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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk 

sekitar 266,91 juta jiwa, yang berarti Indonesia memiliki modal tenaga kerja 

yang melimpah, namun hal ini juga bukan tidak mungkin akan menimbulkan 

tingkat kesempatan penduduk yang menganggur menjadi tinggi, jika tidak 

diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Hingga saat ini jumlah 

penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya, hal ini 

disebabkan karena peningkatan angka kelahiran yang lebih cepat dari pada 

angka kematian (Databoks, 2019). 

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Indonesia proporsi 

ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah Negara industri. Pasalnya 

sector ekonomi merupakan contributor terbesar bagi perekonomian nasional 

dengan sumbangannya mencapai lebih dari 20 persen. Perkembangan industri 

pedesaan menempatkan industri kecil dalam kedudukannya sehingga 

mempunyai manfaat sosial ekonomi. Saleh (1993), menyatakan bahwa 

industri kecil menciptakan peluang berusaha dengan pembiayaan yang 

relative murah, berperan dalam meningkatkan dan memobilisasi hubungan 

domistik kecil serta dapat berkedudukan komplementer terhadap industri 

besar dan sedang. Setiap industri memiliki tenaga kerja yang dibutuhkan 

untuk memudahkan dalam proses produksi. Berikut adalah tabel data tenaga 



2 
 

kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Magelang tahun 

2012 sampai dengan 2015 : 

Tabel 1.1 

Data Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Magelang, 2012-2015 

Komoditi 
2012 2013 2014 2015 

Commodity 

Industri Kimia, Agro & 

Hasil Hutan   

   -   Kecil  61.618   61.702   62.035   63.304   

   -   Menengah  11.593   12.672   12.672   14.946   

Industri Logam, Mesin, 

Elektro & Aneka   

   -   Kecil  8.188   8.198   8.441   8.353   

   -   Menengah  9.037   9.077   9.077   9.589   

Jumlah ( 01 + 02 )   

   -   Kecil  69.806   69.900   70.476 71.657 

   -   Menengah  20.630   21.749   21.749 24.535 

Jumlah/Total 90.436 91.649 92.225 96.192 

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM  Kabupaten Magelang 

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah tenaga kerja sektor industri kecil dan 

menengah di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya 

dapat terlihat dari jumlah tenaga kerja tahun 2012 yaitu sejumlah 90.436 

orang dan meningkat pada tahun 2013 sejumlah 91.649 orang tahun 2014 

sejumlah 92.225 orang dan tahun 2015 sejumlah 96.192 orang. Semakin 

banyak jumlah industri yang berada di Kabupaten Magelang, maka semakin 

banyak pula jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri tersebut.  

Usaha rumah tangga merupakan salah satu usaha yang bergerak 

dibidang industri rumahan. Industri ini tersebar diseluruh daerah di Indonesia, 

baik usaha kerajinan dalam sekala besar ataupun dalam sekala kecil. Usaha 
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kerajinan rumah tangga adalah usaha yang dilakukan oleh sebagian 

masyarakat dan dapat menyediakan peluang kerja terutama bagi ibu rumah 

tangga, yang dimana mereka dapat mengerjakannya sembari mengawasi 

anak-anaknya dirumah. Aktivitas wanita untuk memperoleh penghasilan pada 

dasarnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Tahun ke tahun, semakin banyak wanita yang berperan ganda. 

Sebagian wanita bekerja, karena tuntutan ekonomi. Kondisi perekonomian 

keluarga yang lemah dan serba kekurangan memaksa wanita untuk ikut 

bekerja membantu suaminya dalam rangka mendapatkan penghasilan 

tambahan (Susanti dkk, 2013). Dengan permasalahan yang muncul, maka 

peran ganda yang harus dilakukan oleh wanita yakni peran dalam rumah 

tangga selaku ibu rumah tangga yang harus mempersiapkan kebutuhan 

anggota keluarga dan peran dalam kegiatan ekonomi guna membantu 

ekonomi rumah tangga (Rosnita dkk, 2014). 

Sehingga saat ini banyak kita jumpai kaum wanita yang bekerja 

sebagai karyawan, guru, pegawai, maupun bekerja dibidang industri. Jumlah 

terbanyak wanita yang bekerja adalah pada bidang industri, adapun industri 

mikro atau rumah tangga bahkan industri menengah. Hal tersebut tak lepas 

dari berbagai faktor yang mengakibatkan kaum wanita saat ini tak hanya 

berperan menjadi ibu rumah tangga, namun turut andil dalam kegiatan 

ekonomi guna menambah penghasilan. Sesuai dengan surat Al jumuah ayat 

10 : 
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Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. 

Untuk memperoleh kebahagiaan yg sejati saat berwirausaha, kita 

harus memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat serta jasmani dan rohani. 

Utamakan beribadah terlebih dahulu, kemudian urusan dunia. Sebagai 

manusia kita harus berusaha dan bekerja keras untuk mencari karunia (rahmat 

& rezeki dari Allah) agar beruntung di dunia dan akhirat. 

Dari sekian banyak industri yang berkembang, industri emping 

melinjo adalah salah satu industri rumah tangga yang memberikan peluang 

usaha untuk ibu rumah tangga. Industri ini banyak diminati oleh wanita atau 

ibu rumah tangga dan menjadi pilihan kerja dipedesaan. Faktor tersebut 

terjadi, karena menurut ibu rumah tangga dipedesaan selain sumber daya 

bahan baku yang cukup melimpah, pengolahan emping melinjo juga cukup 

mudah. Salah satu daerah yang banyak dijumpai para pengrajin maupun 

buruh dari industri rumah tangga emping melinjo adalah Dusun Jamus Pasar, 

Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. 

Dengan adanya industri rumah tangga emping melinjo, maka secara 

langsung dapat membuka peluang kerja bagi wanita dan ibu rumah tangga 

dan membantu menambah pendapatan keluarga. Besarnya pendapatan yang 

diperoleh tenaga kerja wanita ini tergantung pada seberapa banyak produksi 
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yang dibuat. Semakin banyak emping melinjo yang dibuat, bahan baku yang 

selalu tersedia, dan pendistribusian yang lancar, serta penjualan yang cukup 

tinggi, maka pendapatan yang diperolehpun semakin banyak, begitu 

sebaliknya. 

Pengrajin emping melinjo juga belum memperhitungkan besarnya 

pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja emping melinjo dari besar 

waktu yang dicurahkan. Bagi wanita, dengan ada pekerjaan pada industri 

emping melinjo, mereka memperoleh secara langsung tambahan pendapatan 

untuk membantu pendapatan keluarga. Pengrajin dan tenaga kerja industri ini 

harus bisa membagi waktu agar fungsinya sebagai ibu rumah tangga dan 

membantu mencari nafkah dapat terwujud sesuai harapan. Sehingga curahan 

waktu kerja wanita terdiri dari dua macam, yang pertama peran wanita 

sebagai ibu rumah tangga dan yang kedua sebagai pencari nafkah tambahan 

atau peran pokok yang menghasilkan penerimaan (Rosnita dkk, 2014). 

Industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar, sebagian besar tenaga 

kerjanya adalah wanita dan rata rata adalah ibu rumah tangga. Industri 

tersebut sudah ada sejak dahulu dan secara turun temurun. Selain itu, proses 

pembuatannya pun masih dilakukan secara tradisional. Meskipun demikian, 

industri emping melinjo masih bertahan hingga saat ini dan berprospek cukup 

cerah serta merupakan produk yang cukup digemari oleh masyarakat. Dengan 

adanya industri emping melinjo ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja khususnya ibu rumah tangga dan meningkatkan pendapatan sehingga 

pola konsumsi keluarga akan meningkat jumlahnya dan bervariasi. 
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Selain itu dalam produksi emping melinjo sering kali mengalami 

penurunan pendapatan, hal tersebut disebabkan oleh kenaikan bahan baku 

melinjo sehingga pengusaha-pengusaha emping melinjo mengalami produksi 

yang menurun. Dengan demikian, seiring dengan kenaikan bahan baku maka 

modal yang harus dikeluarkan untuk biaya bahan baku juga harus ditambah 

bahkan terdapat beberapa pengusaha emping melinjo yang tidak melakukan 

produksi sama sekali. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap  pendapatan  

yang diperoleh tenaga kerja industri emping melinjo. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pendapatan tenaga kerja 

industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pendapatan 

tenaga kerja industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa 

Jamuskauman Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang? 

3. Bagaimana pengaruh lama kerja terhadap pendapatan tenaga kerja 

industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang? 

4. Bagaimana pengaruh jam kerja terhadap pendapatan tenaga kerja industri 

emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman Kecamatan 

Ngluwar Kabupaten Magelang? 
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5. Bagaimana pengaruh usia terhadap pendapatan tenaga kerja industry 

emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman Kecamatan 

Ngluwar Kabupaten Magelang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan, 

perlu dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pendapatan tenaga kerja 

industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap pendapatan 

tenaga kerja industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa 

Jamuskauman Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. 

3. Mengetahui pengaruh lama kerja terhadap pendapatan tenaga kerja 

industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. 

4. Mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan tenaga kerja 

industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. 

5. Mengetahui pengaruh umur terhadap pendapatan tenaga kerja industry 

emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Desa Jamuskauman Kecamatan 

Ngluwar Kabupaten Magelang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah, diharapkan dalam hal ini pemerintah mampu 

memberikan sumbangan penyusunan dan kebijakan terhadap industry 

rumah tangga terutama industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar, 

Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. 

2. Bagi pengusaha, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi 

dalam pengembangan industri rumah tangga emping melinjo. 

3. Bagi peneliti, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan untuk 

memahami secara mendalam akan pengaruh pendidikan, jumlah anggota 

keluarga, lama kerja, jam kerja dan umur terhadap pendapatan tenaga 

kerja pada industri emping melinjo. 

4. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan pendapatan tenaga kerja pada suatu industri. 


