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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

     1. Kabupaten Majalengka 

a. Batas Wilayah  

       Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka di bagian Timur 

wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka  terletak di sebelah 

Barat antara 108˚03‘-108˚19‘ Bujur Timur, Sebelah Timur 108˚12‘ – 108 

˚25‘ Bujur Timur, Sebelah Utara antara 6˚36‘ – 6˚58‘ Lintang Selatan dan 

Sebelah Selatan 6˚43‘ – 7˚03‘ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah 

Kabupaten Majalengka sebagai berikut: 

Sebelah Utara      : Kabupaten Indramayu. 

Sebelah Selatan   : Kabupaten Ciamis dan   Kabupaten  Tasikmalaya. 

Sebelah Barat      : Kabupaten Sumedang. 

Sebelah Timur     : Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon  

Secara administratif, Kabupaten Majalengka memiliki luas 120.44 hektar, 

yang dimana Kabupaten ini terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan 330 

desa. Diantaranya Kecamatan Leuwimunding  yang memiliki 6 wilayah 

desa salah satunya adalah Desa Mindi, Kemudian Kecamatan Sindangwangi 

terdiri dari 10 wilayah salah satunya., Desa Leuwilaja. 
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b.Demografi 

       Jumlah penduduk merupakan salah satu komponen utama 

pembangunan di Kabupaten Majalengka. Dikarenakan jumlah penduduk 

dapat dijadikan sebagai objek pembangunan namun sebagai subjek 

pembangunan daerah kabupaten Majalengka. Jumlah penduduk di wilayah 

Kabupaten Majalengka data dilihat bedasarkan tabel sebagai berikut 

Tabel  4.1 

Jumlah Penduduk 

Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2014 

No Tahun 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

1 2010 1.166.473 

2 2011 1.171.478 

3 2012 1.176.117 

4 2013 1.180.774 

5 2014 1.185.450 

         Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka 

 

       Tabel diatas menunjukan perkembangan jumlah penduduk di 

Majalengka dari tahun 2010 sampai dengan 2014, tabel tersebut 

membuktikan bahwa terjadinya perkembangan jumlah penduduk setiap 

tahunnya di Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2014 jumlah penduduk  

di Majalengka meningkat di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah 

penduduk pada tahun 2014 berjumlah 1.185.450 jiwa. 

    c.Potensi IKM di  Kabupaten Majalengka  

Majalengka merupakan kawasan yang berpotensial dalam 

berbagai   aspek bidang industri. Terdapatnya 13 kategori IKM di kawasan 

wilayah Majalengka yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, 

bedasarkan tabel dibawah   berikut : 



49 

 

 

Tabel 4.2 

                  Jumlah Usaha Industri Kecil Menengah 

              Kabupaten Majalengka 

           Tahun 2015 

         

Sumber : Dinas KUKM Perindag Kab. Majalengka 

        Sektor industri memegang peranan penting dalam membangun 

wilayah Kabupaten Majalengka. Karena pada dasarnya terdapatnya ciri 

khas dari masing-masing setiap daerah kecamatan di Kabupaten 

Majalengka dalam bidang industri. Bedasarkan tabel diatas sektor selain 

sektor pangan yang memiliki jumlah unit saha sekitar 3.095 unit dengan 

jumlah tenaga kerja sebanyak 7,690, sektor kerajinan merupakan, salah satu 

industri di Kabupaten Majalengka, yang memiliki jumlah usaha yang cukup 

besar, yaitu sebesar 2.186  unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 

terbesar kedua setealah industri bahan bangunan yakni mencapai 5.360  

tenaga kerja.  

 

No 
Kelompok  

Usaha 

Jumlah 

Usaha 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

1. Sandang 415 5.225 

2. Kulit 9 27 

3. Logam 136 494 

4. Kerajinan 2.186 5.360 

5. Pangan 3.095 7.690 

6. Minuman 8 7.690 

7. Batu 100 53 

8. Bahan Baku 240 730 

9. Bahan Bangunan 1.590 19.343 

10. Kimia 13 140 

11. Jasa 1.406 1.790 

12. Kayu 560 1.106 

13. Aneka 97 3.221 

 Total 9.855 46.987 
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         Sektor kerajinan di Majalengka memiliki 28 jenis  dengan masing-

masing penyerapan tenaga keja diantaranya adalah Kerajinan ijuk, Salang 

pikulan, gerabah, kerajinan kayu, kerajinan kulit, kerajinan kaleng, rombe, 

sangkar burung, aksesoris, bola sepak, sapu tabo, sapu sabut kelapa, seni 

patung, seni kaligrafi, kawat gitar, etalase, aquarium, parut kelapa, reparasi 

kaleng, kerajinan besi, anyaman ujung, kerajinan keramik, sapu bambu, 

rajutan, border, kaca hias, kursi bambu, bonsai plastik, anyaman bambu dan 

anyaman rotan.   

         Kabupaten Majalengka memiliki ciri khas industri dengan kerajinan 

yang memiliki daya tarik masyarakat domestik maupun masyarakat asing 

yakni diantaranya kerajinan anyaman rotan. Sentra ini berlokasi di kawasan 

Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Lewimunding yang berada di 

bagian wilayah bagian Timur Majalengka. Kerajinan anyaman rotan bermula 

pada  tahun 1970, yang diawali denga terdapatnya permintaan untuk kerajinan   

anyaman rotan. Meskipun  yang awalnya berkembang adalah negara Cina dan 

Malaysia dengan kelemahan  tidak memiliki bahan baku oleh karena itu, pada 

tahun 1972, permintaan anyaman rotan mulai  tembus ke wilayah Tegalwangi 

Kabupaten Cirebon, namun wilayah tersebut memiliki kekurangan sumber 

daya manusia. Sehingga pada akhirnya wilayah Cirebon bekerjasama dengan 

wilayah Majalengka yang pada mulanya terkenal dengan pengrajin ayaman 

bambu untuk memulai  proses pengerjaan ayaman rotan, dan akhirnya 

terdapatnya ketergantungan pengusaha Cirebon dengan pengrajin di 

Majalengka. sampai saat ini dikarenakan sumber daya manusia di wilayah 
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Majalengka yang lebih terampil dan lebih banyak.  Sentra terbesar industri 

rotan di Majalengka berada di kawasan Timur wilayah Majalengka 

diantaranya  Kecamatan Sindangwangi salah  Desa Leuwilaja dan Kecamatan 

Leuwimunding yaitu  Desa Mindi. 

d.Jenis Produk Kerajinan Anyaman yang Dihasilkan 

     Kerajinan anyaman rotan yang dihasilkan di sentra industri kerajinan 

anyaman rotan  Kabupaten Majalengka terdiri dari beraneka ragam dintaranya 

Funiture seperti meja rotan, kursi rotan, rak rotan dan hiasan lainnya seperti 

bingkai cermin dari rotan, kap lampu rotan, sketel rotan, keranjanag rotan, 

peti rotan, nampan rotan, lampu taman dari rotan, Meja yang terbuat dari 

kombinasi antara rotan dan tanaman eceng gondok 


