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SARI 

Nofita Fahrodin A. 2014Industri Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul , 

Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Tahun 1990-2005. Jurusan Sejarah. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. xiv+122 halaman. 

 

Kata kunci :Industri, Tepung Tapioka, Sosial, Ekonomi 

 

Munculnya industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati dilatar belakangi oleh kondisi pertanian yang sangat 

memprihatinkan. Pertanian tak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat 

Ngemplak Kidul. Perkembangan industri tepung tapioka ini mampu 

menggantikan peranan pertanian yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

ekonomi dan juga membawa perubahan sosial terhadap masyarakat. Industri 

tepung tapioka ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Adapun 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :(1) Bagaimana sejarah 

keberadaan industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul?, (2) Bagaimana 

perkembangan industri tepung tapioka di Ngemplak Kidul dari tahun 1990 hingga 

tahun 2005?, (3) Bagaimana pengaruh industri tepung tapioka terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat desa Ngemplak Kidul? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi 

empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. 

Hasil dari penelitian ini adalah tentang munculnya industri tepung tapioka 

di Desa Ngemplak Kidul yang berawal sejak tahun 1960an. Sektor pertanian yang 

awalnya merupakan mata pencaharian pokok kini telah beralih ke sektor industri 

tepung tapioka, karena industri ini telah mampu meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat desa Ngemplak Kidul, sehingga sektor ini menjadi mata 

pencaharian pokok khususnya di desa Ngemplak Kidul. Industri tepung tapioka 

ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat desa Ngemplak 

Kidul hal ini terlihat dengan munculnya stratifikasi sosial yaitu golongan 

pengusaha dan golongan buruh atau pekerja. Industri tepung tapioka juga 

memberikan sumbangan positif bagi perekonomian masyarakat desa Ngemplak 

Kidul. Keadaan ekonomi masyarakat Ngemplak Kidul semakin meningkat dengan 

adanya industri tepung tapioka. Hal ini terlihat dari kondisi rumah yang memadai, 

sarana transportansi yang semakin berkembang dan pendidikan mulai dianggap 

penting bagi masa depan anak-anak mereka. Selain memberikan dampak positif, 

industri tepung tapioka ini juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan 

sekitar yaitu pencemaran lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mendengar kata tepung tapioka, yang terlintas dipikiran pasti adalah 

bahan baku untuk membuat roti atau kue. Di Pati ada satu desa yang mayoritas 

penduduknya memproduksi tepung tapioka, hampir 70% masyarakat Desa 

Ngemplak Kidul bekerja sebagai pembuat tepung tapioka. Mulai dari remaja 

sampai orang tua bergelut dibidang ini. Penghasilan mereka sangat bergantung 

pada tepung tapioka yang mereka hasilkan. 

Industri rumah tangga adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di 

sekitar rumah (home-base-production). Pekerjaan ini dapat memberi peluang 

kerja bagi diri sendiri dan anggota keluarga tanpa harus keluar jauh. semakin 

banyak anggota keluarga yang terlibat, semakin besar pula penghasilan yang 

diperoleh. Pertimbangan industri rumah tangga di beberapa tempat bisa 

dikatakan sebagai penjabaran kebijakan industri nasional dan kebijakan daerah 

yang dituangkan ke dalam program pembangunan dan dilaksanakan sesuai 

visi dan misi pengembangan sektor industri yang disesuaikan dengan kondisi 

dan potensi daerah. 

Kabupaten Pati, tepung tapioka merupakan  produksi unggulan yang 

terdapat di kecamatan Margoyoso. Ngemplak Kidul merupakan daerah yang 

potensial dalam pembuatan tepung tapioka. Sebagai sentra produksi
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 tepung tapioka Ngemplak Kidul memiliki akar sejarah yang tidak bisa 

dilepaskan dari budaya yang melahirkan ketrampilan membuat bahan baku 

makanan. Dalam arti keterampilan membuat tepung tapioka tersebut di 

wariskan secara turun-temurun. Sehingga pembuatan tepung tapioka ini 

berpadu dengan penghidupan sebagian masyarakatnya yang terus 

berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya.   

Sejarah tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul sudah mulai ada sejak 

tahun 1960-an. Usaha pembuatan tepung tapioka dimulai dengan cara-cara 

yang masih manual dan tradisional. Pada masa awal muncul pembuatan 

tepung tapioka, hanya beberapa orang yang sudah memiliki mesin penggiling 

ketela. Sehingga warga yang tidak mempunyai mesin penggiling sangat 

bergantung pada pemilik-pemilik mesin penggiling ketela tersebut (Asmuri, 

wawancara 28 Juni 2014). 

Pada mulanya pembuatan tepung tapioka dipengaruhi oleh kondisi 

pertanian yang sangat memprihatinkan. Pertanian tidak mampu lagi memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup baik 

bagi masyarakat Ngemplak Kidul. Hal ini mendorong masyarakat Ngemplak 

Kidul untuk memanfaatan tanaman ketela (singkong) dengan menjadikanya 

tepung tapioka. Tanaman Ketela yang pada saat itu menjadi tanaman sebagian 

besar warga Ngemplak Kidul dan sekitarnya. Selain itu tepung tapioka adalah 

inovasi lain untuk pengawetan ketela agar tahan lama dan mudah diolah 

sebagai bahan makan lainya. Sehingga ketela yang melimpah tidak hanya 

untuk di konsumsi langsung atau untuk di buat gaplek (ketela kering) tetapi 
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juga bisa dijadikan sebagai tambahan penghasilan dengan mengolahnya 

menjadi tepung tapioka (Suharto, wawancara 18 juli 2014). 

Seiring dengan waktu, tepung tapioka yang di buat oleh masryarakat 

Ngemplak Kidul mulai merambah ke Desa-desa sekitar. Yaitu Desa Sidomukti 

dan Desa Waturoyo. Masyarakat mulai ikut memproduksi tepung tapioka 

tetapi hanya dalam sekala yang lebih kecil (Asmuri, wawancara 28 Juni 2014) 

Pada awal perkembanganya masyarakat Ngemplak Kidul masih 

menggunakan alat yang sederhana dan tradisional. Sehingga hasil produksinya 

hanya sedikit. Seiring dengan ditemukanya peralatan yang lebih efektif dan 

efisien, perkembangan pembuatan tepung tapioka menjadi meningkat dan 

hampir 75% masyarakat Ngemplak Kidul memproduksi tepung tapioka. 

Sekitar tahun 1990, industri tepung tapioka mulai nampak 

perkembanganya yang diawali industri kecil rumah tangga. Perkembangan 

industri tepung tapioka di Ngemplak Kidul didorong oleh ketersedian bahan 

baku yang cukup memadai serta pangsa pasar yang luas. Pada tahun tersebut 

pangsa pasar telah sampai ke luar daerah, seperti Tegal, Tasikmalaya dan 

Lampung. Di daerah sekitar Ngemplak Kidul banyak tanaman ketela yang 

merupakan bahan baku pembuatan tepung tapioka. Selain itu, secara geografis 

dan ekonomis daerah Ngemplak Kidul sangat menguntungkan letaknya yang 

dekat dengan jalur pantura sehingga memudahkan akses untuk penjualanya. 

Saat ini tepung tapioka merupakan salah satu komoditi unggulan 

Kabupaten Pati khususnya Desa Ngemplak Kidul. Sehingga letak geografis 
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dan mata pencaharian penduduk berperan penting terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomi daerah. 

Pada tahun 1998 tepung tapioka yang di produksi oleh masyarakat 

Ngemplak Kidul sempat mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. 

Pasalnya, negara Indonesia sedang mengalami krisis moniter menggangu 

daerah-daerah yang merupakan pasar penyebaran tepung tapioka. Selain itu 

bahan baku juga saemakain berkurang, sehingga mau tidak mau harus 

mendatangkan dari luar daerah. Hal ini mendorong para pengusaha tepung 

tapioka untuk membuat suatu koprasi yang menampung para pengusaha kecil 

di Desa Ngemplak Kidul (Asmuri, wawancara 28 Juni 2014). 

Ngemplak Kidul adalah salah satu desa di Kecamatan Margoyoso. 

Desa ini berada di sebelah utara kota pati sejauh 18km. Disini terdapat makam 

tokoh agama yang berperan penting dalam penyebaran agama islam, makam 

Syeh Ronggo Kusumo dan makam Syeh Bronto Kusumo. Desa ini 

bersebelahan dengan Desa Kajen dan Desa Waturoyo di sebelah utara, Desa 

Sonean di sebelah barat, Desa Sidomukti di sebelah selatan dan Desa 

Sekarjalak di sebelah timur. Di Ngemplak Kidul banyak sekali di jumpai 

sekolah-sekolah berbasis agama dan pondok pesantren, bisa dikatakan juga 

sebagai kota santri. 

Sejarah perkembangan pembuatan tepung tapioka merupakan di Desa 

Ngemplak Kidul Kabupaten Pati adalah termasuk kajian sejarah sosial 

ekonomi. Belum banyak dikerjakan oleh sejarawan Indonesia maka peneliti 
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mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “ Industri Tepung Tapioka dan 

Pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ngemplak Kidul, Margoyoso 

Kabupaten Pati Tahun 1990-2005“.   

Bertolak dari pemikiran diatas yang menjadi dasar peneliti untuk 

mengangkat permasalahan yang ada dibidang sosial ekonomi. Hal tersebut 

terlihat menarik karena tujuan dan berdirinya industri yaitu untuk 

pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Namun tidak menutup 

kemungkinan untuk mempengaruhi keadaan sosial masyarakat. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diketahui beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah munculnya industri tepung tapioka di Desa 

Ngemplak Kidul, Margoyoso, Kabupaten Pati 

2. Bagaimana perkembangan industri tepung tapioka di Desa Ngemplak, 

Kidul, Margoyoso, Kabupaten Pati Tahun 1990-2005 

3. Pengaruh industri tepung taioka terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Ngemplak Kidul, Margoyoso, Kabupaten Pati Tahun 

1990-2005 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitihan yang hendak dicapai sebagai berikut: 

1. Menjelaskan sejarah industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul, 

margoyoso, kabupaten Pati 

2. Menjelaskan perkembangan industri tepung tapioka di Desa ngemplak 

Kidul, margoyoso, kabupaten Pati 1990-2005 

3. Menjelaskan pengaruh industri tepung tapioka terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat Ngemplak Kidul, margoyoso, kabupaten 

Pati 1990-2005 

 

D. Manfaat Penelitihan 

Penelitihan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan secara paraktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah pada 

mahasiswa dan masyarakat umum, mengenai dinamika politik 

perkembangan industri tepung tapioka terhadap kehidupan sosial 

ekonomi  masyarakat desa Ngemplak Kidul, Margoyoso Kabupaten 

Pati 1990-2005 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam 

mengembangkan ilmu akademisi terutama dalam bidang sejarah 
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ekonomi khususnya. Perindustrian, dan diharapkan juga dapat 

dijadikan acuan untuk penelitihan yang lebih lanjut, dalam lingkup 

penelitihan yang lebih luas dan mendalam. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Sebuah penulisan sejarah apabila akan disusun sebagai hasil karya 

sejarah, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup yang akan 

diteliti. Demikian dikehendaki agar pembahasan terkait penelitiannya tidak 

terlalu meluas dan hasilnya lebih akurat, maka dari itu ditentukan batasan 

lingkup temporal dan spasialnya.  

Ruang Temporal digunakan untuk membatasi waktu dalam penulisan 

penelitian, sehingga ada batas waktu yang tegas. Dalam penulisan ini dibatasi 

tahun 1990 sampai tahun 2005. Tahun 1990 dijadikan pijakan awal dari 

penelitihan ini sebab pada tahun ini mulai berkembangnya industri rumahan 

yang mengelola pembuatan tepung tapioka yang kemudian menjadikan 

komonditi utama pendapatan desa. Sementara tahun 2005 diambil sebagai 

batasan penelitian karena pada tahun sebelumnya, 1998 terjadi krisis ekonomi 

yang melanda Indonesia. Secara langsung hal ini berdampak pada pengusaha 

home industri tepung tapioka di desa Ngemplak Kidul. Para pengusaha 

mengalami penurunan yang signifikan. Demikian hal tersebut juga 

berdampak pada kondisi kehidupan  sosial ekonomi masyarakat desa 

Ngemplak kidul yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh pembuat 

tepung tapioka. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan referensi yaitu referensi 

tertulis dalam bentuk buku. Pada penelitian yang berjudul “ industri tepung 

tapioka dan pengaruh sosial ekonomi  masyarakat di Desa Ngemplak Kidul, 

Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati 1990-2005. 

Industri menurut ensiklopedia Indonesia adalah bagian dari proses 

produksi yang tidak secara langsung atau mendapatkan barang- barang atau 

bahan dasar secara kimiawi sehingga menjadikan lebih berharga untuk dipakai 

manusia. Memberikan batasan yang jelas pada industri, selain dibedakan 

pengubahan dan pengolahan bahan, juga diperhitungkan suatu kriteria lain : 

kompleksitas dari peralatan yang dipakai perusahaan yang mengmabil bahan 

dasar dari alam, kemudian langsung mengolahnya melalui peralatan mekanis 

yang komplek (Ensiklopedia Indonesia, 1998: 121). 

Industrialisasi menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat 

modern dan merupakan moto penggerak yang memberikan dasar bagi 

peningkatan kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia, terutama negara- negara 

maju. Bagi negara- negara berkembang, industri sangat esensial untuk 

memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang terus meningkat. Banyak kebutuhan umat manusia hanya dapat dipenuhi 

oleh barang dan jasa yang disediakan dari sektor industri (Kristanto, 2004 : 

155).  
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Konsep industrialisasi berawal dari revolusi industri pertama pada 

pertengahan abad ke – 18 di inggris, yang ditandai dengan penemuan metode 

baru untuk pemintalan, dan penenunan kapas yang menciptakan spesialisasi 

dalam produksi serta peningkatan produktivitas dari faktor produksi yang 

digunakan. Setelah itu inovasi dan penemuan baru dalam pengolahan besi dan 

mesin uap, yang mendorong inovasi dalam pembuatan antara lain ; besi baja, 

kereta api dan kapal tenaga uap. Setelah itu, kemudian menyusul revolusi 

industri ke2 pada akhir abad ke 18 awal abad ke 19 dengan berbagai 

perkembangan teknologi dan inovasi. Setelah perang dunia 2 muncul berbagai 

teknologi baru seperti sistem produksi massal dengan menggunakan jalur 

assembling, tenaga listrik, kendaraan bermotor, penemuan berbagai barang 

sintetis dan revolusi teknologi telekomunikasi, elektronik bio, komputer dan 

penggunaan robot (tambunan, 2003 : 248). Arti penting dari buku ini dalam 

penelitian adalah membahas tentang konsep industrialisasi pada abad ke -18 

dengan metode baru. 

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang baru masuk pada 

tahap awal industialisasi sejak pertengahan tahun 1980an peran sektor industri 

dalam pendapatan domestik bruto indonesia telah meningkat dan akhirnya 

melampaui sektor pertanian.  

Di indonesia, tanaman singkong (ketela pohon) tidak hanya dijadikan 

sebagai makanan pokok tetapi juga bahan baku industri yang merupakan 

bahan baku pembuatan tepung tapioka. Pertanian singkong (ketela pohon) 
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semakin besar berkaitan dengan industri kecil, menengah maupun industri 

besar.    

Perkembangan industri di Indonesia dilakukan sesuai dengan 

perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 

hakekatnya Industrialisasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang 

didasarkan pada mekanisme kerja untuk memperoleh kemakmuran secara 

tepat dan merata secara sistematis dan produktif. 

Industri di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kriteria 

berdasarkan penyelenggaraannya:  

1. Industri rakyat atau industri kecil, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

Proses produksi menggunakan tenaga manusia, menggunakan alat – alat 

dan teknik sederhana, produksi dilakukan di rumah dan upah tenaga kerja 

murah. 

2. Industri besar, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: modal yang digunakan 

besar, biya berasal dari pemerintah, swasta, nasional atau modal asing, 

menggunakan alat modern (mesin) dalam produksinya, tenaga kerja yang 

digunakan tenaga kerja terdidik (Soegiyanto, 1989 : 30). Arti penting dari 

buku ini dalam penelitian adalah membahas tentang industri di indonesia 

yang digolongkan berdasarkan penyelenggarannya. 

Setelah melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa industri di 

Indonesia ada dua kelompok menurut kriteria, yaitu industri besar dan kecil. 

Sedangkan menurut tenaga kerja digolongkan menjadi empat : 
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1. I

ndustri besar yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 

orang. 

2. I

ndustri sedang yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai 99 

orang. 

3. I

ndustri kecil yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai 19 

orang. 

4. I

ndustri rumah tangga yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja 1   

sampai 4 orang.  

Adapun jenis tenaga kerja digolongka menjadi tiga yaitu : 

1. T

enaga kerja terdidik (skilled labour) yaitu tenaga kerja yang 

memiliki pendidikan khusus. 

2. T

enaga kerja terlatih (trained labour) yaitu tenaga kerja yang 

memerlukan latihan dan pengalaman terlebih dahulu. 

3. T

enaga kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih (untrained 

labour and unskilled labour) yaitu tenaga kerja yang tidak 
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memerlukan pendidikan khusus maupun latihan terlebih 

dahulu  

Menurut modalnya industri terbagi atas industri bermodal kecil, 

industri bermodal sedang dan industri bermodal besar. Sedangkan menurut 

lokasinya, ada industri yang berorientasi pada pertanian (agro industri), 

industri pertambangan dan sebagainya. Dari berbagai pengolahan industri 

pada umumnya kita lebih memakai pembagian atas tenaga kerja. Dengan 

demikian industri tepung tapioka, sebagai industri pembuatan bahan dasar 

makanan pada umumnya masih merupakan industri yang mencakup tiga jenis 

industri, industri bermodal besar, industri bermodal sedang dan industri 

bermodal kecil, tergantung modal produksi. 

Setelah melihat uraian diatas, industri tepung tapioka di Desa 

Ngemplak Kidul merupakan industri kecil, industri yang jumlah pegawainya 

5-19 orang. Industri ini masih memiliki sistem kekeluargaan dan modal 

berawal dari pribadi atau kekeluargaan. 

Usaha kecil dan rumah tangga terdapat di semua sektor ekonomi telah 

memberikan lapangan pekerjaan tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan 

maupun keahlian khusus. Usaha kecil sudah lama berkembang di Indonesia, 

terutama usaha kecil rumah tangga yang erat hubungannya dengan kesenian 

setempat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh luar semakin banyak masuk 

ke Indonesia baik dalam bidang pertanian maupun kegiatan lain, namun tidak 

semua masyarakat dapat menjangkau barang- barang modern tersebut. Hal itu 
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mempengaruhi masyarakat untuk melakukan swasembada untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri terutama di daerah pedesaaan (Siahaan, 1996 : 208). 

Desa Ngemplak Kidul merupakan salah satu desa yang sebagian besar 

masyarakatnya memproduksi tepung tapioka. Dengan cara yang masih 

sederhana masyarakat desa Ngemplak kidul memproduksi tepung tapioka 

dengan kualitas yang tinggi. Dengan adanya kenaikan pada harga bahan baku 

tahun 1998, maka sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi desa 

Ngemplak Kidul. 

Kendala yang dihadapi bagi perkembangan industri kecil yang sangat 

mendasar adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia. Kendala – kendala 

lain yang lebih spesifik, yaitu :  

1. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan sumber 

permodalan. 

2. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen. 

3. Keterbatasan dalam memanfaatkan dan penguasaan teknologi. 

4. Iklim usaha yang kurang mendukung karena masih adanya persaingan 

tidak sehat. 

5. Pembinaan yang masih kurang terpadu dari pemerintah kabupaten. 

Perkembangan produksi tepung tapioka sangat berpengaruh pada 

kehidupan masyarakat Desa Ngemplak Kidul. Berkembangnya  kehidupan 

sosial pengrajin tepung tapioka, berpengaruh juga terhadap pendapatan 

daerah dan membantu mengatasi masalah pengangguran. Hal ini dikarenakan 
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adanya penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di dalam produksi tepung 

taioka. Dampak negatif dari berkembangnya  industri tepung tapioka yaitu 

berkurangya tenaga buruh tani. 

Dari segi perspektif sejarah, nampaknya perkembangan sektor industri 

pembuatan bahan dasar makanan yang cenderung tradisional atau khas daerah 

belum banyak berkembang, meskipun sudah memasuki kehidupan ekonomi 

terbuka dan uang. Seperti yang terjadi di daerah Ngemplak Kidul ini, dengan 

berkesinambungan dalam produksi tepung tapioka, kesejahteraan masyarakat 

telah meningkat, pendapatan daerah bertambah, dan juga membantu dalam 

mengurangi pengangguran yang cukup besar, karena lebih cenderung bekerja 

di industri tepung tapioka 

Dari uraian diatas, kiranya dapat dijadikan gambaran global tentang 

permasalahan yang akan dikaji karena tinjauan pustaka merupakan kajian 

terhadap buku- buku, artikel- artikel, yang berisi konsep dan teori serta 

pendapat yang mendukung pada penulisan ini, sehingga berguna sebagai 

arahan dan bimbingan dalam penulisan ilmiah 

 

G. Metode Penelitian 

Pada dasarnya sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai cara 

untuk pendekatan pada obyek yang akan diteliti. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa 
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lampau (Gottschalk, 1975:32). Adapun langkah- langkah yang ditempuh 

peneliti sebagai berikut: 

1. Heuristik  

Heuristik Merupakan usaha untuk mencari dan menghimpun jejak masa 

lampau yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu penulis melakukan 

wawancara dan studi pustaka. Jenis sumber yang digunakan dalam 

pengumpulan data ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi 

dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, 

atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang 

hadir pada peristiwa yang diceritakannya (Gosttchalk, 1975:35). 

Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber bukan tertulis, yaitu wawancara langsung dengan pengusaha 

Tepung Tapioka dan orang yang mengetahui langsung mengenai 

perkembangan Tepung Tapioka. Adapun dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara lisan. (1) Suroso (43) beliau adalah salah satu 

distributor tepung tapioka yang ada di Desa Ngemplak Kidul, (2) 

Asmuri (50) selaku pengusaha tepung tapioka yang sudah memulai 

usahanya sejak tahun 70-an. (3) Fatoni (58) selaku tokoh masyarakat 

Desa Ngemplak Kidul. (4) Maryati (44) selaku buruh pabrik tepung 

tapioka, Suharto (69) selaku warga Desa Ngemplak Kidul yang 

merupakan salah satu tokoh penting di masyarakat, (5) Karjo (45) 
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pengusaha tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul, (6) Muklis (39)  

buruh pabrik tepung tapioka, (7) Hasim (52) selaku tengkulak tepung 

tapioka di Desa Ngemplak Kidul, (8) Hudi (45) selaku buruh pabrik 

tepung tapioka. 

 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun 

yang bukan merupakan saksi pandangan- mata, yakni dari seseorang 

tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya (Gosttchalk, 1975: 35). 

Sumber- sumber yang digunakan oleh penulis diperoleh dari beberapa 

literatur buku, buku yang pertama adalah buku karya Tulus Tambunan 

Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting , buku ini 

bercerita tentang pasang surutnya perekonomian yang ada di 

Indonesia. Buku yang kedua Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan 

Kecil tulisan Marbun, di buku ini dibahas tentang strategi-strategi 

perusahaan kecil dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin 

meluas. Buku yang ketiga adalah Transformasi pertanian, 

Industrialisasi dan Kesempatan Kerja tulisan M Dawan Raharjo, 

dalam bukunya ditulisakan tentang dampak-dampak sosial ekonomi 

bagi masyarakat dalam pertumbuhan industrialisasi, buku ini dapat 

dijadikan acuan bagi penulis. Buku yang keempat Sosiologi Pedesaan 

karya Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, Buku ini memperkenalkan 

suatu konsepsi nilai sosial budaya atau pola kebudayaan yang 
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dijadikan pedoman bertindak oleh masyarakat pedesaan. Buku lain 

yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati Tahun 2005. 

Selain itu juga penulis menggunakan media sosial yang memuat 

informasi mengenai Tepung Tapioka Ngemplak kidul, baik sejarah 

tepung tapioka maupun hal lain yang memberikan keterangan dan 

gambaran tentang tepung tapioka Ngemplak kidul. 

Dalam pengumpulan data ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu : 

a. Observasi  

Dilakukan untuk mengamati secara langsung obyek penelitian 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai obyek yang diteliti. 

Dalam hal ini penulis mengunjungi langsung ke obyek yang diteliti, yaitu 

melihat secara langsung proses produksi tepung tapioka. Penulis 

mendatangi langsung industri tepung tapioka rumahan yang ada di Desa 

Ngemplak kidul, Kecamatan Margoyoso , Kabupaten Pati. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah usaha mengumpulkan keterangan dan informasi 

tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Wawancara 

dilakukan terhadap masyarakat Desa Ngemplak Kidul, pengusaha tepung 

tapioka, distributor tepung tapioka dan buruh pabrik tepung tapioka di 

Desa Ngemplak Kidul Secara langsung terhadap informan, agar yang akan 

diwawancarai mau menjawab dengan lancar pertanyaan- pertanyaan yang 
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diajukan maka harus dikembangkan suasana yang harmonis dan 

kekeluargaan. 

Adapun pelaksanaan dari wawancara ini menggunakan teknik 

wawancara bebas terpimpin yang dimaksud disini adalah bentuk 

pertanyaan yang diajukan kepada informan bersifat terbuka dan terarah. 

Alasannya digunakannya teknik wawancara bebas terpimpin adalah untuk 

memberi kesempatan seluas- luasnya kepada responden untuk menanggapi 

masalah yang diajukan, sehingga peneliti dapat menghimpun data yang 

sebanyak- banyaknya. Peneliti juga dapat mengarahkan dan memancing 

keterangan yang sesuai dengan keperluan. 

Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui sejarah tepung tapioka 

Ngemplak Kidul, perkembangan peran produksi tepung tapioka dan untuk 

mendapatkan informasi tentang kondisi pengusaha tepung tapioka pada saat 

krisis moneter. Langkah – langkah yang ditempuh penulis dalam 

mengadakan wawancara adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan informan yang akan diwawancarai. 

2. Membuat instrument pertanyaan. 

3. Mengunjungi rumah informan. 

4. Melaksanakan wawancara dengan para informan. 

 

c. Studi pustaka 
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Studi pustaka adalah suatu kegiatan membaca, mencari dan 

menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Sumber- sumber tertulis yang digunakan oleh penulis adalah buku yang 

berkaitan dengan permasalahan, majalah dan surat kabar. Metode 

kepustakaan dilakukan untuk mencari sumber yang berkaitan dan 

berhubungan dengan penelitian penulis. Penulis mendapatkan sumber- 

sumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pati. Dinas pertanian 

Pati dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan. 

d. Studi Dokumen 

Bagian studi dokumen ini, penulis berhasil mendapatkan dokumen-

dokumen, foto, pamflet dan informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Pati, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati, Kecamatan 

Margoyoso. Penulis mendapatkan data dan informasi tentang sejarah tepung 

tapioka di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati.  

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas 

dan kredibilitas sumber. Adapun caranya, yaitu dengan melakukan kritik. 

Kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggung 

jawabkan dan agar terhindar dari fantasi dan manipulasi. Sumber harus 

diverifikasi atau diuji kebenarannya dan diuji ketepatannya. Kritik sumber 

akan menghasilkan sumber sejarah yang dapat dipercaya (credible), 

penguatan saksi mata (eyewitness), benar (truth), tidak dipalsukan 
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(unfabricated), handal (reliable) (Pranoto, 2010: 36). Kritik sumber dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Kritik ekstern 

Kritik ekstern adalah usaha untuk mendapatkan otentisitas sumber 

dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik 

ekstern dalam wawancara diperoleh dengan melakukan pembuktian 

apakah informan yang penulis wawancarai benar- benar pelaku industri 

tepung tapioka atau tidak. Penulis mencari informasi lewat pegawai 

Kecamatan Margoyoso dan para pegawai di Balai Desa Ngemplak kidul 

mengenai sosok yang pantas untuk diwawancarai terkait penelitian 

penulis. Penulis kemudian menafsirkan apakah informan yang 

disarankan para pegawai instansi dapat memberikan keterangan tentang 

pertanyaan yang akan penulis ajukan atau tidak. Kemudian kritik 

ekstern terhadap sumber tertulis penulis lakukan dengan cara 

menganalisa sumber tersebut dari keterhubungannya dengan 

perkembangan industri tepung tapioka (Pranoto, 2010: 36). Penulis 

membandingkan antara buku dengan sumber yang diperoleh. Segala hal 

yang penulis dapatkan tidak penulis gunakan secara langsung. 

b. Kritik intern 

Kritik intern adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas 

sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, 

dikecohkan dan lain- lain. Kritik intern ditujukan untuk memahami isi 
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teks (Pranoto, 2010: 37). Kritik intern yang dilakukan penulis adalah 

dengan hasil wawancara penulis lakukan dengan cara membandingkan 

antara keterangan informan satu dengan keterangan informan lainnya. 

Penulis kemudian mengambil kesimpulan dari setiap keterangan yang 

dijelaskan para informan. Hasil kritik intern dalam wawancara penulis 

menemukan bahwa keterangan yang disampaikan para informan 

relevan dengan masalah yang dikaji penulis. 

c. Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahap mengumpulkan fakta yang sejenis 

dan sama untuk menghasilkan cerita sejarah. Interpretasi bersifat sangat 

subjektif yaitu tergantung siapa yang melakukannya. Perbedaan 

interpretasi terjadi karena perbedaan latar belakang, pengaruh, motivasi, 

pola pikir dan lain-lain (Pranoto, 2010: 55). Interpretasi merupakan 

proses mengkait- kaitkan fakta yang penulis peroleh untuk 

dikumpulkan menjadi satu untuk ditulis menjadi rangkaian cerita secara 

kronologis. Data- data yang penulis dapatkan dari lapangan tidak 

semuanya dimasukkan dalam pembahasan permasalahan. Penulis 

memilah-milah data mana yang penulis masukan dan data mana yang 

sekiranya tidak perlu penulis gunakan. 

d. Historiografi 

Dalam hal ini penulis berusaha menyajikan hasil penelitian dalam 

sebuah cerita sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan 
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tahap akhir dari metode sejarah. Apabila fakta- fakta sejarah selesai 

diinterpretasikan maka langkah selanjutnya yaitu menulis menjadi 

rangkaian cerita yang selaras. Proses penyajian hasil penelitian 

mengenai produksi tepung tapioka dan pengaruhnya terhadap sosial 

ekonomi masyarakat Desa Ngemplak Kidul disusun secara sistematis 

dan kronologis menjadi kisah atau penyajian yang berarti. 
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BAB II 

    GAMBARAN UMUM 

 

A. Keadaan Geografis Kecamatan Margoyoso 

Kecamatan Margoyoso termasuk wilayah kabupaten daerah tingkat II 

Kabupaten Pati belahan utara. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten Pati 

lebih kurang dari 20 Km. Kecamatan Margoyoso merupakan kecamatan yang 

cukup ramai dan dengan keadaan jalan yang sudah beraspal. Margoyoso 

terdiri dari 22 Desa. 

Secara geografis daerah kecamatan Margoyoso berbatasan dengan 

daerah sekitar yaitu : 

Sebelah Utara  : Kecamatan Tayu 

Sebelah Timur  : Laut Jawa 

Sebelah Selatan : Kecamatan Trangkil 

Sebelah Barat  : Kecamatan GunungWungkal 

Kecamatan Margoyoso secara geografis terletak terletak pada posisi 

110°,15’ -111°,15’ BT dan 6°,25’ -7°,00’ LS, memiliki luas 55,22 Km” 

dengan ketinggian antara 3-57 m diatas permukaan laut (dpl), bersuhu 

antara 24-33 °C. Pembagian Desa menurut luas wilayahnya dapat dilihat 

pada tabel 1. 
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Tabel 1. Pembagian Desa Menurut Luas Wilayahnya Tahun 2005 

Nama Desa 
 

Luas wilayah (Ha) 

Tegalarum 
363.175 

Soneyan 
764.626 

Tanjungrejo 
354.544 

Sidomukti 
375.344 

Pohijo 
206.733 

Kertomulyo 
317.713 

Langgengharjo 
219.898 

Pangkalan 
334.084 

Bulumanis Kidul 
441.285 

Bulumanis Lor 
174.057 

Sekarjalak 
43.295 

Kajen 
64.660 

Ngemplak Kidul 
241.379 

Purworejo 
275.209 

Purwodadi 
178.290 

Ngemplak Lor 255.961 

Waturoyo 289.011 

Cebolek Kidul 148.974 

Tunjungrejo 310.553 

Margoyoso 226.466 
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Margotuhu Kidul 180.925 

Semerak 228.131 

Jumlah  5.996.558 

 

(Sumber : statistik kecamatan Margoyoso 2005)  

 

Kecamatan Margoyoso sejak awal pertumbuhanya  memiliki potensi 

yang besar dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Hal ini didukung 

oleh letaknya yang strategis sebagai jalur yang dekat dengan jalur pantura. 

Selain itu, kecamatan Margoyoso dikelilingi oleh desa-desa yang potensial 

sebagai produsen dibidang industri. Dengan letaknya yang sangat strategis, 

maka kecamatan Margoyoso berpotensi di bidang perdagangan dan 

perindustrian. Keberadaan industri tepung tapioka menjadi tonggak 

perekonomian yang sangat menjanjikan bagi pengusaha dan pedagang. 

Aktivitas perdagangan dan jasa komersil yang terbentuk didalamnya menjadi 

daya tarik tersendiri untuk kecamatan Margoyoso. Kecamatan Margoyoso 

unik untuk dikaji sebab Kecamatan ini telah tumbuh menjadi kota 

perdagangan dan perindustrian yang cukup ramai di Kabupaten Pati. 

Potret perkembangan industri tepung tapioka menjadi sorotan dari 

berbagai persoalan. Dari tahun ke tahun industri tepung tapioka di di 

kecamatan Margoyoso semakin dikenal. Lebih – lebih memasuki tahun 1990-

an. Memang, saat itu ada yang mengatakan, tepung tapioka adalah kecamatan 
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Margoyoso. Artinya masyarakat, khususnya kabupaten Pati, kalau ditanyai 

tentang tepung tapioka pasti akan menjawab kecamatan Margoyoso. Karena 

daerah ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh kecamtan-kecamatan 

lain di Kabupaten Pati. 

1. Keadaan Penduduk 

Penduduk adalah orang-orang yang menempati wilayah tertentu, 

terkait oleh aturan-aturan yang harus ditaati dan berinteraksi satu sama lain 

Secara terus menerus. Seiring dengan pesatnya pembangunan berpengaruh 

pada jumlah penduduk kecamatan Margoyoso. 

Jumlah penduduk kecamatan Margoyoso pada tahun 1990 sebayak 

62.794 jiwa dengan perincian jenis kelamin 32.769 jiwa laki-laki dan 30.025 

jiwa perempuan (sumber kecamatan Margoyoso dalam angka. 1990 ). Pada 

tahun 1998 penduduk kecamatan Margoyoso mengalami peningkatan menjadi 

65.149 jiwa dengan perincian 33254  laki-laki dan 31895 jiwa perempuan 

(sumber kecamatan Margoyoso dalam angka. 1998 ). Angka ini semakin 

meningkat tiap tahunya, dapat dilihat dari data tahun 2001 sebanyak 66.105 

jiwa dengan perincian jenis kelamin 34.077 jiwa laki-laki dan 32.628 jiwa 

perempuan (sumber kecamatan Margoyoso Sampai tahun 2001). Ditinjau dari 

komposisi penduduk jenis, kelamin wanita di kecamatan Margoyoso pada 

tahun 1998 hingga 2001 cukup besar, apabila dibandingkan dengan jumlah 

penduduk laki-laki. Keadaan penduduk kecamatan Margoyoso pada tahun 

1998-2005 dapat dilihat dalam tabel 2.   
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Tabel 2.Keadaan penduduk Kecamatan Margoyoso menurut jenis 

kelamin tahun 1990-2005  

      Tahun                            Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1990 32.769 30.025 62.794 

1998 33.254 31.895 65.149 

2001 34.077 32.628 66.105 

2003 34.349 32.645 66.927 

2005 34.349 33.525 67.874 

 

(Sumber : statistik kecamatan Margoyoso 1990-2005) 

2. Tingkat Pendidikan 

Dalam bidang pendidikan, masyarakat kecamatan Margoyoso 

memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, masyarakat Margoyoso ada 

yang menempuh pendidikan umum dan ada yang menempuh pendidikan 

khusus. Pendidikan umum terdiri dari SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, 

sedangkan pendidikan khusus terdiri dari Madrasah Ibtidaiah (MI), Madrasah 

Sanawiyyah (MTS), Madrasah Aliyyah (MA) dan keagamaan seperti TPA. 

Untuk melihat jenis pendidikan masyarakat kecamatan Margoyoso dapat 

dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Penduduk Kecamatan Margoyoso menurut tingkat pendidikan 

tahun 2000 

No Jenis pendidikan Jumlah 

1 Tidak  sekolah _ 

2 Tidak tamat SD _ 

3 Tamat SD 14.300 

4 SLTP 1.600 

5 SLTP kejuruan 510 

6 SLTA 1969 

7 SLTA kejuruan 831 

8 Akademi 151 

9 Tidak lulus Perguruan 

Tinggi 

470 

10 Sarjana  21 

 Jumlah 19.852 

 

(sumber : BPS Kabupaten Pati) 

 

Sarana pendidikan yang ada di kecamatan Margoyoso terdiri dari 116 

gedung sekolah, Taman Kanak-kanak (TK) 29 unit, 22 gedung Madrasah 

Ibtidaiah, sekolah dasar swasta umum ada 33 unit, 3 SLTP, 17 gedung 

Madrasah Tsanawiah (MTS), 4 gedung SLTA dan 8 Madrasah Aliyyah (MA) 

(sumber : monografi kecamatan Margoyoso). 
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Untuk pendidikan islam bagi anak-anak maka didirikan TPA oleh 

remaja masjid kecamatan Margoyoso. Kegiatan ini diselenggarakan setiap 

hari sabtu – rabu jam 03.30 sampai 05.00 WIB. 

 

B. Keadaan Geografis Desa Ngemplak Kidul 

Desa Ngemplak Kidul adalah salah satu desa yang berada di 

kecamatan Margoyoso. Letak desa  Ngemplak Kidul sangat strategis karena 

berada di jalur utama menuju pusat kota Pati. Dengan letak wilayah yang 

sangat strategis membuat desa Ngemplak Kidul menjadi cukup ramai. 

Struktur jalan di desa Ngemplak Kidul sudah cukup baik dan merata, hal ini 

dikarenakan desa Ngemplak Kidul merupakan salah satu tujuan wisata religi 

yang ada di kabupaten Pati. Desa Ngemplak Kidul dapat di capai dengan 

waktu tempuh sekitar 20 menit dari pusat kota Pati, dengan menggunakan 

transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Desa Ngemplak Kidul 

beriklim tropis dengan cuaca yang sangat panas. 

Secara geografis desa Ngemplak Kidul  berbatasan dengan 

Sebelah Timur  : Desa Sekarjalak 

Sebelah Selatan : Desa Sidomukti 

Sebelah Barat  : Desa Soneyan 

Sebelah Utara  : Desa Kajen 
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Jarak tempuh dari pusat kabupaten Pati ke desa Ngemplak Kidul 20 

Km dengan waktu tempuh 20 menit. Sedangkan dari kecamatan ke desa 

Ngemplak Kidul dapat dicapai 5 menit dengan berbagai alat transportasi : 

sepeda, sepeda motor, mobil pribadi maupun angkutan umum. Banyaknya 

angkutan yang dapat digunakan untuk menjangkau desa Ngemplak Kidul ini 

menjadikan mobilitas penduduk berjalan lancar. Keadaan ini ditunjang pula 

dengan jalur yang memadai dan aman. 

Sektor rill yang dikembangkan di Desa Ngemplak Kidul adalah sektor 

industri kecil, perdagangan dan jasa. Struktur tanah yang berada di daerah 

dataran rendah menyebabkan desa Ngemplak kidul kurang cocok untuk 

daerah bercocok tanam. Keadaan ini menjadikan masyarakat desa Ngemplak 

Kidul memilih mata pencaharian dalam bidang industri, yaitu sebagai buruh 

dan pedagang. 

Desa Ngemplak Kidul memiliki 4 RW, dan 22 RT. Dari semua daerah 

tersebut yang berada di desa Ngemplak Kidul, hampir semua mempunyai 

industri yang memprokdusi tepung tapioka, mulai dari home industri sampai 

pabrik besar. 

  

C. Keadaan Demografis Desa Ngemplak Kidul 

Perencanaan pembangunan suatu wilayah, baik lokal maupun 

nasional, serta keadaan penduduk yang bersangkutan masih perlu 
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diperhatikan. Hal ini disebabkan karena tujuan akhir pembangunan adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di wilayah itu. 

Data kependudukan memegang peranan penting bagi perencanaan 

pembangunan. Lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia 

semakin mempermudah dan mempercepat rencana pembangunan. Kajian 

demografi diperlukan untuk dapat memahami keadaan penduduk di suatu 

daerah. Demografi mempelajari struktur dan proses penduduk ini mengalami 

perubahan, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu 

: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk. Ketiga 

faktor inilah yang mempengaruhi demografi penduduk di suatu tempat 

(Mantra, 2003: 1-3). 

Jumlah penduduk desa Ngemplak Kidul mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk dipengaruhi oleh 

faktor fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Faktor fertilitas adalah faktor yang 

mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk dilihat dari jumlah kelahiran 

pertahun. Faktor mortalitas adalah faktor yang mempengaruhi angka 

pertumbuhan penduduk dilihat dari jumlah kematian. Faktor migrasi adalah 

faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk di suatu daerah dilihat 

dari angka perpindahan penduduk penduduk, baik penduduk yang masuk 

maupun yang keluar (Bintarto, 1984: 33).  
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Tabel 4. Banyaknya jumlah Kepala Keluarga di Desa Ngemplak Kidul 

Tahun Jumlah Kepala Keluarga 

1990 1676 

1994 1756 

1997 1825 

2000 1904 

2003 1957 

2005 2102 

 

(Sumber : Statistik Desa Ngemplak Kidul 1990-2005) 

Seiring dengan jumlah penduduk desa Ngemplak Kidul yang terus 

bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah penduduk desa 

Ngemplak Kidul yaitu 7.758 jiwa terdiri dari 3.816 jiwa laki – laki dan 3.942  

jiwa perempuan. Keadaan penduduk.  

Tabel 5. Desa Ngemplak Kidul menurut jenis kelamin tahun 2005 

     Tahun                             Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

      2005 3.816 3.942 7.758 

 

(sumber : Statistik Desa Ngemplak Kidul 2005) 
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D. Kondisi Ekonomi Desa Ngemplak Kidul 

Perekonomian masyarakat desa Ngemplak Kidul didukung oleh sektor 

perindustrian dan sebagian lagi di bidang perdagangan, pertanian dan jasa. 

Masyarakat Ngemplak Kidul sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

pengrajin industri dan sebagian besar lainya bekerja sebagai petani, buruh 

tani, buruh industri, buruh bangunan, pedangang dan lainya. 

Tabel 6. Desa Ngemplak Kidul menurut jenis mata pencaharian tahun 

2005 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 981 

2 Dokter  3 

3 Buruh Industri 4578 

4 Pegawai Negeri Sipil 27 

5 Pedagang 12 

6 Pengrajin  7 

7 Buruh Swasta 269 

8 Peternak  5 

 

(sumber :statistik Desa Ngemplak Kidul tahun 2005) 

 

Sebagian besar masyarakat Ngemplak Kidul bermata pencaharian 

sebagai buruh industri atau karyawan 4578, mereka bekerja di pabrik-pabrik 
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industri milik orang lain dengan sistem upah atau sistem borongan. Hal ini 

didorong karena keadaan desa yang memiliki iklim yang sangat panas dan air 

yang sangat melimpah, cocok untuk membuka industri tepung tapioka. 

banyaknya industri-industri kecil yang ada di desa Ngemplak Kidul juga 

sangat berpengaruh.  

Masyarakat Desa Ngemplak Kidul yang bekerja sebagai swasta, 

membuka industri-industri kecil sampai industri besar berjumlah 315, hal ini 

semakin berkembang dari tahun 1990-2005, mereka membuat tepung tapioka. 

Masyarakat desa Ngemplak Kidul mempunyai pandangan hidup tidak harus 

menjadi pegawai negeri, karena sebagian penduduk bekerja di sektor swasta, 

antara lain pekerja pabrik, pedagang, pelayan toko dan lainya.  Penduduk 

Ngemplak Kidul juga ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang 

berjumlah 27 orang.  

Perbedaan pendapat serta mata pencaharian masyarakat Ngemplak 

Kidul melupakan produksi tepung tapioka. Tepung tapioka merupakan produk 

unggulan bagi desa Ngemplak Kidul dan identitas daerah mereka. Secara 

ekonomis letak desa Ngemplak Kidul sangat strategis karena dilewati jalan 

yang menghubungkan kecamatan dan pusat keramaian. 

Perekonomian masyarakat desa Ngemplak Kidul bisa dikatakan maju, 

hal ini dipengaruhi oleh tanah atau lahan yang ada di desa Ngemplak Kidul 

itu sendiri. Dilihat dari wilayahnya desa Ngemplak Kidul mempunyai luas 
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241,379 ha, ( statistik desa Ngemplak Kidul : 2002). Luas wilayah menurut 

penggunaan lahan 2002 sebagai berikut : 

Tabel 7. Desa Ngemplak Kidul menurut penggunaan lahan tahun 

2002 

No Jenis Penggunaan Lahan Luas / Hektar 

1 Sawah Irigasi Sederhana 33 hektar 

2 Bangunan dan Halaman 120,632 hektar 

3 Tegal / Kebun 66,177 hektar 

4 Lain – lainya  21,55 hektar 

 

(sumber : Monografi Desa Ngemplak Kidul tahun 2002) 

 

Lahan pertanian yang bukan milik negara, kebanyakan milik pribadi. 

Pada awalnya masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk tanaman 

palawija, akan tetapi hasil yang didapatkan tidak menutup biaya yang 

dikeluarkan. Hal ini, yang menyebabkan masyarakat desa Ngemplak Kidul 

beralih profesi dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Sektor pertanian 

hanya untuk menunjang bahan baku untuk sektor industri. 

Dalam bidang peternakan masyarakat desa Ngemplak Kidul cukup 

maju. Hal ini didukung dengan banyaknya sumber pangan yang ada di daerah 

ini. Hal juga ini dibuktikan dengan adanya pembedaan ternak berdasarkan 

skalanya, yaitu : 
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1. Ternak skala besar : sapi dan kerbau 

2. Ternak skala kecil : kambing dan domba 

3. Ternak unggas : ayam, itik dan unggas 

Dalam bidang industri, masyarakat desa Ngemplak Kidul menekuni 

industri pembuatan tepung tapioka yang terbuat dari ketela (singkong). 

Industri ini sudah turun temurun dari tahun 1960-an, dan sekarang sudah 

menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat Ngemplak Kidul. Hal ini 

disebabkan karena industri tepung tapioka lebih menguntungkan dan 

menghasilkan dibandingkan dengan menjadi petani. Selain itu pekerjaan 

disektor industri lebih ringan dibandingka sektor pertanian dan penghasilan 

lebih banyak dibandingkan setor pertanian. 

Dalam bidang perdagangan, kehidupan masayarakat desa Ngemplak 

Kidul ditompang dengan adanya pasar Bulumanis yang berfungsi sebagai 

pusat perbelanjaan dan penjualan hasil bumi. Selain itu desa Ngemplak Kidul 

juga merupakan tujuan para wisatawan yang akan melakukan wisata religi ke 

makam Kyai Ronggo Kusumo dan Kyai Muttamakin. Hal ini menjadikan 

sebagian masyarakat Ngemplak Kidul menjadi pedagang. Selain itu desa 

Ngemplak Kidul juga merupakan desa yang ramai, sehingga menjadi tujuan 

masyarakat sekitar, berbeda dengan desa-desa yang ada disekitar Ngemplak 

Kidul yang cenderung sepi. 

Sarana transportasi dan komunikasi berpengaruh terhadap 

perkembangan masyarakat. Transportasi merupakan sarana penunjang bagi 
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penduduk untuk menunjang mobilitas. Sedangkan, komunikasi dapat 

mempercepat datanganya informasi. 

Sarana prasarana di desa Ngemplak Kidul cukup baik untuk mlayani 

berbagai kebutuhan yang diperlukan bagi penduduknya dan selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan adanya jalan utama 

yang menghubungkan antara Kabupaten Jepara dan Kota Pati yang selalu 

ramai setiap harinya. 

 

E. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Ngemplak Kidul 

Masyarakat desa Ngemplak Kidul merupakan masyarakat asli dari 

suku jawa dan sebagian lagi adalah pendatang. Hubungan sehari-hari terjalin 

dengan akrab antar penduduk. Setiap permasalahan yang ada selalu di 

musyawarahkan untuk mencapai mufakat dan di hindari terjadi perpecahan. 

Hubungan kekerabatan juga berlangsung baik.  Hal ini dibuktikan, jika ada 

salah satu warga yang mempunyai hajat maka yang lain akan datang untuk 

membantu. Begitu pula jika ada salah satu warga yang meninggal, maka 

warga yang lain akan datang untuk membantu dan ikut berbela sungkawa. 

Semakin bertambah tahun dan semakin berkembangnya teknologi membuat 

masyarakat desa Ngemplak Kidul terlena dan sedikit melupakan hubungan 

kekerabatan. Contohnya setiap ada masalah yang dulunya di selesaikan 

dengan jalur musyawarah, sekarang dengan permusuhan dan perkelahian. 

Kegiatan lain yang dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan 

seluruh warga adalah membangun rumah warga (sambatan), kerja bakti 
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membersihkan lingkungan dan pemakaman umum, memperingat haul kyai 

Ronggo Kusumo dan sedekah bumi. Hal ini dilakukan dengan suka rela dan 

tanpa imbalan upah sama sekali. 

Dalam sektor ini peningkatan yang menonjol juga dapat dilihat dari 

segi kesehatan, sarana sekolah dan pondok pesantren. Di bidang kesehatan 

terdapat posyandu 8 unit, poliklinik kesehatan 1 unit, bidan desa 1 orang dan 

dukun bayi 4 orang.  

Untuk sarana sekolah Desa Ngemplak Kidul terdapat 12 gedung 

sekolah, diantaranya untuk taman kanak-kanak (TK) terdapat dua tempat, 

yaitu TK Masyitoh dan TK Uswatun Khasanah, untuk Sekolah Dasar (SD) 

terdapat tiga unit, SD Ngemplak Kidul 01,02,03, untuk Madrasah Ibtidaiyyah 

(MI) terdapat dua unit MI Darun Najah dan MI Al Istiqomah, untuk 

Madrasah Sanawiyyah (MTS) terdapat dua unit, MTS Darun Najah dan MTS 

Al Fallah, untuk Madrasah Aliyyah (MA) ada dua unit sekolahan MA Darun 

Najah dan MA Al Fallah, ( Depdiknas Kecamatan Margoyoso). 

  

F. Sistem Kepercayaan Masyarakat Desa Ngemplak Kidul 

Masyarakat desa Ngemplak Kidul mayoritas beragama Islam, 

sebagian lagi menganut kristen protestan dan katolik. Meskipun masyarakat 

desa Ngemplak Kidul memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi mereka tetap 

menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama serta rasa tolong 

menolong. Contohnya ketika umat muslim akan mengadakan sholah idul fitri, 
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maka pada malam hari sebelumnya, umat non muslim juga ikut membantu 

mempersiapkan untuk sholat idulfitri dan sebaliknya juga begitu.  

Untuk mempermudah dalam menjalankan ibadah. Pemerintahan desa 

Ngemplak Kidul mendirikan tempat ibadah berupa Masjid. Untuk 

mengetahui jumlah prasarana yang ada di desa Ngemplak Kidul maka dapat 

dilihat dalam table sebagai berikut : 

 

Tabel 8. Banyaknya tempat ibadah di desa Ngemplak Kidul 2005 

No Tempat ibadah Jumlah 

1 Masjid 3 

2 Mushola 22 

3 Gereja - 

 Jumlah 25 

Sumber : (Monografi Desa Ngemplak Kidul 2005) 

Masjid dan Mushola merupakan sarana bagi masyarakat di desa 

Ngemplak Kidul untuk menjalankan ibadah bagi umat islam. Masyarakat 

Ngemplak Kidul mayoritas beragama islam, hal ini karena dipengaruhi 

karena Desa Ngemplak Kidul merupakan salah satu desa yang memiliki wali, 

atau penyebar agama islam di tanah Jawa. Selain itu Desa Ngemplak Kidul 

juga bersebelahan dengan Desa Kajen, yang disebut juga sebagai Kota Santri. 

Secara tidak langsung juga mempengaruhi keyakinan atau agama masyarakat 

Ngemplak Kidul.  
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BAB III 

PERKEMBANGAN INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA DI DESA 

NGEMPLAK KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI 

TAHUN 1990-2005 

  

A. Sejarah Munculnya Industri Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul  

Sejarah industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan 

Margoyoso dimulai sejak tahun 1960-an. Penemuan tepung tapioka ketika 

salah satu warga Ngemplak Kidul bapak H. Djasmo membuat penganan dari 

singkong. Bapak H. Djasmo merupakan orang pertama yang mengawali 

pembuatan tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul. Dari pembuatan 

penganan tersebut, terdapat sari pati singkong yang kemudian dikembangkan 

menjadi penganan, sehingga warga desa berusaha mengembangkan hasil 

produksi tersebut. Dalam pengembanganya, ternyata tepung tapioka 

memberikan peluang pasar yang sangat luas. Pada tahun 1970-an industri 

tepung tapioka mulai berkembang pesat di desa Ngemplak Kidul (Suharto, 

wawancara 18 Juli 2014). 

Usaha tepung tapioka yang ada di desa Ngemplak Kidul Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati, pada awalnya adalah usaha mengisi waktu luang 

setelah warga pulang dari sawah atau mata pencaharian lain. Sejalan dengan 

perkembangan pembangunan di Indonesia, ternyata pembuatan tepung 

tapioka berdampak baik terhadap perkembangan pemasaran tepung tapioka di 



 
 

 
 

41 

Desa Ngemplak Kidul pada kususnya dan Kecamatan Margoyoso pada 

umumnya. 

Tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul semakin mendapat tempat 

dihati para konsumenya karena meningkatnya kebutuhan tepung tapioka 

sebagai bahan pembuat penganan. Kedudukan usaha industri tepung tapioka 

di Desa Ngemplak Kidul semakin berkembang pesat dan menjadi usaha, atau 

setidaknya mempunyai kedudukan yang sama dengan  usaha pertanian, 

dilihat dari pendapatan yang diperoleh. Jumlah industri tepung tapioka pada 

tahun 2005 di Desa Ngemplak Kidul terdapat sekitar 223 industri, mulai dari 

industri skala kecil hingga industri skala besar. Pada awalnya industri tepung 

tapioka hanya sebatas sampingan untuk mengisi waktu luang saat warga 

pulang dari pekerjaan di sawah. Mulanya, usaha pembuatan tepung tapioka 

masih sangat sederhana dan merupakan usaha keluarga yang masih 

memnggunakan sistem pemasaran door to door (membuat dan menjual 

sendiri). Ternyata tepung tapioka dari desa Ngemplak Kidul kecamatan 

Margoyoso ini diterima oleh masyarakat karena menghadirkan kwalitas yang 

baik sehingga menjadi semakin luas pasarnya. Kemudian darisitu banyak 

muncul distributor tepung tapioka yaitu pemasar dan pemasok bahan baku 

tepung tapioka. 

Daerah pemasaran tepung tapioka pada tahun 1970-an awalnya hanya 

dilakukan di daerah Jepara, Kudus, Rembang dan sekitar Kabupaten Pati. 

Sedangkan pemasok bahan baku tepung tapioka yaitu dari sekitar kabupaten 

Pati dan juga dari daerah-daerah luar Kabupaten Pati, seperti Tuban, Blora, 
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Ngawi, Bojonegoro, Surabaya, Malang, Mojokerto, Wonogiri dan Wonosobo 

(Asmuri, wawancara 28 Juni 2014) 

Para pengusaha tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul membentuk 

persatuan pekerja tepung tapioka yang mempunyai tujuan menolong produsen 

untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang ditimbulkan oleh pemerintah. 

Perkembangan industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul kecamatan 

Margoyoso semakin meningkat, maka pembinaan dari koperasi dan dinas 

perindustrian memang perlu dilakukan untuk meningkatkan kuwalitas dan 

jumlak produsi tepung tapioka. 

Mulai tahun 1970-an produksi tepung tapioka di Desa Ngemplak 

kidul mulai bermunculan, industri yang pada awalnya ini hanya sampingan 

kini sudah mulai menjadi usaha para warga Desa Ngemplak Kidul. Karena 

dirasakan lebih menguntungkan dan ternyat lebih menghasilkan daripada 

mata pencaharian sebelumnya yaitu pertanian yang kurang memuaskan. 

Akhirnya sampai sekarang masyarakat Desa Ngemplak kidul menekuni usaha 

tepung tapioka tersebut ( Suharto, wawancara 18 Juli 2014). 

Menurut pak Suharto, industri tepung tapioka di Desa Ngemplak 

Kidul terdapat 3 fase yaitu, fase kerajinan tangan, fase home industri, fase 

industri. Fase yang pertama, fase kerajinan tangan yang dimulai sejak tahun 

1960-an yang masih menggunakan cara yang sederhana, yaitu penggilingan 

dilakukan dengan menggunakan parut dan hanya beberapa orang warga yang 

memproduksi tepung tapioka. Pada fase ini masyarakat Ngemplak Kidul 
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biasa menyebutnya dengan sistem “obok“ karena proses pembuatanya 

menggunakan tangan untuk mengobok. Tepung yang dihasilkan pada fase ini 

sangat terbatas dengan pemasaran hanya di desa-desa sekitar.  

Kedua, fase home industri dimulai sejak tahun 1970 sampai tahun 

1990. Fase ini, indurti tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul semakin 

berkembang pesat karena hampir setiap rumah memproduksi tepung tapioka. 

Penggilingan sudah menggunakan peralatan manual yang disebut “ejek”. 

Pemasaran tepung tapioka pada fase ini telah mencapai pasar kota-kota besar 

di pulau Jawa.  

Ketiga, fase industri dimulai sejak tahun 1990 sampai dengan 

sekarang. Pada fase ini pemasaran tepung tapioka dari Desa Ngemplak Kidul 

sudah mencapai kota-kota besar di Indonesia seperti Samarinda, Kupang, 

Lampung, Palembang, bahkan sudah menembus pasar Internasional (Suharto, 

wawancara 18 Juli 2014). 

Industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul senantiasa 

mengalami pasang surut, baik bidang produksi maupun pemasaran. Hal ini 

terlihat dengan banyaknya warga Ngemplak Kidul yang menekuni usaha 

pembuatan tepung tapioka dengan mencari pasar-pasar untuk memasarkan 

produksi tepung tapiokanya.  

 

 

 



 
 

 
 

44 

TABEL 9. Jumlah industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

dari tahun 1990-2005 

Tahun Jumlah industri  

1990 140 

1992 154 

1995 178 

1997 192 

2000 211 

2003 219 

2005 223 

 

( sumber : statistik Desa Ngemplak Kidul ) 

 

B. Faktor Penyebab Perkembangan Industri Tepung Tapioka di Desa 

Ngemplak Kidul 

Usaha tepung tapioka sudah sejak lama ditekuni oleh masyarakat 

Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Usaha 

pembuatan tepung tapioka di Ngemplak Kidul sudah ada sejak tahun 1960-

an. Menurut pengusaha tepung tapioka yang ada di Ngemplak Kidul pada 

awalnya hanya coba-coba dan kemudian laku dipasaran. Melihat hal itu 
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kemudian diikuti oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Pada tahun 1970-an, 

industri tepung tapioka mulai banyak bermunculan. 

Di Desa Ngemplak Kidul tahun 2005, terdapat industri sejenis yang 

seluruhnya berjumlah 223 industri, mulai dari skala kecil hingga skala besar. 

Disamping itu, persaingan yang berada di daerah luar Desa Ngemplak 

semakin ketat. Banyaknya pesaing yang dihadapi maka perusahaan harus 

terus berusaha menjaga mutu produksinya dan meningkatkan kwalitas dari 

pesaing-pesaing, sehingga daerah pemasaranya akan bertambah luas.  

Dalam perkembanganya industri tepung tapioka di Ngemplak Kidul 

dibagi dalam tiga fase, yang pertama adalah fase kerajinan tangan, fase home 

industri dan fase indusri. Pertama yaitu fase kerajinan tangan yang dimulai 

sejak tahun 1960an. Dalam fase ini masih digunakan cara yang sangat 

sederhana, yaitu semua proses pembuatan tepung tapioka masih dilakukan 

secara manual dan tradisional. Mulai dari pengupasan dan pencucian kulit 

singkong dilakukan langsung oleh tenaga manusia, itupun hanya dalam skala 

kecil. Kemudian setelah singkong sudah bersih, dilakukan proses pemarutan 

dan pemerasan untuk mengambil sari pati singkong, hal inipun masih 

dilakukan secara manual dan tradisional, masyarakat Ngemplak Kidul biasa 

menyebutnyadengan sistem “obok”. Dalam fase ini produksi tepung tapioka 

yang dihasilkan hanyalah dalam skala kecil. Hal ini dikarenakan proses 

produksi yang dilakukan masih bersifat tradisional dan masih sangat 

bergantung dengan alam. Selain itu masih sangat jarang warga Desa 

Ngemplak Kidul yang menggeluti usaha ini. 
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Kedua, Fase home industri dimulai dari tahun 1970 sampai dengan 

tahun 1990. Dalam fase ini industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

semakin berkembang. Hal ini dikarenakan mulai banyaknya home industri 

yang bermunculan. Masyarakat Desa Ngemplak Kidul mulai melihat bahwa 

industri tepung tapioka dapat memberikan penghasilan yang lebih menjajikan 

dibandingkan dari hasil pertanian. Pada fase ini produksi tepung tapioka 

sudah mulai moderen, yaitu dengan penggunaan mesin diesel dalam produksi. 

Mesin diesel dirangkai dengan menambahkan alat-alat bantu lainya, sehingga 

dapat berfungsi sebagai alat pencuci, pengupas dan pemarut singkong 

sekaligus.  Alat tersebut dalam masyarakat Ngemplak Kidul dinamakan mesin 

ejek. Penggunaan mesin dinilai lebih efektif dibandingkan dengan proses 

tradisional. Dengan penggunaan mesin ini jumlah hasil produksi tepung 

tapioka dapat meningkat drastis dan dapat memenuhi pasar di kota-kota besar 

di pulau Jawa. 

Ketiga, fase industri, dimulai dari tahun 1990 sampai sekarang. Pada 

fase ini penggunaan alat produksi tepung tapioka jauh lebih moderen 

dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Ditunjang dengan alat industri 

yang semakin moderen, kuwalitas tepung tapioka yang dihasilkan akan 

semakin membaik. Jika pada fase-fase sebelumnya para pelaku industri masih 

bergantung sepenuhnya dengan cuaca, dani musim hujan akan menjadi 

kendala dalam pembuatan tepung tapioka, pada fase industri hal ini bukan 

merupakan masalah. Hal ini dikarenakan para pengusaha tepung tapioka 

sudah memiliki alat pengering yang canggih, sehingga tidak memerlukan 
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sinar matahari untuk penjemuran. Sehingga produksi tepung tapioka dapat 

terus dilakukan meskipun sedang musim hujan. 

Berkembangya pemasaran hasil produksi tepung tapioka pada industri 

tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul kususnya dan Kecamatan 

Margoyoso pada umumnya, secara tidak langsung telah menggeser sistem 

mata pencaharian warga Desa Ngemplak Kidul dari sektor pertaian ke sektor 

industri. Sektor pertanian kemudian menjadi pekerjaan sampingan. 

Masyarakat Desa Ngemplak Kidul tetap mempertahankan sektor pertanian 

sebagai mata pencaharian kedua setelah industri tepung tapioka. 

Masyarakat Desa Ngemplak Kidul menyadari bahwa sektor pertanian 

awalnya adalah mata pencaharian pokok sebelum masuk dan berkembangnya 

sektor industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul. Perkembangan 

industri tepung tapioka senantiasa mengalami pasang surut baik dibidang 

produksi maupun pemasaran dan ketika industri mengalami pasang surut , 

pengusaha industri tepung tapioka di Desa ngemplak kembali ke sektor 

pertanian sebagai mata pencaharian. Para pengusaha dan buruh yang masih 

memilik lahan pertanian seperti sawah dan tegalan, mereka enggan untuk 

menjualnya. Mereka berpendapat meskipun sektor pertanian tidak begitu 

besar memberikan sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Ngemplak 

Kidul, namun sektor pertanian dapat diandalkan sebagai pemasukan ketika 

tepung tapioka sepi dipasaran. Sedangkan bagi mereka pekerja tepung tapioka 

yang tidak memiliki sawah, mereka kembali mencari kerja serabutan (Suroso, 

wawancara 19 Juli 2014). 
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Tingkat pendidikan rata-rata pengusaha industri tepung tapioka di 

Desa Ngemplak Kidul adalah tamatan SD dan MTS. Banyak pengusaha dari 

tahun 1970-an yang bahkan tidak mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Ngemplak Kidul masih 

sangat kurang. Masyarakat lebih menyukai bekerja daripada melanjutkan 

sekolah. Tidak mengherankan jika management dalam industri yang mereka 

tekuni terkadang kurang berjalan dengan baik (Fatoni, wawancara 20 Juli 

2014). 

Faktor-faktor yang menyebabkan usaha industri tepung tapioka di 

Desa Ngemplak Kidul berkembang menjadi mata pencaharian antara lain 

karena kejenuhan masyarakat Ngemplak Kidul pada bidang pertanian. 

Meningkatnya pendidikan masyarakat Ngemplak Kidul. Melestarikan budaya 

dari nenek moyang yang memiliki keterampilan membuat tepung tapioka, dan 

keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masryarakat. 

1. Kejenuhan msayarakat pada bidang pertanian 

Bidang pertanian yang ditekuni tidak bisa memberikan kontribusi 

yang lebih baik  bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 

biaya produksi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jumlah 

pendapatan dari hasil panen yang diterima, (Data BPS Kabupaten Pati). 

2. Meningkatnya pendidikan masyarakat Ngemplak Kidul 

Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat Desa Ngemplak 

Kidul, industri tepung tapioka semakin berkembang. Dengan bekal 
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pengetahuan yang semakin meningkat, Para pelaku industri semakin 

pandai dalam melakukan pemasaran. Dalam pemasaran mereka tidak 

hanya terjun langsung ke pasar-pasar, tetapi mereka juga menggunakan 

media internet. Dengan demikian pasar  yang dijangkau akan semakin 

luas, bahkan telah menembus pasar internasional. 

3. Melestarikan kegiatan industri tepung tapioka 

Kegiatan membuat tepung tapioka merupakan warisan budaya 

dari orang tua yang telah dibangun oleh masyarakat Desa Ngemplak 

kidul. Masyarakat Ngemplak Kidul merasa perlu melestarikan produksi 

tepung tapioka. Industri tepung tapioka telah menjadi ciri khas mata 

pencaharian masyarakat Desa Ngemplak Kidul. 

4. Keinginan meningkatkan kesejehtaraan sektor pertanian sebagai mata 

pencaharian 

Pertanian sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup yang semakin meningkat, maka masyarakat berusaha mencari 

alternatif pekerjaan atau mata pencaharian yang bisa mencukupi 

kebutuhan. Alternatif mata pencaharian itu adalah industri tepung 

tapioka. Dengan adanya industri tepung tapioka ternyata dirasakan oleh 

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngemplak 

Kidul. Hal ini dapat dilihat dari data terakhir tahun 2005. 

Para pengusaha industri tepung tapioka dalam mengembangkan 

usahanya dapat di identifikasikan antara lain karena beberapa hal : 
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1. Tidak atau jarang mempunyai rencana tertulis 

2. Tidak berorientasi kemasa depan, melainkan hari kemaren atau hari 

ini 

3. Tidak memiliki pendidikan yang relevan 

4. Tanpa pembukuan yang teratur 

5. Tidak mengadakan analisis pasar 

6. Jarang mengadakan pembaharuan (inovasi) 

7. Tidak atau jarang terjadi pengkaderan  

8. Cepat puas (Marbun, 1993 : 35) 

 

C. Alat dan Proses Produksi Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

Proses pembuatan tapioka sangat sederhana, untuk mendapatkan 

tepung tapioka yang berkwalitas tinggi harus memperhatikan alat dan bahan 

baku serta proses pengolahanya (Suprapti,2005 : 33). 

Pengkupasan kulit singkong dilakukan dengan tenaga manusia dengan 

menggunakan pisau. Sedangkan pencucian dilakukan dengan cara 

penyemprotan air bersih dengan pipa yang dialirkan dari sumur. Pemarutan 

dilakukan secara mekanis yang digerakkan oleh mesin diesel. Hasil parutan 

adalah bubur ketela. Pada tahap ini ditambahkan air agar parutan lebih lancar. 

Pemerasan dan penyaringan (pengekstraan) dapat dilakunan dengan cara : 

pengekstraan pati dilakukan dengan tangan manusia, diatas kain kasa. Dari 

atas dialiri air menggunakan gayung sedikit demi sedikit yang dikerjakan 
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dengan tenaga manusia. Pengekstraan dilakukan secara mekanis, yaitu 

menggunakan saringan bergetar. Saringanya berupa kasa halus. Diatas 

saringan bergetar tersebut air disemprotkan menggunakan pipa. Untuk 

memberikan tekanan yang tinggi digunkan pompa yang digerakkan dengan 

mesin diesel. Pengendapan pati dilakukan di dalam bak-bak pengendapan. 

Bak pengendapan biasanya terbuat dari kayu, pasangan batu bata yang diberi 

porselin, pasangan batu bata biasa atau beton, bahkan ada bak pengendap 

yang diberi alas kaca atau kayu. Lama pengendapan yang baik adalah empat 

jam dari pembuangan air tidak boleh lebih dari satu jam, karena jika lebih 

dari lima jam akan mengalami pembusukan.  

Setelah pengendapan dirasa cukup, air yang diatas dibuang sebagai 

limbah cair dan tepung tapioka basah diambil. Beberapa pengrajin 

menambahkan lagi bak pengendap untuk mengendapkan lagi limbah cair 

sebelum dibuang. Hasil endapanya dinamakan lindur atau elotyaitu pati yang 

kualitasnya jelek. Cara ini dapat menekan beban pencemaran. Setelah pati 

diambil dilakukan penjemuran di langsung dibawah sinar matahari. 

Pengeringan hasil pati ini masih kasar, atau masyarakat biasa menyebutnya 

dengan grosok, jadi msih perlu dilakukan penyaringan atau penggilingan lagi, 

penyaringan untuk mendapatkan tapioka halus, (Internet: 

http://forumtani.kelopas.com/viewtopic.php?) 
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Beberapa proses pembuatan tepung tapioka sebagai berikut : 

a. Kebutuhan alat 

Beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan tepung 

tapioka adalah sebagai berikut : 

1. Timbangan digunakan untuk mengukur bahan – bahan padat. 

Timbnagan sering digunakan pada pembuatan tepung tapioka adalah 

timbangan halus atau timbangan kue, sedangkan untuk industri 

tepung tapioka yang bersekala besar  dapat ditambah dengan 

timbangan yang berkapasitas lebih besar. 

2. Gelas ukur digunakan untuk mengukur benda-benda cair. Pada 

industri kecil dapat digunakan ember plastik 

3. Bak plastik atau semen yang digunakan untuk kegiatan perendaman 

atau penyucian singkong kupas, pengendapan atau penyucian tepung 

aci, perendaman atau pencucian dan pemutihan. 

4. Alat untuk pengering digunakan sebagai perangkat penjemuran atau 

oven. 

5. Pisau digunakan sebagai alat pengupas singkong dan pemisahan 

bagian-bagian yang tidak bermanfaat. 

6. Alat pemeras, kegiatan pemerasan dapat dilakukan dengan 

menggunakan saringan atau alat pemerasan manual atau dengan 

mesin yang dilengkapi dengan kain putih. 

7. Mesin pemarut digunakan untuk memarut singkong 
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8. Mesin penggiling tepung digunakan untuk menggiling tepung 

9. Mesin penghancur digunakan untuk mengoptimalkan proses 

pemisahan pati melalui ekstrasi 

10. Bak pengendapan agar pengendapan berlangsung cepat, diperlukan 

bak-bak yang dangkal dan miring agar lebih mudah menuangkan 

isinya. Bak yang dangkal memungkinkan waktu pengendapan 

menjadi lebih cepat. 

11. Kemasan produk, pada umumnya tepung tapioka dikemas dalam 

kantung plastik yang kedap air dan udara kemudian dimasukan 

kedalam karung. 

12. Plastik sealer digunakan untuk menutup kemasan tepung tapioka 

atau plastik. 

b. Kebutuhan bahan 

Proses pembuatan tepung tapioka diperlukan bahan – bahan 

sebagai berikut : 

a. Bahan baku tepung tapioka adalah singkong yang memenuhi sarat 

dan berkualitas unggul 

b. Air bersih yang digunakan untuk pencucian singkong yang sudah 

dikupas, penyaringan atau ekstrasi, dan pencucian aci 3-4 kali. 

c. Garam digunakan untuk meningkatkan keputihan tepung tapioka 

d. Kantung plastik yang digunakan untuk pengemasan adalah jenis PP 

atau PE dengan ketebalan yang sesuai dengan isi kemasan. 

c. Proses produksi 



 
 

 
 

54 

Proses produksi tepung tapioka terdiri dari tiga tahap yaitu : 

1. Tahapan persiapan  

a. Pemisahan batang atau sortasi, singkong segar hasil panen 

biasanya dipilih  dan dikelompokkan berdasarkan kondisi fisik 

yang sama 

b. Pencucian I, singkong yang sudah dipisahkan dari batangnya 

dicuci bersama kulitnya untuk membersihkan tanah atau kotoran 

yang menempel pada kulit singkong. 

c. Pengupasan – pembersihan, singkong yang sudah bersih dikupas 

kulit arinya yang berwarna cokelat dan dipisahkan dari bagian 

yang tidak bisa dimanfaatkan. 

d. Pencucian – perendaman, singkong di cuci dan digosok-gosok 

dan segera direndam dengan air bersih dan selanjutnya diproses 

agar tidak rusak. 

Adapun bagan persiapan sebagai bahan baku teoung tapioka 

sebagai berikut :  
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BAGAN 1 

Persiapan singkong sebagai bahan pembuatan tepung 

tapioka : 

   Singkong segar hasil panen 

Pelepasan batang (sortasi) 

 

Pencucian     Penyimpanan 

Pengupasan, Pembersihan 

Pencucian II, Perendaman 

Singkong segar siap pakai 

 

 Pembuatan tepung tapioka dihasilkan sebagai produk utama 

dan ampas atau onggok sebagai limbah padat dan limbah cair. 

Proses pembuatan tepung tapioka yaitu : (a) pemarutan, (b) 

penghancuran, (c) ekstraksi, (d) pengendapan I – pemisahan air, (e) 

pencucian aci basah, (f) pemutihan, (g) pengeringan, (h) 

penggilingan atau penghalusan tepung. Adapun pembuatan tepung 

tapioka sebagai berikut. 
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BAGAN II 

Proses pembuatan tepung tapioka :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singkong segar siap 
pakai 

Pemarutan 

Penghancuran 

Penyaringan 

Limbah cair Tepung 

singkong 

casava 

Peremasan 
Pengendapan I 

pemisahan 

ampas 
Filtrate 

(cairan sari 

singkong) 

 
Peremasan 

Aci basah 

Air Bersih 

air 

Aci Basah putih bersih 

Pengeringan 

penggilingan 

Garam 

Pencucian 3 X Pencampuran 

I 

Aci Basah bersih Larutan garam 

2% 

Pengendapan II 

Pemisahan air 

Pencampuran II 

Perendaman 1jam 

Tepung tapioka 
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2. Tahap terakhir 

Pada tahap ini meliputi pengemasan dan pemberian label. 

Tepung tapioka yang sudah dimasukkan kedalam setiap kantung 

plastik kemudian ditimbang dan ditutup rapat. Label tersebut berisi 

tentang informasi yang perlu disampaikan kepada konsumen, baik 

dalam bentuk gambar, logo, maupun tulisan tentang perusahaan 

produsen dan berbagai keunggulan produk. Label juga berperan 

sebagai sarana promosi (Suprapti, 2005 : 33-46). 

 

D. Pemilikan Modal Industri Tepung Tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

Pemilikan modal merupakan sarat utama dalam mendirikan usaha atau 

industri. Suatu perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa adanya suatu  modal 

yang memadai. Dalam hal ini pengusaha industri tepung tapioka di Desa 

Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso didapat dari modal pribadi, pinjaman 

koperasi, bank atau kerjasama dengan pihak – pihak terkait. 

Pada awalnya dibentuk koperasi yaitu pada tahun 1990 yang bernama 

“KOPERASI MAKMUR” . karena manajemen yang kurang memadai, 

mengakibatkan koperasi tersebut tidak efisien, terutama dalam hal pemasaran 

dan juga masalah keteapan harga yang tidak memberi keuntungan bagi para 

pengusaha, maka pada tahun 1995 koperasi ini ditutup dan sampai sekarang 

koperasi ini belum dibentuk lagi ( Karjo, wawancara 20 Juli 2014). 
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Para pelaku industri tidak berhenti dengan ditutupnya koperasi 

tersebut, justru para pelaku industri lebih giat dalam memasarkan hasil 

produksinya. Para pelaku industri melakukan kerjasama, baik dari industri 

kecil dan industri besar. Hal inilah yang justru dapat meningkatkan jumlah 

produksi tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul. Sistem kerjasama ini masih 

berlangsung hingga saat ini dan memberikan keuntungan terhadap kedua 

belah pihak. 

 

E. Perkembangan dan Proses Pemasaran Hasil Industri Tepung Tapioka di 

Desa Ngemplak Kidul 

1. Asal bahan baku tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

Singkong merupakan bahan baku untuk pembuatan tepung tapioka 

yang diperoleh dengan cara mengekstrak sebagian umbi dan memisahkan 

patinya. Di Desa Ngemplak kidul tepung tapioka merupakan salah satu 

mata pencaharian pokok. Singkong yang merupakan bahan baku utama 

berasal dari daerah sekitar Ngemplak Kidul. Namun juga banyak juga 

pasokan bahan baku tepung tapioka yang berasal dari luar Kabupaten Pati, 

seperti Kudus, Rembang, Blora, Bojonegoro, Ngawi, Lamongan, Tuban, 

Pacitan, Mojokerto, Klaten dan Wonogiri ( Hudi, wawancara 28 Juni 

2014). 
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2. Perkembangan produksi tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

Industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul sudah mulai ada 

sejak tahun 1960-an. Produk yang dihasilkan masih berkualitas rendah, 

cara pembuatanya yang masih sangat sederhana dan meneruskan usaha 

keluarga. Akan tetapi dalam perkembanganya sekitar tahun 1990 sampai 

2005 telah banyak muncul industri kecil lainya ( Hasim, wawancara 18 

Juli 2014). 

Beberapa industri tepung tapioka dan tahun berdirinya di Desa 

Ngemplak Kidul dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :    

TABEL 10. Nama dan tahun berdirinya industri tepung tapioka di 

Desa Ngemplak Kidul  yang sudah terdaftar di 

DISPERINDAG : 

No Nama Industri Nama Pemilik Tahun Berdiri 

1 Dua Saudara Sutarji 19 Januari 1991 

2 Sumber Ekonomi Kosim 28 Januari 1992 

3 Bung Harum Sutarni Binradi 5 Juli 1993 

4 Buwana Jaya Woro Tribuana 2 Oktober 1994 

5 Kelapa Gading Sudiro 9 Februari 1995 

6 Hasil Bumi Sunarso 15 Maret 1996 

7 Agung Rejeki Suwabdi 19 Februari 1997 

8 Sinar Cerah Subiyanto 30 Maret 1998 
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9 UD. Mapan Rejeki Ngarpani 4 Desember 1999 

10 Sri Rejeki Rustam 4 Februari 2000 

11 Roda Mas Darmadi 16 Januari 2001 

12 Mutiara  Sholikin 9 April 2002 

13 Sumber Rejeki Suhadak 13 Maret 2003 

14 Neli Utama Supardi 29 Mei 2004 

15 Sumber Pangan Kliwon 18 Juni 2005 

 

(Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Pati) 

Usaha produksi tepung tapioka mengalami peningkatan terutama 

untuk memenuhi permintaan pasar dari luar daerah yang semakin tidak 

terbatas. Pemasaran produksi tepung tapioka Desa Ngemplak Kidul kini 

sudah merambah ke daerah - daerah lain di pulau jawa dan di luar jawa. 

Seperti : Surabaya, Bandung, Tasikmalaya, Bogor, Malang, NTT, Sumatra 

dan Kalimantan.  

3. Cara pemasaran tepung tapioka 

Setelah melakukan produksi dan menghasilkan produk tepung 

tapioka, kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh setiap perusahaan 

adalah melakukan pemasaran. Tujuan dari kegiatan mendasar adalah 

memasarkan produk untuk dikonsumsi oleh konsumen sehingga 

kelangsungan dan kelancaran perusahaan dalam melakukan kegiatanya 

dapat terus berlangsung. Sedangkan pengertian pemasaran adalah segala 
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aktivitas perusahaan yang ditujukan pada pemindahan barang atau jasa 

perusahaan yang bersangkutan pada konsumen. 

Berbagai upaya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidup akan tercermin dalam pola kehidupan. Bentuk mata pencaharian 

merupakan bagian-bagian dari sebuah perusahaan yang dikembangkan 

masyarakat dalam rangka memenuhi hidupnya. 

Berbagai setrategi kehidupan telah dikembangkan oleh individu 

atau kelompok sebagai wujud pola-pola perekonomianya yang meliputi 

bidang-bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan tersebut. Industri 

dan perdagangan dianjurkan untuk membuat suatu pemikiran dan 

pengelolaan yang lebih komplek daripada pertanian. Dalam pengelolaanya 

industri merupakan suatu usaha manusia dalam menggabungkan atau 

mengelola bahan-bahan dari sumber daya lingkungan menjadi barang yang 

bermanfaat untuk dijual. 

Setelah melakukan proses produksi dan menghasilkan produk, 

kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh setiap perusahaan ialah 

pemasaran. Tujuan dari pemasaran adalah memasarkan produk ke pasaran 

untuk dikonsumsi oleh konsumen sehingga kelangsungan dan kelancaran 

perusahaan dalam melakukan kegiatanya dapat terus berlangsung. 

Sedangkan pengertian pemasaran adalah segala aktivitas perusahaan yang 

ditujukan pemindahan barang aau jasa perusahaan yang bersangkutan 

kepada konsumen. Tepung tapioka produksi dari Desa Ngemplak Kidul 
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Kecamatan Margoyoso pertama kali dipasarkan di daerah Pati, Jepara dan 

Rembang Saja. Namun sekarang sudah semakin luas pemasaranya. 

4.  Daerah pemasaran 

Daerah pemasaran dari industri tepung tapioka Desa Ngemplak 

Kidul Kecamatan Margoyoso pada saat ini sudah mencakup seluruh 

Indonesia, tetapi yang paling besar adalah pulau jawa yang merupakan 

sentral perdagangan Indonesia. Di daerah luar pulau jawa juga memiliki 

daerah penting, bahkan industri tepung tapioka hasil produksi dari Desa 

Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso tengah menembus pasar dunia, 

(Suroso, wawancara 19 juli 2014). 

Daerah pemasaran tepung tapioka dari Desa Ngemplak Kidul yang 

dituju yaitu :  

a. Pulau Jawa : 

- Kudus   - Yogjakarta  

- Rembang   - Purwokerto 

- Jepara    - Cirebon 

- Mojokerto   - Tasikmalaya 

- Surabaya   - Bekasi 

- Malang      - Bandung 

- Tegal    - Bogor 

b. Luar Jawa : 

- Kalimantan   - Lombok 
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- Sumatra  - NTT 

- Bali   - Sulawesi 

5. Saluran distribusi 

Kegiatan pemindahan barang dari produsen ke konsumen akhir 

merupakan sistem distribusi. Saluran distribusi merupakan sistem 

pemasaran yang terakhir dari perusahaan karena produk yang dihasilkan 

industri tepung tapioka Desa Ngemplak Kidul merupakan barang 

konsumsi. Adapun lembaga yang terlibat dalam proses pendistribusian 

barang adalah :  

1. Produsen  

2. Pemborong  

3. Konsumen (Suroso, wawancara 19 Juli 2014). 

 

F. Penanganan Limbah Industri Tepung Tapioka Desa Ngemplak Kidul 

Penanganan limbah pada proses pembuatan tepung tapioka dapat 

dimanfaatkan menjadi produk lain yang bermanfaat. Limbah dari pengolahan 

singkong dapat dikategorikan menjadi tiga (3) jenis yaitu : limbah cair yang 

berupa air bekas cucian singkong berkulit; air bekas cucian singkong yang 

sudah dikupas; air bekas aci basah; air bekas pengendapan aci (pengendapan 

pertama); dan air bekan rendaman larutan garam. Limbah padat terdiri dari 

dua (2) yaitu kulit singkong dan ampas sisa ekstraksi (onggok). Sedangkan 

limbah gas merupakan limbah yang berbau busuk ditimbulkan dari bekas 
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pengendapan I yang banyak menganduk HCN, bau busuk tersebut muncul 

setelah enam jam sejak limbah dihasilkan sekaligus mengundang lalat hijau. 

(Suprapti, 2005 : 47) 

Kegiatan penanganan limbah tidak hanya dilakukan pengolahan 

limbah, namun kegiatan mengurangi jumlah limbah yang keluar dari industri 

juga merupakan suatu langkah yang akan membantu menurunkan beban 

pencemaran. Penanganan limbah sudah harus dimulai dari tahap pemilihan 

bahan baku hingga akhir proses produksi, selain itu juga pengendalian 

dampak setelah proses produksi. Sehubung dengan itu dibutuhkan informasi 

pemilihan bahan baku yang bersih dari bahan pencemar, teknologo proses 

yang bersih yang mampu menghasilkan limbah yang sedikit, efisiensi energi 

proses yang tinggi, serta didukun teknologi daur ulang bahan buangan 

buangan dan penanganan limbah yang sangat diperlukan, (internet : 

http://forumtani.kelupas.com/viewtopic.php?)  

Tujuan utama penanganan limbah adalah menghindari pencemaran 

lingkungan sekitar yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa hal – hal 

sebagai berikut :  

1. Bau busuk 

2. Sumber air yang berada di dekat pembuangan limbah menjadi berbau 

busuk dan tidak dapat difungsikan lagi karena menyebabkan gatal – 

gatal. 

http://forumtani.kelupas.com/viewtopic.php
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3. Limbah padat yang berupa ampas menjadi sampah yan menggunung, 

berbau busuk, menyebabkan mual-mual dan mengganggu kesehatan 

melalui lalat atau serangga lainya. 

Cara penanganan limbah pada proses pengolahan tepung tapioka, 

berkaitan dengan kemungkinan masih dapat dimanfaatkan, sehingga 

dapat mengurangi biaya produksi (memperbesar keuntungan) antara 

lain :  

a. Limbah cair  

Limbah cair dibedakan menjadi tiga jenis yaitu limbah cair 

bekas cucian berkulit yang mengandung lumpur, air cucian bekas 

pengendapan I yang kondisinya lebih kental dari limbah cair 

lainya dan mengandung HCN tinggi, dan air bekas pencucian dan 

perendaman daging singkong serta perendaman aci dalam larutan 

garam. Limbah cair yan berbahaya adalah limbah cair dari proses 

pengendapan I yaang mengandun HCN sehingga harus dibuatkan 

tempat untuk membuang limbah ini agar baunya tidak tercium. 

Untuk menetralisir proses pencucian dan perendaman sebelumnya, 

limbah dialirkan kesaluran air yang dapat dijernihkan lagi dengan 

melaluhi kolam penjernihan yang sengaja ditumbuhi tanaman 

seperti enceng gondok dan kapu-kapu. 

 

 



 
 

 
 

66 

b. Limbah padat  

Limbah padat berupa ampas yang bila dibuang akan 

mendatangkan masalah, sehingga ampas diolah menjadi produk 

lain yang bermanfaat. Ampas merupakan butir-butir singkong 

yang masih mengandung unsur-unsur bermanfaat. Ampas ini dapat 

dijadikan sebagai tepung kasava yang dapat digunakan sebagai 

pengganti terigu dalam pembuatan roti, kerupuk, pakan ternak, 

saus dan campuran oncom. 

c. Limbah gas  

Limbah gas yang ditimbulkan berupa bau busuk yang 

ditimbulkan dari limbah cair bekas perendaman I. Untuk 

mengatasi hal itu, limbah cair dari pengendapan dibuang tersendiri 

karena apabila dicampur akan menimbulkan masalah besar. 

 

Pemanfaatan limbah padat dan cair dapat dimanfaatkan  menjadi 

beberapa produk yang dapat menghasilkan rupiah. Salah satu pengolahan 

ampas atau onggok ketela dapat dimanfaatkan menjadi bahan campuran 

pembuat saus. Jadi para pelaku industri tidak membuang begitu ampas 

ketelanya, mereka mengumpulkan dan menjemurnya kemudian akan dijual 

lagi kepada pengepul. Dari pengepul bahan campuran saus tersebut dikirim 

ke pabrik-pabrik besar yang ada di Semarang . Selain digunakan sebagai 

bahan pembuat saus, ampas ketela ini juga dapat dimanfaatkan sebagai 
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bahan campuran untuk pembuatan obat nyamuk bakar. Di Desa Ngemplak 

Kidul juga terdapat satu pabrik yang bergerak dibidang pembuatan bahan 

obat nyamuk bakar. 

Selain itu, limbah padat yang berupa ampas atau onggok juga dapat 

dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Hal ini juga dapat dilihat dari 

banyaknya konsumen yang datang langsung dari daerah sekitar dan bahkan  

dari luar kota seperti Blora, Bojonegoro, Malang. Para konsumen dari luar 

kota biasanya langsung membeli dengan skala yang lebih besar.  

Sedangkan pemanfaatan limbah cair dari produksi pembuatan 

tepung tapioka dapat diolah menjadi pupuk cair organik. Hal ini dapat 

membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Namun masyarakat Desa 

Ngemplak Kidul sendiri belum begitu tau tentang pemanfaatan ini. 

1. Limbah padat yaitu makanan ternak, pupuk, bahan campuran 

saus, sirup glukosa dan obat nyamuk bakar. 

2. Limbah cair yaitu dapat diolah menjadi pupuk cair organik 

(Karjo, wawancara 20 Juli 2014). 
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BAB IV 

PENGARUH INDUSTRI TEPUNG TAPIOKA TERHADAP KEHIDUPAN 

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA NGEMPLAK KIDUL, 

MARGOYOSO KABUPATEN PATI 

 

A. Pengaruh Industri Tepung Tapioka Terhadap Kehidupan Sosial 

Masyarakat Desa Ngemplak Kidul 

Kehidupan sosial masyarakat merupakan hubungan antara kelompok 

manusia maupun perorangan, apabila dua orang bertemu interaksi dimulai 

pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara 

berbicara dan bahkan berkelahi. Aktivitas seperti itu merupakan bentuk-

bentuk interaksi sosial walaupung orang-orang yang bertemu muka tersebut 

tidak saling menukar benda. Kesemuanya itu menimbulkan kesan didalam 

pikiran seseorang yang kemudian menentukan tindakan yang akan 

dilakukanya (Soekanto, 1999 : 34). 

Munculnya industri di suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi 

masyarakat sekitar, seperti halnya yang terjadi di Desa Ngemplak Kidul 

seteelah berdiri dan berkembangnya industri tepung tapioka, telah membawa 

pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitarnya. 

Pengaruh yang sangat nyata adanya industri tepung tapioka di Desa 

Ngemplak Kidul yaitu munculnya golongan baru dalam masyarakat. 

Golongan tersebut adalah golongan pengusaha dan golongan buruh industri. 
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Seperti yang diungkap oleh schoort (1984 : 94) yaotu gejala yang menonjol 

didalam struktur Desa pra-industri adalah dikotomi antara lapisan atas dan 

lapisan bawah, dalam stratifikasi sosial disebut klas-klas sosial. 

Adanya industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul telah banyak 

membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut adalah 

adanya kemajuan, baik itu kemajuan mental maupun kemajuan fisik. 

Kemajuan fisik antara lain semakin membaiknya sarana transportasi, 

sedangkan kemajuan mental antara lain semakin meningkatnya kesejahteraan 

keluarga. 

Perkembangan industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

sebagai mata pencaharian masyarakat pada tahun 1990-2005 telah 

memberikan sumbangan yanag bersifat positif bagi kehidupan sosial. 

Sumbangan positif tersebut pada bidang pendidikan. Sedangkan sebelum 

industri tepung tapioka tumbuh sebagai mata pencaharian masyarakat, para 

orang tua di Desa Ngemplak sangat pasif mendorong anak-anaknya dalam 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para orang tua hanya 

menginginkan anaknya untuk segera dapat meringankan beban ekonomi yang 

ditanggung oleh orang tua. Masyarakat Desa Ngemplak Kidul berpendapat 

sekolah hanya membuang-buang waktu dan biaya. 

Masyarakat Desa ngemplak Kidul sebelum muncul dan 

berkembanganya industri tepung tapioka kebanyakan dari mereka adalah 

tamatan sekolah dasar (SD). Karena pada saat itu yang tidak memungkinkan 
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adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran dari 

masyarakat itu sendiri untuk menuntut ilmu. Hal ini disebabkan karena pada 

waktu itu pekerjaan tidak menuntut berilmu sampai tingkat SLTP dan SLTA, 

karena pada akhirnya mereka berfikir untuk menjadi petani atau buruh pabrik. 

Oarang-orang yang dapat melanjutkan sekolahnya adalah mereka 

yang mampu, baik dari segi pikiran maupun biayanya. Karena pada saat itu 

sekolah harus keluar dari daerah sendiri, sehingga memerlukan biaya yang 

cukup. Jika bukan dari golongan orang kaya mereka tidak mampu. 

Kebanyakan dari mereka adalah yang sekarang menjabat sebagai pegawai 

negeri atau pensiunan (Fatoni, wawancara 20 Juli 2014). 

Sebelum muncul dan berkembangnya industri tepung tapioka, tingkat 

pendidikanya sangat kurang. Tingkat pendidikan warga Desa Ngemplak 

Kidul setelah berkembangnya industri tepung tapika menjadi lebih 

meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang 

menuntut masyarakat Desa Ngemplak Kidul untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan.kemajuan ini dapat dilihat dari fasilitas dan 

sarana sekolah mulai dari tingkat SD, SLTP dan SLTA. Perubahan dan 

kemajuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :  
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TABEL 11. Jumlah sarana pendidikan di Desa Ngemplak Kidul  

No  Jenis pendidikan Tahun 

1990 

Tahun 

2000 

Tahun 

2005 

1  TK/RA 1       2      2 

2  SD/MI 5 5 5 

3  SLTP/MTS 2 2 2 

4  SLTA/MA 2 2 2 

5  PT -  -  -  

 

(Sumber : Monografi Desa Ngemplak Kidul) 

 

Meningkatnya kesadaran pendidikan masyarakat Desa Ngemplak 

Kidul tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan akan pendidikan saja, tetapi 

juga dipengaruhi karena meningkatnya kesejahteraan dalam keluarga dengan 

bekerja pada industri tepung tapioka. Tentunya hal ini berkaitan dengan biaya 

yang harus dikeluarkan oleh sebuah keluarga untuk menyekolahkan anaknya. 

Mereka ingin sekali menyekolahkan anak-anaknya tetapi terhalang oleh 

biaya, sehingga keinginan itu hanya menjadi angan-angan belaka, ( Fatoni, 

wawancara 20 Juli 2014). 

Pengusaha industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul banyak 

yang menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi setelah 
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menyadari bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu 

memberikan kesejahteraan yang lebih baik di kehidupan yang akan datang. 

Seperti yang diungkapkan oleh swarsi (1991 : 62), bahwa pendidikan 

merupakan institusi sosial yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan 

masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas. Faktor-

faktor yang mendorong perwujudan dan perubahan dalam institusi sosial 

pendidikan antara lain :  

1. Keadaan masyarakat akan arti pentingnya pendidikan dalam pembangunan 

didasari bahwa pendidikan hakekatnya perlu untuk mencapai kemajuan 

teknologi dan ekonomi. 

2. Pendidikan untuk memelihara sistem intelektual tradisional dan untuk 

memajukan berbagai aspek modernisasi baik yang bersifat material 

maupun non material. 

Sumbangan lainyan adalah terciptanya suatu kelas menengah dalam 

masyarakat di Desa Ngemplak Kidul yang terdiri dari atas golongan 

wiraswasta. Jiwa wiraswasta yang ada pada masyarakat Desa Ngemplak 

Kidul telah mampu menciptakan suatu kemandirian masyarakat Desa 

Ngemplak Kidul dalam berprofesi. 

Lahirnya kelas menengah ini diharapkan mampu mendorong laju 

demokratisasi secara cepat. Sebab kelas menengah mempunyai kemandirian 

yang relative besar dari tekanan suprastruktur. Keberadaan menengah dalam 

masyarakat secara tidak langsung telah melahirkan pelapisan sosial secara 
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nyata. Menurut Murtolo (1996 : 112), bahwa pelapisan sosial merupakan 

sesuatu kedudukan seseorang berdasarkan derajat yang ditentukan oleh 

hubunganya dengan orang-orang lain di dalam masyarakat. 

Akibat dari adanya perkembangan industri tepung tapioka 

menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Ngemplak Kidul 

yang cukup tinggi. Kegiatan keagaaman semakin giat dilaksanakan baik 

untuk remaja maupun orang tua. Di Desa Ngemplak Kidul juga banyak 

didirikan pondok pesantren (Fatoni,wawancara 20 Juli 2014). 

Industri tepung tapioka ini dapat menekan angka pengangguran dan 

menghambat laju urbanisasi masyarakat Desa Ngemplak Kidul khususnya 

bagi para pemuda dan pemudi untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar di 

Indonesia. Secara tidak langsung warisan usaha industri tepung tapioka dari  

nenek moyang tersebut dapat bertambah keberadaanya. Ada pengaruh lain 

dari adanya industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul yaitu sistem 

kekerabatan yang semakin menurun. Sebelum adanya industri tepung tapioka 

di Ngemplak Kidul sebagian masyarakat adalah petani yang memiliki waktu 

cukup longgar. Waktu tersebut digunakan untuk bermasyarakat. Hubungan 

mereka sangat kuat dan erat, tetapi setelah berkembangnya industri tepung 

tapioka kekerabatan mereka menurun. Contohnya ketika ada warga yang akan 

membangun atau memperbaiki rumah (sambatan), maka mereka akan 

bergotong royong meskipun tanpa di bayar dan imbalanya hanya diberi 

makan. Contoh lain saat gotong royong membersihkan lingkungan atau 
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pemakaman (krigan), mereka bersama-sama melakukanya tanpa adanya 

imbalan uang, (Fatoni, wawancara 20 Juli 2014). 

Contoh tersebut membuktikan bahwa sebelum berkembanya industri 

tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul, hubungan kekerabatan mereka 

sangat erat dan belum ada penghargaan uang. Setelah berkembangnya 

industri tepung tapiok penghargaan uang sangat menonjol, sehingga hal ini 

telah menggeser sistem kekerabatan yang erat masyarakat Desa Ngemplak 

Kidul dan mereka lebih mempercayakan uang. 

 

B. Pengaruh Industri Tepung Tapioka Terhadap Kehidupan Ekonomi 

Masyarakat Desa Ngemplak Kidul 

Berdiri dan berkembangnya industri tepung tapioka di Desa 

Ngemplak Kidul telah membawa dampak pada mata pencaharian masyarakat 

sekitar. Dampak yang nampak jelas dari adanya industri kecil tepung tapioka 

di Desa Ngemplak Kidul bagi masyarakat sekitar adalah bertambahnya 

lapangan pekerjaan yaitu buruh atau pegawai industri, dimana industri ini 

banyak menyerap tenaga kerja dan juga menyebabkan adanya perubahan 

mata pencaharian. Perubahan mata pencaharian terjadi karena bekerja 

diindustri kecil tepung tapioka dapat menjamin kesejahteraan keluarga. 

Sistem ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan 

biologis. Faktor yang sangat berperan memenuhi kebutuhan adalah faktor 

alam. Apabila alam sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan maka 
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diperlukan adanya kreativitas untuk mencari usaha lain. Salah satu usaha 

tersebut adalah pengembangan industri tepung tapioka. Munculnya industri 

disuatu daerah akan menyebabkan perubahan bagi sistem ekonomi 

masyarakat disekitarnya. Menurut Kuncoro (2002), hasil penelitian 

menunjukkan pola konsentrasi spasial industri berbentuk U yaitu sampai 

dengan tahun 1983-1987, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan deregulasi 

dan liberalisasi yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1983 dorong 

kecenderungan konsentrasi geografis di Indonesia. 

Berdiri dan berkembangnya industri tepung tapioka di Desa 

Ngemplak Kidul selain membuka lapangan pekerjaan baru juga menambah 

pendapatan. Bertambahnya pendapatan sanagat dirasakan oleh tenaga kerja 

industri tepung tapioka. Meningkatnya pendapatan tenaga kerja industri 

tepung tapioka dapat dirasakan dalam kesejahteraan keluarga seperti tingkat 

pendidikan anak-anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kehadiran suatu industri dalam masyarakat akan menyebabkan suatu 

perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat. 

Masyarakat yang belum mengenal industri secara langsung, kehidupanya 

tergantung pada tanah pertanian sebagai sarana produksi. Namun setelah 

mengenal industri, kehidupan sosial ekonominya jadi lebih baik. 

Pertumbuhan industri dalam suatu masyarakat pada dasarnya selain 

membawa teknologi industri dalam suatu masyarakat agraris ingin 

menyebabkan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang seperti dalam 
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bidang sosial dan ekonomi bagi masyarakat stempat. Menurut T, jacoop (1987 

: 49), menyatakan bahwa teknologi sebagai faktor penting dinamis dalam 

kebudayaan material, perubahan teknologi akan menyebabkan perubahan 

dalam kehidupan sosial. 

Sistem ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhan yang sebenarnya merupakan kaitan dari hal-hal yang telah 

disebutkan diatas, yaitu manusia dan kebutuhan alam lingkungan dengan 

alternatif-alternatif dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. 

Berkembangnya industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

memberikan harapan bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan 

pendapatan mereka yang selama ini didapat dari pertanian. Banyak penduduk 

yang kemudian bekerja pada industri tepung tapioka dengan alasan mereka 

akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dari pada penghasilan yang 

didapatkan dari pertanian.  

Kehadiran industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul membawa 

perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan adanya perubahan 

ekonomi yang semakin membaik, membuat masyarakat mempunyai perhatian 

terhadap pendidikan anak-anaknya. Karena industri tepung tapioka di Desa 

Ngemplak kidul membutuhkan tenaga terampil dan berbakat untuk 

mendapatkan dan mengembangkan hasil yang semakin baik. Dalam 

pemenuhan hidup yang bersifat primer atau pokok seperti pangan, sandang 

dan perumahan serta pendidikan bagi anak-anaknya dirasakan sudah 

mengalami peningkatan yang lebih baik dengan mengandalkan pendapatan 
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yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pengusaha industri tepung tapioka 

tersebut. Umumnya masyarakat Desa Ngemplak Kidul sudah memenuhi 

kebutuhan primernya. Dapat dikatakan peningkatan taraf hidup mereka 

semakin membaik, setelah bekerja sebagai pengusaha industri tepung tapioka 

dibandingkan bila mereka bekerja sebagai petani.  

Kehadiran industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul membawa 

angin segar bagi warga masyarakat untuk meningkatkan penghasilan yang 

selama ini hanya diperoleh dari sektor pertanian. Banyak diantara warga 

masyarakat Desa Ngemplak Kidul yang kemudian meninggalkan sektor 

pertanian  sebagai mata pencaharian pokok dan beralih ke sektor industri. 

Faktor yang membuat warga Ngemplak beralih professi ke sektor 

industri, karena kegiatan membuat tepung tapioka dapat membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagian masyarakat Desa Ngemplak 

Kidul telah memiliki modal awal untuk mengembangkan industri tepung 

tapioka. Dengan demikian terjadi pergeseran pada sistem mata pencaharian 

masyrakat dari petani ke pengusaha atau buruh industri tepung tapioka. 

Bagi masyarakat yang belum memiliki modal dapat menjadi buruh 

industri. Menjadi buruh industri tepung tapioka lebih menguntungkan 

dibandingkan menjadi buruh tani. Dilihat dari segi tenaga, buruh industri 

tepung tapioka dapat dikerjakan dirumah dan memperoleh kesejahteraan yang 

terjamin dari pengusaha. Kegiatan ini sangat menguntungkan bagi masayrakat 

Desa Ngemplak Kidul dan sekitarnya, (Maryati, wawancara 28 Juni 2014). 
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Membaiknya perekonomian suatu daerah akan menyebabkan 

kesejahteraan semakin meningkat. Sarana transportasi yang pada awalnya 

dimiliki masyarakat Desa Ngemplak Kidul hanya alat transportasi sepeda, 

dan kemudian jumlah kepemilikan sepeda semakin berkurang. Sedangkan 

pemilikan sepeda motor dan mobil semakin meningkat. Pemilikan 

transportasi ini untuk memperlancar pemasaran hasil produksi tepung 

tapioka. 

Keberadaan barang mewah sebagai pelengkap perabot rumah tangga 

masyarakat Desa Ngemplak Juga semakin meningkat, seperti TV berwana, 

tape recorder dan kulkas. Kondisi diding rumah mulai terlihat baik, yang 

awalnya menggunakan bilik bambu di ganti dengan batu bata. Sumbangan 

yang diberikan dari industri tepung tapioka bagi masyarakat telah mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( Hudi, wawancara 28 Juni 2014). 
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BAB V 

        PENUTUP 

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitihan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Sejarah industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul dimulai sejak 

tahun 1960-an. Penemuan tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul 

berawal ketika salah satu warga membuat penganan dari singkong. Bapak 

Djasmo merupakan orang pertama yang mengawali pembuatan tepung 

tapioka di Desa Ngemplak Kidul. Dari pembuatan penganan tersebut 

terdapat sari pati singkong atau tepung tapioka yang kemudian 

dikembangkan menjadi penganan, sehingga warga desa berusaha 

mengembangkan hasil produksi tersebut. 

Pada tahun 1970 industri tepung tapioka mulai berkembang pesat 

di Desa Ngemplak Kidul. Industri tepung tapioka di Desa Ngemplak 

Kidul dibagi menjadi 3 ( tiga ) fase, yaitu fase kerajinan tangan, fase 

home industri dan fase industri. Fase kerajinan tangan dimulai sejak tahun 

1960-an, menggunakan cara yang masih sangat sederhana yaitu 

penggilingan dilakukan masih menggunakan parut manual, dan hanya 

beberapa orang warga yang memproduksi tepung tapioka. Tepung yang 

dihasilka pada fase ini sangat terbatas dengan pemasaran hanya di desa – 

desa sekitar.  
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Fase home industri dimulai sejak tahun 1970 – 1990. Pada fase ini 

industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul semakin berkembang 

pesat karena hampir setiap rumah memproduksi tepung tapioka. 

Penggilingan menggunakan peralatan manual yang di disebut “ejek”. 

Pemasaran tepung tapioka pada fase ini mencapai kota-kota besar di 

Pulau Jawa. 

Fase industri dimulai sejak tahun 1990  sampai tahun 2005. Pada 

fase ini pemasaran tepung tapioka dari Desa Ngemplak Kidul sudah 

mencapai kota – kota besar di Indonesia, seperti Kalimantan Timur, Nusa 

Tenggara Timur, Sumatra Selatan bahkan sampai keluar negeri seperti 

Korea dan Jepang. 

2. Perkembangan industri tepung tapioka di Desa Ngemplak Kidul, 

Kecamatan Margoyoso sangatlah pesat. Pesatnya perkembangan tersebut 

tidak lepas dari beberapa faktor yaitu :  

a. Kejenuhan masyarakat Desa Ngemplak Kidul pada bidang pertanian. 

Bidang pertanian yang ditekunu masyarakat tidak bisa memberikan 

konstribusi yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. 

b. Melestarikan warisan budaya nenek moyang. Membuat tepung 

tapioka merupakan warisan budaya dari orang tua yang telah dibangun 

sebagai ciri khas mata pencaharian masyarakat Desa Ngemplak Kidul.  

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngemplak Kidul. 

Pertanian sudah tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan hidup yang 
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semakin meningkat, sehingga industri tepung tapioka menjadi mata 

pencaharian pokok masyarakat Desa Ngemplak Kidul. 

3. Pengaruh industri tepung tapioka terhadap kehidupan sosial masyarakat 

Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso. Industri tepung tapioka 

telah membawa perubahan kondisi sosial masyarakat Desa Ngemplak 

Kidul. Perubahan yang nyata adanya industri tepung tapioka adalah 

munculnya golongan baru dalam masyarakat Desa Ngemplak Kidul. 

Golongan tersebut adalah golongan pengusaha dan golongan buruh 

industri. Pada akhirnya akan muncul stratifikasi sosial yang disebut klas-

klas sosial. Selain itu juga menyebabkan sistem kekerabatan yang 

menurun. Contohnya ketika ada yang warga yang akan membangun atau 

memperbaiki rumah maka mereka bergotong royong secara suka rela 

tanpa memandang status sosial. Status sosial mereka yang lebih tinggi 

kebanyakan tidak membantu. Selain itu semakin meningkatnya kesadaran 

masyarakat Ngemplak Kidul akan pentingnya pendidikan, hal ini dapat 

dilihat dengan banyaknya anak usia sekolah yang melanjutkan sekolah. 

Sarana pendidikan dan transportasi juga mengalami peningkatan. 

Industri tepung tapioka telah membawa perubahan terhadap 

kondisi ekonomi, masyarakat Desa Ngemplak Kidul. Berdiri dan 

berkembangnya industri tepung tapioka membawa dampak dalam sistem 

mata pencaharian yaitu terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. 

Meningkatnya kesejahteraan masayarakat juga terlihat dari kondisi rumah 

dan kepemilikan barang berharga oleh masyarakat. Pergeseran alat 
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transportasi juga sangat dirasakan oleh warga Desa Ngemplak Kidul, 

yaitu dari alat transportasi tradisional ke modern misalnya seperti sepeda 

menjadi sepeda motor dan mobil. Selain itu, industri tepung tapioka telah 

menggeser sistem mata pencaharian masyarakat Desa Ngemplak Kidul 

yang dulunya bergantung pada sektor pertanian sekarang beralih ke sektor 

industri. 
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JUDUL PENELITIAN 

PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

SOSIAL EKONOMI DESA NGEMPLAK KIDUL  1990-2005 

INSTRUMEN ATAU PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tokoh Masyarakat 

1. Faktor apa yang mendorong munculnya industri tepung tapioka di 

Ngemplak Kidul? 

2. Sejak kapan industri tepung tapioka dijadikan sebagai sumber 

penghasilan? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan industri tepung 

tapioka? 

 

B. Pengusaha Tepung Tapioka 

1. Bagaimana awal ceritanya Bapak/ibu membuat Tepung Tapioka? 

2. Sejak kapan Bapak/ibu membuat Tepung Tapioka? 

3. Darimana Bapak/ibu memperoleh keterampilan membuat Tepung Tapioka? 

4. Kendala apa saja yang Bapak/ibu alami selama membuat Tepung Tapioka? 

5. Sejak kapan Bapak/ibu merekrut pekerja? 

6. Pekerja Bapak/ibu darimana saja asal? 

7. Berapa jumlah pekerja Bapak/ibu? 

8. Bagaimana cara Bapak/ibu merekrut pekerja? 

    9. Bagaimana sistem upah pekerja Bapak/ibu? 

   10. Bagaimana cara pembuatan Tepung Tapioka? 

   11. Bahan apa saja yang digunakan? 
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   12. Kendala apa saja dalam pembuatan Tepung Tapioka? 

   13. Cara mengatasinya? 

   14. Bagaimana cara memasarkan hasil produksi usaha Bapak/ibu? 

   15. Kendala yang dialami? 

 16. Cara mengatasinya? 

  17. Apakah ada bentuk kerja sama dengan instansi lain? 

  18. Apa peran pemerintah daerah? 

 

C. Pekerja Tepung Tapioka 

1. Sejak kapan bapak/Ibu menjadi pekerja di pabrik Tepung Tapioka? 

2. Selain menjadi buruh, apa bapak/Ibu mempunyai pekerjaan lain? 

3. Apa alasan bapak/Ibu bekerja menjadi buruh pabrik? 

4. Berapa jumlah penghasilan bapak/Ibu? 

5. Bagaimana sistem penggajian di tempat bapak/Ibu bekerja?harian, 

mingguan atau  Bulanan? 

6. Menurut bapak/Ibu, enak jadi buruh industri Tepung Tapioka atau buruh 

tani? 

7. Kegiatan apa yang bapak/Ibu lakukan sebelum berangkat bekerja? 

8. Jam berapa bapak/Ibu berangkat kerja? 

9. Jam berapa bapak/Ibu pulang kerja? 

10. Apakah ada permasalahan yang terjadi selama bapak/Ibu bekerja? 

11. Suka duka apa saja yang bapak/Ibu alami selama bekerja? 

 

D. Distributor 

     1. Sejak kapan anda menjadi distributor Tepung Tapioka? 

     2. Bagaimana cara anda mendistributorkan Tepung Tapioka? 
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     3. Kendala apa saja yang anda alami selama menjadi distributor Tepung 

Tapioka? 

     4. Cara mengatasinya? 

     5. Ke daerah mana saja anda mengirim Tepung Tapioka? 

     6. Berapa jumlah penghasilan anda?  

     7. Suka duka apa saja yang anda alami selama menjadi distributor Tepung 

Tapioka? 

 

E. Masyarkat 

1. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Ngemplak Kidul sebelum adanya 

Tepung Tapioka? 

2. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Ngemplak Kidul sesudah adanya 

Tepung Tapioka? 

3. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Ngemplak Kidul sebelum 

adanya Tepung Tapioka? 

4. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Ngemplak Kidul sesudah adanya 

Tepung Tapioka? 
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Singkong bahan pokok tepung tapioka 

 

 

Pengupasan singkong dengan tenaga manusia 
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( Tempat penggilingan Ketela ) 

 

 

      

 

( Alat timbang yang digunakan untuk menimbang singkong ) 
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( proses pemindahan singkong ) 

 

 

 

Mesin diesel yang digunakan 
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Proses pencucian dan pengupasan kulit singkong 

 

 

 

 ( proses pengupasan kulit singkong secara manual ) 
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( Proses pencucian dan pengupasan kulit singkong dengan mesin ) 

 

 

 

( Proses pemarutan singkong ) 
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( Penyaringan sari pati dengan alat manual ) 

 

 

( Proses pemerasan singkong yang telah diparut oleh mesin ) 
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( Sari pati yang dihasilkan dari pemerasan ) 

 

 

 

 

 

( Ampas ketela (onggok) ) 
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( Pengendapan sari ketela ) 

 

 

 

( Saripati ketela yang sudah mengendap ) 



 
 

 
 

113 

 

( penjemuran masih menggunakan tampah ) 

 

 

 

 

 

 

( pengangkatan pati yang sudah kering ) 
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( penjemuran pati grosok menggunakan tampah ) 

 

 

 

 

( Penjemuran pati (grosok) yang dihasilkan dari pengendapan ) 
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   ( Penghalusan tepung tapioka ) 

 

 

 

( Gudang penhalusan tepung setengah jadi ) 
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( pengiriman tepung tapioka ke luar Kota ) 

 

 

 

 

 

( Limbah cair ) 
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( Limbah padat ) 

 

 

 

 

 

( Wawancara dengn Bapak Fatoni ) 
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( Wawancara dengan Bapak Asmuri ) 

 

 

 

 

( Wawancara dengan Bapak Suharto )  
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( Wawancara dengan Ibu Maryati ) 

 

 

 

( Wawancara dengan Bapak Supono ) 
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( Wawancara dengan Bapak Karjo ) 

 

 

 

( Wawancara dengan Bapak Muklis ) 
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( Wawancara dengan Bapak Hasim (tengkulak) ) 

 

 

 

 

 

( Wawancara dengan Bapak Hudi ) 


