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Tujuan untuk mengetahui sejauh manakah masyarakat sekitar terlibat dalam 

industri udang tersebut, untuk mengetahui keuntungan sosial ekonomi yang 

ditimbulkan industri udang terhadap penduduk sekitar dan yang bukan penduduk 

sekitar. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Misya Mitra Kabupaten Pati. Populasi 

penelitian adalah 725 KK. Sampel penelitian menggunakan proportional random 

sampling atas dengan rincian masing-masing diambil 10% dari tiap KK karyawan 

penduduk asli Desa Waturoyo dan KK karyawan penduduk luar daerah sebagai 

sempel penelitian dengan jumlah 72 responden. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan 

diskriptif persentase. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan 

masyarakat sekitar dalam industri udang tersebut dan untuk mengetahui 

keuntungan sosial ekonomi yang ditimbulkan industri udang terhadap penduduk 

sekitar dan yang bukan penduduk sekitar. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. Misaya Mitra merupakan industri  

yang terdapat di Kecamatan Margoyoso yang menggandeng sekitar 700 penduduk 

sekitar sebagai tenaga kerjadengan perbandingan prosentase tertinggi 68% 

penduduk asli dan 72% berpenghasilan Rp.1.000.000 - 2.000.000, sedang untuk 

akomodasi jenis uang transport presentase penerimanya adalah sebanyak 86% 

sedangkan untuk akomodasi jenis inventaris penerimanya adalah sebanyak 26%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan penduduk 

yang bekerja di industri udang PT. Misaya Mitra hampir tidak ada perbedaan itu 

penduduk daerah Desa Waturoyo  maupun penduduk luar daerah Desa Waturoyo 

dan akomodasi jenis uang trasport penerimanya paling banyak dibanding 

akomodasi jenis inventaris. Saran Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam 

melakukan pekerjaannya hendak pekerja yang tidak menerima inventaris dari PT 

diberikan pengganti semisal kenaikan uang trasport, tunjangan kerja,dsb. 

 

Kata kunci: Konstribusi Industri Udang, Pendapatan Penduduk 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perikanan adalah suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan 

sumber daya alam perikanan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalisasikan dan 

memelihara produktivitas sumber daya perikanan dan kelestarian lingkungan. 

Salah satu komoditas perikanan Indonesia yang sampai sekarang masih 

menjadi primadona adalah udang. Udang merupakan salah satu sumber daya 

hayati laut yang tersedia hampir di seluruh perairan Indonesia dan merupakan 

salah satu komoditas ekspor andalan dari sub sector perikanan. Setiap 

tahunnya, terjadi peningkatan pangsa pasar ekspor udang ke Negara-negara 

tujuan ekspor seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (Departemen 

Pertanian dan Kanisius, 1999). 

Udang merupakan komoditi ekspor hasil perikanan terbesar Indonesia 

diatas komoditas ikan tuna yang menempati urutan kedua. Dilihat dari data 

volume ekspor udang Indonesia ke mancanegara dari bulan Januari sampai 

dengan November pada tahun 2008 mencapai 158.000 ton sedangkan volume 

ekspor ikan tuna hanya mencapai 111.000 ton. Volume ekspor udang ini 

meningkat dibandingkan pada tahun 2007 yang hanya mencapai 154.747 ton 

(DJP2HP, 2009). Sebagai komoditi perdagangan ekspor maka udang 

senantiasa dituntut memiliki mutu yang prima. Oleh karena itu diperlukan 

suatu sistem jaminan, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan. 

1 
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Salah satu industri yang bergerak pada industri udang adalah PT. Misaya 

Mitra. 

PT. Misaya Mitra merupakan sebuah industri yang dimiliki oleh Taat 

Djuly Dwiana yang berdiri pada tahun 1968 dan memiliki 9 kantor cabang 

yang tersebar luas di indonesia bergerak di bidang ekspor udang beku ke 

Cina, Thailand, dan Jepang sebagai tujuan utamanya dan salah satunya 

terdapat di desa Waturoyo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati yang 

menggandeng sekitar 700 penduduk sekitar sebagai tenaga kerjanya dan juga 

para petani sebagai mitra kerjanya serta melibatkan tenaga ahli asing di 

dalamnya (Dwiana, 2009). 

Salah satu faktor utama mengapa indsti udang PT. Misaya Mitra 

terdapat di desa Waturoyo kecamatan Margoyoso kabupaten Pati itu 

dikarenakan lokasinya sangat dekat dengan pertanian tambak udang windu 

sehingga dapat meringankan biaya produksi dan juga minimnya industri yang 

berdiri di desa Waturoyo dan sekitarnya sehingga SDM sangat banyak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada objek penelitian ini : 

a) Sejauh manakah masyarakat sekitar terlibat dalam industri udang 

tersebut? 

b) Seberapa besarkah keuntungan yang ditimbulkan industri udang 

terhadap penduduk sekitar dan yang bukan penduduk sekitar? 
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Berdasarkan  rumusan masalah tersebut mahasiswa memutuskan untuk 

melaksanakan  penelitian yaitu tentang bagaimana pengaruh industri udang 

PT. Misaya Mitra terhadap pendapatan penduduk sekitar dan lebih banyak 

manakah keuntungannya antara penduduk sekitar dan yang bukan penduduk 

sekitar, apakah keuntungannya lebih besar penduduk sekitar ataukah 

sebaliknya, maka dari itu penulis memilih penelitian dengan judul: 

Konstribusi Industri Udang Di Desa Waturoyo, Kec. Margoyoso, Kab. Pati 

Terhadap Proporsi Pendapatan Penduduk. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk: 

a) Untuk mengetahui sejauh manakah masyarakat Desa Waturoyo dan 

sekitarnya terlibat sebagai buruh dan karyawan dalam industri udang 

tersebut. 

b) Untuk mengetahui keuntungan sosial yang ditimbulkan industri udang 

terhadap penduduk sekitar dan yang bukan penduduk sekitar seperti 

penghijauan, peningkatan lowongan tenaga kerja. 

c) Untuk mengetahui keuntungan ekonomi yang ditimbulkan industri 

udang terhadap penduduk sekitar dan yang bukan penduduk sekitar 

seperti pembangunan atau perbaiakan aksesbilitas jalan, peningkatan 

harga jual udang, peningkatan pendapatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya kegiatan penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis: 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah: 

a) Hasil penelitian ini diharapkan menambah teori-teori tentang sosial 

ekonomi. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan 

acuan jika akan diadakan penelitian lanjutan. 

c) Data dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan 

mahasiswa dan bagi siapapun yang membaca. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a) Memberikan informasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang 

sebesar manakah keuntungan yang ditimbulkan industri udang 

terhadap penduduk sekitar dan yang bukan penduduk sekitar serta 

sejauh manakah masyarakat sekitar terlibat dalam industri udang 

tersebut. 

b) Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu geografi 

yang mengkaji tentang georafi kependudukan dan geografi ekonomi. 
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E. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini penegasan istilah sangat perlu dijelaskan dengan 

tujuan untuk menyamakan persepsi dan memberikan batasan yang jelas bagi 

pembaca dalam memahami isi. Beberapa istilah yang perlu diberi batasan 

adalah: 

 

a. Proporsi pendapatan 

  Proporsi pendapatan atau tingkat pendapatan menurut Valerie J. 

Hull yang dikutip oleh Masri Singarimbun, bahwa jumlah seluruh 

pendapatan dan kekayaan keluarga termasuk barang dan hewan peliharaan 

dipakai untuk membagi keluarga ke dalam tiga kelompok pendapatan yaitu 

pendapatan tinggi, pendapatan menengah dan pendapatan rendah, yang 

dimaksud dengan golongan berpenghasilan rendah adalah golongan yang 

memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja 

mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan 

kebutuhan pokok. (Masri Singarimbun, et.al., 1985) 

Maksud proporsi pendapatan disini adalah proporsi atau tingkatan 

pendapatan penduduk yang bekerja pada industi udang tersebut, baik 

penduduk daerah Desa Waturoyo maupun penduduk yang bukan daerah 

Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso apakah porsi pendapatannya lebih 

besar penduduk sekitar ataukah malah sebaliknya yaitu porsi pendapatan 

yang bukan penduduk sekitar lebih besar ketimbang penduduk sekitar. 
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b. Penduduk 

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah 

yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu 

sama lain secara terus menerus / kontinu. Dalam sosiologi, penduduk 

adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang 

tertentu. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis 

antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi 

jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh 

jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh 

jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu 

migrasi (pendatang) berperan akan menambah dan emigran akan 

mengurangi jumlah penduduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

penduduk diakibatkan oleh 4 komponen yaitu : kelahiran atau fertilasi, 

kematian atau mortalitas, in migrasion atau migrasi masuk, out migrasion 

atau migrasi keluar (Wirasuharjo, 1981:5). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah penduduk di Desa 

Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan sekitarnya yang 

dimana daerahnya berdiri industi udang. 

 

c. Perikanan 

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati, perairan sumberdaya 

hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup 
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ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang 

berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, kegiatan yang termasuk 

dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai 

dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 

perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha 

agribisnis (UU RI no. 9/1985 dan UU RI no. 31/2004). 

 Menurut UU Perikanan Nomer 31 Tahun 2004, perikanan adalah 

semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 

pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu 

sistem bisnis perikanan. 

 Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, 

termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan maupun budidaya 

dan atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan 

sumber protein dan non pangan (Effendi, et.al., 2006). Perikanan yang 

dimaksud disini adalah budidaya perikanan udang. 

 

d. Udang 

  Udang merupakan komoditi ekspor hasil perikanan terbesar 

Indonesia diatas komoditas ikan tuna yang menempati urutan kedua. 

Dilihat dari data volume ekspor udang Indonesia ke mancanegara dari 

bulan Januari sampai dengan November pada tahun 2008 mencapai 

158.000 ton sedangkan volume ekspor ikan tuna hanya mencapai 111.000 



8 
 

 
 

ton. Volume ekspor udang ini meningkat dibandingkan pada tahun 2007 

yang hanya mencapai 154.747 ton (DJP2HP, 2009). Sebagai komoditi 

perdagangan ekspor maka udang senantiasa dituntut memiliki mutu yang 

prima. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem jaminan, pengendalian dan 

pengawasan mutu hasil perikanan. Salah satu industri yang bergerak pada 

industri udang adalah PT. Misaya Mitra. 

 

e. PT. Misaya Mitra 

PT. Misaya Mitra adalah sebuah industri yang bergerak di bidang 

ekspor udang ke luar negeri yang terletak di Desa Waturoyo Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Industri 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah 

atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai 

tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling 

dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya 

berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. 

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 (UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian). 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Industri adalah kegiatan 

memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, 

misal mesin, sedangkan menurut badan pusat statistik adalah sebuah kesatuan 

unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk 

menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau 

lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri. 

Industri merupakan jaringan yang helainya menjangkau hampir setiap 

aspek masyarakat, kebudayaan, dan kepribadian. Industri juga merupakan 

sebuah faktor penting dalam membentuk masalah-masalah sosial yang 

kompleks (Schneider, 1993). 

9 
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Industri sebagai kegiatan untuk menghasilkan barang-barang secara 

massal, dengan mutu yang bagus untuk kemudian dijual dan diperdagangkan 

guna menjaga kemassalannya digunakan sejumlah tenaga kerja dengan 

peralatan, teknik dan cara serta pola kerja tertentu, Kuwartojo (dalam 

setyawati, 2002). 

Industri hasil perikanan (IHP) merupakan salah satu sub sistem utama 

dalam industri perikanan untuk mewujudkan pembangunan perikanan 

nasional. Adapun IHP yang dapat berkembang di wilayah pesisir meliputi 

:Industri penanganan ikan hidup, Industri penanganan ikan mati, Industri 

pembekuan ikan, Industri pengalengan ikan, Industri pengolahan tradisional, 

Industri pengolahan produk diversifikasi dan hasil samping, Industri tepung 

ikan dan pakan ternak, dan Industri rumput laut. 

Dalam prinsip teori Weber (1907-1933) penentuan lokasi industri 

ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah 

atau minimal (least cost location) yaitu tempat dimana total biaya transportasi 

dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya minimum, tempat dimana 

total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum yang cenderung 

identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Prinsip tersebut 

didasarkan pada enam asumsi bersifat prakondisi, yaitu wilayah bersifat 

homogen dalam hal topografi, iklim dan penduduknya (keadaan penduduk 

yang dimaksud menyangkut jumlah dan kualitas SDM), ketersediaan sumber 

daya bahan mentah, upah tenaga kerja, biaya pengangkutan bahan mentah ke 

lokasi pabrik (biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi 
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bahan mentah), persaingan antar kegiatan industri, manusia berpikir secara 

rasional. Weber juga menyusun sebuah model yang dikenal dengan istilah 

segitiga lokasional (locational triangle), yang didasarkan pada asumsi bahwa 

daerah yang menjadi obyek penelitian adalah daerah yang terisolasi. 

konsumennya terpusat pada pusat-pusat tertentu semua unit perusahaan dapat 

memasuki pasar yang tidak terbatas dan persaingan sempurna, semua sumber 

daya alam tersedia secara tidak terbatas, barang-barang lainnya seperti 

minyak bumi dan mineral adalah sporadik tersedia secara terbatas pada 

sejumlah tempat, tenaga kerja tidak tersedia secara luas, ada yang menetap 

tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi (Marsudi, 1992). 

 

B. Penduduk 

Pengetahuan tentang kependudukan adalah sangat penting untuk 

lembaga-lembaga swasta maupun pemerintahan baik ditingkat nasional 

maupun daerah, dimana masalah kependudukan saat ini telah memegang 

peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah terutama yang 

berhubungan dengan pendataan penduduk melalui KTP, kesehatan, keluarga 

berencana, tenaga kerja, pemindahan penduduk dan sebagainya. Hal 

mengenai kependudukan adalah studi tentang penduduk di dalam kerangka 

sosiologi dan ada jalinannya dengan ekonomi, biologi dan ilmu sosial yang 

lain. 

Pengertian dari penduduk sendiri sangatlah banyak, penduduk adalah 

orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-
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aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus 

menerus / kontinu. Dalam ilmu sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia 

yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Berdasarkan UUD 

1945 pasal 26 ayat 2 penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang 

asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Secara umum penduduk adalah 

semua orang yang berdomisili di Wilayah republik Indonesia selama 6 bulan 

atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi 

bertujuan untuk menetap di wilayah republik Indonesia. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah penduduk di Desa 

Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan sekitarnya yang 

dimana daerahnya berdiri industi udang. 

 

C. Manfaat Industri Bagi Penduduk 

Pembangunan dan perkembangan industri mengakibatkan terjadi 

perubahan-perubahan di berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat, 

perubahan tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan jumlah 

kesempatan, perubahan tingkat pendapatan, dan perubahan jumlah sarana dan 

prasarana, perubahan-perubahan tersebut kemudian menimbulkan dampak 

positif maupun negative. Dampak positif pembangunan industri merupakan 

kondisi perubahan dalam masyarakat akibat adanya pembangunan industri 

yang memberikan keuntungan meningkat baik langsung maupun tidak 

langsung dari kondisi sebelumnya. 
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D. Proporsi Pendapatan Penduduk 

Tingkat pendapatan adalah salah satu dari indikator global atau 

nasional  untuk memonitoring pencapaian target pertama  yaitu menurunkan 

proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya  di bawah  $1 per kapita per 

hari  menjadi setengahnya antara 1990-2015, dari  salah satu tujuan 

(Goals)  MDGs  yaitu Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. 

Tingkat pendapatan adalah  proporsi penduduk yang tingkat 

pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah persentase penduduk 

yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari. Nilai dolar dimaksud 

adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli yang konversinya dengan 

mata uang lokal berdasarkan harga tahun 1993 sampai saat ini (MDGs 

Polewali Mandar tahun 2009).  

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. 

Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang 

merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yan timbul 

dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk 

tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas 

perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, 

penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, royalti dan sewa (IAI, 2004). 
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Pendapatan adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas 

barangataupun jasa yang diberikan kepada mereka.). Pendapatan berasal dari 

penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang 

dibebankan kepada langganan, klaim atasbarang dan jasa yang disiapkan 

untuk mereka, juga termasuk laba dari penjualan atau pertukaran asset 

(kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi dan kenaikan lainnya 

pada equity pemilik kecuali yang berasal dari modal donasi dan penyesuaian 

modal (Niswonger & Fess, 1992:22). Dari pendapat ini dapat disimpulkan 

bahwa secara luas pendapatan dianggap termasuk seluruh hasil dari 

perusahaan dan kegiatan investasi. Dalam hal ini termasuk juga perubahan net 

asset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari 

penjualan aktiva dan investasi, kecuali kontribusi modal dan penyesuaian 

modal (Harap, 1999). 

Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 

masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan 

seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, 

gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Status 

ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. 

Pendapatan keluarga memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, 

karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer 

maupun skunder (Soetjiningsih, 2004). 

Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di 

masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi dapat dilihat 

http://lib.stiekesatuan.ac.id/index.php?author=%22HARAHAP%2CSofyan+Syafri%22&search=Search
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dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok (Kartono, 

2006). 

Status ekonomi seseorang menurut Friedman (2004) dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu penghasilan tipe kelas atas > 1.000.000, penghasilan tipe 

kelas menengah = 500.000 – 1.000.000, penghasilan tipe kelas bawah < 

500.000. 

Status ekonomi menurut Saraswati (2009) yaitu tipe kelas atas (> 

2.000.000), tipe kelas menengah (1.000.000 -2.000.000), tipe kelas bawah (< 

1.000.000). 

Karl Marx (1848) membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu 

golongan kapitalis dan borjuis golongan yang menguasai tanah dan alat 

produksi, golongan menengah golongan yang terdiri dari para pegawai 

pemerintahan, golongan proletar golongan yang tidak mempunyai atau 

memiliki tanah dan alat produksi termasuk didalamnya adalah kaum buruh 

atau pekerja pabrik (Erich, 2002). Faktor yang mempengaruhi status ekonomi 

seseorang yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita 

tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah 

dalam memperoleh pekerjaan, sehingga semakin banyak pula 

penghasilan yang diperoleh. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan 



16 
 

 
 

menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang 

baru dikenal. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah simbol status seseorang dimasyarakat. Pekerjaan 

jembatan untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup dan untuk mendapatkan tempat pelayanan kesehatan yang 

diinginkan. 

c. Keadaan Ekonomi 

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah mendorong ibu hamil 

untuk tidak teratur dalam melakukan antenatal care. Sedangkan pada 

dasarnya antenatal care itu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan bayi sebagai titik awal kualitas suber daya manusia 

(Manuaba, 1999). 

d. Latar Belakang Budaya 

Cultur universal adalah unsur kebudayaan yang bersifat universal, 

ada di dalam semua kebudayaan di dunia, seperti pengetahuan bahasa 

dan khasanah dasar, cara pergaulan sosial, adat-istiadat, penilaian 

umum. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh 

sikap terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap 

anggota masyarakatnya, karena kebudayaan pulalah yang memberi 

corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok 

masyarakat asuhannya. Hanya kepercayaan individu yang telah mapan 
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dan kuatlah yang dapat memudarkan dominasi kebudayaan dalam 

pembentukan sikap individual. 

e. Pendapatan  

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari kerja atau usaha yang 

telah dilakukan. Pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. 

Orang atau keluarga yang mempunyai status ekonomi atau pendapatan 

tinggi akan mempraktikkan gaya hidup yang mewah misalnya lebih 

komsumtif karena mereka mampu untuk membeli semua yang 

dibutuhkan bila dibandingkan dengan keluarga yang kelas ekonominya 

kebawah. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam proporsi pendapatan penduduk 

antara lain : 

1. Pengertian Gaji dan Upah 

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan 

jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang 

jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan 

pembayaran atas penyeraha jasa yang dilakukan oleh karyawan 

pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap 

perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam 

kerja atau jumlah satuan produk yang di hasilkan. 
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2. Pengertian Sistem Akuntansi Gaji dan Upah 

Sistem akuntansi gaji dan upah dirancang untuk menangani 

transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya, 

perancangan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini 

harus dapat menjamin validitas, otorisasi kelengkapan, klasifikasi 

penilaian, ketepatan waktu dan ketepatan posting serta ikhtisar dari 

setiap transaksi penggajian dan pengupahan. 

 

3. Dokumen Dalam Akuntansi Gaji dan Upah 

a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

Dokumen pendukung perubahan gaji. Dokumen ini 

umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat 

keputusan yang berhubungan dengan karyawan, seperti 

misalnya: surat keputusan pengangkatan karyawan baru, 

kenaikan pangkat, skorsing dan sebagainya. Tembusan dokumen 

ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk 

kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. 

 

b. Kartu jam hadir 

Kartu jam hadir ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu 

untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. 

Catatan jam hadir dapat berupa daftar hadir biasa dapat pula 

berbentuk kartu hadir yang diisi dari mesin pencatat waktu. 
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c. Kartu jam kerja 

Kartu jam kerja merupakan dokumen yang digunakan 

untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung 

pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. 

 

d. Daftar gaji dan upah 

Daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang memuat 

informasi mengenai jumlah gaji bruto tiap karyawan, potongan-

potongan serta jumlah gaji netto tiap karyawan dalam suatu 

periode pembayaran. 

 

e. Rekap daftar gaji dan upah 

Rekap daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang 

berisi ringkasan gaji perdepartemen bagian, yang dibuat 

berdasarkan daftar gaji. 

 

f. Surat pernyataan gaji dan upah 

Surat pernyataan gaji dan upah merupakan dokumen yang 

dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji, yang merupakan catatan 

bagi tiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi 

beban bagi karyawan. 
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g. Amplop gaji dan upah  

 Amplop gaji dan upah ini berisi uang gaji karyawan yang 

memuat informsi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi, 

dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan atau 

periode tertentu. 

 

h. Bukti kas keluar 

Berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari 

fungsi pembuat daftar gaji, maka fungsi pencatat uang akan 

membuat dokumen yang merupakan perintah pengeluaran uang 

kepada fungsi pembayaran gaji. 

Catatan Akuntansi Dalam Akutansi Gaji Dan Upah 

a. Jurnal umum 

Dalam gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap 

departemen dalam perusahaan. 

 

b. Kartu harga pokok produk 

 Kartu ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja 

langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 
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c. Kartu biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga 

kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non produksi 

setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi 

untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti 

memorial. 

 

d. Kartu penghasilan karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan 

berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawann. 

Kartu penghasilan karyawan digunakan sebagai tanda 

terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya 

kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Sehingga 

rahasia penghasilan keryawan tertentu tidak diketahui oleh 

karyawan yang lain. 

 

4. Fungsi Terkait Dalam Gaji dan Upah 

a. Fungsi kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan 

baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan 

karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah 

karyawan, kanaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi 

karyawan dan pemberhentian karyawan. 
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b. Fungsi pencatat waktu 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan.Fungsi 

pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan 

oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah. 

 

c. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji 

dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan 

berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama 

jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah 

diserahkan oleh pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi 

akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai 

sebagai dasar pembayaran gaji dan upah. 

 

d. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban 

yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan 

upah karyawan (misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang 

pajak, utang dana pensiun). Fungsi akuntansi yang menangani 

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada ditangan 

bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. 
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e. Fungsi keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna 

pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke 

bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya 

dibagikan kepada karyawan yang berhak. 

 

5. Jaringan Prosedur Pembentuk Sistem Akuntansi Gaji dan Upah 

a. Prosedur pencatatan waktu hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir 

karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh 

fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada 

pintu masuk kantor administrasi. Pencatatan waktu hadir dapat 

menggunakan daftar hadir biasa, yang karyawan harus 

menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahan 

atau dapat menggunakan kartu hadir berupa clok card yang 

diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat 

waktu time recorder mechine. 

 

b. Prosedur pencatatan waktu gaji 

Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya 

berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi 
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karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan 

distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan 

yang menikmati jasa karyawan tersebut. Dengan demikian 

waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga 

kerja langsung kepada produk yang diproduksi. 

 

c. Prosedur pembuatan daftar upah 

Dalam prosedur ini fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai 

sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat 

keputusan mengenai pengangkatan karyawan, daftar gaji bulan 

sebelumnya dan daftar hadir. 

 

d. Prosedur distribusi biaya upah 

Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan  

kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat 

tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja ini dimaksudkan untuk 

pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. 

 

e. Prosedur pembayaran upah. 

Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dam fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluran kas 

kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran 
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gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek 

tersebut ke bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji 

dan upah dilakukan oleh juru bayar (pay master). 

 

6. Unsur Pengendalian Intern 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, 

pendapatan dan biaya. 

c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 

ilmiah,data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk 

akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara 

yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat 

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, 

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah 

tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2008:2). 

A. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Misaya Mitra Desa 

Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 

 

B. Populasi 

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya 

tidak terbatas. Himpunan individu atau objek yang dapat di ketahui dan 

diukur dengan jelas jumlah maupun batasannya, jadi populasi bukan hanya 

26 



27 
 

 
 

orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain (Pabundu, 

2005:24). 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau 

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik dan sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2008:80). 

Sebagai populasi dalam penelitian ini ialah karyawan Industri 

Udang PT. Misaya Mitra Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati dan sekitarnya. 

 

C. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena sumber daya 

alam, keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

atau mewakili (Sugiyono, 2008:81). 

Sampel sebagian dari obyek atau individu yang mewakili suatu 

populasi. Sebagai sampel dalam penelitian ini ialah sebagian dari staf 

Industri Udang PT. Misaya Mitra Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso 

Kabupaten Pati dan sekitarnya yang mata pencahariannya sebagai 

karyawan di industi udang PT. Misaya Mitra. 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini Proportional 

Random Sampling. Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan 

mengambil subyek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan 

seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau 

wilayah (Arikunto, 2006). Kemudian dilakukan tehnik Sample Random 

Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, tehnik ini 

dibedakan menjadi dua cara yaitu dengan mengundi (lotterytechnique) 

atau dengan menggunakan tabel bilangan atau angka acak (Notoatmodjo, 

2010). Sampel yang akan di jadikan dasar dalam penelitian ini adalah : 

Kriteria tenaga kerja, Tingkat pendapatan, Sumber daya alam 

 

Diketahui : 

Jumlah KK yang bekerja pada industri udang PT. Misaja Mitra di Desa 

Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati adalah 725 KK, dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

Jumlah KK Karyawan Penduduk Daerah Desa Waturoyo : 421 KK 

Jumlah KK Karyawan penduduk Luar Daerah Desa Waturoyo : 304 KK 

Dengan rincian masing-masing diambil 10% dari tiap KK karyawan 

penduduk asli Desa Waturoyo dan KK karyawan penduduk luar daerah. 

 (sumber: Jumlah karyawan PT. Misaja Mitra : 2012) 
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Rumus: 

Jumlah KK Karyawan Penduduk Daerah Desa Waturoyo x 10% 

Jumlah KK Karyawan penduduk Luar Daerah Desa Waturoyo x 10% 

+ 

=  Jumlah Pengambilan Sempel 

 

Perhitungan: 

421 KK x 10%  = 42 KK 

304 KK x 10%  = 30 KK +      

Jumlah = 72 KK 

 

Jadi pengambilan jumlah sampelnya sebanyak 72 KK yang terdiri dari 42 

KK Karyawan penduduk daerah Desa Waturoyo dan 30 KK Karyawan 

penduduk Luar daerah Desa Waturoyo, kemudian pengambilan sampel 

dilakukan  secara acak dilapangan. 

 

D. Sumber Data 

a. Data primer 

  Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau 

data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti, 

atau ada hubunganya dengan yang diteliti yaitu masyarakat Desa 

Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan sekitarnya. 
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b. Data Sekunder 

  Data yang tidak diperoleh secara langsung atau perolehan 

data dari data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 

oleh orang atau instansi di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Data tersebut dapat 

diperoleh dari instansi-instansi dan perpustakaan, seperti BPS, 

BAPPEDA, Kantor Kecamatan, dan Kelurahan. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Konstribusi Industi udang terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

b. Proporsi pendapatan penduduk yang terdiri dari sub 

variabel yaitu : 

1. Proporsi pendapatan penduduk desa Waturoyo. 

2. Proporsi pendapatan penduduk luar daerah desa 

Waturoyo. 

c. Proporsi pendapatan penduduk berdasarkan pangkat atau 

strata. 

d. Akomodasi yang meliputi Desa Waturoyo dan luar desa. 

Tujuan dari variabel yang akan diteliti ini adalah untuk memperjelas 

obyek yang akan dikaji dalam penelitian. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

  Observasi, suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan 

jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-

data yang diperoleh dalam observasi itu di catat dalam suatu catatan 

observasi. Menurut Nurkanca dan Sumartana (Taniredja, 2011:47). 

Dalam penelitian ini hal yang perlu di observasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Kriteria penduduk yang bekerja di lokasi penelitian 

2) Proporsi pendapatan penduduk yang bekerja di lokasi penelitian 

3) Jumlah penduduk yang bekerja di lokasi penelitian 

b. Metode Wawancara  

  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya kecil. 

  Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2008:138) 

mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti 

dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) 

adalah sebagai berikut. 

1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri. 
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2) Bahwa apa yang dikatakan oleh subyek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat dipercaya. 

3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh peneliti. 

  Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara tak bersrtuktur, yang dijelaskan oleh Sugiyono (2008:223-

334) wawancara tidak berstruktur, adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan, wawancara ini menggunakan 

pertanyaan terbuka, memungkinkan jawaban yang lebih luas dan 

bervariasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami, bukan 

hanya menjelaskan, sehingga hubungan antar manusia menjadi sangat 

penting dan dimaksudkan juga agar bisa menjawab rumusan masalah, 

berapa besarkah pengaruh kondisi sosial ekonomi yang di timbulkan 

industri udang terhadap proporsi pendapatan penduduk, apakah 

keuntungannya lebih besar penduduk sekitar ataukah yang lebih 

diuntungkan adalah penduduk yang bukan daerah sekitar. 
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G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai 

dilapangan (Sugiyono, 2008:245). 

 Nasution (1988) dalam Sugiyono (2008:245) menyatakan 

“Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai jika mungkin, 

teori yang “managemen” namun dalam penelitian kualitatif, analisis data 

lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Dalam kenyataanya, analisis data kualitatif 

berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

analisis datanya secara deskrptif. 

 

H. Langkah – langkah Penelitian 

Prosedur penelitian yang diperlukan dalam berlangsungnya 

penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1. Penyusunan proposal penelitian yang meliputi pendahuluan, landasan 

teori, dan metode penelitian. 

2. Penyusunan instrumen, dalam penyusuna instrument diperlukan adanya 

alat bantu penelitian yang digunakan dalam melaksanakan tahapan 

penelitian. Instrumen tersebut diantaranya berupa kuesioner yang akan 

diisi oleh responden. 
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3. Pengumpulan data, dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa cara salah satunya yaitu wawancara. 

4. Analisis data, analisis data diperlukan untuk mengetahui kondisi suatu 

tempat ataupun memecahkan masalah penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : 

1)  Dengan adanya industri udang PT. Misaya Mitra di Desa Waturoyo 

sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan mengurangi 

jumlah pengangguran di Desa Waturoyo dan sekitarnya dan juga 

penduduk Desa Waturoyo sangat terbantu sekali dengan adanya industri 

udang PT. Misaya Mitra karena banyak dilibatkannya penduduk Desa 

Waturoyo sebagai karyawan dan buruh di industri tersebut dan selain 

itu dengan adanya industri tersebut aksesbilitas jalan semakin baik. 

 

2) Untuk segi pendapatan penduduk yang bekerja di industri udang PT. 

Misaya Mitra hampir sama, baik itu penduduk Desa Waturoyo maupun 

penduduk luar daerah Desa Waturoyo itu sendiri hanya tidak adanya 

karyawan penduduk Desa Waturoyo yang berpenghasilan lebih dari Rp 

2.000.000, sedangkan untuk jumlah kecilnya pendapatan semakin tinggi 

jabatan atau stratanya maka akan semakin tinggi pula penghasilannya. 

 

3) Ada perbadaaan yang cukup signifikan antara akomodasi jenis uang 

transpot dan akomodasi jenis inventaris dimana jumlah pekerja yang 

menerima uang trasport jauh lebih besar ketimbang pekerja yang 

52 
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diberikan inventaris oleh PT. Misaya Mitra tersebut dan jika dilihat dari 

hasil kuisioner dan hasil wawancara ada pekerja yang menerima uang 

traspot saja atau sebaliknya hanya menerima inventaris saja dan ada 

pula pekerja yang menerima kedua – duanya. 

 

4) Tenaga ahli masih kurang hal ini disebabkan lulusan terakhir terbanya 

hanya lulusan SMA dan lulusan paling sedikit adalah lulusan 

perguruaan tinggi. 

 

B. Saran 

1) Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam melakukan 

pekerjaannya hendak pekerja yang tidak menerima inventaris dari PT 

diberikan pengganti semisal kenaikan uang trasport, tunjangan 

kerja,dsb. 

 

2) Untuk meningkatkan kualitas produksi hendaknya memperbanyak 

memperbanyak tenaga profesional di dalamnya dan mengurangi tenaga 

yang kurang profesional sekaligus juga untuk mengurangi  gaji pekerja. 

 

3) Alangkah baiknya jika melibatkan karyawan penduduk Desa Waturoyo 

sebagai karyawan dengan pekerjaan yang berpenghasilan diatas Rp. 

2.000.000.   
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Lampiran 1 

 

Tabel Instrumen Penelitian PT. Misaya Mitra Desa Watoroyo Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Keterangan : 

Y (Ya), T (Tidak), RR (Ragu-Ragu), TT (Tidak Tahu) 

 

 

 

 

 

No Pernyataan Kategori 

Y T R TT 

1. Keberadaan PT. Misaya Mitra sangat berpengaruh 

terhadap ketersediaan lowongan kerja sebagai buruh, 

karyawan di Desa Waturoyo dan sekitarnya. 

 

√ 

   

2. Dengan adanya PT. Misaya Mitra mengurangi jumlah 

pengangguran di desa Waturoyo dan sekitarnya. 
√  

  

3. Hampir semua karyawan PT. Misaya Mitra 

merupakan tenaga kerja lokal (berasal dari desa 

Waturoyo). 
√  

  

4. Banyak manfaat diperoleh dengan keberadaan PT. 

Misaya Mitra. 
√  

  

5. Keberadaan PT. Misaya Mitra di desa Waturoyo 

selain memiliki banyak dampak positif juga memiliki 

banyak dampak negatif bagi penduduk desa Waturoyo 

sekitar. 

 √ 

  

6. Dengan adanya PT. Misaya Mitra fasilitas umum 

semakin baik. 
√  
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Lampiran2 

 

Foto Dokumentasi Wawancara Dan Lokasi Penelitian 

PT. Misaya Mitra Desa. Waturoyo Kecamatan. Margoyoso Kabupaten. Pati 

Pada Hari Rabu, 24 Desember 2014 
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Lampiran 3 

 

Kuisioner Penelitian 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS 

ILMU SOSIAL PROGRAM STUDI GEOGRAFI, S1 

 

KONSTRIBUSI INDUSTRI UDANG TERHADAP 

PENDAPATAN PENDUDUK DI DESA WATUROYO, 

KEC. MARGOYOSO, KAB. PATI 

 

Responden Yth, 

Saya adalah mahasiswa Program Studi Geografi,S1 FIS UNNES yang sedang 

mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi. Oleh sebab itu saya 

memohon bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu untuk mengisi beberapa pertanyaan 

dalam kuisioner ini untuk melengkapi pengumpulan data skripsi saya. 

 Saya mengharap kerjasama Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban pada 

kuisioner ini dengan jujur dan apa adanya karena identitas dan irformasi dari 

responden akan di rahasiakan oleh peneliti dan tidak akan mempengaruhi posisi 

atau jabatan Bapak/Ibu saat ini. 

 Selain untuk kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat diajukan 

kembali kepada PT. Misaya Mitra agar dapat diajukan sebagai masukan dan saran 

perbaikan. 

 Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu saya mengucapkan terimakasih. 

 

 

Augustia Ayyusshofa 

3250408041 

 

 

 

 

 

No. Responden 
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KUISIONER PENELITIAN 

KONSTRIBUSI INDUSTRI UDANG TERHADAP PENDAPATAN 

PENDUDUK DI DESA WATUROYO, KEC. MARGOYOSO, KAB. PATI 

 

A.  Data Responden : 

Usia : ..................................... Tahun  

Jenis Kelamin : Wanita/Pria (Pilih salah satu)  

Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi (Pilih salah satu)  

Jumlah Tanggungan : ..................................... Orang  

Tempat bekerja : PT. Misaya Mitra 

Status Kependudukan :  

a. Penduduk asli Desa Waturoyo 

b. Penduduk luar daerah Desa Waturoyo 

 

B.  Konstribusi Industri Udang PT. Misaya Mitra Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

 

a) Pernyataan 

Keterangan : 

Pilih salah satu kategori yang paling mendukung jawaban Bapak/Ibu 

dengan memberikan tanda centang (√). 

Y : Ya 

T : Tidak 

R : Ragu-ragu  

TT : Tidak Tahu 

 

No Pernyataan Kategori 

Y T R TT 

1. Keberadaan PT. Misaya Mitra sangat berpengaruh 

terhadapketersediaan lowongan kerja di desa 

Waturoyo dan sekitarnya. 

    

2. Dengan adanya PT. Misaya mitra mengurangi jumlah 

pengangguran di desa Waturoyo dan sekitarnya. 

    

3. Hampir semua karyawan PT. Misaya Mitra merupakan 

tenaga kerja lokal (berasal dari desa Waturoyo). 

    

4. Banyak manfaat diperoleh dengan keberadaan PT. 

Misaya Mitra. 

    

5. Keberadaan PT. Misaya Mitra di desa Waturoyo selain 

memiliki banyak dampak positif juga memiliki banyak 

dampak negatif bagi penduduk desa Waturoyo sekitar. 
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6. Dengan adanya PT. Misaya Mitra fasilitas umum 

semakin baik 

    

 

C. Proporsi Pendaptan ( Penduduk desa Waturoyo dan luar daerah desa 

Waturoyo ). 

   

a) Pilih Ganda 

Keterangan : 

Berilah tanda centang (x) pada pilihan ganda dibawah yang menurut 

Bapak/Ibu sesuai dengan kenyataan. 

 

6. Apakah Bapak/Ibupenduduk asli desa Waturoyo ? 

a. Saya penduduk asli desa Waturoyo. 

b. Saya bukan penduduk asli desa Waturoyo. 

 

7. Berapa penghasilan Bapak/Ibu perbulannnya? 

a. Kurang dari Rp 1.000.000 

b. Rp. 1.000.000 - 2.000.000 

c. Rp. 2.000.000 - 4.000.000 

d. Rp. 4.000.000 - 6.000.000 

e. Rp. 6.000.000 - 8.000.000 

f. Lebih dari Rp. 8.000.000 

 

8. Apakah penghasilan tersebut sudah termasuk penghasilan bersih 

Bapak/Ibu ( sudah termasuk uang makan, transport,dll )? 

a. Sudah termasuk 

b. Belum termasuk 

c. Masih ragu 

d. Tidak mengerti 

 

9. Sudah berapa lamakah anda bekerja di PT. Misaya Mitra ? 

a. Kurang dari 1 tahun. 

b. 1 tahun – 5 tahun. 

c. 5 tahun – 10 tahun. 

d. Lebih dari 10 tahun. 

 

10. Menurut anda lebih besar mana penghasilan antara penduduk asli desa 

Waturoyo dengan penduduk yang bukan asli desa Waturoyo ? 

a. Lebih besar penghasilan penduduk asli desa Waturoyo. 

b. Penduduk yang bukan asli desa Waturoyo penghasilannya lebih 

besar. 

c. Penghasilannya sama besarnya. 

d. Tidak jelas. 
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D. Proporsi Pendapatan Penduduk Berdasarkan Pangkat atau Strata. 

a) Isian 

Keterangan : 

Isilah titik-tik di bawah ini dengan benar. 

 

11. Apa jabatan Bapak/Ibu di PT. Misaya Mitra ? 

.................................................................................................... 

12. Dalam satu tahun kira-kira berapa dana tunjangandari PT. Misaya Mitra 

yang Bapak/Ibu terima berdasarkan pangkat atau strata? 

.................................................................................................... 

 

b) Pernyataaan 

Keterangan : 

Pilih salah satu kategori yang paling mendukung jawaban Bapak/Ibu 

dengan memberikan tanda centang (√). 

Y : Ya 

T : Tidak 

R : Ragu-ragu  

TT : Tidak Tahu 

 

No Pernyataan Kategori 

Y T R TT 

13. PT. Misaya Mitra memberikan dana tunjangan pada 

karyawannya setiap satu bulan atau setahun sekali. 

    

14. Jika iya, semakin tinggi pangkat atau strata karyawan 

maka semakin besar dana tunjangan yang diterima. 

    

15. Masa pengabdian di PT. Misaya Mitra 

mempengaruhi kenaikan pangkat atau strata 

karyawan. 

    

16. Semakin tinggi pangkat atau strata karyawan maka 

semakin tinggi gaji atau upah yang diterima 

karyawan dari PT. Misaya Mitra. 

    

17. Upah atau gaji yang diberikan PT. Misaya Mitra 

kepada karyawan berdasarkan pangkat atau jabatan 

sudah mencukupi kebutuhan hidup. 

    

18. Upah atau gaji minimum karyawan berdasarkan 

pangkat atau strata sesuai UMR Kab. Pati. 
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E. Akomodasi 

a) Pernyataan 

Keterangan : 

Pilih salah satu kategori yang paling mendukung jawaban Bapak/Ibu 

dengan memberikan tanda centang (√). 

Y : Ya 

T : Tidak 

R : Ragu-ragu  

TT : Tidak Tahu 

No Pernyataan Kategori 

Y T R TT 

19. PT. Misaya Mitra memberikan uang transport yang 

berbeda-beda tergantung jarak tempat kerja dengan 

rumah karyawan. 

    

20. PT. Misaya Mitra memberikan inventaris kepada 

Bapak/Ibu. 

    

Inventaris yang diberikan : 

a. Mobil     

b. Motor     

c. Sepedah     

d. Komputer     

e. Laptop     

f. Mes     

g. Lain-lain     

21. Jarak antara tempat kerja dengan rumah Bapak/Ibu 

cukup dekat. 

    

22. Bapak/Ibu sudah merasa puas dengan inventaris dan 

uang transport yang diberikan PT. Misaya Mitra. 

    

23. Bapak/Ibu berharap adanya kenaikan uang transpot 

setiap satu tahun sekali. 

    

 

 

Silahkan Bapak/Ibu periksa kembali kuisioner ini, pastikan semua 

Pertanyyan telah terjawab. Terima kasih. 

 

 




