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SARI 

Baihaqi, Aqil. 2013. Peranan Sosial Ekonomi Industri Rumahan Kerupuk 

Usek di  Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Skripsi. 

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Dra. Rini Iswari, M.Si, pembimbing II Moh. Yasir 

Alimi, S.Ag., M.A., Ph. D 

Kata Kunci : Industri Rumahan Kerupuk Usek, Karyawan, Peranan 

Sosial Ekonomi 

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang 

bangun dan perekayasaan industri. Pembangunan industri dan pengembangan 

industri harus disesuaikan dengan potensi daerah dan dengan memperhatikan 

masalah-masalah yang ada pada daerah yang bersangkutan, sebagai salah satu 

bentuk upaya untuk mensejahterakan masyarakat daerah yang bersangkutan 

pula. Perkembangan industri dapat berpengaruh pada kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar. Industri rumahan kerupuk usek di 

Desa Sarirejo diharapkan juga membawa pengaruh baik bagi sosial dan 

ekonomi masyarakat serta lingkungan. Tingkat sosial ekonomi manusia yang 

baik maka manusia itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik pula. 

Keberadaan industri rumahan kerupuk usek merupakan salah satu dari berbagai 

macam alternatif solusi dalam menyediakan lapangan kerja, menambah 

pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui profil industri rumahan kerupuk 

usek; (2) mengetahui peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek; 

(3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan 

industri rumahan kerupuk usek. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan konsep peranan yang dikemukakan oleh Gross, Mason 

dan McEachern serta konsep indusri yang dikemukakan oleh Harjanto. Lokasi 

penelitian berada di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

Subjek penelitian adalah pemilik industri, karyawan, tokoh masyarakat. 

Pengumpulan data memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Validitas data memakai teknik triangulasi. Analisis data memakai metode 

analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan sebagai berikut ; Pertama, 

untuk profil industri di Desa Sarirejo, Sentra industri di Desa Sarirejo 

berkembang mulai tahun 1970-an yang terdiri dari 8 industri rumahan jajanan, 

2 industri kecil pengolahan tahu dan 5 industri rumahan yang mengolah 

kerupuk. Penulis memilih Ibu Hj. Romdhonah seorang pengusaha kerupuk 

usek sebagai subjek penelitian. Ibu Hj. Romdhonah memiliki sumbangsih yang 

besar dalam menumbuhkan industri rumahan kerupuk di Desa Sarirejo. 

Berawal belajar membuat kerupuk dari bapak mertua dan dengan modal awal 

yang kecil serta peralatan sederhana yang telah dirancang sendiri oleh Bapak 

Slamet Riyadi, industri kecil ini perlahan-lahan terus berkembang dan 
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mempunyai peranan yang cukup penting dalam masyarakat, cara-cara kerja 

yang dugunakan masih sangat sederhana, seperti karyawan bisa bekerja sambil 

bisa merawat anak (momong anak). Kedua, peranan sosial ekonomi dari 

keberadaan industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo diantaranya : 

(menciptakan lapangan kerja),  masyarakat Desa Sarirejo tidak harus bekerja di 

luar daerahnya, industri rumahan kerupuk usek ini menyerap tenaga kerja 

dengan tidak mempermasalahkan tingkat pendidikan sehingga siapapun bisa 

menjadi karyawan, (cukup mampu mengurangi pengangguran), ibu-ibu rumah 

tangga mendapatkan kesibukan di rumah dengan menjadi pekerja lepas atau 

pekerja borongan, (menjadi panutan warga dalam berwirausaha) masyarakat 

yang memiliki jiwa wirausaha bisa bekerja dengan menjadi bakul/pedagang, 

turut serta membantu dalam proses pembangunan fasilitas umum serta 

menambah pendapatan ekonomi Ibu Hj. Romdhonah sebagai pemilik industri 

dan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan maupun masyarakat yang 

diuntungkan dari keberadaan industri tersebut. Ketiga, Faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam mengembangkan industri rumahan kerupuk 

usek, Dengan adanya peran serta pemerintah dalam mengadakan sosialisasi, 

pelatihan, dan penyuluhan kepada pengusaha rumahan, kecil dan menengah 

serta keikutsertaan pihak swasta dalam pemberian pinjaman modal dalam 

pengembangan industri. Ada juga faktor penghambat, antara lain: (1) 

kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar wilayah 

pemasaran; (2) kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya 

manusia; (3) cuaca yang tidak menentu; (4) iklim usaha yang kurang kondusif, 

karena persaingan yang saling mematikan 

Saran kepada pemerintah desa dan pelaku usaha, pelaku usaha industri 

rumahan di dampingi oleh pemerintah desa, berupaya dalam mengembangkan 

industri dengan meningkatkan kualitas dan kwantitas produksinya, mengikuti 

perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan ciri khas 

ketradisionalannya sebagai potensi lokal yakni menggoreng kerupuk dengan 

media pasir yang menjadikan kerupuk tersebut rendah kolesterol dan ikut serta 

dalam menjaga peranan sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar industri 

sebagai bentuk dari social responsibility, agar proses pembangunan sosial 

ekonomi dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan proses pembangunan 

sosial ekonomi dan lingkungan yang baik pula.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

Masyarakat provinsi Jawa Tengah pada umumnya hidup dengan 

mengandalkan hasil pertanian. Dalam menambah kebutuhan hidupnya, selain 

bertani juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya yang 

mereka olah sehingga menghasilkan nilai rupiah. Anggapan tersebut sekarang 

sudah mengalami perubahan, dapat dilihat dari berkurangnya lahan atau area 

pertanian yang disulap menjadi pabrik, gedung perkantoran, pusat-pusat 

industri dan lain sebagainya. Di era globalisasi seperti sekarang tak sedikit 

yang sudah tersihir oleh canggihnya teknologi bahkan demi terpenuhinya 

kebutuhan hidup banyak yang beralih pada perindustrian. Minat masyarakat di 

bidang pertanian semakin berkurang hal ini menjadi pergeseran hidup 

masyarakat, yang dulunya bekerja di bidang pertanian sekarang beralih ke 

industri. Hampir di setiap pelosok kota bahkan di daerah-daerah sudah banyak 

perindustrian yang berdiri baik industri-industri besar maupun industri kecil. 

  Kendal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan 

langsung dengan kota Semarang sebagai salah satu pusat perindustrian, 

menjadikan Kendal sebagai kabupaten yang strategis dalam perdagangan. 

Kendal yang berada di pantai utara Jawa, selalu ramai dilalui moda transportasi 

pendistribusian bahan baku industri maupun produk hasil produksi. Letak yang 

cukup strategis inilah yang mendorong berkembangnya industri-industri kecil 

di Kendal. Salah satu industri kecil yang menonjol di Kabupaten Kendal adalah 
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industri kecil kerupuk, di mana komoditi ini merupakan komoditi unggulan 

Kabupaten Kendal. Industri kerupuk termasuk dalam industri hasil pertanian. 

Kerupuk merupakan makanan khas Kabupaten Kendal yang sudah banyak 

dipasarkan di seluruh wilayah Kabupaten Kendal dan beberapa jenisnya sudah 

dipasarkan di berbagai wilayah di luar Kabupaten Kendal bahkan sudah 

mencapai daerah Kalimantan.  

Salah satu sentra industri kerupuk di Kabupaten Kendal adalah Industri 

kerupuk yang ada di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu. Di sentra kerupuk 

di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu biasanya pengrajin mencampur dengan 

berbagai cita rasa aroma seperti manis gurih dan di sentra kerupuk Kecamatan 

Kota Kendal mencampur bahan baku dengan sedikit udang maupun petis ikan. 

Industri kecil pembuatan kerupuk sebagian besar dikelola secara tradisional / 

home industry, diantaranya industri rumahan kerupuk usek milik Bapak H. 

Slamet Riyadi bersama istrinya yakni Ibu Hj. Romdhonah di Dukuh 

Kedungrombong Desa Sarirejo. Rata-rata industri kerupuk di Desa Sarirejo 

hanya memiliki tenaga kerja antara enam sampai delapan belas orang.  

Tenaga kerja yang berada di industri kerupuk di Desa Sarirejo tidak 

hanya terdiri dari laki-laki saja, akan tetapi kaum perempuan juga ikut terlibat 

sebagai tenaga kerja di dalamnya. Kebanyakan dari tenaga kerja tersebut 

adalah masyarakat Desa Sarirejo dan sekitarnya. Jenis produksi kerupuk yang 

dihasilkan antara lain kerupuk rambak, kerupuk udang, kerupuk coklat kerupuk 

(rembulung), kerupuk petis, dan kerupuk goreng pasir kerupuk (usek),kerupuk 

mie, kerupuk trasi, kerupuk semprong, kerupuk acir, kerupuk keong, dan 
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kerupuk gendar. Kerupuk rambak, kerupuk petis, dan kerupuk goreng pasir 

kerupuk (usek) merupakan salah satu produk kerupuk yang paling terkenal di 

Kabupaten Kendal, namun kerupuk rambak sudah memiliki daerah pemasaran 

yang lebih luas dibanding kerupuk petis. Kerupuk rambak adalah kerupuk yang 

terbuat dari kulit kerbau. Proses pembuatannya dilakukan dengan pemanasan 

kulit dalam air mendidih, bulunya dibersihkan, diberi bumbu, dipotong-potong, 

dan dikeringkan, selanjutnya baru siap untuk digoreng. Kerupuk udang hampir 

sama dengan kerupuk trasi dan kerupuk petis, yakni terbuat dari adonan tepung 

tapioka dan tepung terigu yang diberi perasa udang yang sudah ditumbuk, 

terasi dan petis kemudian dibentuk bulat lonjong, setelah mengeras diiris tipis-

tipis, dijemur sampe kering baru bisa digoreng. Segala kegiatan produksi 

khususnya industri rumahan ataupun industri kecil masih berjalan secara 

tradisional baik dari segi teknologi maupun tenaga kerjanya.  

Krisis yang sempat melanda di tahun 1997 tidak surut serta membuat 

industri rumahan kerupuk ini mengalami gulung tikar, walau tidak dipungkiri 

banyak pengusaha-pengusaha kecil yang mengalami gulung tikar dikarenakan 

melambungnya harga-harga bahan pokok pembuatan kerupuk  itu sendiri, 

seperti bahan dasar tepung terigu, bawang, merica dan lain sebagainya serta 

upah para karyawan yang bekerja di dalamnya. Industri rumahan kerupuk ini 

menjadi bukti bahwa industri rumahan atau industri kecil dapat menjadi 

peluang usaha dalam dunia usaha. Masyarakat Desa Sarirejo pada awalnya 

tertarik bekerja di industri kerupuk usek karena tidak perlu berpendidikan 

tinggi untuk menjadi tenaga kerja  di industri rumahan ini. Hanya perlu sedikit 
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keterampilan dalam membentuk adonan kerupuk usek yang bisa diperoleh dari 

kebiasaan melihat proses produksi, karena sebagian besar indsutri kerupuk usek 

adalah warisan turun temurun keluarga. 

Keterampilan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang terdapat 

pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat Desa Sarirejo sebagian diantaranya 

yang tidak berpendidikan tinggi menggantungkan perekonomiannya pada 

industri kerupuk usek ini. Hal ini dilakukan untuk sekedar mengepulkan asap di 

dapur rumah. Pada saat timbul suatu masalah tentang beratnya persaingan 

dalam memperoleh pekerjaan karena terbentur dengan faktor tingkat 

pendidikan, industri kerupuk usek menjadi salah satu tumpuan harapan bagi 

masyarakat khususnya di Desa Sarirejo guna memperoleh pekerjaan. 

UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, 

dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

Pembangunan industri dan pengembangan industri harus disesuaikan dengan 

potensi daerah dan dengan memperhatikan masalah-masalah yang ada pada 

daerah yang bersangkutan, sebagai salah satu bentuk upaya untuk 

mensejahterakan masyarakat daerah yang bersangkutan pula.  

Perkembangan industri dapat berpengaruh pada kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat. Industri rumahan kerupuk usek ini diharapkan juga 

membawa pengaruh baik bagi sosial ekonomi masyarakat. Tingkat sosial 

ekonomi manusia yang baik maka manusia itu dapat memenuhi kebutuhan 
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hidupnya secara baik pula. Dalam tujuan peningkatan kehidupan ekonominya 

setiap masyarakat harus bekerjasama, hal itu pula yang juga berusaha 

diterapkan di industri kerupuk usek di Desa Sarirejo. Dalam industri ini baik 

pemilik modal dan tenaga kerja serta pemerintah saling bekerjasama dalam 

mengembangkan usaha kerupuk usek.  

Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan industri kerupuk usek 

ini partisipasi pemerintah daerah juga dibutuhkan, agar industri kerupuk usek 

tetap berkembang. Peningkatan ekonomi suatu daerah tidak lepas dari peran 

dan tanggungjawab masyarakatnya, untuk mengembangkan potensi yang ada 

di daerah baik potensi alam maupun sumber daya manusianya. Usaha yang 

dirintis memang hanya usaha rumahan atau usaha keluarga, namun jika hal ini 

mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat maka usaha ini tak 

hanya sekadar mimpi dapat menjadi industri yang besar dan dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti apa keadaan industri rumahan 

kerupuk usek tersebut, bagaimana peranan sosial ekonomi dari industri 

rumahan kerupuk usek pada masyarakat sekitar, seperti apa pemasaran kerupuk 

usek tersebut dan faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam 

pengembangan industri rumahan tersebut. 

 Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul PERANAN SOSIAL EKONOMI INDUSTRI 

RUMAHAN KERUPUK USEK DI DESA SARIREJO KECAMATAN 

KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL 

 



6 

 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah : 

1. Bagaimana profil industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo? 

2. Bagaimana peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek pada 

masyarakat di Desa Sarirejo? 

3. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengembangkan 

industri rumahan kerupuk usek? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui profil industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo 

2. Mengetahui peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek pada 

masyarakat di Desa Sarirejo. 

3. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

mengembangkan industri rumahan kerupuk usek. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, baik secara 

teoritis maupun secara praktis antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

a) Menambah pengetahuan untuk kajian dibidang ilmu-ilmu sosial. 

b) Bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam bidang Sosiologi dan 

Antropologi khususnya Sosiologi Ekonomi dan Antropologi Ekonomi. 

c) Dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut tentang keberadaan 

industri-industri kecil lainnya di tengah arus perkembangan zaman. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai nilai sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek 

di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

b) Bagi pembaca pada umumnya, hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang profil industri , peranan sosial ekonomi industri 

rumahan kerupuk usek bagi masyarakat sekitar dan faktor apa yang 

mendukung dan menghambat dalam pengembangan industri rumahan 

kerupuk usek tersebut. 

 

E. BATASAN ISTILAH 

Agar tidak menimbulkan kekaburan atau salah pengertian atas judul 

yang penulis ambil maka dalam batasan istilah ini penulis jelaskan secara 

rinci sebagai berikut : 

1. Peranan Sosial Ekonomi 

Soerjono Soekanto menyatakan peranan (role) merupakan aspek yang 

dinamis dari kedudukan (status). Ketika  seseorang melaksanakan hak-

hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia 

menjalankan suatu peranan. 

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat 

berhubungan erat dengan peran. Peran mengandung hal dan kewajiban 

yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran 

harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di 
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masyarakat. Seorang individu akan terlihat  status sosialnya hanya dari 

peran yang dijalankan dalam kesehariannya.  

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan 

sebagai suatu proses, jadi tepatnya dikatakan bahwa seseorang 

menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan 

suatu peranan. 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun 

secara informal.  Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan 

harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus 

lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-

harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran 

tersebut ( Friedman, 1998 : 286 ). 

 Peran sosial merupakan fungsi dari seseorang dalam menjalankan 

hak dan kewajiban kedudukannya di masyarakat kepada segala sesuatu 

yang baik, penting, luhur, pantas, dan mempunyai daya guna fungsional 

bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama. Peran  ekonomi  

merupakan fungsi dari suatu individu, kelompok atau barang, benda atau 

jasa yang mempunyai nilai guna untuk mencukupi kebutuhan hidup 

manusia.  

Peranan sosial ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

peran atau fungsi dari keberadaan industri rumahan kerupuk usek dalam 

menyediakan peluang kerja, menyerap tenaga kerja menaikkan 
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pendapatan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Sarirejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

 

2. Industri Rumahan 

 Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang 

artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara 

umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. 

 Kegiatan industri sebenarnya sudah lama ada, yaitu sejak manusia 

berada di muka bumi ribuan tahun yang lalu dalam tingkat yang sangat 

sederhana. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dimiliki manusia, kegiatan industri pun tumbuh dan 

berkembang semakin kompleks. 

 Dalam pengertian yang sempit, industri merupakan suatu kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah 

jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. 

 Berdasarkan definisi atau klasifikasi Biro Pusat Statistik (BPS), 

perbedaan antara industri kecil dan industri rumah tangga adalah pada 

jumlah pekerja. Industri rumah tangga adalah unit usaha (establishment) 

dengan jumlah pekerja 1 hingga 4 orang, yang kebanyakan merupakan 

anggota-anggota keluarga (family workers) yang tidak dibayar dari 
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pemilik usaha atau pengusaha itu sendiri. Kegiatan industri tanpa tenaga 

kerja, yang disebut (self employment), juga termasuk dalam kelompok 

industri rumah tangga. Indutri kecil adalah unit usaha dengan jumlah 

pekerja antara 5 hingga 9 orang yang sebagian besar merupakan pekerja 

yang dibayar (wage labourers). Perbedaan-perbedaan lainnya antara 

industri kecil dan industri rumah tangga terletak pada aspek-aspek seperti 

sistem manajemen, pola organisasi usaha, termasuk pembagian kerja 

(labour division), jenis teknologi yang digunakan atau metode produksi 

yang diterapkan dan jenis produksi yang dibuat. Pada umumnya industri 

rumah tangga sangat tradisional atau primitif dalam aspek-aspek tersebut  

 Industri rumahan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi penggunaannya serta memiliki jumlah tenaga kerja yang 

relatif sedikit dalam penelitian ini adalah industri rumahan kerupuk usek 

yang berada di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

 

3. Kerupuk Goreng Pasir ( kerupuk usek) 

 Kerupuk atau krupuk merupakan makanan ringan yang dibuat dari 

adonan tepung tapioka dicampur bahan perasa seperti udang atau ikan. 

Kerupuk dibuat dengan mengukus adonan sebelum dipotong tipis-tipis, 

dikeringkan di bawah sinar matahari dan digoreng dengan minyak goreng 

yang banyak. 
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 Kerupuk usek adalah krupuk yang dibuat dari bahan tapioka yang 

digoreng dengan cara disangrai menggunakan pasir panas. Krupuk usek 

yang standar berbentuk bundar kecil berwarna kuning. Namun ada juga 

yang berbentuk persegi berwarna merah atau putih. 

 Kerupuk usek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerupuk 

yang terbuat dari tepung tapioka atau terigu yang dibentuk sedemikian 

rupa (bentuk mie, batok, rigen) dengan menggunakan pewarna makanan 

dan digoreng dengan cara di sangrai menggunakan pasir pantai yang 

dipanaskan di wajan atau mesin molen. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Kajian Pustaka 

 Penelitian mengenai peranan industri rumahan maupun industri kecil 

terhadap suatu pembangunan daerah akhir-akhir ini mengalami peningkatan, 

seiring dengan implikasinya yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya. 

Peranan sosial ekonomi menjadi salah satu dari keberadaan industri-industri 

kecil maupun industri-industri rumahan ini. Berikut hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai acuan tinjauan 

pustaka. 

 Penelitian Eka Ratna Puspita Sari (2010) dengan judul “Peranan Industri 

Kerupuk Mie Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa 

Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal” menggambarkan 

bahwa pendidikan pelaku industri kerupuk mie masih rendah, dari profil 9 

pemilik industri kerupuk mie didapatkan data ada 1 pemilik lulus SMA, 4 

pemilik lulus SMP, 3 pemilik lulus SD dan 1 pemilik tidak tamat SD. Dari 

data tersebut dapat dinyatakan bahwa pendidikan pemilik industri kerupuk 

mie masih rendah karena masih ada pemilik yang tidak menyelesaikan 

pendidikan wajib belajar 9 tahun. Eka juga menemukan bahwa keberadaan 

industri kerupuk mie dapat mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat 

yaitu dalam memberikan kesempatan kerja bagi yang tidak berpendidikan 

tinggi, pekerjaan dan penghasilan tetap. Peranan industri kerupuk mie dalam 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Harjosari Kidul dapat 
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menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran dan 

berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Eka, kondisi 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Harjosari Kidul sebelum adanya 

industri kerupuk mie mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pada 

tahun 1960an sebagian masyarakat mengalami pergeseran yaitu sebagai 

wirausaha dalam membuat kerupuk mie. 

 Penelitian lain yang relevan adalah penelitian Nikmah Layarani (2010) 

tentang “Peranan Pabrik Kopi PT. Perkebunan Nusantara IX Dalam 

Pengembangan Lapangan Kerja Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Desa 

Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pabrik kopi PT. Perkebunan Nusantara IX berperan 

dalam pengembangan lapangan kerja masyarakat sekitar, khususnya 

masyarakat Desa Sitiluhur. Peranan pabrik kopi PT. Perkebunan Nusantara 

IX yaitu menyediakan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal. 

Pada sektor formal masyarakat banya yang terserap menjadi karyawan pabrik, 

sebelum berdirinya pabrik kopi PT. Perkebunan Nusantara IX mata 

pencaharian masyarakat Desa Sitiluhur sudah sangat beragam. Akan tetapi 

mayoritas bergerak dalam bidang pertanian, dan semenjak berdirinya pabrik 

kopi PT. Perkebunan Nusantara IX banya masyarakat beralih memanfaatkan 

kesempatan kerja yang disediakan pabrik kopi PT. Perkebuanan Nusantara IX 

yakni menjadi karyawan pabrik. Sedangkan di sektor informal masyarakat 

memanfaatkan keberadaan pabrik kopi untuk mendirikan warung makan. 

Alasan masyarakat Desa Sitiluhur mendirikan warung makan di sekitar PT. 
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Perkebunan Nusantara IX salah satunya yaitu agar memperoleh keuntungan 

dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang memungkinkan para 

karyawan untuk membeli makanan di sana. Misalnya ketika pagi hari 

sebelum waktu kerja , siang hari ketika karyawan istirahat, dan menjelang 

petang saat karyawan pulang kerja. Masyarakat Desa Sitiluhur yang semula 

hanya mengandalkan lapangan kerja di sektor pertanian, dengan berdirinya 

PT. Perkebunan Nusantara IX memiliki alternatif lain untuk memperoleh 

lapangan kerja baru. Lapangan kerja tersebut pada akhirnya dapat 

dimanfaatkan oleh kelompok-akelompok sosial masyarakat di sekitar pabrik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan pabrik kopi PT. 

Perkebunan Nusantara IX fungsional bagi masyarakat Desa Sitiluhur. 

 Berikutnya adalah penelitian Ragil Wicaksono (2010) dengan judul “Industri 

Kerajinan Bordir Sebagai Upaya Membuka Lapangan Kerja Bagi Perempuan 

(kasus “UD Bintang Mahkota” di Desa Padurenan Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus). Sentra industri kerajinan bordir dikabupaten kudus berada 

di Desa padurenan kecamatan gebog. Keberadaan industri kerajinana bordir 

di Desa Padurenandalam proses produksinya membutuhkan tenaga kerja dari 

masyarakat sekitar, khususnya kaum perempuan. Penggunaan tenaga kerja 

perempuan pada industri kerjainan bordir di Desa Padurenan akan 

memunculkan permasalahan sehingga penelitian ini berusaha 

mengungkapkan industri kerajinan bordir  sebagai usaha membuka lapangan 

kerja bagi kaum perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Fokus penelitian ini kerajinan industri kerajinan 
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bordir dalam mempekerjakan perempuan, serta faktor pendorong dan 

penghambat perempuan pekerja bordir.  

 Hasil penelitian menggambarkan bahwa pertama,industri kerajinan bordir 

di Desa Padurenan dalam memperkerjakan perempuan mempunyai alasan 

yang meliputi meminimalkan upah yang diberikan kepada perempuan pekerja 

bordir, bordir diidentikkan dengan perempuan, dan perempuan dalam bekerja 

lebih terampil dan tekun. Kedua, mengenai faktor pendorong perempuan 

dalam memasuki industri kerajinan bordir meliputi: bekerja dengan latar 

belakang pendidikan yang tidak tinggi, tidak terikat dengan jam kerja, dan 

dapat berinteraksi dengan orang banyak. Ketiga, faktor penghambat 

perempuan dalam memasuki industri kerajianan bordir yaitu beban ganda, 

dimana selain bekerja mencari nafkah juga harus mengerjakan pekerjaan 

domestik. 

 Berdasarkan kajian pustaka di atas persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas permasalahan yang 

sama yaitu mengenai peranan sosial ekonomi dari keberadaan suatu industri 

terutama industri rumahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini lebih membahas secara umum mengenai 

peranan dari keberadaan industri rumahan dilihat dari aspek sosial dan 

ekonomi serta faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan 

suatu industri kecil atau industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 
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B. Kerangka Konseptual 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep peranan dan industri 

kecil untuk membahas tentang peranan industri rumahan kerupuk usek di 

Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

 Gross, Mason dan McEachern (Dalam Berry, 1982:99-101) 

mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang 

dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-

harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-

norma dalam masyarakat. Maksudnya, manusia diwajibkan untuk melakukan 

hal-hal yang diharapkan olwh masyarakat di dalam pekerjaan, di dalam 

keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lainnya. Di dalam peranan 

terdapat dua macam harapan yaitu : 

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. 

2. Harapan-harapan dari yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap 

masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya 

dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. 

 Pemikiran tentang peranan sebagai seperangkat harapan yang ditentukan 

oleh masyarakat terhadap pemegang-pemegang kedudukan sosial adalah 

sejalan dengan pespektif masyarakat. Perspektif ini melihat bahwa tiap 

individu memegang peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. 

Dalam pandangan ini, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari 
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struktur masyarakat, misalnya peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, 

kekuasaan dan peranan-peranan yang lain, yang diciptakan oleh masyarakat 

bagi manusia. Jadi struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola 

peranan yang saling berhubungan. Walaupun peranan adalah bagian dari 

strktur masyarakat, akan tetapi peranan-peranan itu hanya ada selama 

peranan-peranan itu diisi oleh individu. Konsep peranan mungkin dapat 

digunakan untuk melihat hubungan fundamental antara struktur masyarakat 

dan individu. Persepktif tentang masyarakat adalah bersifat deterministik dan 

pandangan tentang peranan sebagai harapan yang ditentukan oleh masyarakat 

terhadap individu juga merupakan pandangan yang deterministik. Pandangan-

pandangan ini akan diimbangi dengan konsep peranan yang berasal dari 

perspektif individualistik yang menggambarkan aspek kesukarelaan dan 

pemegang peran sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. 

 Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada 

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Jadi dengan adanya 

perkembangan industri membawa pengaruh terhadap perubahan sosial. 

Perubahan yang terjadi yaitu perubahan pada status masyarakat, yang dulunya 

pengangguran sekarang menjadi bekerja. Dengan adanya industri di suatu 

daerah maka akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat membuka 

lapangan kerja baru. Khususnya industri yang berkembang di peDesaan, 

dengan keberadaaan industri masyarakat Desa tidak perlu meninggalkan Desa 

untuk mencari pekerjaan sehingga dapat membatasi urbanisasi yang 
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berdampak pada terjadinya kepadatan penduduk di kota. Peranan industri di 

suatu daerah dapat memajukan daerah tersebut dalam hal pembangunan. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep peranan karena 

konsep tersebut di anggap sesuai dengan tema penulisan yaitu tentang 

peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dalam hal ini dapat diketahui 

harapan-harapan apa dari keberadaan industri rumahan kerupuk usek dan 

peranan dari industri atau masyarakat dalam mengembangkannya sehingga 

dapat mempunyai fungsi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

khususnya masyarakat Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal. 
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C. Kerangka Berpikir 

Skema kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagan 1. 

Kerangka Berpikir 
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Desa sarirejo merupakan salah satu Desa yang termasuk ke dalam 

wilayah administratif dari Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang 

berada di pinggiran jalan pantura.  Mayoritas masyarakatnya bermata 

pencaharian di bidang pertanian dan industri seperti misalnya penggarap 

sawah, penggarap tambak, karyawan industri garmen, tekstil, makanan dan 

lain-lain di daerah kawasan industri semarang. Secara perlahan daerah 

Kaliwungu terkena imbas dari adanya berbagai macam industri di Semarang, 

tak terkecuali Desa Sarirejo. Saat ini di Desa sarirejo sudah banyak berdiri 

industri rumahan kerupuk. Mulai dari industri rumahan kerupuk yang 

mengolah kerupuk goreng minyak sampai dengan industri rumahan kerupuk 

yang mengolah kerupuk goreng pasir. Ada dua industri rumahan kerupuk 

yang mengolah kerupuk goreng minyak dan tiga industri rumahan kerupuk 

yang mengolah kerupuk goreng pasir dan juga kerupuk goreng minyak. 

Desa Sarirejo sekarang dijadikan salah satu sentra industri rumahan 

kerupuk oleh pemerintah setempat. Ada beberapa industri rumahan kerupuk 

tersebut dikelola secara turun temurun, tapi tak sedikit pula industri rumahan 

kerupuk di Desa Sarirejo yang dirintis dari nol oleh diri sendiri. Sampai saat 

ini industri-industri rumahan kerupuk tersebut sudah sedikit banyak 

membantu proses perkembangan pembangunan khususnya di Desa Sarirejo 

seperti ikut andil dalam proses pembangunan jalan Desa, tempat peribadatan, 

menciptakan lapangan kerja baru, sedikit banyak mengurangi tingkat 

pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat dan lain-lain di Desa 

Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan 

data-data akan dianalisis dengan kata-kata bukan dengan angka-angka, agar  

dapat lebih mempermudah penulis dalam penelitian. Penulis membawa 

panduan wawancara yang berisi seperangkat daftar pertanyaan yang bersifat 

terbuka dan fleksibel yang disesuaikan dengan rumusan masalah mengenai 

profil industri kerupuk usek, peranan sosial ekonomi industri kerupuk usek 

dan faktor penghambat dan pendukung dalam mengembangkan industri 

rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo untuk mengikuti alur jawaban dari 

informan. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan, mendeskripsikan, 

menyelidiki dan memahami secara menyeluruh tentang peranan sosial 

ekonomi industri rumahan kerupuk usek dan juga faktor penghambat dan 

pendukung dalam mengembangkan industri rumahan tersebut. 

B. Lokasi penelitian 

 Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penulis melakukan penelitian ini di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal. Penulis memilih lokasi di Desa Sarirejo  dengan alasan 

karena di Desa Sarirejo merupakan sentra industri kerupuk yang ada di 

kecamatan Kaliwungu yang meliputi industri kerupuk goreng minyak dan 

industri kerupuk goreng pasir atau disebut juga oleh masyarakat setempat 

dengan sebutan kerupuk usek. 
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C. Fokus penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada profil industri rumahan kerupuk usek, 

peranan sosial ekonomi dari keberadaan industri rumahan kerupuk usek 

terhadap pemilik industri itu sendiri dan masyarakat sekitarnya serta faktor 

pendukung dan penghambat dalam mengembangkan industri rumahan 

kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

Fokus penelitian ini mempermudah penulis dalam menggali data di lapangan 

agar hasil data yang diperoleh lebih terpusat dan terarah sesuai dengan 

rumusan permasalahan. 

D. Sumber Data  

 Sumber data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini berupa 

kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen profil Desa Sarirejo 

tahun 2013 yang diperoleh dari Desa Sarirejo kemudian penulis 

mengumpulkan data primer dan data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer ini penulis dapatkan dari data yang diperoleh 

secara langsung melalui wawancara dan pengamatan. Wawancara dan 

pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan 

rumusan permasalahan, mengenai profil, peranan sosial ekonomi dan 

juga faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan industri 

rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal. Hasil dari data primer bisa berupa teks hasil 
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wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan atau 

subjek penelitian yang dijadikan sampel penelitian.  

1) Subjek penelitian 

 Pemilihan subjek penelitian disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pemilik 

industri kerupuk, tokoh masyarakat serta karyawan industri kerupuk 

tersebut. Pertimbangan dan penentuan subjek penelitian dimaksudkan 

untuk memperoleh data yang memang dibutuhkan dalam penelitian 

dan sesuai dengan rumusan permasalahan. Berikut daftar subjek 

dalam penelitian ini : 

Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian  

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Keterangan 

1. Romdhonah P 48th Pemilik Industri Rumahan 

Kerupuk Usek 

2. Akhmad L 50th Ketua RW 06 

3. Sugiyono L 42th Ketua RT 03 

4. Muzaro’ah P 40th Karyawan dan Ibu Rumah 

Tangga/warga masyarakat 

setempat 

                  (Sumber : pengolahan data primer Juni 2013) 

 Berdasarkan tabel subjek penelitian di atas pertimbangan untuk 

menentukan ibu Romdhonah sebagai subjek penelitian karena beliau 

adalah pemilik dari industri rumahan kerupuk itu sendiri yang jelas 

mengerti dan memahami kondisi pasang surut dari perkembangan dan 



24 

 

 

 

seluk beluk industri kerupuk tersebut. Subjek penelitian Selanjutnya 

adalah bapak Akhmad selaku Ketua RW 06. 

 Bapak Akhmad (50th) sebagai subjek penelitian didasarkan atas 

dasar bahwa bapak Akhmad merupkan ketua RW 06 tempat industri 

kerupuk usek itu berada dan menjadi bagian dari wilayah administratis 

RW 06, sehingga sebagai salah satu orang yang dituakan dan tempat 

lahir beliau di dusun kedungrombong yaitu RW 06 sedikit banyak 

mengetahui peranan sosial ekonomi dari keberadaan industri rumahan 

kerupuk usek milik ibu Romdhonah. Pada hari berikutnya penulis 

melanjutkan wawancara dengan ketua RT 03 yaitu bapak Sugiyono 

(42th). Peneliti menjadikan Bapak Sugiyono sebagai subjek penelitian 

atas pertimbangan karena ibu Romdhonah beserta keluarga ketika 

memberikan bantuan maupun sumbangan untuk masyarakat itu musti 

lewat perantara bapak sugiyono selaku ketua RT 03, sehingga kurang 

lebih juga mengetahui peranan sosial ekonomi serta sedikit profil dari 

industri kerupuk usek milik ibu Romdhonah.  

 Penulis melanjutkan wawancara dengan Ibu Muzaro’ah. 

Pemilihan Ibu Muzaro’ah sebagai subjek penelitian karena beliau 

adalah salah satu karyawan industri dan juga salah satu ibu rumah 

tangga yang bertempat tinggal di wilayah RW 06 sehingga tepat bisa 

memberikan informasi terkait dengan peranan sosial ekonomi dari 

keberadaan industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Romdhonah bagi 

masyarakat di sekitarnya. Jumlah subjek penelitian di atas yang 
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diperlukan penulis dirasa sudah cukup untuk menjawab rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

2) Informan  

 Informan sebagai individu-individu tertentu yang diwawancarai 

untuk keperluan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan 

oleh peneliti. Informan ini dipilih dari beberapa orang yang benar-

benar dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti serta bisa 

memberikan informasi yang lebih detail tentang profil, peranan sosial 

ekonomi dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengembangkan industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Informan yang dapat 

memberikan informasi tentang objek kajian yang diteliti oleh penulis 

adalah Kepala Desa, ketua RW, RT dan masyarakat setempat. 

 Pertimbangan untuk menentukan dan pengambilan subjek 

penelitian sudah dilakukan selanjutnya adalah penentuan informan 

dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini diantaranya : 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Keterangan 

1. Romdhonah P 48 Pemilik Industri 

2. Rozanah P 37 Karyawan 

3. Umali L 28 Karyawan/warga 

masyarakat setempat 

4. Sutoto L 54 Kepala Desa 
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5. Sumanah P 52 Bakul/warga 

masyarakat setempat 

6. Ngatini P 60 Bakul 

7. Zuhud L 37 Bakul 

(Sumber : Pengolahan Data Primer Juni 2013) 

 Berdasarkan daftar informan di atas pertimbangan dan 

penentuan informan penelitian  atas dasar bahwa kedelapan informan 

tersebut dianggap mengetahui informasi lebih detail tentang peranan 

sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal serta diharapkan bisa 

memberikan informasi tentang bagaimana profil dan peranan sosial 

ekonomi industri rumahan kerupuk usek serta faktor apa yang 

mendukung dan menghambat pengembangan industri rumahan 

kerupuk usek. 

 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Romdhonah. Ibu 

Romdhonah dijadikan informan dengan pertimbangan beliau adalah 

pemilik industri rumahan kerupuk usek dan mengetahui sejarah 

perkembangan industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo. Ibu 

Hj. Romdhonah merintis sendiri usahanya dari nol bersama suaminya 

sehingga tepat untuk dijadikan sebagai subjek sekaligus informan. 

Pada hari berikutnya penulis mewawancarai pekerja atau karyawan 

dari industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Romdhonah yaitu Ibu 

Rozanah (37th). Ibu Rozanah sebagai informan dalam penelitian ini 

didasarkan atas dasar Ibu Rozanah merupakan salah satu karyawan 
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yang paling muda usia kerjanya di industri milik ibu romdhonah dan 

berasal dari Desa tetangga dan dianggap bisa memberikan informasi 

yang berkaitan dengan peranan sosial ekonomi industri rumahan 

dalam penelitian ini. Bapak Umali (28th) sebagai informan didasarkan 

atas dasar Bapak Umali adalah salah satu karyawan yang cukup lama 

bekerja di industri rumahan kerupuk usek yang dikelola oleh Ibu 

Romdhonah, dan bertempat tinggal di lingkungan RW 6 di wilayah 

industri rumahan kerupuk usek Ibu Romdhonah berdiri, sehingga bisa 

memberikan informasi terkait dengan profil dan peranan sosial 

ekonomi serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

industri rumahan kerupuk usek milik ibu Romdhonah.  

 Penulis melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Sarirejo 

yaitu Bapak Sutoto (54th). Bapak Sutoto sebagai informan 

dikarenakan beliau adalah pejabat berwenang di Desa Sarirejo dan 

bisa memberikan data atau informasi tambahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Pada hari lain penulis melanjutkan wawancara dengan 

bakul dari Ibu Romdhonah. Ibu Sumanah dijadikan sebagai informan 

atas dasar beliau adalah salah satu bakul kerupuk yang bertempat 

tinggal di lingkungan RW 6, dan sudah berlangganan di industri 

kerupuk milik Ibu Romdhonah sejak lima belas tahun yang lalu 

tepatnya tahun 1997, sehingga dapat memberikan informasi mengenai 

rumusan masalah di dalam penelitian ini. Ibu Ngatini dijadikan 

sebagai informan atas dasar beliau berjualan kerupuk sejak tahun 1976 
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dan menjadi salah satu bakul langganan di industri kerupuk milik Ibu 

Romdhonah sejak awal berdirinya industri rumahan kerupuk tersebut 

sehingga bisa memberikan informasi yang terkait dengan penelitian 

ini. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang 

bakul kerupuk yang berusia muda yakni Bapak Zuhud (37th). Bapak 

Zuhud dijadikan sebagai informan atas dasar walaupun berusia muda 

akan tetapi beliau sudah berlangganan pada Ibu Romdhonah sejak 

tahun 2003 sehingga penulis merasa bisa mendapatkan informasi 

mengenai rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.  Penulis 

merasa jumlah informan yang dibutuhkan sudah cukup untuk 

memberikan informasi atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

b. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder sebagai data tambahan yang berupa informasi untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

sumber tertulis, arsip atau dokumen dan foto. Sumber data tertulis yang 

di dapatkan penulis untuk data tambahan adalah Buku Daftar Isian 

Potensi Desa dan daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa tahun 2013. 

Arsip atau dokumen yang menjadi data tambahan dalam penelitian ini 

yakni arsip atau dokumen daftar monografi Desa yang penulis peroleh 

dari Bapak Sutoto selaku Kepala Desa Sarirejo. Sumber pustaka tertulis 

lainnya yang digunakan untuk melengkapi sumber data informasi 
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meliputi kajian-kajian tentang peranan sosial ekonomi industri rumahan 

dan perkembangannya seperti laporan ilmiah, skripsi, tesis, buku-buku 

yang sesuai dengan topik. 

 Dokumen foto digunakan sebagai sumber data tambahan. 

Penggunaan foto sebagai pelengkap dari data-data yang diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan sumber tertulis 

lainnya. Foto digunakan untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di lapangan terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini penulis 

menggunakan foto yang dihasilkan sendiri yaitu pada saat proses 

observasi dan kegiatan penelitian atau saat wawancara berlangsung di 

lokasi industri serta lingkungan masyarakat sekitar industri di Desa 

Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi atau 

pengamatan, wawancara atau interview dan dokumentasi. Sebelum 

melakukan penelitian penulis melakukan observasi di lapangan untuk 

mengamati hal-hal yang terjadi di lapnagan yang sesuai dengan rumusan 

permasalahan. Penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Juni sampai 

dengan 29 Juni 2013. 

a. Observasi  

 Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi langsung, dimana penulis mengadakan pengamatan secara 
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langsung terhadap masyarakat Desa Sarirejo terkait dengan peranan 

sosial ekonomi industri rumahan terhadap masyarakat sekitar. 

 Penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti, akan tetapi untuk 

mempermudah pengamatan dan ingatan, maka penulis menggunakan (1) 

catatan-catatan (check list) digunakan untuk menulis hal-hal yang 

menurut peneliti menarik dan sesuai dengan penelitian (2) alat-alat 

elektronik seperti tape recorder dan kamera dipakai dalam melakukan 

penelitian untuk merekam hasil wawancara agar efektif dan dan tidak 

menghilangkan bagian yang penting (3) pengamatan (4) menambah 

persepsi tentang peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek 

di Desa Sarirejo Kecamatan kaliwungu Kabupaten Kendal. 

 Fokus observasi tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok 

permasalahan yang dibahas yaitu profil industri rumahan kerupuk usek di 

Desa Sarirejo, peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek di 

Desa Sarirejo dan faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengembangkan industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo.  

 Observasi dilakukan sebelum melaksanakan penelitian, penulis 

melakukan observasi atau pengamatan terkait dengan gambaran umum 

lokasi penelitian dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa 

Sarirejo. Observasi selanjutnya dilakukan dengan mengamati faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan industri 

rumahan kerupuk usek. Observasi tersebut dirasa cukup menjadi bekal 
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untuk penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam 

dan detail dengan menggunakan tahap selanjutnya yaitu wawancara. 

b. Wawancara 

 Dalam penelitian ini saya menggunakan wawancara terstruktur dan 

wawancara mendalam. Wawancara terstruktur merupakan wawancara 

yang menggunakan instrument penelitian. Wawancara terstruktur dan 

wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan pada pemilik 

industri rumahan, karyawan, dan tokoh masyarakat serta warga 

masyarakat sekitar industri rumahan kerupuk usek berada. Penulis juga 

akan menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran 

yang lengkap dan lebih mendalam mengenai profil industri rumahan 

kerupuk dan peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan industri 

rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan kaliwungu 

Kabupaten Kendal.  

 Wawancara ini dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara. 

Terkait dengan penelitian ini, perangkat yang digunakan dalam 

wawancara adalah alat pengumpul data yang berupa pertanyaan dan 

ditujukan kepada Ibu Hj. Romdhonah selaku pemilik industri rumahan 

kerupuk usek, Bapak Akhmad dan Bapak Sugiyono selaku  tokoh 

masyarakat, Ibu Muzaro’ah dan Ibu Rozanah serta Bapak Umali sebagai 

karyawan di industri rumahan milik Ibu Hj. Romdhonah, Bapak Sutoto 

yang menjabat sebagai Kepala Desa Sarirejo, selanjutnya ada Ibu 



32 

 

 

 

Sumanah dan Ibu Ngatini serta Bapak Zuhud yang bekerja sebagai bakul 

di industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah dan juga 

sebagai warga masyarakat sekitar. 

 Wawancara dengan Ibu Hj. Romdhonah selaku pemilik industri 

rumahan kerupuk usek dilakukan pada hari Minggu, 16 Juni 2013 di 

kediaman beliau pada pukul 09.00 Wib. Penulis memilih wawancara 

waktu tersebut dengan alasan karena waktu luang beliau setiap harinya 

antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 dan selain jam-jam 

tersebut beliau sibuk dengan proses produksi dan pemasaran. Begitu juga 

pada hari Minggu, beliau harus berbelanja untuk keperluan proses 

produksi seminggu kedepan. Wawancara dengan Bapak Akhmad selaku 

tokoh masayarakat, dilakukan pada hari Rabu, 19 Juni 2013 di rumah 

beliau pada pukul 19.00 WIB. Pemilihan waktu wawancara pukul 19.00 

WIB dengan alasan karena dari pagi sampai sore bapak Akhmad sedang 

bekerja di Pabrik dan sore harinya beliau harus istirahat. Pada waktu 

malam hari beliau sedang tidak melakukan kegiatan apapun sehingga 

sewaktu wawancara tidak mengganggu aktifitas beliau.   

 Begitu juga sewaktu melakukan wawancara dengan Bapak 

Sugiyono juga selaku tokoh masyarakat dukuh kedung rombong. 

Wawancara dengan Bapak sugiyono dilakukan pada hari kamis, 20 Juni 

2013 pukul 18.00 WIB. Penulis melakukan wawancara pukul 18.00 WIB 

dengan alasan beliau dari pagi sampai siang hari sedang berada di sawah 

dan pada sore hari beliau sedang istirahat ataupun membantu istrinya 
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berjualan di warung rumahnya, sehingga ketika wawancara tidak 

mengganggu kegiatan beliau.  

 Wawancara dengan Bapak Sutoto selaku Kepala Desa Sarirejo 

dilaksanakan hari Jum’at, 21 Juni 2013 pukul 09.00 WIB. Penulis 

melaksankan wawancara hari Jum’at, 21 Juni 2013 pukul 09.00 WIB 

dengan alasan setelah membuat perjanjian pada tanggal 14 Juni 2013 

dengan Bapak Sutoto, beliau memberikan kesempatan untuk dapat 

memberi keterangan pada hari Jum’at, 21 Juni 2013 pukul 09.00 WIB, 

dan biasanya ketika sore dan malam hari Bapak Sutoto ada kesibukan 

lain. Kegiatan wawancara dengan beliau selesai selanjutnya penulis 

meminta dokumen yang terkait dengan profil atau gambaran umum Desa 

Balapulang Kulon, Kabupaten Tegal kepada Bapak Sutoto agar data yang 

diperlukan oleh penulis lebih lengkap. 

 Wawancara dengan Ibu Muzaro’ah yang bekerja sebagai karyawan 

di industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah. Wawancara 

dilakukan pada hari Senin, 24 Juni 2013 pukul 12.00 WIB di lokasi 

industri setelah selesai bekerja. Penulis melakukan wawancara setelah 

selesai bekerja dengan alasan Ibu Muzaro’ah hanya memiliki waktu 

luang setelah selesai bekerja, ketika sampai dirumah Ibu Muzaro’ah 

sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti momong anak, 

memasak, nglongsong dan kesibukan ibu rumah tangga lainnya. 

Selanjutnya pada siang itu juga penulis melakukan wawancara dengan 

Ibu Rozanah juga bekerja sebagai karyawan di industri rumahan kerupuk 
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usek milik Ibu Hj. Romdhonah. Wawancara dilakukan pada pukul 12.30 

WIB di lokasi industri setelah Ibu Rozanah selesai melaksanakan piket 

kerja, karena pada hari itu giliran Ibu Rozanah mendapat piket kerja. 

Penulis memilih melakukan wawancara pada pukul 12.30 WIB dengan 

alasan yang sama dengan Ibu Muzaro’ah yakni kesibukan aktifitas ibu 

rumah tangga, sehingga jika melakukan wawancara di lain waktu 

dikhawatirkan akan mengganggu kesibukan Ibu Rozanah. 

 Wawancara pada hari Selasa, 25 Juni 2013 pukul 08.00 WIB 

dilakukan penulis dengan Bapak Umali sebagai salah satu dari warga 

masyarakat dan juga sebagai karyawan. Penulis melakukaan wawancara 

pukul 08.00 WIB dengan alasan beliau bekerja di bagian penjemuran, 

jadi memilik banyak waktu senggang. Dan biasanya ketika sore hari 

Bapak Umali juga ada pekerjaan sampingan di rumah, dan malam 

harinya Bapak Umali harus istirahat. 

 Pada hari lain penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zuhud 

sebagai masyarakat sekitar dan juga bekerja sebagai bakul kerupuk dari 

Ibu Hj. Romdhonah. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Juni 

2013 di lokasi industri pukul 14.00 WIB. Penulis memilih pukul 14.00 

WIB dengan alasan karena pagi sampai siang hari Bapak Zuhud 

berjualan di pasar, dan sore harinya Bapak Zuhud harus mengambil 

dagangannya di industri-industri kerupuk, pada malam harinya beliau 

harus mengemas dagangannya, sehingga waktu luang untuk melakukan 

wawancara yang pas adalah pada pukul 14.00 WIB ketika beliau 
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mengambil dagangannya di rumah Ibu Hj. Romdhonah. Ketika istirahat 

menunggu dagangannya di siapkan oleh Ibu Hj. Romdhonah, penulis 

melakukan wawancara agar lebih santai dan data yang diperoleh juga 

sesuai. Begitu juga wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ngatini dan 

Ibu Sumanah yang juga bekerja sebagai bakul kerupuk di industri 

rumahan kerupuk milik Ibu Hj. Romdhonah. Wawancara dengan Ibu 

Ngatini yang bertempat tinggal di Desa Kebonadem Kendal dilakukan 

penulis pada pukul 15.00 WIB dan wawancara dengan Ibu Sumanah 

yang bertempat tinggal di Dukuh kedung rombong RT 01 RW 06 

dilakukan pada pukul 16.00 WIB. Wawancara dilakukan di sela-sela 

waktu ketika Ibu Nagtini dan Ibu Sumanah sedang mengambil kerupuk 

dagangannya dengan alasan beliau ada waktu untuk bisa di wawancarai, 

karena dari pagi sampai siang hari Ibu Ngatini dan Ibu Sumanah juga 

sibuk berjualan di pasar, sore harinya pun Ibu Nagtini dan Ibu Sumanah 

sibuk mengambil dagangan di industri-industri lain dan malam harinya 

juga harus mengemas barang dagangannya untuk di jual di pasar 

keesokan harinya. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
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a. Arsip dari lembaga pemerintah Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal berupa data monografi Desa tahun 2013 yang 

berisi data statistik kewilayahan, data kependudukan yang meliputi 

data jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. 

b. Dokumentasi visual berisi beberapa foto-foto yang penulis hasilkan 

sendiri dengan menggunakan kamera digital maupun dengan kamera 

Handphone mengenai foto kegiatan yang dilakukan di dalam industri 

rumahan kerupuk usek dan lain sebagainya yang sesuai dengan 

masalah penelitian. Pengambilan dokumentasi dilaksanakan ketika 

masih dalam hal observasi penelitian hingga pelaksanaan penelitian 

itu sendiri.  

 

F. Metode Validitas data 

 Pelaksanaan uji keabsahan dalam penelitian kualitatif ini meliputi : 

1. Triangulasi Data 

a. Membandingkan data hasil pengamatan penulis dengan data hasil 

wawancara. Penulis membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara dengan pemilik industri rumahan kerupuk usek, 

karyawan yang bertempat tinggal di sekitar lokasi industri dan warga 

masyarakat serta kepala Desa Sarirejo.  

 Hasil wawancara pada hari Minggu 16 Juni 2013 pukul 09.00 

WIB yang penulis peroleh dari Ibu Hj. Romdhonah (48th) selaku 

pemilik industri mengenai profil dan peranan sosial ekonomi industri 
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rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal. Peranan sosial ekonomi ini sebagai salah satu 

wujud dari fungsi keberadaan industri rumahan kerupuk usek 

terhadap masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut penulis bandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan 

dengan cara bertanya kepada salah satu karyawan yang juga 

berdomisili di wilayah industri rumahan kerupuk usek itu berada Ibu 

Muzaro’ah, beliau membenarkan bahwa keberadaan industri 

rumahan milik Ibu Hj. Romdhonah sangat membantu dalam 

menyerap tenaga kerja dan sekaligus mengurangi jumlah 

pengangguran terutama ibu-ibu rumah tangga. Hasil perbandingan 

menunjukan bahwa hasil dari wawancara sesuai dengan apa yang 

terjadi di lapangan. 

 Wawancara dengan Bapak Akhmad selaku Ketua RW 06 pada 

hari Rabu, 19 Juni 2013 pukul 19.00 WIB mengenai peranan dari 

keberadaan industri rumahan kerupuk yang berada di wilayah 

administratifnya menyatakan bahwa dari keberadaan industri 

rumahan kerupuk usek cukup membantu dalam membuka lapangan 

kerja dan mengurangi pengangguran, ibu-ibu rumah tangga tidak 

kerjaan di rumah selain merawat anak, sekarang bisa mendapat 

pekerjaan dan menambah pendapatan suaminya, selain itu berperan 

juga dalam pembangunan Desa dalam bentuk bantuan guna 

pembangunan fasilitas publik seperti pembangunan jalan desa, 
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mushola, masjid dan lain sebagainya. Hasil wawancara tersebut 

memang sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis peroleh. 

Penulis membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan 

dengan cara ikut dalam proses produksi di industri rumahan kerupuk 

milik Ibu Hj. Romdhonah. Hasil perbandingan antara pengamatan 

dengan hasil wawancara hampir semuanya sama atau sesuai dengan 

apa yang terjadi di lapangan. 

 Wawancara pada hari Jum’at, 21 Juni 2013 pukul 09.00 WIB 

dengan Bapak Sutoto sebagai Kepala Desa Sarirejo penulis 

memperoleh data tentang gambaran umum masyarakat Desa 

Sarirejo. Masyarakat Desa Sarirejo mayoritas bermata pencaharian 

sebagai karyawan/buruh, namun ada pula yang bermata pencaharian 

sebagai wiraswasta seperti home industri kerupuk, tani dan jasa/lain-

lain. Penulis membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara dengan melihat Buku Daftar isian Potensi Desa dan 

Daftar Isian tingkat Perkembangan Desa Tahun 2013, Hasil 

perbandingan menunjukan bahwa hasil pengamatan yang diperoleh 

penulis memang benar dan sesuai dengan hasil wawancara yang 

diperoleh dari Bapak Sutoto. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan pemilik industri rumahan 

kerupuk usek di depan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi dengan penulis. Triangulasi data yang poin ke dua hasilnya 

sebagian besar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pada 
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kesempatan wawancara kedua dengan Ibu Hj. Romdhonah selaku 

pemilik industri rumahan kerupuk usek hari Jum’at 21 Juni 2013 

pukul 11.00 WIB ketika jam istirahat kerja bersama para karyawan, 

Penulis bertanya apakah keberadaan dari industri rumahan kerupuk 

ini dapat menyediakan lapangan kerja dan menambah pendapatan 

masyarakat sekitar, kemudian beliau menjawab walaupun menyerap 

sedikit tenaga kerja masyarakat sekitar keberadaan industri rumahan 

kerupuk ini cukup mampu menyediakan lapangan kerja dan juga 

dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar terutama para ibu-

ibu rumah tangga.  

 Pada hari Senin, 24 Juni 2013 pukul 09.00 WIB seusai 

melayani para bakul yang mengambil dagangan di pagi hari penulis 

melakukan wawancara secara pribadi dengan Ibu Hj. Romdhonah di 

rumah beliau dan penulis mengulangi lagi pertanyaan mengenai 

apakah keberadaan dari industri rumahan kerupuk ini dapat 

menyediakan lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat 

sekitar, kemudian Ibu Hj. Romdhonah  menceritakan bahwa seiring 

dengan berjalannya waktu keberadaan industri rumahan kerupuk 

yang saya kelola ini cukup untuk dapat menyerap tenaga kerja dan 

mampu menyediakan lapangan kerja masyarakat dukuh 

kedungrombong bagi yang berminat dan menganggur di rumah 

walaupun tidak sebesar industri yang lainnya. Informasi dari Ibu Hj. 

Romdhonah diperkuat juga dari hasil wawancara dengan Bapak 
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Akhmad selaku Ketua RW 06 pada hari Rabu, 19 Juni 2013 pukul 

19.00 WIB, beliau menceritakan bahwa keberadaan dari industri 

rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah sedikit banyak 

telah mampu menciptakan lapangan kerja dan membantu menambah 

pendapatan masyarakat sekitar terutama ibu-ibu rumah tangga yang 

menganggur di rumah. Hasil perbandingan menunjukan bahwa apa 

yang dikatakan Ibu Hj. Romdhonah di depan umum sama dengan 

hasil wawancara secara pribadi dengan beliau pada Pada hari Senin, 

24 Juni 2013 pukul 09.00 WIB seusai melayani para bakul yang 

mengambil dagangan di pagi hari 

c. Membandingkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Sarirejo 

dengan Dokumentasi arsip pemerintah Desa . Triangulasi data yang 

poin ketiga hasilnya merupakan hasil pembanding pandangan dari 

Kepala Desa Balapulang Kulon tentang profil dan peranan sosial 

ekonomi industri rumahan kerupuk usek serta faktor apa yang 

mendukung dan menghambat dalam pengembangan industri 

rumahan kerupuk di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian 

ini. 

 Pandangan dari Bapak Sutoto tentang profil dan peranan sosial 

ekonomi industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal berupa bentuk tanggungjawab sosial 

ekonomi pemilik industri rumahan kerupuk bagi masyarakat di 
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sekitarnya. Hasil wawancara dengan Bapak Sutoto kemudian penulis 

bandingkan dengan dokumentasi arsip pemerintah Desa Sarirejo di 

Bidang pembangunan dan kependudukan. Penulis dengan cara 

melihat dokumentasi arsip pemerintah Desa Sarirejo di Bidang 

pembangunan dan kependudukan berupa data statistik monografi 

Desa Sarirejo membandingkan data hasil wawancara dari Bapak 

Sutoto. Data hasil perbandingan menunjukan memang benar apa 

yang dikatakan oleh Bapak Sutoto bahwa dari keberadaan industri 

rumahan kerupuk usek cukup membuka lapangan kerja dan 

setidaknya dapat mengurangi jumlah pengangguran. 

2. Mengadakan member check 

 Penulis melakukan pengecekan data wawancara dengan pemilik 

industri rumahan kerupuk usek dan warga masyarakat sekitar industri 

dengan mengulangi pertanyaan dan mengulangi jawaban dari pemilik 

industri rumahan kerupuk usek dan warga masyarakat sekitar industri. 

Pertanyan tersebut tentang tentang profil dan peranan sosial ekonomi 

industri rumahan kerupuk usek serta faktor apa yang mendukung dan 

menghambat dalam pengembangan industri rumahan kerupuk di Desa 

Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang diwakili oleh 

Ibu Hj. Romdhonah dan Bapak Akhmad. Hasilnya bahwa keberadaan 

industri rumahan kerupuk usek mempunyai peranan sosial ekonomi 

industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal berupa tanggungjawab sosial ekonomi dari pemilik 
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industri rumahan kerupuk usek dalam membuka dan menyediakan 

lapangan kerja serta bantuan terhadap fasilitas-fasilitas umum seperti 

pembangunan jalan Desa, mushola, masjid dan lain sebagainya. 

Kemudian selanjutnya peranan sosial ekonomi dari keberadaan industri 

tersebut juga mempengaruhi mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat di 

sekitarnya. 

 

G. Metode Analisis Data 

 Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan tentang profil dan  peranan 

sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal serta apa faktor yang mendukung dan 

menghambat dalam mengembangkan industri rumahan kerupuk usek ini 

kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan yang bermakna, kemudian 

dianalisis. Proses analisis komponen utama yang perlu diperhatikan setelah 

pengumpulan data adalah : 

1. Pengumpulan data   

 Penulis mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data 

penulis lakukan mulai dari tanggal 16 Juni 2013 sampai 29 Juni 2013. 

Pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara mulai dari 

pemilik industri rumahan kerupuk usek, karyawan, tokoh masyarakat 

setempat dan beberapa warga masyarakat di lingkungan lokasi industri 

rumahan kerupuk usek tersebut berada. Kelengkapan data penelitian juga 
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penulis peroleh dari dokumen-dokumen dan foto-foto penelitian tentang 

profil Desa atau gambaran umum Desa Sarirejo dan kegiatan-kegiatan 

produksi industri rumahan kerupuk usek dan wujud  peranan dari 

keberadaan industri rumahan kerupuk usek serta apa faktor yang 

mendukung dan menghambat dalam mengembangkan industri rumahan 

kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

2. Reduksi data  

 Reduksi data digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi tentang 

data profil dari industri rumahan kerupuk usek, dan peranan sosial 

ekonomi industri rumahan kerupuk usek, serta apa faktor yang 

mendukung dan menghambat dalam mengembangkan industri rumahan 

kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi penulis lakukan setelah 

mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa dokumentasi juga 

yang terkait dengan data profil dari industri rumahan kerupuk usek, dan 

peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek, serta apa faktor 

yang mendukung dan menghambat dalam mengembangkan industri 

rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal.  

 Reduksi sangat perlu dilakukan untuk menggolongkan data yang 

diperoleh berdasarkan konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil 
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wawancara baik dari subjek penelitian dan informan penelitian , penulis 

pilah-pilah sedemikian rupa, penulis kelompokan berdasarkan konsep 

awal penulisan skripsi. Setelah penulis melakukan pengelompokkan data 

maka baru dianalisis data lapangan mana yang penting dan dapat 

mendukung penelitian tentang profil dari industri rumahan kerupuk usek, 

dan peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek, serta apa 

faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengembangkan industri 

rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal, sedangkan untuk data yang kurang mendukung penulis 

membuangnya dengan tujuan agar tidak mengganggu proses pembuatan 

tulisan akhir.  

 Hasil data yang penulis pilah-pilah kemudian dikelompokan 

berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu 

Hj. Romdhonah tentang gambaran umum industri rumahan kerupuk usek 

di Desa Sarirejo penulis kelompokan untuk menjawab rumusan masalah 

pertama tentang profil industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo, 

selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak akhmad dan Bapak Sugiyono 

sebagai tokoh masyarakat dan perwakilan warga masyarakat sekitar 

industri penulis kelompokan untuk menjawab rumusan masalah kedua 

tentang peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek bagi 

masyarakat Desa Sarirejo, khususnya Dukuh Kedungrombong. Kemudian 

hasil wawancara dengan Ibu Hj. Romdhonah dan semua subjek serta 

informan dalam penelitian ini tentang kesulitan dan kemudahan dalam 
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berwiraswasta industri rumahan kerupuk usek penulis kelompokkan untuk 

menjawab rumusan masalah yang ketiga tentang faktor apa yang 

mendukung dan menghambat dalam mengembangkan industri rumahan 

kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

3. Penyajian data  

 Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang 

digunakan sebagai bahan laporan. Penyajian data dilaksanakan setelah 

reduksi penulis lakukan. Hasil reduksi data sebelumnya yang telah penulis 

kelompokkan kedalam dua kategori atau poin, kemudian disajikan dan 

diolah serta dianalisis dengan konsep.  Salah satu data yang disajikan 

terkait dengan profil dari industri rumahan kerupuk usek, dan peranan 

sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek, serta apa faktor yang 

mendukung dan menghambat dalam mengembangkan industri rumahan 

kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

yang dilakukan melalui pemberian bantuan dana pembangunan jalan, 

mushola, masjid, menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. 

4. Verifikasi/menarik kesimpulan  

 Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu suatu kegiatan yang 

berupa pengambilan intisari dan penyajian data yang merupakan hasil dari 

analissis yang dilakukan dalam penelitian/kesimpulan awal yang sifatnya 

belum benar-benar matang. Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian 
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data selesai, dan ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian 

lapangan yang telah dianalisis dengan teori. Verifikasi yang telah 

dilakukan dan hasilnya diketahui, memungkinkan kembali penulis 

menyajikan data yang lebih baik. Hasil dari verifikasi tersebut dapat 

digunakan oleh penulis sebagai data penyajian akhir, karena telah melalui 

proses analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada 

analisis tahap pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. 

Maka akan diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan yang baik.  

 

Bagan Alur dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.Tahapan proses analisis data dalam penelitian kualitatif 

(Sumber : Miles, 1992:19) 

 

Keempat komponen tersebut diatas saling interaktif , artinya saling 

mempengaruhi dan terkait. Langkah pertama dilakukan penelitian di 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data Reduksi Data 

Penarikan 

simpulan / 

verifikasi data 
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lapangan dengan mengadakan observasi, wawancara, mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat 

merepresentasikan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Tahap ini 

disebut dengan pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang 

dikumpulkan sangat banyak, maka setelah itu dilakukan tahap reduksi 

data untuk memilah-milah data yang benar-benar dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Data tersebut yang kemudian ditampilkan dalam 

pembahasan karena dianggap penting dan relevan dengan permasalahan 

penelitian, setelah tahap reduksi selesai dilakukan penyajian data secara 

rapi dan tersusun sistematis ketika ketiga hal tersebut sudah benar-benar 

terlaksana dengan baik, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Sarirejo 

 Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa dan di bawahnya 

terdapat beberapa pembantu kepala desa seperti sektretaris desa atau yang 

disebut carik, kaur, bayan kamituo, kadus, ketua RW, RT dan lain sebagainya 

yang membantu mengatur pemerintahan desa tersebut. Seperti desa lainnya, 

desa Sarirejo juga memiliki administrasi desa yang tidak jauh berbeda dengan 

sistem administrasi desa pada umumnya. Jarak dari pusat pemerintahan 

Kabupaten Dati II Kendal yang hanya 7 Kilometer, dengan luas ± 133,00 Ha 

dan jumlah penduduk Desa Sarirejo menurut data statistik monografi desa 

tahun 2013 mencapai 5.864 jiwa, serta mencakup 1871 KK (Statistik 

Monografi Desa 2013), membuat Desa Sarirejo cukup ramai dengan 

mobilitas sosial ekonomi masyarakat.   

 Dilihat dari persebaran tingkat pendidikan penduduk Desa Sarirejo, 

masyarakat Desa Sarirejo tergolong dalam tingkat pendidikan yang cukup 

tinggi. Hampir semua masyarakat Desa Sarirejo sudah mengenyam 

pendidikan mulai dari pendidikan Taman Kanak-kanak, pendidikan Sekolah 

Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pendidikan Sekolah 

Menengah Atas sampai ke Perguruan Tinggi. Berikut tabel 1 tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal : 
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Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sarirejo 

No 

Jumlah Penduduk 

Jumlah Menurut tingkat 

Pendidikan 

1 Tamatan Akademi/PT 394 

2 Tamatan SLTA 1.223 

3 Tamatan SLTP 1.808 

4 Tamatan SD 950 

5 Belum Tamat SD 395 

6 Tidak Sekolah 609 

7 
Lulus Pendidikan 

Khusus(SLB, Kursus) 208 

  Jumlah 5.587 

 

Sumber : Monografi Desa Sarirejo tahun 2013 

 Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa 

Sarirejo cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tidak 

mengenyam pendidikan hanya 609 dari total keseluruhan penduduk yaitu 

5.587 jiwa. Bagi penduduk yang tidak sekolah dan tidak melanjutkan sekolah 

pada jenjang diatasnya umumnya menghadapi kendala terutama pada faktor 

biaya sekolah, walaupun ada sebagian penduduk yang tidak ingin 

melanjutkan sekolah. Masyarakat Desa Sarirejo yang buta huruf dan 

berpendidikan rendah cenderung lebih menyukai bekerja dari pada harus 

melanjutkan sekolah. Namun jika dilihat pada tamatan SMP, SMA dan 

perguruan tinggi menunjukkan masih adanya kesadaran sebagian besar 

penduduk akan pentingnya pendidikan formal. 

 Dilihat dari segi mata pencaharian penduduk Desa sarirejo cukup 

variatif. Hal ini sangat dipengaruhi oleh letak dari Desa Sarirejo itu sendiri, 
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yang berdekatan dengan kawasan industri di kota Semarang. Mayoritas 

penduduk Desa Sarirejo bekerja sebagai karyawan di industri kecil, sedang 

dan besar serta menjadi buruh tani. Ada juga yang bekerja sebagai petani, 

penyedia jasa dan lain-lain. Tak sedikit pula berwiraswasta di wilayah 

Kecamatan Kaliwungu, dari menjadi pedagang kaki lima sampai menjadi 

pengusaha rumahan. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Sarirejo 

berdasarkan mata pencaharian : 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

NO Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata 

Pencaharian 

Jumlah 

1. Karyawan Pabrik 512 

2. Wiraswasta 67 

3. Tani 45 

4. Buruh Tani 375 

5. Penyedia Jasa/lain 325 

Sumber : Monografi Desa Sarirejo Tahun 2013 

 Lokasi Desa Sarirejo yang strategis yakni dipinggiran jalan utama 

pantura Kendal-Semarang dan jarak yang dekat dari pusat-pusat industri di 

Kota Semarang tentunya selalu di lalui oleh kesibukan mobilitas masyarakat 

maupun kegiatan ekonomi. Banyak diantara masyarakat Desa Sarirejo yang 

bekerja sebagai karyawan-karyawan pabrik di Kota Semarang. Tak sedikit 

pula yang berani menciptakan peluang usaha sendiri dengan bekerja sebagai 
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pedagang kaki lima, pedagang tekstil, pedagang barang elektronik, pedagang 

furniture penyedia jasa bengkel motor dan mobil, pengusaha rumahan dan 

lain sebagainya. Dari jumlah penduduk yang berwiraswasta sebanyak 67 

orang , 6 diantaranya mencoba peruntungan menjadi pengusaha kerupuk. Ibu 

Hj. Romdhonah merupakan Salah satu dari pengusaha industri rumahan 

kerupuk usek  di Desa Sarirejo. 

 

B. Gambaran Umum Industri 

 Sentra industri kecil merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terjadi 

pengelompokan industri-industri kecil yang sejenis atau memiliki kaitan erat 

diantara industri kecil tersebut, wilayah kerjanya tidak dibatasi oleh wilayah 

administrasi saja tetapi ditentukan oleh wilayah industri kecil itu sendiri. 

Sentra industri yang berada di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal merupakan kumpulan industri-industri rumah tangga dan 

industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan makanan atau jajanan. 

 Menurut data monografi desa terdapat kurang lebih 15 industri yang 

terdiri dari industri rumahan dan industri kecil di Desa Sarirejo, 8 diantaranya 

merupakan industri rumahan yang mengolah jajanan seperti marning, keripik 

singkong, kedelai goreng, makaroni, slondok, kacang aduk, kacang polong 

dan lain sebagainya. Rata-rata industri rumahan yang mengolah jajanan ini 

berdiri sudah cukup lama yakni sekitar tahun 1970-an seperti industri 

rumahan jajanan milik Ibu Masriah, awal mula Ibu Masriah mengolah 

jajanan-jajanan pasar ini hanya bersama dengan suaminya. Seiring dengan 
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berkembangnya industri rumahan yang Ibu Masriah kelola ditambah jumlah 

permintaan yang terus bertambah, sekarang industri rumahan jajanan milik 

Ibu Masriah memiliki karyawan kurang lebih sebanyak 50 karyawan dan juga 

wilayah pemasaran sudah mencakup di luar daerah Kabupaten Kendal seperti 

Magelang dan Temanggung. Terdapat juga industri kecil pengolahan tahu dan 

industri kecil ayam potong. Omset penjualan dari industri kecil ayam potong  

milik H. Akhmad dan Hj. Toyibah mencapai 1 ton ayam potong siap jual 

dalam 1 hari, sedangkan ketika menjelang lebaran dan hari lebaran omset 

penjualan bisa naik dua kali lipat dari hari-hari biasanya. Selain industri 

rumahan jajanan dan industri kecil pengolahan tahu serta ayam potong 

terdapat pula 5 industri rumahan yang mengolah berbagai macam jenis 

kerupuk di Desa Sarirejo seperti kerupuk rambak, kerupuk mie, kerupuk acir, 

kerupuk petis, kerupuk udang, kerupuk trasi, kerupuk dele, kerupuk 

semprong, kerupuk usek dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Salah satu 

produk kerupuk unggulan yang ada di Desa Sarirejo adalah kerupuk usek. 

 Masyarakat Kaliwungu khususnya masyarakat Desa Sarirejo 

menyebutnya dengan sebutan kerupuk usek karena cara pembuatannya 

digoreng di usek-usekan pasir laut yang telah di panaskan di wajan 

penggorengan. Jenis kerupuk usek lebih banyak diproduksi dari pada jenis 

kerupuk lainnya karena jumlah permintaan kerupuk usek terus meningkat dan 

lebih banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat karena terkenal 

dengan kerupuk yang rendah kolesterolnya. Selain itu juga biaya produksinya 

lebih murah dan harganya juga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 
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Salah satu industri yang memproduksi kerupuk usek dan dijadikan peneliti 

sebagai objek penulisan karya ilmiah ini adalah industri rumahan kerupuk 

usek yang dikelola oleh Ibu Hj. Romdhonah yang berada di dukuh 

Kedungrombong RT 3 RW 6 Desa Sarirejo. 

 Industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah didirikan 

sekitar tahun 1982. Industri rumahan ini berdiri di atas tanah seluas ± 400 m2. 

Lokasi industri tersebut masih menyatu dengan tempat tinggal, berada di 

sebelah rumah utama dan tenaga yang dipakai untuk produksi masih banyak 

menggunakan tenaga penggerak manusia. Peralatan yang dipakai untuk 

produksi ketika Ibu Hj. Romdhonah memulai usaha juga hanya peralatan 

dapur biasa. Berikut penuturan Ibu Hj. Romdhonah 

“ndhisik sg gawe ngolah nggih taksih alit Mas, namung pawon sing 

kangge masak saben dinone, alat-alate nggih namung peralatan dapur 

biasane. Sakniki alhamdulillah pun saged njembarke tempat kangge 

ngolah kerupuk niki lan saged nambah alat-alat sing luwih ageng” (Ibu 

Hj. Romdhonah, 48th, pemilik industri, 16 Juni 2013) 

 

Artinya : 

 

“dulu yang buat mengolah ya masih kecil Mas, hanya dapur yang 

dibuat masak sehari-hari, peralatannya ya hanya peralatan dapur pada 

umumnya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa meluaskan tempat buat 

mengolah kerupuk ini dan bisa menambah alat-alat yang lebih 

besar”(Ibu Hj. Romdhonah, 48th, pemilik industri, 16 Juni 2013) 

 

 Ketika Ibu Hj. Romdhonah dan suaminya mulai membuka usaha 

rumahan kerupuk usek ini, seluruh pekerjaan produksi hingga pemasaran 

dikerjakannya sendiri karena belum mempunyai karyawan untuk membantu 

mengelola industri rumahan kerupuk usek ini.  Sistem pemasarannya pun juga 
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belum merambah ke luar wilayah, hanya dipasarkan di sekitar wilayah 

Kecamatan Kaliwungu saja. 

Gambar 1. Kegiatan Produksi 

 

Nguleni Adonan    penggorengan kerupuk usek 

Sumber : Dokumentasi Aqil Baihaqi 2013 

Di industri milik Ibu Hj. Romdhonah proses produksi mulai dari 

menguleni adonan tepung sampai ke proses pengemasan semuanya 

menggunakan tenaga penggerak manusia. Data monografi desa menyebutkan 

bahwa jumlah penduduk menurut mata pencaharian, penduduk Desa Sarirejo 

yang bermata pencaharian sebagai karyawan berjumlah 512 orang.  Jumlah 

tenaga kerja di industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah 

berjumlah 40 orang, ini berarti dari 512 orang yang bermata pencaharian 

sebagai karyawan, ±40 orang diantaranya terserap ke industri rumahan 

kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah yang terbagi kedalam beberapa 
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bidang masing-masing. Di bagian pengolahan produksi bahan baku menjadi 

barang jadi ada 20 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki yang ditempatkan di 

bagian peralatan produksi yang menggunakan tenaga penggerak manusia, 

karena laki-laki dianggap memiliki tenaga yang berlimpah dan 10 orang 

perempuan ditempatkan di bagian citak kerupuk, karena perempuan 

dianggap lebih mempunyai kesabaran dan keterampilan serta 20 sisanya 

merupakan tenaga kerja di bagian pengemasan yang semuanya merupakan 

perempuan. Berikut daftar karyawan di industri rumahan kerupuk usek yang 

dikelola Ibu Hj. Romdhonah : 

Tabel 5. Daftar Karyawan 

No Nama 
Usia 

(th) 
Tamatan Bekerja di Bagian 

1 Haryanto 26 SMP Molen Penggorengan 

2 Umali 28 SMP Penjemuran 

3 Supari 39 SMP Pres Adonan 

4 
Prayitno 

43 SD 
Citak Kerupuk Goreng 

Minyak 

5 Eko 29 SMP Pres Adonan 

6 Mulyono 41 SD Langseng (perebusan) 

7 Arifin 40 SD Adonan 

8 
Abdul 

Ghofur 
45 SD 

Molen Penggorengan 

9 Khusaeni 54 SD Penggorengan Wajan 

10 Imron 37 SMP Oven 

11 Rozanah 37 SD Citak Kerupuk 

12 Muzaro'ah 40 SMP Citak Kerupuk 

13 Siti Umaroh 38 SMP Citak Kerupuk 

14 Aminah 41 SD Citak Kerupuk 

15 Yuliani 43 SMP Citak Kerupuk 

16 Suryati 47 SD Citak Kerupuk 

17 Rokhanah 40 SD Citak Kerupuk 

18 Zubaidah 37 SMP Citak Kerupuk 

19 Yayuk 36 SMP Citak Kerupuk 
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20 Masruroh 42 SD Citak Kerupuk 

Sumber : Data Observasi Aqil Baihaqi 2013 

Karyawan tetap yang dimiliki oleh Ibu Hj. Romdhonah sebagai 

pemilik industri adalah 20 orang, sedangkan 20 lainnya merupakan karyawan 

atau pekerja lepas sebagai pengemas (nglongsong) kerupuk.  Rata-rata usia 

para karyawan antara 26-60 tahun, dan tingkat pendidikan mayoritas 

karyawan adalah tamatan SD dan SMP. Ibu Hj. Romdhonah sebagai pemilik 

industri merekrut para karyawan tidak berdasarkan pendidikan akan tetapi 

menurut usia produktif kerja dan tidak mempermasalahkan tingkat 

pendidikan para karyawan.  

Peralatan yang digunakan dalam produksi antara lain puteran molen, 

susruk molen, puteran citak, puteran pres, tungku besar, wajan, oven 

sederhana, rigen, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan untuk produksi 

memang masih mempertahankan alat-alat produksi yang sederhana 

dikarenakan keterbatasan modal dan sebagian besar merupakan peralatan 

hasil rancangan sendiri. Berikut gambar beberapa alat yang digunakan untuk 

produksi : 
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Gambar 2. Beberapa alat yang digunakan untuk produksi  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Aqil Baihaqi 2013 

 Industri rumahan kerupuk usek masih menggunakan teknik atau cara 

pembuatan juga masih sangat sederhana, bentuk kerupuk yang seperti 

anyaman proses pembentukannya dengan menggunakan tangan-tangan lihai 

para karyawan perempuan dengan sistem borongan. Sistem borongan yang 

dimaksud adalah upah yang diterima sesuai dengan jumlah kerupuk yang 

dibuat pada saat itu, tentunya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemilik industri. Harga untuk 100 biji kerupuk yang telah dibentuk tiap 

karyawan dihargai Rp. 1.000,- oleh pemilik industri. Jadi semakin banyak 

kerupuk yang dibuat atau dibentuk maka akan semakin banyak pula upah 

yang akan diterima.  

 Industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah hingga saat 

ini masih mempertahankan peralatan dan cara produksi yang sederhana, sama 

seperti ketika masih merintis industri ini dahulu, hanya saja ada beberapa 

peralatan produksi yang sudah cukup modern guna mempertahankan 

 
Alat Cetak Adonan Kerupuk Mie 

 
Molen penggorengan Kerupuk 

usek 
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efektifitas kegiatan produksi. Penambahan jumlah tenaga kerja juga dilakukan 

untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin bertambah pula. Tenaga 

kerja atau karyawan tersebut mayoritas berasal dari masyarakat desa sekitar 

industri. 

 Hal ini sama seperti apa yang dipaparkan oleh Harjanto tentang industri 

rumahan/kecil dan industri sedang/menengah 

“industri rumah tangga mempunyai jumlah tenaga kerja yang paling 

sedikit diantara  industri-industri yang lain yakni 1-4 orang karena di 

kelola oleh anggota keluarga itu sendiri. Sedangkan industri 

rakyat/kecil, tenaga kerjanya 5-26 orang, proses produksinya masih 

banyak menggunakan tenaga penggerak manusia dan menggunakan 

alat-alat yang masih sederhana serta dalam mengupah 

karyawannyapun masih rendah, sedangkan industri sedang atau 

menengah mempunyai jumlah tenaga kerja antara 26-100 orang”. 

 

 Ketika berdirinya, industri milik Ibu Hj. Romdhonah hanya dikelola 

oleh anggota keluarga sendiri yakni Ibu Hj. Romdhonah dengan Bapak H. 

Slamet Riyadi sebagai suaminya, seiring dengan perkembangan zaman, 

industri itupun juga mengalami perkembangan dengan menambah jumlah 

tenaga kerja dan menambah peralatan produksi serta memperluas wilayah 

pemasaran. Hingga saat ini jumlah tenaga kerja di industri rumahan kerupuk 

milik Ibu Hj. Romdhonah sudah mencapai 40 orang. Hasil produksi sudah di 

pasarkan di luar wilayah Kecamatan Kaliwungu seperti Kota Madya 

Semarang, Kecamatan Weleri, dan Kecamatan Boja.  

a. Profil Ibu Hj. Romdhonah, pemilik industri 

 Desa Sarirejo merupakan sentra industri rumahan kerupuk di 

wilayah Kecamatan kaliwungu. Menurut hasil wawancara dengan Kepala 

Desa Sarirejo dan pemilik industri rumahan kerupuk yakni Bapak Sutoto 
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dan Ibu Hj. Romdhonah pada tanggal 16 dan 21 Juni 2013, beliau 

menjelaskan bahwa industri rumahan kerupuk di desa Sarirejo mulai 

berkembang sekitar tahhun 1980-an. Lokasi Desa Sarirejo yang strategis 

berada di pinggiran jalan utama pantura Kendal-Semarang memudahkan 

masyarakat menjalankan aktifitas perekonomiannya dan 

mengembangkan potensi sosial-ekonomi yang ada. Salah satunya adalah 

mengembangkan industri rumahan kerupuk usek. Penulis memilih fokus 

penelitian di industri rumahan kerupuk milik Ibu Hj. Romdhonah 

dikarenakan bahwa industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. 

Romdhonah merupakan industri rumahan kerupuk usek yang terbesar dan 

pertama berdiri di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal. Berikut adalah profil pemilik industri : 

Gambar 3. Ibu Hj. Romdhonah 

 

Sumber : Dokumentasi Aqil Baihaqi 2013 
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 Ibu Hj. Romdhonah (48th) mempunyai suami yang bernama Bapak 

H. Slamet Riyadi (50th) dan mempunyai 3 orang anak. Pendidikan 

terakhir Ibu Hj. Romdhonah adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama 

di Madrasah Tsanawiyah Kendal. Berawal belajar dari bapak mertua Ibu 

Hj. Romdhonah sebagai pembuat kerupuk gendar, Ibu Hj. Romdhonah 

mulai merintis usaha industri rumahan kerupuk usek didampingi oleh 

suaminya yakni Bapak Slamet Riyadi. Berikut penuturan hasil 

wawancara dengan Ibu Hj. Romdhonah  

 “industri kerupuk niki tak rintis wiwit tahun 1982 Mas, sakwise 

kaleh tahun kulo nikah kaliyan bapak. Kinten-kinten kulo taksih 

umur 18 tahun lan bapak umur 21 tahun. Kulo nikah kaliyan bapak 

pas umur 16 tahun. Wiwite kulo sinau kaliyan bapak morotuo kulo 

ingkang damel lan sadeyan kerupuk gendar, sinambi kulo 

ngrewangi bapak morotuo damel kerupuk gendar sinambi kulo 

sinau. Pas miwiti mbubak industri kerupuk niki kulo namung 

khusus damel lan goreng kerupuk mie mawon, pun niku mawon” 

(Ibu Hj. Romdhonah, 48th, pemilik industri, Minggu 16 Juni 2013) 

 

Artinya : 

 

 “industri kerupuk ini saya rintis mulai tahun 1982 Mas, sesudah 

dua tahun saya menikah dengan bapak. Kira-kira saya masih 

berumur 18 tahun dan bapak berumur 21 tahun. Saya menikah 

dengan bapak ketika umur 16 tahun. Awalnya saya belajar dengan 

bapak mertua saya yang membuat dan berjualan kerupuk gendar, 

sambil saya membantu bapak mertua membuat kerupuk gendar 

sambil saya belajar. Ketika mulai membuka industri kerupuk ini 

saya hanya khusus membuat dan menggoreng kerupuk mie saja, 

sudah itu saja” (Ibu Hj. Romdhonah, 48th, pemilik industri, 

Minggu 16 Juni 2013) 

 

 Menurut Ibu Hj. Romdhonah, ketika itu Ibu Hj. Romdhonah 

belajar membuat kerupuk dari bapak mertuanya yang berusaha kerupuk 

gendar.  Waktu Ibu Hj. Romdhonah mulai membuka usaha industri 

rumahan kerupuk hanya membuat kerupuk mie saja, karena pada waktu 
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itu masih dalam taraf coba-coba usaha. Seiring dengan arus 

perkembangan zaman dan permintaan pasar beliau mencoba 

memproduksi kerupuk dengan media penggorengan berupa pasir, 

masyarakat Kaliwungu sering menyebutnya dengan sebutan kerupuk 

usek. Dan sekarang Ibu Hj. Romdhonah sudah banyak berkreasi dengan 

membuat berbagai macam jenis kerupuk seperti kerupuk petis, kerupuk 

udang, kerupuk pati, kerupuk mie dan lain-lain, akan tetapi produk 

unggulan dari industri rumahan kerupuk milik Ibu Hj. Romdhonah 

adalah kerupuk usek. 

 

b. Profil Tenaga Kerja  

 Ibu Muzaro’ah (40th) merupakan salah satu karyawan dari industri 

rumahan kerupuk milik Ibu Hj. Romdhonah. Ibu Muzaro’ah tinggal di 

RT 6 RW 6 dukuh Kedungrombong. Tingkat pendidikan Ibu Muzaro’ah 

adalah tamatan SMP, memiliki seorang suami bernama Bapak Arifin 

yang bekerja sebagai buruh pabrik Meuble dan sudah mempunyai dua 

orang anak, yang satu putra dan yang satu masih berada dalam 

kandungan.  
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Gambar 4. Ibu Muzaro’ah (karyawan industri) 

 

Sumber : Dokumentasi Aqil Baihaqi 2013 

 Ibu Muzaro’ah sudah cukup lama bekerja di industri rumahan 

kerupuk milik Ibu Hj. Romdhonah yakni sejak tahun 2007. Bekerja 

dimulai pukul 07.00 pagi sampai selesai pukul 12.30 siang dan tidak ada 

jam lembur, dengan penghasilan antara Rp. 75.000,- hingga Rp. 85.000,- 

per minggu, tergantung dari banyaknya kerupuk yang bisa Ibu 

Muzaro’ah cetak. Ketika adonan tepung tidak pas, kerupuk susah 

dibentuk dan memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga pendapatan 

juga mengalami penurunan.  

 Keseharian Ibu Muzaro’ah dirumah adalah sebagai ibu rumah 

tangga biasa, jika ada waktu luang Ibu Muzaro’ah juga bekerja sebagai 

pelongsong atau pengemas kerupuk di industri rumahan kerupuk 

tempatnya bekerja, akan tetapi proses pengemasan dilakukan dirumahnya 

sendiri, karena oleh Ibu Hj. Romdhonah sebagai pemilik industri 

memperbolehkan bekerja sebagai pengemas kerupuk dengan membawa 
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pulang kerupuk tersebut dan proses pengemasannya dilakukan dirumah 

masing-masing, setelah proses pengemasan jadi, baru kemudian kerupuk 

tersebut disetorkan lagi kepada pemilik industri. Berikut hasil petikan  

wawancaranya  

 “aku kerjo ten mriki pun dangu Mas, pun enten lima tahunanan. 

Aku milih kerjo ten mriki sinambi momong anak Mas, nek ten 

pabrik kan mboten saged Mas momong anak, nek ten mriki kan 

saged momong anake. Sakderenge ten mriki kulo kerjo ten pabrik 

farmasi Mas. Kulo ten dalem namung ibu rumah tangga mawon 

Mas, nek ten dalem nggih sinambi nglongsong kerupuk niki. 

Lumayan Mas saged angsal kesibukan ten dalem, saged nambah-

nambah gajine bojoku sing kerjo ning pabrik kangge kebutuhan 

saben dinone” (Ibu Muzaro’ah, 40th, karyawan industri, 24 Juni 

2013) 

 

Artinya : 

 

 “saya kerja disini sudah lama Mas, sudah ada lima tahunan. Saya 

pilih kerja disini karena bisa sambil merawat anak. Kalau kerja di 

pabrik kan tidak bisa Mas kerja sambil merawat anak, kalau kerja 

disini kan bisa Mas. Sebelum saya kerja disini, saya kerja di pabrik 

farmasi Mas. Saya di rumah hanya ibu rumah tangga saja Mas, 

kalau dirumah kerjanya ya sambil mengemas kerupuk ini. 

Lumayan mas bisa dapat kesibukan di rumah, bisa menambah gaji 

suami saya yang kerja di pabrik buat kebutuhan sehari-hari” (Ibu 

Muzaro’ah, 40th, karyawan industri, 24 Juni 2013) 

 

 Industri rumahan kerupuk merupakan industri kecil yang sederhana 

dan tidak memerlukan modal yang besar untuk memulai menekuninya, 

selain itu industri rumahan ini juga bisa menjadi pilihan alternatif dalam 

berwirausaha. Dalam berwirausaha seperti industri rumahan kerupuk 

usek milik Ibu Hj. Romdhonah, juga tidak harus memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi, karena semuanya tergantung dari peluang yang 

ada dan keberanian dalam mengambil peluang tersebut. Sebagian besar 

tingkat pendidikan karyawan industri kerupuk adalah tamatan SD dan 
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SMP, dengan sistem aturan yang sederhana siapa saja bisa bekerja di 

industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah karena tidak 

kriteria-kriteria khusus di dalamnya. 

C. Peranan Industri Rumahan Kerupuk Usek  

 Sebagian besar penduduk Desa Sarirejo memiliki mata pencaharian 

sebagai karyawan pabrik dan buruh tani, hanya beberapa yang mencoba 

peruntungan dengan berwiraswasta. Mata pencaharian dibidang pertanian 

sebagaimana umumnya pekerjaan yang digeluti penduduk desa kurang 

diminati, hal ini disebabkan oleh menyempitnya area lahan persawahan 

karena dijadikan pemukiman penduduk dan kepentingan ekonomi lainnya, 

seperti mendirikan bangunan untuk usaha, perdagangan, jasa, transportasi  

dan lain sebagainya yang juga menyebabkan menurunnya tingkat 

pendapatan pertanian.  

 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sebagian 

masyarakat beralih mata pencaharian dengan mencoba peruntungan 

mendirikan industri rumahan. Salah satunya yang telah dilakoni oleh Ibu 

Hj. Romdhonah bersama suaminya, dengan mendirikan industri rumahan 

kerupuk usek. Usahanya tersebut telah mendapatkan berbagai tanggapan 

dari masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya 

industri rumahan (home industri) ini membawa banyak pengaruh yang 

positif, terutama bagi pemilik industri dan masyarakat disekitarnya 

“sakwise industri niki berkembang, alhamdulillah sekedhik-sekedhik 

pendapatan kulo bertambah Mas, alhamdulliah saged nyukupi 

kebutuhan keluarga, saged nyekolahke anak, saged tindhak kaji, 
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tumbas tanah kangge nyelengi lan ugo saged ndamel griyo niki 

Mas” (Ibu Hj. Romdhonah, 48th,pemilik industri, 16 Juni 2013) 

 

Artinya : 

 

“setelah industri ini  berkembang, alhamdulillah sedikit-sedikit 

pendapatan saya bertambah Mas, alhamdulillah bisa mencukupi 

kebutuhan keluarga, bisa menyekolahkan anak, bisa pergi haji, beli 

tanah untuk menabung, dan juga bisa membuat rumah ini Mas” (Ibu 

Hj. Romdhonah, 48th,pemilik industri, 16 Juni 2013) 

 

 Keberadaan industri rumahan kerupuk usek ini juga membawa 

pengaruh posistif bagi masyarakat sekitar diantaranya menciptakan 

lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

a. Menciptakan Lapangan Kerja 

 Kemiskinan selalu menjadi masalah sosial yang mendarah 

daging di negeri ini. Mayoritas penduduk indonesia berada dalam 

kondisi ekonomi menengah ke bawah, hal tersebut tercermin dalam 

pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang masih rendah. Sama 

seperti yang dikemukakan Emil Salim dalam Abdulsyani (2002:190) 

bahwa kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di 

bawah garis kemiskinan ketika pendapatan tidak bisa memenuhi 

kebutuhan hidup yang paling pokok seperti sandang, pangan dan 

papan. Faktor ekonomi dijadikan sebagai acuan dalam menilai tingkat 

kemiskinan masyarakat. Ketika salah satu dari ketiga kebutuhan yang 

paling pokok tidak dapat terpenuhi maka bisa dikatakan orang tersebut 

berada di garis atau bahkan di bawah garis kemiskinan. 
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 Masalah kemiskinan juga berimbas pada tingkat dan kualitas 

pendidikan seseorang. Ketika seseorang tersebut miskin dalam hal 

ekonomi biasanya kualitas dan tingkat pendidikannya rendah atau 

bahkan mungkin tidak mengeyam jenjang pendidikan sama sekali. Di 

era sekarang ini seringkali tingkat pendidikan dijadikan pertimbangan 

dalam memperoleh pekerjaan di berbagai bidang pekerjaan. Banyak 

institusi yang mensyaratkan ijazah akhir tingkat pendidikan minimal 

D3 dan S1 atau sederajat ketika membuka lowongan pekerjaan.  

 Keberadaan industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo 

memberikan peranan yang konkret dalam masyarakat khususnya 

masyarakat sekitar industri. Adanya industri rumahan milik Ibu Hj. 

Romdhonah khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai 

pendidikan tinggi ataupun yang menjadi pengangguran secara 

langsung maupun tidak langsung mereka bisa bekerja menjadi 

karyawan di industri rumahan kerupuk karena Ibu Hj. Romdhonah 

tidak mematok persyaratan dengan harus berpendidikan tinggi, siapa 

saja yang mau bahkan yang tidak sekolah pun bisa bekerja sebagai 

karyawan industri asalkan mau bekerja dengan ulet dan tekun. Berikut 

adalah pemaparan salah satu karyawan yang bekerja di industri 

rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah 

“industri iki yo akeh perane kanggo masyarakat Mas, nyediakke 

lapangan kerja, ngurangi pengangguran sing do putus sekolah, 

koyo aku dewe sing sekolah SMP rak tutuk wae iso kerjo ning 

kene Mas, nek pas waktu mbutuhke tenogo tinggal ngomong 

karo bu kaji ora usah gowo ijazah karo surat lamaran langsung 

iso mlebu. Hasile yo lumayan Mas iso kanggo nambah-nambah 
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hasile bojoku marung ning omah, gawe tuku susu anak, 

keuangane gampang, disamping kuwi yo cedak karo omah Mas 

kan lumayan ngirit ongkos” (Bapak Umali, 28th, karyawan 

industri, 25 Juni 2013) 

 

Artinya : 

 

“industri ini ya banyak peranannya buat masyarakat Mas, 

menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran yang 

pada putus sekolah, seperti aku sendiri yang sekolah SMP tidak 

lanjut juga bisa kerja disini Mas, kalau pas waktu membutuhkan 

tenaga Cuma berbicara dengan Ibu haji tidak usah membawa 

ijazah dan surat lamaran langsung bisa masuk. Hasilnya juga 

lumayan Mas bisa buat tambah-tambah hasilnya istriku buka 

warung dirumah, buat beli susu anak, keuangannya mudah, 

disamping itu ya deket dengan rumah Mas, kan lumayan bisa 

mengirit ongkos” (Bapak Umali, 28th, karyawan industri, 25 

Juni 2013) 

 

 Gross, Mason dan McEachern (Dalam Berry, 1982:99-101) 

mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang 

dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. 

Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma 

sosial dan oleh karena itu dapat dikatan bahwa peranan-peranan itu 

ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat. Manusia diwajibkan 

untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam 

pekerjaan, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang 

lainnya. Di dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu :1) 

harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. 2) harapan-harapan dari 

yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap 
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orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan 

peranannya atau kewajiban-kewajibannya. 

 Dalam sebuah industri harus terjalin hubungan yang baik antara 

pemilik industri dan karyawannya serta masyarakat sekitar. Selama ini 

pengelolaan industri rumahan kerupuk usek sudah terjalin hubungan 

yang baik antara pemilik, karyawan dan masyarakat sekitar. Setiap 

individu-individu yang berada di dalamnya mempunyai peranan-

peranan yang berbeda yang diharapkan satu sama lain. Dalam 

pengelolaan industri kerupuk terutama bagi pemilik industri, seorang 

karyawan harus mampu menjalankan peranannya sebagai karyawan 

yang baik, ulet, disiplin dan rajin. Aturan yang berlaku di industri 

rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah bersifat nonformal 

dan kekeluargaan, para karyawan diharapkan mampu 

bertanggungjawab menjalankan proses produksi kerupuk sesuai 

dengan porsi kewajiban-kewajiban bagiannya masing-masing seperti 

di bagian ulenan, pengepresan, citak, langseng (rebus), penjemuran, 

penggorengan dan pengemasan. 
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Gambar 5. Beberapa Bagian Jenis Pekerjaan Di Industri Rumahan 

Kerupuk Usek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Aqil Baihaqi 2013 

 Begitu juga bagi karyawan yang bekerja di industri kerupuk 

usek, seorang pemilik industri harus memberikan hak-hak para 

karyawan sesuai dengan hasil kerjanya seperti gaji yang sesuai dengan 

kesepakatan sebelumnya, tunjangan atau bonus, jaminan pemeliharaan 

kesehatan dan keselamatan kerja dan lain sebagainya. Ibu Hj. 
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Romdhonah sendiri sebagai pemilik industri sudah memberikan hak-

hak para karyawannya.ada hal unik yang menjadi perhatian penulis 

ketika mengetahui bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan 

dengan bentuk sederhana yakni terkadang karyawan diberi telur ayam 

kampung dan jamu-jamu tradisional untuk menjaga stamina sehari-

hari, memberikan bonus hari raya kepada karyawan dan lain-lain. 

 Keberadaan industri rumahan kerupuk usek ini selain membawa 

pengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi pemilik industri dan para 

karyawannya juga membawa pengaruh kepada masyarakat 

disekitarnya seperti, penduduk sekitar yang bekerja menjadi karyawan 

di industri tersebut, para pengayam bambu yang dijadikan rigen 

(tempat menjemur kerupuk), penduduk yang menjdi bakul kerupuk, 

serta para pengusaha kayu, serutan kayu yang dulunya menjadi limbah, 

dengan keberadaan industri kerupuk usek sekarang serutan-serutan 

kayu atau limbah kayu menjadi laku dijual untuk bahan bakar di 

industri kerupuk. Dengan keberadaan industri rumahan kerupuk usek 

yang ada di Desa Sarirejo secara otomatis menciptakan lapangan kerja 

baru bagi masyarakat sekitar seperti bekerja menjadi karyawan, bakul 

dan lain sebagainya sehingga masyarakat Desa Sarirejo tidak harus 

jauh-jauh mencari lapangan pekerjaan dan bekerja di pusat kawasan 

industri-industri di Semarang atau bahkan di kota-kota lainnya karena 

di Desa Sarirejo sudah tersedia lapangan pekerjaan baru meskipun 
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hanya sebatas industri rumahan kerupuk usek yang hanya dapat 

menampung tenaga kerja yang relatif sedikit. 

 Dalam mengelola dan menjalankan peranannya masing-masing 

di industri kerupuk usek, setiap pemilik dan karyawan pasti saling 

membutuhkan. Bagi para karyawan, dengan adanya industri rumahan 

kerupuk usek ini dapat menciptakan lapangan kerja, terutama bagi 

mereka yang tidak berpendidikan tinggi dan tidak mempunyai 

pekerjaan tetap.bisa terserap ke dalamnya. Industri rumahan kerupuk 

usek menjadi salah satu alternatif dalam memperoleh pekerjaan. 

Sebaliknya bagi pemilik industri dengan memperkerjakan karyawan 

proses produksi menjadi lebih ringan karena semuanya tidak dilakukan 

sendiri dan secara langsung berperan dalam meningkatkan pendapatan 

pemilik industri, semakin berkembangnya industri semakin bertambah 

pula pendapatan pemilik industri. 

b. Mengurangi Jumlah Pengangguran 

 Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial di negeri ini 

yang harus segera di tanggulangi. Banyak faktor penyebab timbulnya 

pengangguran, salah satunya adalah biaya untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat mahal, sehingga banyak 

masyarakat miskin yang putus sekolah dan akhirnya menganggur 

(pengangguran struktural). Selain itu Pengangguran umumnya 

disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu 
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menyerapnya (pengangguran friksional). Pengangguran seringkali 

menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya 

pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan 

berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan 

masalah-masalah sosial lainnya. 

 Dalam hubungannya dengan peranan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-

kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. 

Gross, Mason dan McEachern (Dalam Berry, 1982:99-101) 

mengungkapkan bahwa peranan sebagai seperangkat harapan yang 

dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. 

Harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan 

oleh karena itu dapat dikatan bahwa peranan itu ditentukan oleh 

norma-norma sosial. Manusia diwajibkan untuk melakukan sesuatu hal 

yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaannya, di dalam 

keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lainnya. 

 Masyarakat mengharapkan dari keberadaan industri rumahan 

kerupuk usek di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal dapat mengurangi beberapa jenis pengangguran, seperti orang 

putus sekolah, berpendidikan rendah, orang yang terkena PHK, ibu-ibu  

rumah tangga dan lain sebagainya, dengan keberadaan industri 

rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah khususnya bagi 

masyarakat Desa Sarirejo yang putus sekolah dan kelompok 
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masyarakat yang menganggur karena tidak ada kesibukan yang 

dikerjakan serta yang tidak terserap menjadi tenaga kerja karena 

persaingan yang ketat dapat memperoleh kesibukan, ikut andil dalam 

kegiatan produksi, dapat memperoleh pekerjaan dari keberadaan 

industri rumahan kerupuk usek sehingga kelompok orang yang 

menganggur tadi karena tidak adanya daya saing yang cukup kuat 

untuk memperoleh pekerjaan di Desa Sarirejo khususnya Dukuh 

Kedongrombong dapat berubah status sosialnya dari berstatus 

pengangguran menjadi bekerja, serta diharapkan jumlah pengangguran 

yang ada di Desa Sarirejo dapat terkurangi secara signifikan. 

c. Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 

 Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai kaitan anatar status 

sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi 

individu atau kelompok dimana kebiasaan hidup yeng telah 

membudaya ini biasanya disebut dengan culture activity. Masyarakat 

di dunia baik yang sederhana maupun yang komplek, pola interaksi  

atau pergaulan hidup antar individu menunjukkan perbedaan 

kedudukan dan derajat atau status. Kriteria dalam membedakan status 

pada masyarakat yang kecil biasanya sangat sederhana, karena 

disamping jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-orang 

yang dianggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlahnya.  

 Dengan adanya industri rumahan kerupuk usek sedikit banyak 

mempengaruhi dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi 
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masyarakat sekitar, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sugiyono 

selaku Ketua RT 03 

“keberadaan industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. 

Romdhonah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, 

khususnya ibu-iburumah tangga yang dulunya hanya menjadi 

Ibu rumah tangga dirumah dan tidak mempunyai penghasilan 

tetap, setelah bekerja di industri milik Ibu Hj. Romdhonah 

menjadi mempunyai penghasilan tetap, penghasilannya bisa 

untuk menyekolahkan anak, buat kebutuhan hidup sehari-hari. 

Selain itu Ibu Hj. Romdhonah juga sering memberikan bantuan 

dana maupun material untuk pembangunan mushola, masjid, 

perbaikan jalan dan lain-lain” (Bapak Sugiyono, 42th, ketua rt, 

20 Juni 2013). 

 

 

Gambar 6. Fasilitas Umum Yang Pernah di Bantu Pembangunannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Aqil Baihaqi 2013 

 

 Gross, Mason dan McEachern dalam (Berry, 1982:99-101) 

mengungkapkan bahwa peranan sebagai seperangkat harapan yang 

dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. 

Harapan yang dimaksdu adalah harapan-harapan dari yang dimiliki 

oleh pemegang peran terhadap masyarakat. Jadi Ibu Hj. Romdhonah 
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sebagai pemilik industri rumahan kerupuk usek dalam keberadaannya 

di masyarakat memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi bagi 

peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Desa Sarirejo 

khususnya dukuh kedungrombong. Harapan dari adanya peran tersebut 

beliau tunjukkan dengan berbagai tindakan sosial ekonomi seperti 

menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, menambah 

pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, menjadi panutan 

masyarakat dalam berwirausaha, membantu mencukupi kebutuhan 

sehari-hari keluarga para karyawannya, membantu dalam proses 

pembangunan fasilitas-fasilitas infrastruktur umum dan lain. Semua itu 

Ibu Hj. Romdhonah beserta suami lakukan sebagai bentuk dari Social 

Responsibility terhadap lingkungan masyarakat sekitar. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan 

Industri Rumahan Kerupuk Usek 

a. Faktor Pendukung Dalam Mengembangkan Industri Rumahan Kerupuk 

usek 

 Dalam berwirausaha tentunya banyak sekali pengorbanan baik 

waktu dan materiil untuk bisa mengembangkan usaha. Industri rumahan 

kerupuk usek yang dikelola Ibu Hj. Romdhonah beserta suaminya di Desa 

Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal juga banyak 

mengalami jungkir balik dalam upayanya mengembangkan industri 

rumahan tersebut. Usaha kerupuk goreng pasir merupakan ciri khas di 

berbagai daerah, ada yang menyebutnya kerupuk melarat, kerupuk upil, 
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kerupuk tayamum, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain. Di daerah 

Kaliwungu menyebutnya dengan kerupuk usek, karena proses 

pembuatannya di usek-usek kan ke pasir Berikut beberapa faktor yang 

mendukung dalam mengembangkan usaha industri rumahan kerupuk usek 

yang dirintis oleh Ibu Hj. Romdhonah mulai dari bawah: 

1. Sosialisasi Pemerintah 

 Dengan keberadan industri rumahan/home industri yang 

semakin menjamur di masyarakat, pemerintah mulai merespon 

positif dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi dalam rangka 

turut serta mengembangkan usaha-usaha kecil-menengah. Berikut 

keterangan dari Ibu Hj. Romdhonah 

“kadang-kadang saking dinas perindustrian Kabupaten 

Kendal wonten sosialisasi kangge usaha-usaha alit ten 

kantor kecamatan, namung anak kulo ingkang biasa tak ken 

nderek Mas” (Ibu Hj. Romdhonah, 48th, pemilik industri, 21 

Juni 2013). 

 

Artinya : 

 

“pernah dari dinas perindustrian Kabupaten Kendal ada 

sosialisasi buat usaha-usaha kecil di kantor kecamatan, tapi 

anak saya yang biasa saya suruh ikut Mas” (Ibu Hj. 

Romdhonah, 48th, pemilik industri, 21 Juni 2013). 

 

 Peran serta dari pemerintah sangat diharapkan guna 

mewadahi usaha-usaha kecil menengah dalam mengembangkan 

usahanya. upaya pemerintah, khususnya dinas terkait dalam 

membina, memberikan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan 

sebagainya perlu di apresiasi tinggi dalam upayanya meningkatkan 

kemandirian, ketrampilan, manajemen dan sumber daya guna 
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pengembangan usaha kecil-menengah. Yang perlu dilakukan 

pemerintah selanjutnya adalah tindak lanjut dari adanya upaya-

upaya tersebut, agar permasalahan para pengusaha kecil-menengah 

mendapatkan jalan keluar yang jelas. Inilah yang menjadi 

kewajiban pemegang peran dalam memberikan hak-hak yang jelas 

terhadap masyarakat. 

2. Pinjaman Modal  

 Dalam mengembangkan usaha baik itu usaha rumahan, 

kecil maupun besar, modal atau keuangan tentunya menjadi faktor 

yang terpenting di dalamnya.  Salah satu dari lembaga permodalan 

adalan  bank, baik itu bank negeri maupun bank swasta. Bank 

diharapkan mampu menumbuhkan wirausahawan melalui 

dukungan akses permodalan bagi pengembangan wirausaha baru di 

sektor usaha menengah ke bawah. Perbankan harus meningkatkan 

kompetensinya dalam memberdayakan Usaha Kecil-Menengah 

dengan memberikan solusi total mulai dari menjaring wiraushawan 

baru potensial, membinanya hingga menumbuhkannya. Pemberian 

kredit inilah satu cara dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil 

Menengah secara utuh. 

“alhamdulillah, sakniki pun saged ngampil modal ten bank 

amargi omsete pun lumayan Mas, yen mbiyen dereng wani 

soale taksih usaha cilik-cilikan menawi badhe ngampil 

bingung mangkeh ngangsure Mas. Kangge nutup biaya 

produksi ngajenge mawon pun bingung, nopo maleh sinambi 

ngampil modal ten bank Mas, tambah bingung maleh 

mangkeh” (Ibu Hj. Romdhonah, 48th, pemilik industri, 21 

Juni 2013). 



78 

 

 

 

 

Artinya : 

 

“alhamdulillah, sekarang sudah bisa pinjam modal di bank 

karena omsetnya sudah lumayan Mas, kalau dulu belum 

berani dikarenakan masih usaha kecil-kecilan kalau mau 

pinjam bingung nanti mengangsurnya Mas. Buat menutup 

biaya produksi selanjtnya saja sudah bingung, apalagi juga 

pinjam modal di bank Mas, tambah bingung lagi nanti” (Ibu 

Hj. Romdhonah, 48th, pemilik industri, 21 Juni 2013). 

 

 Cara ini diharapkan selain mendidik mereka untuk 

bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat 

menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan 

lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga 

keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam 

pemberian pinjaman. 

b. Faktor Penghambat Dalam Mengembangkan Industri Rumahan 

Kerupuk usek 

 Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha 

menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil 

menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, 

ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, 

kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan 

manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha 

kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. 

“kathah Mas kendalane, pasarane sekedhik sebabe pengusaha 

ngeten niki pun tambah kathah, modal nggih namung cilik-
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cilikan, karyawan sakniki kerjane asal-asalan benten kaleh 

tiyang mbiyen Mas, yen mbiyen nggih kerjane semangat lan 

ulet, trus cuaca Mas, yen cuacane mboten netep kados sakniki 

ngeten nggih dadose mboten sae Mas krupuke, trus malih 

mangkeh wonten pedagang liyane ingkang mandapke regi lha 

niku ndadekake regi pasarane kulo kalah Mas” (Ibu Hj. 

Romdhonah, 48th, pemilik industri, 21 Juni 2013). 

 

Artinya : 

 

“banyak Mas kendalanya, pasaran sedikit sebab pengusaha 

seperti ini sudah banyak, modal ya hanya kecil-kecilan, 

karyawan sekarang ini kerjanya asal-asalan beda dengan orang 

dulu Mas, kalau dulu ya kerjanya semangat dan ulet, terus cuaca 

Mas, kalau cuacanya tidak tetap seperti sekarang ini ya jadinya 

tidak bagus Mas kerupuknya, terus lagi nanti ada pedagang lain 

yang menurunkan harga ya itu menjadikan harga pasaran saya 

kalah Mas” (Ibu Hj. Romdhonah, 48th, pemilik industri, 21 Juni 

2013). 

 

 Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil 

antara lain:  

Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan 

memperbesar wilayah pemasaran. Karena bentuknya merupakan usaha 

rumahan/kecil jadi cakupan pangsa pasarnya juga relatif kecil. Berbeda 

dengan industri-industri besar dan yang sudah maju, dapat 

memperoleh dan memperbesar pangsa pasar dengan mudah, industri 

rumahan seperti yang dikelola Ibu Hj. Romdhonah sangat lambat 

dalam proses perkembangannya terutama dalam proses pemasaran 

karena terkendala dengan faktor biaya produksi juga proses 

pengemasan hanya dikemas ala kadarnya saja dengan dibungkus 

plastik dan diberi cap merk dan hanya dijual di pasar-pasar tradisional 

karena kurang bisa bersaing dengan produk kerupuk yang dijual di 
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pasar swalayan maupun supermarket yang jika dilihat cara 

pengemasannya lebih menarik dan sangat terjamin kualitasnya. Kedua, 

kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. 

Pengorganisasian dan manajemen mayoritas usaha rumahan/kecil juga 

masih didasarkan atas asas kekeluargaan dan belas kasihan seperti 

persoalan etos kerja, ketidak adaan aturan atau norma khusus dalam 

mengatur cara kerja karyawan di industri rumahan kerupuk usek milik 

Ibu Hj. Romdhonah menjadikan karyawan bekerja dengan semaunya 

sendiri, contoh ada beberapa karyawan ketika bekerja sambil merawat 

anak (momong anak), ada juga karyawan yang rumahnya dekat dengan 

industri ketika target kerja dirasa sudah terpenuhi, disempatkan pulang 

sebentar untuk memasak dirumah, selain itu ketika proses pengemasan 

karyawan longsong mengambil kerupuk untuk dikemas dirumahnya 

masing-masing tanpa ada perhitungan terlebih dahulu seperti 

ditimbang maupun ditarget perbungkusnya terlebih dahulu. Ibu Hj. 

Romdhonah hanya mempercayakan kerupuknya untuk dikemas yang 

didasarkan atas rasa saling percaya saja, padahal bisa saja kerupuk itu 

di ambil dan di jual beberapa oleh orang yang mengemas begitu saja. 

Dilihat dari tingkat pendidikan pemilik industri dan para karyawannya 

yang mayoritas hanya berpendidikan hingga SMP saja juga menjadi 

kendala terhadap keprofesionalannya dalam bekerja. Ketiga, cuaca 

yang tidak menentu, akibatnya terutama dalam proses penjemuran 

kurang optimal, karena usaha ini masih mengandalkan panas matahari. 
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Ketika cuaca mendung proses penjemuran hanya mengandalkan panas 

dari pemanasan dari tungku oven, sehingga tingkat pengeringan 

kerupuk tidak maksimal dan yang terjadi ketika digoreng kerupuk 

tersebut tidak bisa mengembang secara penuh serta harga jual juga 

mengalami penurunan. Keempat, iklim usaha yang kurang kondusif, 

karena persaingan yang saling mematikan. Dalam permainan harga,  

kesepakatan harga antar pengusaha kecil-menengah belum ada (tidak 

ada standarisasi harga) sehingga jika salah satu dari beberapa 

pengusaha ada yang menetapkan harga secara sepihak maka imbasnya 

akan mematikan harga pengusaha lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Profil Industri 

 Sentra industri di Desa Sarirejo berkembang mulai tahun 1970-an 

yang terdiri dari 8 industri rumahan jajanan, 2 industri kecil pengolahan 

tahu dan 5 industri rumahan yang mengolah kerupuk. Salah satu dari 

industri rumahan kerupuk di Desa Sarirejo adalah industri rumahan 

kerupuk usek milik Ibu Hj. Romdhonah yang berlokasi di Dukuh 

Kedungrombong Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal merupakan usaha rumahan yang dirintis sendiri oleh Ibu Hj. 

Romdhonah beserta Bapak H. Slamet Riyadi sebagai suaminya dengan 

berorientasi dari bapak mertua yang telah lebih dulu berusaha kerupuk 

gendar. Berawal belajar membuat kerupuk dari bapak mertua dan dengan 

modal awal yang kecil serta peralatan sederhana yang telah dirancang 

sendiri oleh Bapak Slamet Riyadi, industri kecil ini perlahan-lahan terus 

berkembang hingga saat ini. Selain itu cara-cara kerja masih sangat 

sederhana, seperti karyawan bisa bekerja sambil bisa merawat anak 

(momong anak). 

2. Peranan Sosial Ekonomi 

 Keberadaan industri rumahan kerupuk usek milik Ibu Hj. 

Romdhonah ini cukup banyak mempengaruhi kondisi sosial ekonomi 

bagi Ibu Hj. Romdhonah sendiri dan juga masyarakat sekitar seperti 
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(menciptakan lapangan kerja), masyarakat Desa Sarirejo tidak harus 

bekerja di luar daerahnya, industri rumahan kerupuk usek ini menyerap 

tenaga kerja dengan tidak mempermasalahkan tingkat pendidikan 

sehingga siapapun bisa menjadi karyawan, (cukup mampu mengurangi 

pengangguran), ibu-ibu rumah tangga mendapatkan kesibukan di rumah 

dengan menjadi pekerja lepas atau pekerja borongan, (menjadi panutan 

warga dalam berwirausaha) masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha 

bisa bekerja dengan menjadi bakul/pedagang, turut serta membantu 

dalam proses pembangunan fasilitas umum serta menambah pendapatan 

ekonomi Ibu Hj. Romdhonah sebagai pemilik industri dan masyarakat 

yang bekerja sebagai karyawan maupun masyarakat yang diuntungkan 

dari keberadaan industri tersebut.  

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengembangkan Industri 

Rumahan Kerupuk Usek 

 Adanya kepedulian pemerintah dengan turut serta memberikan 

berbagai penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi dan pihak swasta dalam 

memberikan pinjaman modal usaha telah sedikit memberikan angin segar 

kepada para pengusaha kecil-menegah dalam upayanya mengembangkan 

industri rumahan, industri kecil-menengah yang dikelolanya. Terdapat 

juga faktor yang menghambat dalam upayanya mengembangkan industri 

rumahan tersebut, diantaranya Pertama, kelemahan dalam memperoleh 

peluang pasar dan memperbesar wilayah pemasaran. Kedua, kelemahan 

di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Ketiga, cuaca 
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yang tidak menentu. Keempat, iklim usaha yang kurang kondusif, karena 

persaingan yang saling mematikan 

B. Saran 

1. Bagi Pemilik Industri 

 Bagi pemilik industri penulis menyampaikan ketika berpamitan 

selesai melakukan penelitian, pelaku usaha industri rumahan berupaya 

dalam mengembangkan industri dengan terus meningkatkan kualitas 

manajemen usaha, sumber daya manusianya, kualitas produksi, 

pengemasan dan pemasarannya serta kwantitas produksinya. Dapat 

menetapkan standarisasi harga secara kolektif antar pengusaha kerupuk, 

terus mengikuti perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan ciri 

khas ketradisionalannya sebagai potensi lokal yakni menggoreng kerupuk 

dengan media pasir yang menjadikan kerupuk tersebut rendah kolesterol 

dan tetap ikut serta dalam menjaga peranan sosial ekonomi terhadap 

masyarakat sekitar industri sebagai bentuk dari social responsibility. 

2. Bagi Pemerintah Desa 

 Bagi pemerintah Desa penulis menyampaikan melalui Kepala Desa 

Sarirejo ketika berpamitan dan melaporkan hasil sementara penelitian 

penyusunan skripsi ini, pemerintah Desa ikut berperan serta dalam 

mengembangkan potensi usaha-usaha lokal yang masih sederhana seperti 

mengadakan penyuluhan dan pelatihan khusus dan terus mendampingi 

dan meningkatkan potensi-potensi lokal yang ada, agar proses 

pembangunan sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik. 
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun sebagai persyaratan untuk 

mencapai gelar sarjana (Strata 1). Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik 

mahasiswa dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan 

bidang keahlian atau bidang studinya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah mengenai Peranan Sosial Ekonomi Industri Rumahan Kerupuk Usek di 

Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Tujuan yang ingin 

dicapai penulis melalui penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui profil industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo 

2. Mengetahui peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek pada 

masyarakat di Desa Sarirejo. 

3. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

mengembangkan industri rumahan kerupuk usek. 

 Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penulis akan mewawancarai 

beberapa pihak yang terkait dengan Peranan Sosial Ekonomi Industri Rumahan 

Kerupuk Usek di Desa Sarirejo. Untuk itu penulis memohon kerjasamanya untuk 

memberikan informasi yang valid, dapat dipercaya, dan lengkap. Informasi yang 

telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan informasinya, 

penulis mengucapkan terima kasih. 

      Hormat saya, 

 

      Aqil Baihaqi 
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PEDOMAN OBSERVASI  

PERANAN SOSIAL EKONOMI INDUSTRI RUMAHAN KERUPUK 

USEK DI DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU 

KABUPATEN KENDAL 

A. Tujuan Observasi : Mengetahui profil industri rumahan kerupuk usek 

di Desa Sarirejo dan peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek 

pada masyarakat di Desa Sarirejo serta Mengetahui faktor yang mendukung 

dan menghambat dalam mengembangkan industri rumahan kerupuk usek. 

B. Observer   : mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi 

C. Observe   : pemilik industri rumahan kerupuk usek Desa 

Sarirejo dan karyawannya serta masyarakat di sekitar industri rumahan 

kerupuk usek tersebut. 

D. Pelaksanaan Observasi :  

1. Hari/Tanggal :.......................................................... 

2. Jam   :......................................................... 

3. Nama Observe :……………………………………. 

E. Aspek- aspek yang diobservasi: 

1. Gambaran umum lokasi penelitian. 

2. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sarirejo. 

3. Proses produksi dan pemasaran kerupuk usek di Desa Sarirejo. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN SOSIAL EKONOMI INDUSTRI RUMAHAN KERUPUK 

USEK DI DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU 

KABUPATEN KENDAL 

 

Penelitian Peranan Sosial Ekonomi Industri Rumahan Kerupuk Usek 

pada Masyarakat di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

merupakan salah satu penelitian yang menggunakan metode penelitian 

kualitatif, oleh karena itu untuk memperoleh kelengkapan dan ketelitian data 

yang diperlukan pedoman wawancara. Susunan ini hanya menyangkut pokok- 

pokok permasalahan yang akan dijawabnya dalam penelitian. 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penelitian dilakukan di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat beberapa sentra industri 

rumahan kerupuk usek yang mencoba memberikan peranan sosial ekonomi 

bagi masyarakat sekitarnya di era sekarang ini. 

Pedoman Wawancara 

Nama   : 

Alamat   : 

Umur   : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 



91 

 

 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil industri rumahan kerupuk usek di Desa Sarirejo? 

N

o 

Indikator Subjek Informan Lainnya 

1 Sejak kapan industri rumahan 

kerupuk usek ada di Desa 

Sarirejo? 

      

2 Kapan anda mulai mengelola 

industri rumahan kerupuk 

usek? 

  

  

3 Bagaimana proses pembuatan 

dan pemasaran kerupuk usek 

di desa Sarirejo? 

  

 

  

 

  

4 Bagaimana kondisi tingkat 

pendidikan tenaga kerja 

industri rumahan kerupuk 

usek dan masyarakat sekitar? 

  

 

  

 

  

5 Bagaimana kondisi sosial 

ekonomi masyarakat desa 

Sarirejo? 

  

  

    

6 Apa jenis mata pencaharian 

masyarakat desa Sarirejo? 
      

 

7 

Bagaimana pandangan anda 

tentang keberadaan industri 

rumahan kerupuk usek di 

desa Sarirejo? 
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2. Bagaimana peranan sosial ekonomi industri rumahan kerupuk usek pada 

masyarakat di Desa Sarirejo? 

No Indikator Subjek Informan Lainnya 

1 Apa yang melatar belakangi 

anda membuka usaha industri 

rumahan kerupuk usek? 

  

  

2 Adakah pengaruh dari 

industri rumahan kerupuk 

usek terhadap kehidupan 

sosial ekonomi anda? 

 

  
    

3 Bagaimana peran industri 

rumahan kerupuk usek dalam 

menyerap tenaga kerja 

masyarakat sekitar? 

     

 

4 

Apakah industri rumahan 

kerupuk usek 

membuka/menyediakan 

lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar? 

      

 

5 

Tenaga kerja apa saja yang 

dibutuhkan industri rumahan 

kerupuk usek? 

   

 

 

6 

Dari mana industri kerupuk 

usek memperoleh tenaga 

kerja? 
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3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan industri 

rumahan kerupuk  usek? 

No Indikator Subjek Informan Lainnya 

1 Menurut anda, faktor apa saja 

yang mendorong dalam 

mengembangkan pengelolaan 

industri rumahan kerupuk 

usek? 

  

  

2 Bagaimana saudara 

mengelola industri rumahan 

kerupuk usek? 

  

  

3 Menurut anda, apakah ada 

hambatan dalam pengelolaan 

industri rumahan kerupuk 

usek ? 

      

4 Bagaimana saudara 

mengatasi faktor penghambat 

pengelolaan industri rumahan 

kerupuk usek ? 

      

5 Adakah dampak negatif dari 

sisa hasil produksi terhadap 

lingkungan dan masyarakat 

sekitar? 

      

6 Bagaimana cara pemasaran 

dari hasil produksi kerupuk 

usek? 

      

7 Apakah ada kendala dalam 

memasarkan kerupuk usek? 
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8 Sejauh ini, bagaimana peran 

serta pemerintah Desa dalam 

mengembangkan industri 

rumahan kerupuk usek di 

Desa Sarirejo? 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR SUBJEK PENELITIAN 

 

1. Nama  : Romdhonah 

Umur  : 48 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan  : SMP (Tsanawiyah) 

Pekerjaan   : Pengusaha Kerupuk 

Alamat  : Dk. Kedungrombong  

 

2. Nama  : Akhmad 

Umur  : 50 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : SMK 

Pekerjaan   : Karyawan Pabrik 

Alamat  : Dk. Kedungrombong 

 

3. Nama  : Sugiyono 

Umur  : 42 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Wiraswasta/Tani 

Alamat  : Dk. Kedungrombong 

 

4. Nama  : Muzaro’ah 

Umur  : 40 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan  : SMP  

Pekerjaan   : Karyawan Industri  

Alamat  : Dk. Kedungrombong 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

1. Nama  : Romdhonah 

Umur  : 48 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SMP (Tsanawiyah) 

Pekerjaan  : Pengusaha Kerupuk 

Alamat  : Dk. Kedungrombong  

 

2. Nama  : Rozanah 

Umur  : 37 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan  : Karyawan Industri 

Alamat  : Desa Plantaran 

 

3. Nama  : Umali 

Umur  : 28 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMP 

Pekerjaan  : Karyawan Industri 

Alamat  : Desa Brangsong 

 

4. Nama  : Sutoto 

Umur  : 54 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMA 

Pekerjaan  : Kepala Desa 

Alamat  : Desa Sarirejo 

 

5. Nama  : Sumanah 

Umur  : 52 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 
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Pekerjaan  : Pedagang Kerupuk (Bakul) 

Alamat  : DK. Kedungrombong 

 

6. Nama  : Ngatini 

Umur  : 60 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan  : Pedagang Kerupuk (Bakul) 

Alamat  : Desa Bonadem 

 

7. Nama  : Zuhud 

Umur  : 37 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMA 

Pekerjaan  : Pedagang Kerupuk (Bakul) 

Alamat  : DK. Punden Desa Kutoharjo 
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Lampiran 4
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Lampiran 5
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Lampiran 6
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Lampiran 7 

 

 
 


