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ABSTRAK

Penelitian ini beijudul Pengembangan industri kecil sebagai Upaya 
penyerapan tenaga keija (Studi pada industri keripik pisang Suseno di kelurahan 
Kali Balau Kencana Bandar Lampung). Permasalahan yang diambil dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pengembangan industri keripik pisang suseno 
Bandar Lampung dan bagaimana penyerapan tenaga keija pada industn keripik 
pisang Suseno Bandar Lampung. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengembangan industri keripik pisang Suseno dan untuk 
mengetahui bagaimanakah penyerapan tenaga kerja pada industri keripik pisang 
Suseno. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah melalui hasil penelitian 
diharapkan dapat berguna bagi perkembangan konsep dalam ilmu sosiologi 
khusunya sosiologi industri dan ketenagakerjaan mengenai pengembangan 
industri dan penyerapan terhadap tenaga keija. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan unit analisis yaitu lembaga/ 
organisasi keripik pisang. Penentuan informan dilakukan secara purposive. 
Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam 
dan observasi. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pengembangan industri yang dilakukan oleh industri keripik pisang Suseno 
meliputi pengembangan organisasi, pengembangan manajemen, pengembangan 
terhadap pemasaran, pengembangan terhadap teknologi, pengemabngan terhadap 
modal industri, dan pengembangan terhadap hasil produksi. Sedangkan 
penyerapan tenaga keija di industri keripik pisang Suseno, pekeija yang terserap 
merupakan masyarakat yang beradar di sekitar lokasi pabrik dan sebagian besar 
adalah perempuan dan telah berkeluarga. Pendidikannya adalah tamatan SD dan 
SMP dan berusia rata-rata 15 tahun ke atas. Upaya menyerap tenaga keija dalam 
hal perekrutan tenaga keija dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, 
kekerabatan dan ketenagakeijaan akibat dari adanya hubungan antara pemberi 
keija dan pekeija terciptalah upah tenaga keija, upah yang diberikan perusahaan 
tidak menentu disesuaikan dengan jumlah produksi yang dihasilkan.

Kata kunci: Pengembangan, Industri kecil, Penyerapan, Tenaga keija
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimanakah pengembangan industri keripik pisang

Suseno Bandar Lampung.

2 Untuk mengetahui Bagaimanakah penyerapan tenaga kerja di industri keripik

pisang Suseno Bandar Lampung.

1

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan konsep dalam ilmu sosiologi

khususnya sosiologi industri dan ketenagakerjaan mengenai bagaimana

pengembangan industri kecil dan penyerapannya terhadap tenaga keija.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi masyarakat dan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan 

industri rumah tangga serta sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain yang 

akan melakukan penelitian serupa.

1.4 Kerangka Pemikiran

Manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memerlukan 

manusia lain. Konsep manusia sebagai Zoon Politicon merupakan realisasi bahwa 

seorang manusia (individu) dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak
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dapat lepas dari keberadaan individu yang lain. Seorang individu ataupun secara 

berkelompok untuk berhubungan dengan individu yang lain harus melakukan 

kontak dan komunikasi sehingga terjadi interaksi sosial dan proses sosial. 

Menurut Soekanto (1990:67) interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan unlara onuig peronuigan dengun 

kelompok manusia. Interaksi sosial juga merupakan hubungan antara dua atau 

lebih, diinana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya (Gerungan, 2000:57).

Salah satu bentuk interaksi sosial adalah kerja sama (Cooperation). Kerja 

sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok 

manusia untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerja sama berkembang apabila 

orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada 

kesadaran bahwa tujuan tersebut akan membawa manfaat bagi semua pihak juga 

harus ada iklim yang menyenangkan, dalam pembagian kerja serta balas jasa yang 

akan diterima (Soekanto, 1997:79).

Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah 

angkatan kerja yang semakin besar pula, ini berarti makin besar pula jumlah orang 

yang mencari pekerjaan/menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang 

maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang 

cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka (ekonomi SDM, 

2003 53-54). Maka seseorang yang mencari pekerjaan secara langsung maupun 

tidak langsung ia melakukan interaksi dan kontak sosial.
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George Ritzer berpendapat bahwa teori fungsionalisme struktural 

kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan- 

perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, 

fungsi manifes dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini masyarakat 

merupakan sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang 

saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi 

pada suatu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain. Asumsi 

dasarnya ialah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang 

lain. Kalau terjadi konflik penganut teori struktural fungsionalisme memusatkan 

perhatiannya kepada masalah bagaimana menyelesaikannya sehingga masyarakat 

tetap dalam keseimbangan.

Dikaitkan dengan teori fungsional struktural dalam penelitian ini maka 

pengembangan industri rumah tangga merupakan salah satu upaya dalam 

penyerapan tenaga kerja. Jika industri kecil dikembangkan maka angkatan kerja 

akan tertampung dan terjadi juga penyerapan tenuga kerja. Akibat adanya 

perubahan pada satu sektor maka akan terjadi juga perubahan pada sektor lainnya.

Dengan dikembangkannya industri kecil maka keadaanpun akan menjadi 

seimbang karena angkatan-angkatan kerja menjadi tertampung dan pengangguran 

pun berkurang. Sehingga masalah pengangguran yang terjadi di dalam masyarakat 

akan dapat terselesaikan, setidaknya mengurangi angka 

terdapat di dalam suatu wilayah.

Pengertian pengembangan menurut Kamus besar bahasa Indonesia 

disusun oleh WJ.S Poerwadarminta (1987:1132), pengembangan adalah

menekankan

pengangguran yang

yang

suatu
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perbuatan untuk mengembangkan, dikaitkan dengan pengembang 

adalah mencapai keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, bukan berarti 

keadaan sebelumnya tidak baik, sudah baik tetapi masih dapat dijadikan lebih baik

. proses, cara,

lagi.
IIndustri merupakan wujud dari adanya organisasi. Didalam Suatu 

organisasi terdapat proses kerja sama antara dua orang atau lebih. Untuk 

mencapai tujuan organisasi industri sebagai bentuk dari organisasi mempunyai 

tujuan yang lebih berorientasi pada pencapian keuntungan. Untuk itu dalam 

kegiatan industri lebih mengarah kepada kegiatan proses produksi barang dan

jasa.

Di masa depan berbagai jenis organisasi hanya akan maju dan berkembang 

apabila cepat tanggap terhadap perubahan yang yang pasti akan terjadi. 

Organisasi tidak pernah statis dan tidak pula bergerak pada kondisi kekosongan. 

Tuntutan mewujudkan perubahan dapat timbul dari dua sumber, yaitu dari dalam 

organisasi sendiri dan dari lingkungannya. Dengan kata lain, setiap organisasi 

harus selalu peka terhadap aspirasi, keinginan^,tuntutan dan kebutuhan berbagai 

kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi. Berbagai kelompok itu dikenal 

dengan istilah pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para manajer, karyawan,

pemegang saham, pemasok, pelanggan, serikat pekerja, dan pemerintah (siagian, 

2004:1)

\°f' y ■j*



13

Pengertian usaha kecil yang telah dihimpun oleh A. Siddik Prawira Negara dalam 

jurnal ilmu-ilmu sosial (1994) adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia dan Departemen perindustrian mempunyai batasan yang sama, 

yaitu memiliki asset maksimal Rp 600 juta, diluar tanah dan bangunan adalah 

pengusaha kecil

2. Biro Pusat Statistik menggunakan batasan jumlah tenaga keija untuk 

pengusaha kecil, yaitu 5-19 orang.

3. Departemen perdagangan menggunakan batasan asset yaitu kurang dari Rp 25 

juta adalah pengusaha kecil.

4. Departemen keuangan menggunakan batasan asset dan omzet maksimal 300 

juta, diluar tanah dan bangunan adalah pengusaha kecil.

5. Kamar dagang dan industri Indonesia menentukan batasan pengusaha kecil 

dalam sebelas kegiatan dengan tolak ukur yang berbeda-beda seperti nilai 

mesin dan peralatan, nilai modal, dan lain-lain, sebagai berikut:

a) Pengusaha kecil bidang industri adalah yang memiliki nilai mesin dan 

peralatan kurang dari Rp 100 juta

b) Pengusaha kecil bidang perdagangan eceran adalah yang memiliki nilai 

persediaan dan tempat usaha kurang dari Rp 25 Juta.

c) Pengusaha kecil bidang peternakan adalah yang memiliki nilai ternak 

kurang dari Rp 75 Juta serta dengan 100 ekor Sapi

d) Pengusaha kecil bidang jasa adalah yang memiliki nilai persediaan mesin, 

peralatan serta tempat usaha kurang dari Rp 25 Juta
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memiliki kemampuanPengusaha kecil bidang konstruksi adalah yang 

pemborong kurang dari Rp 100 juta sebagai pemborong tunggal untuk 4 bulan.

Sektor informal dalam hal ini usaha pembuatan keripik pisang merupakan 

salah satu bentuk aktifitas yang dilakukan manusia sebagai kegiatan yang 

memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan, 

papan). Konsep informal ini merupakan kegiatan ekonomi marginal (kecil- 

kecilan) yang mempunyai ciri-ciri menurut Gilbert dan Gugler (1996 : 96) 

Aktivitas-aktivitas informal adalah cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan .

1. Mudah untuk dimasuki
2. Bersumber pada sumber daya lokal

3. Usaha milik sendiri
4. Operasinya dalam skala kecil

5. Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif
6. Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif

7. Keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal.

Pengertian penyerapan tenaga kerja

Penyerapan adalah proses, perbuatan, cara menyerap, peristiwa

penyerapan suatu unsur ke dalam unsur lainnya, (kamus umum bahasa Indonesia.

Suragin. Irama Widya, 2001)

Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan tenaga mereka dan jika mereka 

mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (indikator tenaga kerja 

Lamung, 2004).

Tenaga kerja pada umumnya bermacam-macam tergantung pada tingkat 

pendidikan serta keterampilan dan keahlian orang tersebut. Pendidikan merupakan

provinsi
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, Dalampatokan atau standar untuk melihat keahlian serta keterampilan seseorang

terlebih dahulu melihat dari tingkatpenarikan pegawai, seorang pimpinan 

pendidikan calon pegawai tersebut, seperti, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat

pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, atau sarjana.

Pada indusrtri kecil, sebagian besar tenaga kerja adalah berpendidikan 

rendah. Hal ini mengakibatkan ketidaktahuan mereka tentang upah minimum. 

Beberapa industri kecil berpendapat bahwa upah minimum tersebut terlalu tinggi. 

Terutama mempertimbangkan produktifitas tenaga keija yang rendah. Sedangkan 

pada peiusahaan-perusahaan besar upah minimum tidaklah memberatkan (Worl 

Bank: 2006).

Dalam merekrut tenaga keija, terdapat beberapa unsur yang diperhatikan 

oleh pengusaha, diantaranya adalah :

a) Keterkaitan historis : Hubungan antara pengusaha dan pekeija sangat dekat 

. karena mereka adalah saudara/tetangga yang berada dalam satu lingungan

tempat tinggal. Mereka tolong-menolong di dalam kehidupan sehari-hari. 

Keterkaitan historis ini telah menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja 

antara pengusaha dan pegawai

b) Hubungan kekerabatan : dalam hubungan kerja dengan anggota kelompok 

kerja, unsur kekerabatan merupakan salah satu dasar pengikatnya. Dengan 

unsur kekerabatan maka pekerja akan lebih mengutamakan bekerja dengan 

pengusaha yang masih memiliki hubungan kerabat.

c) Hubungan ketetanggaan : dalam membantu proses produksi sebagian besar 

tenaga kerja yang membantu dalam proses produksi adalah tetangga. Hal ini
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kan mempermudah antara pengusaha dan tenaga kerja dalam melakukan

aktifitas produksi (Zainab Bahir : 1983). .

Perekrutan tenaga kerja pada industri kecil mengakibatkan kontrak kerja

tidak pernah ditemukan. Persetujuan diantara mereka diungkapkan secara verbal. 

Negosiasi tentang kondisi kerja, jam kerja dan pengupahan tidak pernah terjadi. 

Tidak ada keberanian dari para buruh untuk bertanya mengenai kondisi kerja yang 

ditawarkan karena mereka butuh akan pekerjaan tersebut.

Salah satu ciri dari industri kecil adalah mempekerjakan perempuan dan 

anak-anak. Hal ini dilakukan karena tenaga kerja perempuan dan anak-anak 

merupakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Sebagian besar dari lapangan 

pekerjaan yang terbuka bagi wanita di negara sedang berkembang adalah 

pekerjaan disektor informal (Zainab Bakir : 1983)

Industri kecil di Indonesia memliki spesialisasi yang membuat barang- 

barang sederhana dengan kandungan teknologi sederhana, di antaranya yaitu 

industri pengelolaan makanan dan kerajinan yang sebagian besar tenaga kerjanya 

adalah perempuan. Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan jenis pekerjaan 

yang memang relatif lebih cocok atau mudah dilakuakn oleh perempuan (Tulus 

Tambunan: 2002)

i ada dasarnya fungsi utama perempuan di dalam masyarakat adalah 

sebagai isteri dan ibu. Jadi tugas pokok perempuan adalah mengurus rumah 

tangga, melahirkan dan membesarkan anak. Karena itu perempuan bekerja sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya. Selain itu kebanyakan 

wanita bekerja untuk menambali gaji suami mereka atau menopang keuangan



17 1

keluarga mereka. Mereka tidak bermaksud menaiki jenjang kepangkatan. Mereka

bekerja hanya untuk bertahan hidup (Wolfam : 89).

Partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk 

dan beberapa faktor sosial demografi, yaitu umur, jenis kelamin dan status, 

pendidikan, dan daerah tempat tinggal (Zainab Bakir : 1983)

Jadi pengertian penyerapan tenaga kerja pada penelitian ini adalah proses 

menyerap para angkatan kerja ke dalam satu bidang kegiatan yaitu industri kecil. 

Penyerapan tenaga kerja untuk melakukan proses produksi pada industri kecil 

dapat dilihat berdasarkan:

a. Tingkat pendidikan

b. Jenis kelamin dan status

c. Umur / usia

d. Perekrutan tenaga keija

e. Upah tenaga kerja

Perkembangan industri modem merupakan gejala yang erat hubungan 

dengan perkembangan masyarakat sekaligus merupakan sebab dan akibat 

perkembangan lain, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pembukaan 

lapangan pekeijaan untuk perekonomian (Mayor Polak). Dengan demikian 

didalam ilmu sosiologi yang salah satunya mempelajari perkembangan 

masyarakat berarti pengembangan industri kecil 

karena akibat dari pengembangan industri kecil berarti 

berkembang/mengalami perubahan.

merupakan kajian dari sosiologi 

ada hal lain pula yang akan
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Tujuan pengembangan menurut siagian yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi kerj a

2. Meningkatkan efektifitas kerja

3. Meningkatkan produktifitas

4. Meningkatan kemampuan oerganisasi mememcahkan masalah yang dihasdapi

5. Makin mampunya organisasi melakukan penyesuaian uyang dituntut oleh 

berbagai peruhbahan yang terjadi di dalam maupun diluar organisasi.

Tujuan pengembangan menurut Siagian tersebut apabila dikaitkan dengan industri 

kecil adalah bagaimana sektor ekonomi ini dapat meningkatkan produknya serta 

mampu memasarkannya.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil dalam bidang

a. Sumber daya manusia dalam hal organisasi dan manajemen

b. Pemasaran

c. Teknologi

d. Permodalan

e. Hasil produksi 

(Sutrisno Iwantono : 2002)

Strategi yang dilakukan dalam pengembangan usaha diantaranya adalah :

1. Mengembangiikan motivasi berusaha

2. Meningkatkan kemampuan pemasaran

3. Mendayagunakan sumber dana dan sumber daya manusia

4. Meningkatkan kemampuan berorganisasi dan administrasi
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5. Meningkatkan kemampuan berproduksi dan pengendalian mutu 

(Siagian: 2004)

Dalarn

mempengaruhi diantaranya:

melakukan pengembangan usaha, terdapat beberapa hal yang

1. Iklim

i2. Keija sama antar lembaga

I
-

3. Bantuan-bantuan
F

4. Perangkat pelaksana

5. Budaya perusahaan

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada 

analisis dan konstruksi. Analisis dan konstruksi dilakukan secara metodologis, 

sistematis, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran 

sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang 

dihadapinya dalam kehidupan (Soekanto, 1990:457). Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif. Dimana menurut Bogdan dan Taylor metode 

penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

• diamati (Moleong, 2001:3).

orang-orang dan perilaku yang

1.5.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu

i
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penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan fenomena yang

menurut kategorinya untuksebenarnya dengan kata-kata/kalimat yang 

memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1997:245). Dalam penelitian ini akan

digambarkan pengembangan industri kecil dan bagaimanakah penyerapannya 

terhadap tenaga kerja

Dengan digunakannya penelitian kualitatif yang bersifat deknptif ini maka 

dianggap tepat jika analisis pada penelitian ini bersifat induktif. Hal ini 

disebabkan karena analisis pada metode kualitatif bertolak berdasarkan data dan 

bermuara pada simpulan-simpulan umum. (Burhan Bungin, 2003:185)

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada industri keripik pisang Suseno di jalan sukarno- 

hatta Sukarame Bandar Lampung. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini atas 

dasar pertimbangan bahwa keripik pisang Suseno merupakan salah satu industri 

keripik pisang terbesar di Bandar Lampung dan dapat bertahan sampai saat ini. 

Selain itu industri keripik pisang Suseno merupakan industri kecil yang berada

pada tingkat lokal tetapi memiliki daya jangkau pemasaran sampai tingkat 

nasional.

1.5.3 Definisi Konsep

Pengembangan adalah 

Pengembangan industri kecil adalah 

mengembangkan, suatu kegiatan ekonomi

proses untuk mengembangkan suatu kegiatan, 

suatu proses, cara pembuatan untuk 

yang mengola bahan mentah atau

1
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barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi yang 

dilakukan dengan cara mengembangkan organisasi dan manajemen perusahaan, 

teknologi, pemasaran, modal, dan hasil produksi. Bukan berarti keadaan 

sebelumnya tidak lebih baik, sudah baik tapi masih dapat diperbaiki lagi.

Upaya adalah suatu usaha untuk menyampaikan sesuatu maksud.

Penyerapan adalah proses perbuatan / pristiwa penyerapan suatu unsur ke dalam 

lainnya. Penyerapan tenaga kerja diartikan sebagai proses menyerap para 

angkatan kerja ke dalam satu bidang kegiatan yaitu industri kecil.

Dimana penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dilihat berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, berdasarkan jenis kelamin dan status, umur, pendidikan, upah, dan 

bagaimana para tenaga kerja tersebut dapat terserap oleh industri kecil (perekrutan 

tenaga keija)

unsur

1.5.4 Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan secara purposive. 

Purposive adalah informan yang ditetapkan sengaja oleh peneliti.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Moelong : 2001).

Penentuan para informan dalam penelitian ini mempunyai kategori sebagai 

berikut:

a) Pemilik dan pengelola industri keripik pisang Suseno yang telah bekerja 

selama 2 tahun.

b) Karyawan tetap dan tidak tetap industri keripik pisang Suseno
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akhirnya peneliti memilih delapan informan, 

pertimbangan bahwa data yang diperlukan telah cukup mendalam yang ditandai 

dengan tidak didapatkannya lagi variasi informasi. Dari pertimbangan-

pertimbangan diatas maka informan 

didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Informan

Setelah melakukan wawancara

kunci dan informan pendukung yang telah

Jenis
InformanLama kerjaStatusJenis KelaminUmurNamaNo

Inf.pendukung
Inf.pendukung
Inf.pendukung
Inf.pendukung
Inf.pendukung
Inf.pendukung

Inf.Kunci
Inf.Kunci

2 tahun 

5 tahun
Belum nikah
Berkeluarga 

Berkeluarga 

Berkeluarga 

Belum nikah 

Berkeluarga 

Berkeluarga 

Berkeluarga

Perempuan
Laki-laki

Perempuan
Perempuan
Laki-laki

Perempuan
Laki-laki

Perempuan

20 tahun 

27 tahun 

35 tahun 

45 tahun
21 tahun 

40 tahun 

55 tahun 

50 tahun

YY1
BA2

7 tahunLI3
5 tahun 

2 tahun
UU4
SB5

6 tahunNI6
10 tahun 

20 tahun
AB7
NS8

1.5.5 Unit analisis data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu industri keripik

pisang Suseno.

1.5.6 Data dan sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan

yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya (subagyo, 

2004:87). Data primer di dapat melalui wawancara langsung kepada informan, 

yaitu pemilik industri dan karyawan industri keripik pisang Suseno dan
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Pengamatan dan pencatatan langsung tentang keadaan di lapangan. Data pnmer

telah dipersiapkan terlebih daliulu yang diperlukan 

peneliti untuk mengetahui bagaimana pengembangan industri dan penyerapannya 

terhadap tenaga kerja.

ini berupa pertanyaan yang

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber yang sifatnya 

tidak langsung mampu melengkapi data primer. Data sekunder di dapat 

Dari BPS propinsi Lampung, dinas koperasi perindustrian dan perdagangan 

propinsi Lampung, laporan produksi, laporan distribusi, dan laporan terkait lain 

pada industri keripik pisang Suseno. Informasi dan data tersebut berkenaan 

dengan pengembangan industri dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat 

memberikan pemahaman berkaitan dengan fokus penelitian.

secara

1.5.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini guna mengumpulkan data digunakam beberapa teknik

antara lain:

1. Pengamatan secara langsung

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan 

pencatatan, secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang diselidiki. Data 

yang diperlukan berupa data kualitatif yang diukur secara tidak langsung misalnya 

berupa sikap dan aktivitas yang teijadi.

1
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2. Wawancara

Pengambilan data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
J

menggunakan pedoman wawancara terhadap objek penelitian, yaitu pengelola dan 

karyawan industri keripik pisang Suseno.

Wawcincara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data/informasi dengan 

langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan 

gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu untuk peneliti (guide interview) dengan tujuan agar 

memudahkan peneliti dalam proses penggalian informasi dan memberikan 

kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan pikiran, perasaan 

serta pengalaman hidup tanpa adanya aturan dan paksaan dari peneliti. Tujuannya 

adalah memungkinkan pihak yang diwawancarai bebas untuk mendefinisikan diri 

dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai 

fenomena yang diteliti.

-r-

r

cara

1.5.8 Teknik analisa data

1. Reduksi data

Data yang didapat dilapangan langsung diketik/ditulis dengan rapi, terinci

serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan itu harus dianalisa 

sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan

memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian dicari

temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam
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dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jikatentang hasil pengamatan 

sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan

kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Tahap penyajian data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks 

naratif terlebih dahulu. Artinya data mengenai pengembangan industri kecil 

sebagai upaya terhadap penyerapan tenaga kerja, misalnya peneliti akan 

menjabarkan bagaimana pengembangan industri keripik pisang Suseno, dan 

bagaimanakah penyerapan tenaga kerjanya. Kemudian data tersebut akan 

diringkas dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti semua pihak.

3. Pengambi lan keputusan dan verifikasi

Sejak semula peneliti telah' berusaha mencari makna dari data yang 

diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema, 

hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi 

dari data yang didapatkannya itu ia mencoba mengambil keputusan. Mula-mula 

kesimpulan itu liabur, tapi lama kelamaan semakin jelas karena data 

diperoleh semakin banyak dan mendukung.

yang

i
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SISTEMATIKA LAPORAN

Pada sistematika laporan penulisan skripsi tentang “Pengembangan Industri 

Kecil sebagai Upaya Penyerapan Tenaga Kerja (Studi pada Industri Keripik Pisang 

Suseno di Kelurahan Kali Balau Kencana Bandar Lampung)

BAB I:PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, yang terdiri dari dua 

pertanyaan pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian, tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini, kerangka pemikiran, dan metodelogi yang digunakan dalam penelitian

ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian-penelitian yang pemah dilakukan 

berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB TII: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Berisi sejarah singkat berdirinya Industri keripik pisang Suseno dan gambaran 

umum industri keipik pisang Suseno

BAB IV : ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Menggambarkan pemahaman mengenai pengembangan usaha industri kecil dan 

penyerapannya terhadap tenaga kena.
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan rangkuman dan kesimpulan dari Bab-bab sebelumnya, serta berisi

saran yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak-pihak tertentu berkaitan dengan

“Pengembangan usaha industri kecil dan penyerapannya terhadap tenaga keija.”
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produk-produk industri kecil masih dibutuhkan untuk mencukupi pemintaan pasar dalam 

negeri (Sambutan menteri tenaga kerja RI, untuk penerbitan buku Hubungan Industrial !

Pancasila dan Ketenaga kerjaan Indonesia, 1986).

dilakukan oleh A Ridwan Halim, Merdeka, 22 januari 1986,

s

Penelitian yang

mengenai latar belakang dibalik pengangguran, bahwa pengadaan lapangan pekerjaan 

melalui berbagai cara memang dapat saja dilakukan di segala bidang kegiatan karena 

pada hakekatnya ketenaga kerjaan itu dapat menyangkut segala macam bidang kegiatan 

kehidupan. Apakah itu bidang industri, pertanian, pertambangan dan sebagainya. Hal ini

disebabkan karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi diantara 4 faktor 

produksi lainnya. Sedangkan ketiga faktor produksi lainnya ialah alam atau tanah, modal, 

dan keahian.

Seminar kebijakan pengembangan usaha skala kecil dalam era pembangunan 

ekonomi Indonesia, Jakarta 6-7 juli 1987, Institut Manajemen Prasetiya Mulya bekerja 

sama dengan the Foundation for Asian Manajement Development menghasilkan bahwa 

usaha sekala kecil di Indonesia merupakan kegiatan ekonomi yang sangat besar 

jumlahnya serta mampu menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan tingkat 

pendidikan dan modal yang terbatas. Disadari bahwa hingga saat ini sumbangan sektor 

usaha kecil dalam pembentukan produk domistik bruto belum cukup besar. Akan tetapi 

peranannya dalam perekonomian nasional diangap sangat penting. Selain usaha kecil 

sebagai sarana penyediaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan, 

mampu menunjang upaya pemerataan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional.

Penelitian mengenai pengembangan industri telah banyak dilakukan salah satunya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Mujiyono pada tahun 1995, dengan judul Kredit

sektor ini
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untuk sektor Informal, studi kasus pengembangan usuha kecil pengolahan kapas afval

“Kuntoro” di klaten.

Pada penelitian ini pengembangan usaha dilakukan dengan cara penambahan 

modal 'usaha melalui kredit dari perbankan. Dalarn penelitian ini pengolahan afval kapas 

menjadi kapas dapat memberikan manfaat ganda diantaranya yaitu penyerapan tenaga 

kerja, penambahan pendapatan, pertumbuhan-usaha kecil pengolahan afval kapas menjadi 

kapas.

Selain itu penelitian serupa dilakukan oleh Heru Santoso, dkk tahun 1995, 

UNSRI yang berjudul cara pembinaan pengusaha kecil yang mendapat usaha baik. Dalam 

penelitian ini bantuan pemerintah dan BUMN seperti Pusri, Pertamina Telkom, kantor 

Pos dan Perguruan Tinggi sangat membantu dalam pengembangan usaha kecil, baik dari 

segi modal yaitu berupa pinjaman kredit dan juga bantuan berupa pengetahuan yang 

diperlukan untuk keberhasilan usaha kecil.

Penelitian lain dilakukan pula oleh Heru susilo, dkk tahun 2000. mengenai peranan 

industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini industri kecil 

merupakan sumber pekerjaan bagi penganguran. Jadi masalah pengangguran yang telah 

terjadi dapat teratasi dengan semakin banyaknya industri kecil yang berkembang.

Yayasan Akatiga - Yapika pada tahun 1996 mengadakan peneditian 

pengembangan tenun ikat di Maumerre, kab Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari 

penelitian ini diketahui bahwa banyak terdapat kendala-kendala dalam melakukan usaha

tenun ikat diantaranya produksi rendah karena cara produksinya masih memakai produksi 

sederhana, modal kurang, hasil produksi tidak seiring dengan permintaan pasar yang 

terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Selain itu bahan baku non lokal sangat
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mahal, sehingga keuntungan yang diperoleh pengrajin tenun ikat sangat kecil. Akan

tetapi setelah adanya pembinaan-pembinaan dari pemerintah setempat dan bekerjasama

ikat di Maumere, kabdengan pihak-pihak swasta maka beberapa industri kerajinan tenun 

Sikka dikelompokkan menjadi satu bagian, sehingga kendala-kendala yang dialami oleh

pengrajin dapat diatasi secara bersama, sehingga pengembangan usaha dapat berlangsung 

dengan baik akibat dari pengelompokan usaha tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini 

maka industri tenun ikat di Maumerre mendapat tingkat kemajuan usaha yang cukup

tinggi.

Peranan dan kontribusi usaha kecil sektor informal jika dilihat dari peranan dan 

kontribusinya terhadap sektor industri manufaktur, perkembangan nilai produksi akan 

total ekspor komuditas non migas, maka-: industri kecil atau industri rumah tangga peran 

dan kontribusinya sangat rendah, tetapi jika dilihat dari sudut penyerapan tenaga kerja di 

sektor industri, maka kontribusinya sangat tinggi. Penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh yayasan Ak.atiga - Yapika tahun 1996 mengenai pemngembangan 

ekonomi rakyat dalam era globalisasi.

Albert Kohon, dalam seminar mengenai pengembangan kapasitas nasional sektor

industri 1984-1987 mengungkapkan pemikirannya bahwa industri kecil merupakan 

industri dengan investrasi yang kecil tetapi menyerap tenaga kerja yang besar. Industri 

kecil dalam pelita IV ini diberi jatah menyerap 930.000 tenaga kerja, sekitar sepuluh kali 

lipat dari jatah penyerapan industri kimia dasar dan industri mesin dan logam dasar.

Di daerah pedesaan Indonesia, sektor pertanian masih memegang peranan penting 

penyerapan tenaga kerja. Tetapi proses pembangunan telah mengakibatkan 

terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lainnya.

dalam

Pergeseran
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tenaga kerja ini merupakan akibat pengaruh tekanan penduduk dan pola penyerapan

bervariasi, baik menurut jenis komuditastenaga kerja sektor pertanian yang sangat

maupun menurut waktu (musim). Sektor yang menonjol peranannya dalam penyerapan

relatif tradisionaltenaga kerja akibat pergeseran tersebut adalah sektor tersier yang 

seperti industri kecil tradisional, perdagangan dan jasa-jasa.

Komalig mengenai perkembangan struktur kesempatan kerja di pedesaan.

Pusat penelitian dan studi kependudukan UGM, 1983.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dr. Hananto sigit, pada seminar dan lokakarya

Penelitian oleh Aske

dan perencanaan tenaga kerja daerah sumatera selatan 1986. bahwa lapangan pekerjaan 

disektor informal sebagai klep pengamaman perekonomian Indonesia paling banyak 

menampung angkatan kerja karena perekonomian Indonesia adalah perekonomian 

dengan kelebihan tenaga kerja yang sebagian besar tigkat pendidikan, produktifitas dan 

penghasilannya masih rendah.

Hasil penelitian Dr. Y. Boelaars dari tahun 1950-1984 dengan metode kultural 

self reflektion, yang dituangkan dalam buku Kepribadian Indonesia Modem (penerbit PT 

Gramedia, Jakarta, 1984). Dalam penelitiannya dia melihat bahwa mentalitas kepribadian 

suku-suku bangsa di Indonesia sebenarnya telah memendam bakat sikap wirasawasta. 

Boelaars menggunakan kerangka mentalitas kaum peramu, petani ladang, petani sawah, 

pesisir yang saling berintegrasi dan mempengaruhi 

memberikan sumbangan bagi terbentuknya kepribadian Indonesia modern, 

penelitiannya dilihat bahwa petani, nelayan, pedagang dan pelaut 

pencariannya, namun pada umumnya semuanya itu mempunyai sasaran dagang.

dam kaum yang sama-sama

Dalam

apapun mata
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