihasilkan mengalami pasang surut, para pengrajin 

tetap memutuskan untuk bertahan antara lain dikarenakan bahan baku yang 

mudah didapat, modal yang dikeluarkan sedikit, tenaga kerja yang relatif sedikit, 

serta tidak ada pekerjaan lain yang mereka kerjakan selain menjadi pengrajin batu 

bata. 

Melihat dari kondisi dan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana sektor industri kecil seperti industri batu bata merah dapat 

bertahan dan berkembang dalam kondisi seperti ini maka peneliti melakukan 
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penelitian tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha batu bata kecamatan 

baki kabupaten sukoharjo tahun”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah  

1. Bagaimana keberlangsungan industri batu bata di Kecamatan Baki? 

2. Bagaimana pengusaha untuk mempertahankan industri batu bata karena di 

tengah masa pandemic? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan industry batu bata di 

Kecamatan Baki? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui keberlangsungan usaha industri batu bata di Kecamatan Baki 

2. Mengetahui perkembangan industri batu bata dari awal mendirikan usaha 

tersebut sampai tahun 2020. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industry batu 

bata di Kecamatan Baki 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

1. Sebagai syarat untuk melengkapi studi sarjana di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, 

menambah wawasan dan sebagai tambahan pengetahuan bagi penelitian yang 

sejenis 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk para penentu kebijakan, yaitu kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan kebijakan 

pengembangan industri, terutama industri batu bata sehingga industri batu bata 

dapat berkembang  
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka  

1. Geografi 

Geografi adalah fenomena alam dan menganalisis hubungan antara 

phenomena alam dengan phenomena non alam (manusia) yang dikaji dalam 

lingkup keruangan (Sujali, 2009).  

Menurut Nursid Sumaatmadja (1981: 54), yaitu geografi ekonomi adalah 

cabang geografi manusia yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas 

ekonomi, titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia 

yang termasuk didalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, 

komunikasi,dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan, maka geografi ekonomi 

berkembang menjadi beberapa bagian yaitu geografi pertanian, geografi industri, 

geografi transportasi dan komunikasi.  

 Menurut kajian geografi, industri merupakan suatu sistem perpaduan 

subsistem fisis dengan subsistem manusia. Subsistem fisis yang mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan industri yaitu komponen-komponen lahan, bahan 

mentah atau bahan baku sumber daya energi, iklim dengan segala proses 

alamiahnya. Subsistem manusia yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan industri meliputi komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan 

teknologi, tradisi, keadaan politik, keadaan pemerintahan, transportasi dan 

komunikasi, konsumen, pasar dan lain sebagainya. Perpaduan semua komponen 

itulah yang mendukung maju mundurnya suatu industri. Relasi, asosiasi, dan 

interaksi komponen-komponen tadi dalam tata ruang, merupakan bidang 

pengkajian geografi (Nursid Sumaatmadja, 198: 179).  

Pendekataan geografi berdasarkan aspek keruangan yang terkait dengan 

persebaran dari suatu obyek pembahasan dan secara umum pendekatan geografi 

dapat dilakukan dengan melihat unsur letak, batas, bentuk maupun luas.  

Pendekatan letak dapat dilihat dari kedudukan suatu obyek terhadap kedudukan 

titik yang lain sebagai kuncinya. Letak suatu obyek wisata terhadap ibu kota 

kecamatan atau kabupaten ,berapa jarak antar keduanya, baik jarak riil atau jarak 
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relatif.  Jarak riil dari jarak sesungguhnya, sedangkan jarak relatif dapat dilihat 

dari jarak waktu tempuh yang diperlukan atau biaya yang digunakan untuk 

menuju ke tempat obyek tersebut dari ibu kota kabupaten.  Selain itu juga dapat 

dilihat kedudukan obyek tertentu terhadap obyek yang lain, seandainya suatu 

obyek terletak berdekatan obyek-obyek yang lain berarti kedudukan obyek yang 

dimaksudkan mempunyai posisi yang baik dan kemungkinan untuk lebih mudah 

berkembang atau dikembangkan (Sujali,2009). Geografi mempelajari segala 

gejala yang terdapat dipermukaan bumi secara keseluruhan dengan 

memperhatikan tiap-tiap gejala secara teliti alam hubungan interaksi, interelasi 

dan integrasi keruanganya (Nursid Sumaatmadja, 1981: 33).  

 

2. Livelihood Strategy 

Menurut David L Brown dan Kai A Schafft (2011); Livelihood Strategy 

yaitu aspek pedesaan kehidupan di pedesaan dan yang memiliki aspek 

perbandingan kondisi pedesaan dengan orang perkotaan. Lebih dari setengah 

populasi dunia tinggal dilingkungan perkotaan dan masyarakat metropolitan 

seperti Amerika Serikat adalah contoh yang jelas dari ini. Pedesaan adalah satu 

besar dan tinggal didaerah pedesaan negatif mempengaruhi peluang dan 

kesempatan hidup dengan kemiskinan dipedesaan dan kesehatan yang buruk terus 

meningkat (Kornblum, 2011).   

Lingkungan perkotaan sangat bergantung pada daerah pedesaan untuk 

energi dan ketahanan pangan dalam suatu negara menjadi secara keseluruhannya. 

Brown dan Schafft  menyatakan bahwa masyarakat dan komunitas di pedesaan 

pada abad ke 21 digunakan untuk mengeksplorasi perubahan dan ketekunan 

dalam pedesaan ekonomi dan masyarakat saat ini.  Menurut Tania Murray Li 

tentang Proses Transformasi Masyarakat Pedalaman Di Indonesia dimana proses 

transformasi yang terjadi di daerah pedalaman (sebagai sebutan untuk daerah 

dataran tinggi) Indonesia.   

Penulis melihat daerah dan masyarakat “dataran tinggi” secara lebih 

kompleks dengan memperhatikan aspek ekologi yang dikaitkan dengan aspek 
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ekonomi, politik dan kebudayaan.  Pandangan yang berkembang tentang 

masyarakat di dataran tinggi berbeda-beda, perbedaan pandangan ini didasari 

pertentangan kepentingan baik secara potensial maupun aktual di daerah 

pedalaman Indonesia.  Daerah pedalaman Indonesia telah terbentuk sebagai 

wilayah yang tersisih melalui perjalanan politik, ekonomi, dan sosial dengan 

daerah dataran yang rendah yang telah lama dan terus berlangsung.  Asumsi 

bahwa masyarakat pedalaman adalah bodoh dan terisolasi dipegang oleh agen 

pembangunan yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan pembangunan yang 

diterapkan di daerah pedalaman.  Dinamisme, produktivitas, pengetahuan serta 

kreativitas masyarakat pedalaman sering diabaikan dalam program pembangunan 

pemerintah.  Daerah pedalaman menjadi obyek proyek pembangunan atas nama 

“modernisasi”.   

 

3. Sumber Penghidupan Masyarakat  

Sumber penghidupan masyarakat dengan pendekatan Sustainable 

livelihood yaitu pendekatan pembangunan yang mencakup prinsip dan cara 

pandang serta analisa terhadap kondisi penghidupan masyarakat beserta faktor-

faktor penting yang mempengaruhinya.  Pendekatan ini meliputi dua aspek, 

konsep dan praktek.  Secara konseptual Sumber penghidupan masyarakat 

merupakan gagasan dan cara pandang tentang seperti apa penghidupan yang 

berkelanjutan itu.  

Sustainable livelihood tidak dimaksudkan untuk menciptakan sebuah 

model penghidupan yang ideal yang berlaku untuk semua situasi dan kelompok 

masyarakat. Namun pendekatan ini mendorong sikap kritis dan perenungan 

kembali praktek-praktek pembangunan yang telah dilaksanakan, serta mendorong 

setiap pihak untuk menghasilkan kinerja terbaik dalam mengatasi masalah 

kemiskinan.  Pemahaman terhadap strategi penghidupan yangberagam sangatlah 

penting, karena strategi yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat sangatlah 

penting pengaruhnya bagi penghidupan mereka. Umumnya masyarakat 

mengembangkan beberapa bentuk strategi penghidupan berdasarkan tantangan 
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dan pengetahuan yang mereka miliki, dan mereka praktekkan dalam kurun waktu 

yang lama. Seperti beragam strategi yang dikembangkan oleh masyarakat di 

wilayah pedesaan dalam menghadapi masa paceklik, menghadapi musim hujan 

yang berkepanjangan atau menghadapi situasi sulit lainnya.  

Perencanaan program pembangunan perlu memperhatikan beragam strategi 

yang telah ada, karena umumnya masyarakat hanya memilih strategi yang telah 

terbukti efektif. Kita juga perlu menghargai pilihan strategi yang beragam, yang 

mungkin sekilas nampak bertentangan dengan tujuan program. Karena salah satu 

tujuan mendasar pendekatan penghidupan berkelanjutan adalah memperkuat 

pilihan strategi penghidupan masyarakat yang terbukti efektif untuk 

mempertahankan penghidupan mereka.   

 

4. Sustainable livelihood 

Strategi sustainable livelihood ini berkaitan dengan masyarakat dalam 

mengelola aset-aset penghidupan yang tersedia, menyikapi perubahan yang terjadi 

dan menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan.  

Pelaksanaan strategi penghidupan berkelanjutan yakni: (1) pendapatan masyarakat 

menjadi lebih baik, (2) kesejahteraan meningkat, (3) kerentanan berkurang, (4) 

ketahanan pangan meningkat, dan (5) pemanfaatan sumber daya alam yang 

berkelanjutan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi eksisting aset 

penghidupan, status aset penghidupan dan strategi penghidupan berkelanjutan 

masyarakat Pengging.   
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Sumber : Sustainable livelihoods Guidance Sheets  

Gambar 1.1 Kerangka Sustainable livelihood 

 

Kerangka kerja penghidupan berkelanjutan (Sustainable livelihoods 

framework) merupakan kerangka operasional yang menggambarkan keterkaitan 

dan hubungan antar komponen penghidupan.  Penggunaan kerangka kerja 

Sustainable livelihood  menggunakan pendekatan penghidupan sebagai cara 

pandang dan panduan dalam memahami serta merencanakan penghidupan yang 

berkelanjutan.   

Lima elemen utama kerangka kerja Sustainable livelihood, meliputi; 1.  

Konteks Kerentanan (vulnerability contexts). 2. Sumberdaya Penghidupan 

(livelihoods assests), meliputi sumberdaya-sumberdaya manusia (human capital), 

sumberdaya sosial (social capital), sumberdaya alam (natural capital), 

sumberdaya fisik (physical capital), dan sumberdaya keuangan (financial capital).  

3. Organisasi dan Kebijakan (structuresand processes). 4. Strategi Penghidupan 

(livelihoods strategies). 5. Capaian Penghidupan (live lihood soutcomes).  Strategi 
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penghidupan (livelihoods strategies), menggambarkan upaya yang 

dilakukanmasyarakat dalam mencapai penghidupanyang memadai (UNDP, 2007).  

Kerangka sumber penghidupan yang berkelanjutan menyajikan faktor 

utama yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, dan khas dari antar 

hubungan. Perencanaan kegiatan pengembangan baru dan menilai kontribusi 

untuk keberlanjutan mata pencaharian yang dibuat oleh kegiatan yang ada.  Secara 

khusus, kerangka: menyediakan daftar isu-isu penting dan sketsa dengan cara ini 

link ke satu sama lain, menarik perhatian kepada inti pengaruh dan proses dan 

menekankan beberapa interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi 

penghidupan.  Kerangka berpusat pada orang.  Ini tidak bekerja dengan cara linier 

dan tidak mencoba untuk menunjukkan model realitas.   

Tujuannya adalah untuk membantu pihak dengan perspektif yang berbeda 

untuk terlibat dalam perdebatan yang terstruktur dan koheren tentang banyak 

faktor yang mempengaruhi penghidupan, mereka relatif pentingnya dan cara 

mereka berinteraksi.  Ini, pada gilirannya, akan membantu dalam identifikasi titik 

entri yang tepat untuk mendukung mata pencaharian.   

 

 

Gambar 1.2 The Asset Pentagon 

 

Konsep Sustainable livelihood ada lima aset penghidupan yaitu: (1) human 

capital, yakni modal yang dimiliki manusia; (2) social capital, yaitu kekayaan 
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sosial yang dimiliki komunitas; (3) natural capital yaitu persediaan sumber daya 

alam (4) physical capital yaitu infrastruktur dasar dan memproduksi barang–

barang yang dibutuhkan; serta (5) financial capital, yaitu sumber-sumber 

keuangan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan 

kehidupannya.   

Pendekatan Kerentanan dan Kapasitas UNDP (United Nations 

Development Program) dan CIDA (Canadian International Development Agency) 

dalam Milen (2004) memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai: 

proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat 

meningkatkan kemampuan mereka untuk: (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi memecahkan permasalahan, merumuskan dan 

mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  (b) memahami dan 

memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara 

yang berkelanjutan.  Konsep pengembangan kapasitas menurut Grindle (1997) 

yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai kemampuan untuk 

melakukan tugas sesuai efektif, efisien dan berkelanjutan. Bahkan Grindle  

menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas mengacu kepada peningkatan 

dalam kemampuan organisasi sektor publik.    

Menurut Imam Hardjanto, (2006:8) Tiga aspek sebagai berikut: 1.  bahwa 

pengembangan kapasitas merupakan suatu proses; 2. bahwa proses tersebut harus 

dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi atau 

organisasi; 3. proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan 

organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.  

Menurut Nugroho (2008:24), setiap individu, komunitas maupun unit sosial yang 

lebih besar mengembangkan kapasitas sistem penyesuaian dalam merespons 

ancaman.   

Respons itu bersifat jangka pendek yang disebut mekanisme penyesuaian 

atau yang lebih jangka panjang yang dikenal sebagai mekanisme adaptasi. 

Mekanisme dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek terutama 

bertujuan untuk mengakses kebutuhan hidup dasar: keamanam, sandang, pangan, 
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sedangkan jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber–sumber 

kehidupannya.  Prinsip kehatihatian dimulai dari mencermati setiap bagian 

kegiatan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap keberadaan aset penghidupan 

dan jiwa manusia.  Ancaman tersebut perlahan-lahan maupun tiba-tiba akan 

berpotensi menjadi sebuah bencana, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa 

manusia, harta benda dan lingkungan.   

Kejadian ini terjadi di luar kemampuan adaptasi masyarakat dengan 

sumber dayanya. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dipahami potensi 

risiko yang mungkin muncul, yaitu besarnya kerugian atau kemungkinan 

hilangnya (jiwa, korban, kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh ancaman 

tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu.  Risiko biasanya dihitung 

secara matematis, merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu 

ancaman.  Jika potensi risiko pada pelaksanaan kegiatan jauh lebih besar dari 

manfaatnya, maka kehati–hatian perlu dilipat-gandakan.  Upaya mengurangi 

kerentanan (vulnerability) yang melekat, yaitu sekumpulan kondisi yang 

mengarah dan menimbulkan konsekuensi (fisik, sosial,ekonomi dan perilaku).   

 

5. Industri 

Pengertian Industri Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi (manufacturing industry) 

(Sumaatmadja 2008: 179). Menurut Qorieyah (2018:87) industry adalah setiap 

usaha yang merupakan unit produksi membuat suatu barang atau mengerjakan 

suatu barang atau bahan lain darisuatu tempat untuk keperluan masyarakat. 

Pendapat lain menyatakan bahwa industry adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi.Industri di indonesia berdasarkan jumlah tenaga kerja diklasifikasikan 

sebagai berikut (BPS, 1999).1. Industri rumah tangga yaitu suatu bentuk usaha 

pengelolaan dan manajerialnya dikerjakan semua oleh seseorang dalam satu 

rumah tangga, tenaga kerja berkisar antara 1 sampai 4 orang.2. Industri kecil 

adalah suatu usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai 9 
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orang.3. Industri sedang adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 

sampai 90 orang. 4. Industri besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja 

lebih dari 100 orang. 

 

6. Keberlangsungan Industri 

Keberlangsungan Industri diartikan sebagai suatu bentuk kata kerja yang 

menerangkan suatu keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung terus-menerus 

dan berlanjut, merupakan proses yang terjadi dan nantinya bermuara pada suatu 

eksistensi atau ketahanan suatu keadaan. Keberlangsungan indusri merupakan 

suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu usaha, dimana keberlangsungan ini 

merupakan suatu proses berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, 

perkembangan, strategi untuk menjagakeberlangsungan usaha dan pengembangan 

usaha agar tetap eksis atau bertahan. 

Tambunan dalam Munizu (2002) mengemukakan bahwa faktor-faktor 

internal yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan aktifitas suatu industri 

adalah  

a. Faktor modal  

Faktor utama dalam pendirian suatu industri adalah modal. Karena modal 

sangat diperlukan untuk pembelian bahan baku, alat atau mesin pencetak, dan 

ongkostenaga kerja. Tanpa modal yang cukup suatu industri tidak mungkin 

bisa berjalan sebagaimana mestinya. 

b. Faktor bahan baku 

Dengan tersedianya bahan baku di suatu tempat menjadi tidak berguna jika 

masyarakat tidak mau dan mampu mengolahnya. Ketersediaan bahan baku 

yang memadai sering menjadi suatu pertimbangan untuk pendirian suatu 

industri. Dengan demikian, suatu wilayah yang memiliki cukup bahan baku 

bisa dipastikan merupakan wilayah terdapatnya industri. 

c. Faktor pemasaran 

Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang 

yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan / 
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profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan 

produksi berikutnya, memperluas pangsa pasar,memberikan dividen kepada 

pemegang saham, membayar pegawai karyawan, buruh dan lain-lain.  

d. Faktor tenaga kerja 

Tersedianya tenaga kerja yang melimpah sering dijadikan pertimbangan bagi 

pengusaha untuk mendirikan industri, terlebih industri yang sifatnya padat 

karya. (Bintarto, 1997 dalam Wulandari, 2000) 

Faktor lain yang mempengaruhi keberlangsungan industri adalah persaingan 

dengan produk lain Usaha industri batu bata sebagai salah satu dari industri kecil 

dalam kegiatannya memerlukan modal usaha, modal yang merupakan milik 

sendiri atau pinjaman merupakan faktor yang penting. Semua pekerjaan industri 

batu bata memakai tenaga manusia dengan memakai peralatan yang sederhana, 

sehingga besar kecilnya modal yang dimiliki secara langsung akan berpengaruh 

pemakaian tenaga kerja yang juga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 

jumlah produksi. 

 

7. Faktor-faktor Industri  

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan aktifitas suatu 

industri adalah tersedianya bahan baku, tenaga kerja, modal, fasilitas perhubungan 

dan transportasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi wilayah 

merupakan faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor produksi tersebut sangat 

mempermudah atau mendukung keberadaan suatu industri. Beberapa faktor 

tersebut meliputi :  

a. Faktor Modal  

Faktor utama dalam pendirian suatu industri adalah modal. Karena modal 

sangat diperlukan untuk pembelian bahan baku, alat atau mesin pencetak, dan 

ongkos tenaga kerja. Tanpa modal yang cukup suatu industri tidak mungkin 

bisa berjalan sebagaimana mestinya.  
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b. Faktor Bahan Baku  

Dengan tersedianya bahan baku di suatu tempat menjadi tidak berguna 

jika masyarakat tidak mau dan mampu mengolahnya. Ketersediaan bahan 

baku yang memadai sering menjadi suatu pertimbangan untuk pendirian suatu 

industri. Dengan demikian, suatu wilayah yang memiliki cukup bahan baku 

bisa dipastikan merupakan wilayah terdapatnya industri.  

c. Faktor Pemasaran  

Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh 

orangorang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan 

keuntungan/profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan 

kegiatan produksi berikutnya, memperluas pasar, memberikan dividen kepada 

pemegang saham, membayar pegawai karyawan, buruh dan lain-lain. 

d. Faktor Tenaga Kerja 

Tersedianya tenaga kerja yang melimpah sering dijadikan pertimbangan 

bagi pengusaha untuk mendirikan industri, terlebih industri yang sifatnya 

padat karya. (Bintarto, 1997 dalam Wulandari, 2000). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Neni Novianti (2012) dalam penelitian skripsinya Keberlangsungan Usaha 

Industri Mie So'on dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Tingkat keberlangsungan usaha industri so’on klasifikasi rendah 64,71% 

sedang 23,53% dan tinggi 11,76% 

b. Modal, bahan baku, tenaga kerja dan produksi tinggi menaikan tingkat 

keberlangsungan  

c. Daerah pemasaran tidak hanya satu daerah saja melainkan ke beberapa daerah 

Esti Erma Aryani (2014) dalam skripsinya Analisis Usaha Industri 

Anyaman Bambu Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 2013 dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 
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a. Faktor yang menyebabkan usaha anyaman bambu tetap bertahan yaitu: modal, 

tenaga kerja dan bahan baku. 

b. Karakteristik usaha yang masih melakukan usaha anyaman bambu dilihat dari 

umur produktif (30-39th) dan pendidikan 

c. Pemasaran anyaman bambu ke pengepul, pedagang lokal dan luar daerah 

d. Sumbangan pendapatan total keluarga sebesar 55,55% 

Tirta Gagah Muhadzib (2018) dalam skripsinya Analisis Potensi dan 

Pengembangan Industri Gitar di Kecamatan Baki Kabupaten SukoharjoTahun 

2017dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Bahan baku, modal dan tenaga kerja industri gitar di Kecamatan Baki mudah 

didapat dan mudah di pasarkan. 

b. Strategi pengembangan industri gitar di Kecamatan Baki menggunakan 

analisis SWOT yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada. 

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Neni Novianti 

(2012) 

Keberlangsungan Usaha 

Industri Mie So'on dan 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya di 

Kecamatan Tulung 

Kabupaten Klaten 

1. Mengkaji 

keberlangsungan 

industri mie so’on 

2. Mengkaji faktor-

faktor apa sajakah 

yang 

mempengaruhi 

keberlangsungan 

usaha mie so’on 

3.  Mengkaji 

jangkauan 

pemasaran hasil 

produk industri 

mie so’on. 

Survei 1. Tingkat 

keberlangsungan 

usaha industri 

so’on klasifikasi 

rendah 64,71% 

sedang 23,53% 

dan tinggi 

11,76% 

2. Modal, bahan 

baku, tenaga 

kerja dan 

produksi tinggi 

menaikan tingkat 

keberlangsungan  

3. Daerahpemasaran 

tidak hanya satu 

daerah saja 

melainkan ke 

beberapa daerah 
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 Esty Erma 

Aryani (2014) 

 Analisis Usaha Industri 

Anyaman Bambu Di 

Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo 

2013 

1. Mengetahui faktor 

yang 

menyebabkan 

usaha industri 

tetap bertahan 

2. Mengetahui 

karakteristik 

pengusaha yang 

masih aktif 

melakukan usaha 

anyaman bamboo 

3. Mengetahui 

daerah pemasaran 

usaha industri 

anyaman bamboo 

4. Mengetahui 

seberapa besar 

sumbangan 

pendapatan dari 

industri anyaman 

bambu terhadap 

pendapatan total 

keluarga 

 Survei 1. Faktor yang 

menyebabkan 

usaha anyaman 

bambu tetap 

bertahan yaitu : 

modal, tenaga 

kerja dan bahan 

baku. 

2. Karakteristik 

usaha yang masih 

melakukan usaha 

anyaman bambu 

dilihat dari umur 

produktif (30-

39th) dan 

pendidikan. 

3. Pemasaran 

anyaman bambu 

ke pengepul, 

pedagang lokal 

dan luar daerah 

pendapatan total 

keluarga sebesar 

55,55% 

 Tirta Gagah 

Muhadzib 

(2018) 

Analisis Potensi dan 

Pengembangan Industri 

Gitar di Kecamatan 

Baki Kabupaten 

SukoharjoTahun 2017 

1. Mengkaji potensi 

bahan baku, modal 

dan tenaga kerja 

sertadaya saing 

pemasaran usaha 

industri gitar di 

Kecamatan Baki. 

2. Mengkaji strategi 

yang tepat untuk 

pengembangan 

usaha industri 

Gitar di 

Kecamatan Baki. 

 Survei 1. Bahan baku, 

modal dan tenaga 

kerja industri 

gitar di 

Kecamatan Baki 

mudah didapat 

dan mudahdi 

pasarkan. 

2. Strategi 

pengembangan 

industri gitar di 

Kecamatan Baki 

menggunakan 

analisis SWOT 

yaitu dengan 

memanfaatkan 

peluang yang ada 
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1.6. Kerangka Penelitian  

Keberlangsungan industri pada suatu daerah disebabkan oleh beberapa 

faktor, salah satunya ketersediaan faktor-faktor dalam industri yang meliputi: 

bahan baku, modal, tenaga kerja, dan pemasaran serta faktor lain yaitu persaingan 

dengan produk lain.Keberlangsungan suatu industri dapat dilihat juga dari sejarah 

industri tersebut meliputi kapan masa jaya, masa terpuruk dan apa sebab industry 

tersebut terpuruk. Tersedianya bahan baku yang cukup, berkesinambungan dan 

dengan harga yang murah akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas barang 

produksi. Demikian pula halnya industri batu batadi Kecamatan Baki juga 

memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk mendukung kelancaran 

industri.Pengembangan industri batu bata agar tetap bertahan memerlukan 

beberapa strategi yang akan dijadikan langkah dalam pengembangan usaha. 

Strategi yang digunakan yaitu 4P (product, price, place, promotion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2022 

Gambar 1.3. Diagram alir penelitian 

 

 

Industri  Batu Bata 

 

Munculnya Kompetitor 

Batako Hebel 

Strategi Adaptasi 

Harga Bahan Baku Pemasaran (4P) 




