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A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi selalu disertai dengan perubahan struktur 

yang lebih non agraris, begitu pula peranan sektor industri yang diajukan 

untuk memperkukuh struktur ekonomi nasional dengan keterkaitan yang kuat 

dan saling mendukung antar sektor, meningkatkan daya tahan perekonomian 

nasional dan kesempatan kerja sekaligus mendorong berkembangnya 

kegiatan-kegiatan pembangunan diberbagai sektor lainnya dan juga 

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan penduduk. Pembangunan di 

sektor industri dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui 

peningkatan keterkaitan antara industri dan antara sektor industri dengan 

sektor industri lainnya terutama dengan sektor industri yang memasukkan 

bahan baku industri, melalui iklim yang merangsang bagi penanam modal dan 

penyebaran pembangunan industri di daerah sesuai dengan potensi masing-

masing dan sesuai dengan iklim usaha yang memantapkan pertumbuhan 

industri nasional (Todaro, 2000:152). 
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Pembangunan industri di Indonesia tidak hanya dititik beratkan 

pada industri besar saja tetapi juga sangat memperhatikan perkembangan 

industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Selain itu pembangunan industri 

juga diupayakan untuk mengembangkan potensi yang ada melalui 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara optimal 

seperti adanya pembangunan disektor industri pedesaan dengan tujuan untuk 

meningkatkan dan membangun industri kecil.  

Adapun ciri-ciri industri kecil (Mubyarto,1997:67-68) adalah 

sebagai berikut : 

1. Jumlah tenaga kerja kurang dari 5-9 orang. 

2. Kebanyakan tenaga kerja diperoleh dari lingkungan atau dekat dengan 

lokasi industri. 

3. Teknologi yang digunakan bersifat sederhana dan lebih banyak 

menggunakan tenaga tangan. 

4. Bahan dasar umumnya didapat dari sekitarnya (Mubyarto, 1997:67-68). 

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan 

ekonomi yang sudah dilaksanakan adalah dengan melihat nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut diketahui 

tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, struktur perekonomian daerah dan 

juga tingkat kemakmuran penduduk. Kerja keras pemerintah Surakarta 

bersama dengan segenap jajaran pelaku dunia usaha telah berhasil 

meningkatkan roda perekonomian sehingga pertumbuhan PDRB 

menghasilkan angka yang positif.  
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Hal ini terlihat dari tabel 1.1 di bawah ini. 

 

Tabel 1.1. PDRB Surakarta tahun 2007 
No Lapangan Usaha 2006 2007 
1 Pertanian 2.855,22 2.899,10
2 Penggalian  1.786,83 1.828,17
3 Industri Pengolahan 1.134.134,37 1.173.422,60
4 Listrik, Gas & Air Bersih 91.764,94 96.867,33
5 Bangunan 482.295,37 528.770,39
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.059.091,72 1.126.471,69
7 Angkutan & Komunikasi 404.594,41 428.864,77
8 Keuangan 401.749,42 425.590,18
9 Jasa 489.257,66 519.573,14

Jumlah 3.666.929,94 3.775.516,98
Sumber: Biro Pusat Statistik Kota Surakarta 2007 

Dari tabel diatasdapat kita lihat bahwa sektor industri sebagai salah 

satu sektor strategis dalam pembangunan perekonomian di Surakarta.  

Pada tahun 2007 Sektor industri di Surakarta merupakan penyumbang PDRB 

terbesar dengan niali PDRB menurut harga konstan sebesar Rp 1.173.422,60. hal 

ini menggambarkan bahwa potensi industri di Surakarta dapat dikembangkan di 

masa mendatang, Yang kedepan ditekankan pada perluasan dampak yang diterima 

masyarakat melalui kegiatan industri. 

Industri mebel mempunyai peran yang sangat besar di Surakarta. 

Dengan demikian volume penjualan yang didapat cukup tinggi dan akan 

mempengaruhi pajak yang diterima oleh Pemerintah Surakarta. Juga karena 

kemampuan daya serap tenaga kerja di sektor ini juga cukup memberikan 
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kontribusi terhadap tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan formal, sehingga 

membantu mengurangi tingkat pengangguran didaerahnya, ini terbukti banyaknya 

ju,mlah pengusaha mebel dibandingkan dengan jumlah unit usaha lainnya yang 

ada di Surakarta. 

Dalam penelitian ini dipilih beberapa variabel yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta 

antara lain modal, jumlah tenaga kerja, pengalaman usaha dan bahan baku. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah dimuka dapat dikemukakan beberapa 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta ? 

2. Apakah faktor tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta? 

3. Apakah faktor pengalaman usaha berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta? 

4. Apakah faktor bahan baku berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh modal usaha terhadap tingkat 

pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tenaga kerja terhadap tingkat 

pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengalaman usaha terhadap tingkat 

pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta. 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh bahan baku terhadap tingkat 

pendapatan pengusaha industri mebel di Surakarta. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Pemerintah 

 Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka mengupayakan pengembangan 

industri  khususnya industri mebel. 

2. Pengusaha 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pengusaha mebel di Surakarta dalam rangka meningkatkan dan 

mengembangkan usahanya agar lebih baik dari keadaan sekarang. 

3. Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian sejenis yang lingkupnya lebih luas dan   lebih  

mendalam. 

4. Pembaca 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan industri 

mebel di Surakarta. 
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