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SARI 

Agung Diswantoro Ragil. 2019. “Sejarah Makanan Enting-enting Gepuk Cap 

Klenteng Dan 2 Holo Di Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota 

Salatiga, Tahun 1970-2009.” 

Kata Kunci : Sejarah, Industri, Kesejahteraan Masyarakat. 

Keberadaan Industri Enting-enting yang di pelopori oleh Khoe Tjong Hok 

memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalicacing. 

Peranan pengusaha Enting-enting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

sangatlah besar. Di dalam praktiknya, Enting-enting Gepuk cap Klenteng dan 2 

Holo menciptakan hubungan timbal balik antara pengusaha Industri dengan 

pekerja untuk tercapainya taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi yang 

memuaskan. Tercapainya kesejahteraan berpengaruh terhadap kehidupan sosial 

ekonomi Kelurahan setempat. 

Permasalahan dalam karya ini ialah: (1) Bagaimana Latar Belakang 

munculnya makanan Enting-enting Gepuk di Kecamatan Sidomukti; (2) 

Bagaimana Dampak Sosial Ekonomi Enting-enting gepuk tersebut bagi 

masyarakat Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti. 

Metode yang digunakan adalah metode historis yang melalui empat tahap, 

yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dari hasil penelitian, 

dapat diketahui bahwa Industri Enting-enting Gepuk cap Klenteng dan 2 Holo 

dibentuk untuk membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat setempat dan 

alternatif lain karena bekerja menjadi petani dirasa belum mencukupi untuk 

kebutuhan keluarga, Pengaruh dari pembentukan industri Enting-enting secara 

sosial yakni menekan tingkat pengangguran dan menghambat laju urbanisasi. 

Secara ekonomi, Bertambahnya pendapatan sangat dirasakan oleh tenaga kerja 

industri enting-enting dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari.  

viii 
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Simpulan dari penelitian ini adalah industri kecil enting-enting di 

Kelurahan Kaliabu kecamatan Sidomukti dimulai sejak tahun 1970an dan 

berlanjut sampai sekarang. Penemuan enting-enting di kelurahan Kalicacing

berawal ketika salah satu warga membuat panganan dari kacang tanah. Dari 

pembuatan panganan tersebut kemudian dikembangkan menjadi panganan yang 

memiliki nilai jual, sehingga warga berusaha  mengembangkan hasil produksi 

tersebut dan dari hasil itu memberi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat 

kelurahan kalicacing. 

ix 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kuliner merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat 

yang mempunyai cita rasa berbeda dan bervariasi. Indonesia merupakan negara 

yang kaya akan  kuliner. Berbagai bangsa asing yang pernah singgah di Indonesia 

mempunyai peran yang besar dalam perkembangan kuliner di Indonesia. 

Pertemuan antara beberapa budaya yang terjadi di Indonesia pada periode tertentu 

dikenal dengan istilah Kebudayaan Indis. Kebudayaan tersebut tumbuh subur 

karena beberapa faktor, baik faktor ekstern maupun faktor intern. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, kuliner tidak hanya digunakan 

sebagai salah satu ciri khas suatu daerah, tetapi kuliner juga dapat digunakan 

sebagai penggerak roda perekenomian di daerah tersebut selain itu perlu 

diimbangi dengan inovasi yang dilakukan dari para pelaku kuliner. Berbicara 

mengenai sebuah kuliner yang dapat digunakan sebagai roda penggerak ekonomi 

yang berdampak pada sosial ekonomi, peneliti tertarik untuk mengambil sebuah 

contoh kuliner Enting-enting gepuk di kota Salatiga. 

 Enting-enting gepuk adalah makanan kecil khas Salatiga yang terbuat dari 

bahan dasar kacang tanah. Kacang tanah yang telah dikupas di sangrai terlebih 

dahulu, Kacang yang telah dicampur dengan cairan gula kental kemudian digepuk 

atau dipukul-pukul/ditumbuk hingga halus dan semua bahan benar-benar 

menyatu. Sebagian rumah produksi masih memakai alat tradisional berupa kayu 

sawo untuk menggepuk atau menghaluskan kacang, tapi ada juga yang sudah 

menggunakan blender agar menghemat waktu dan tenaga, Yang pasti, proses 

penghalusannya harus dijaga betul supaya kacang tidak berminyak sehingga 

membuatnya tidak tahan lama. 

 Tumbukan kacang dan gula kemudian dibentuk menjadi bentuk prisma 

segitiga dan dibungkus kecil-kecil dengan kertas khusus. Karena hanya 

menggunakan bahan alami, enting-enting gepuk tidak bisa bertahan lama seperti 

layaknya makanan kemasan modern yang banyak di pasaran biasanya kualitas 
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enting-enting gepuk masih terjaga hingga kurang lebih 6 bulan setelah proses 

pembuatan, dengan syarat tak boleh terpapar sinar matahari secara terus-menerus. 

 Rasa enting-enting gepuk dominan manis, dengan sedikit tendangan rasa 

gurih yang berasal dari kacang. Begitu dibuka bungkusnya, tekstur enting-enting 

terlihat padat membentuk satu prisma utuh namun ketika dimakan akan 

menemukan sensasi yang berbeda. Bangun prisma segitiga tersebut serta merta 

runtuh begitu digigit dan yang tersisa remah-remah halus perpaduan gula dan 

kacang. Prisma tersebut hanya mengeras dibagian luarnya saja, sementara 

dalamnya tetap rapuh. 

 Industri rumah tangga adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di 

sekitar rumah. Pekerjaaan 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 berbagai tempat bisa dikatakan sebagai penjabaran kebijakan 

industri nasional dan kebijakan daerah yang dituangkan ke dalam program 

pembangunan dan dilaksanakan sesuai visi dan misi perkembangan sektor industri 

yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah(Marbun, 1993:13). 

 Kota Salatiga memiliki enting enting sebagai produksi unggulan makanan 

tradisional yang terdapat di Kecamatan Sidomukti. Sidomukti memiliki makanan 

yang dimana sekarang dijadikan oleh-oleh khas yang menjadi identitas atau 

penanda kota Salatiga itu sendiri. Demikian halnya Salatiga yang sangat identik 

dengan enting-enting gepuknya yang khas. Meskipun pernah dibuat versi kemasan 

modernnya oleh salah satu produsen makanan besar di Indonesia, rasa tradisional 

enting-enting gepuk Salatiga tetap tak tertandingi. tiap toko oleh-oleh di Salatiga 

pasti menjajakan enting-enting gepuk ini dengan merk yang beraneka ragam.

 Sejarah Enting-enting dimulai dari Sekitar tahun 1920-an, Khoe Tjong 

Hok yang berasal dari Fukkian, China, mulai membuat cemilan kacang tanah asin 

dan kacang kering yang dijajakannya kepada para pengunjung yang 

bersembahyang di Klenteng Hok Tiek Bio. Ketika itu Khoe Tjong Hok 

merupakan juru kunci Klenteng Hok Tiek Bio. Seiring berjalannya waktu, sekitar 

tahun 1929, Khoe Tjong Hok mulai membuat gepuk kacang yang dicampur gula, 



3 

sehingga menghasilkan rasa manis. Sementara bagian dalamnya diisi dengan 

kacang tanah yang telah digepuk dan dihancurkan menjadi serbuk. Lalu cemilan 

tersebut, dikemas menggunakan daun bambu dan dijajakan dalam sebuah kaleng. 

Dikarenakan waktu antrian bersembahyang di Klenteng cukup lama, orang-orang 

yang hendak beribadah biasanya menunggu giliran sembari menikmati cemilan 

yang dibuat Khoe Tjong Hok. Dari sana, cemilan hasil olahan dari kacang tanah 

tersebut mulai dikenal dan dikonsumsi oleh para pengunjung Klenteng.

 Hasil olahan kacang yang dibuat oleh Khoe Tjong Hok, cukup diterima 

oleh banyak orang. Melihat antusiasme yang cukup besar dari para penikmatnya, 

terutama orang-orang tua, Khoe Tjong Hok mulai memasarkan olahan kacang 

tersebut ke dalam bungkus yang terbuat dari klobot (daun jagung). Ketika Khoe 

Tjong Hok menjual olahan kacang tersebut, biasanya langsung habis diborong. 

Maka secara perlahan, Khoe Tjong Hok mulai menaikan produksinya, meskipun 

dengan segala keterbatasannya, olahan kacang yang dibuat pun relatif tidak tahan 

lama. 

 Mengingat jadwal sembahyang di Klenteng hanya di waktu-waktu 

tertentu, Khoe Tjong Hok menjual olahan kacang yang kemudian dinamakan 

“enting-enting gepuk” ini di luar Klenteng. Biasanya Khoe Tjong Hok membawa

barang dagangannya dengan pikulan. Khoe Tjong Hok memikul daganganya 

berkeliling sekitar Kota Salatiga. Namun akibat dari tempat jualan yang 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, banyak dari pembeli enting-

enting gepuk yang datang langsung ke Klenteng, dan memesan enting-enting 

gepuk dalam jumlah yang banyak. 

 Dengan jumlah pembeli yang semakin banyak, serta dengan latar 

pembelinya yang beragam, enting-enting gepuk yang sebelumnya hanya dibeli 

dan dinikmati di Klenteng, mulai bergeser dengan pangsa pasar yang lebih luas. 

Tak jarang,banyak pula pembeli yang sengaja datang ke Klenteng untuk membeli 

enting-enting gepuk semata. Bersamaan dengan semakin meningginya jumlah 

pembeli enting-enting gepuk, Khoe Tjong Hok mulai berinovasi dengan membuat 

tekstur enting-enting gepuk semakin padat. 
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Seiring berjalannya waktu, permintaan enting-enting gepuk terus 

membludak. Khoe Tjong Hok mulai kewalahan, dan akhirnya mengajak anak dan 

adiknya untuk memproduksi enting-enting gepuk. Pada tahun 1971, Khoe Tjong 

Hok meninggal dunia dan tugasnya sebagai pengelola Klenteng Hok Tiek Bio pun 

ikut selesai. Bersamaan dengan itu, maka enting-enting gepuk pun tidak bisa lagi 

diproduksi di dalam Klenteng. Meski begitu, putri ketiga Khoe Tjong Hok yang 

bernama Khoe Djio Nio tetap memproduksi enting-enting gepuk di sebuah rumah 

yang dibelinya dari uang tabungan, yang kemudian akan dikenal dengan “Toko

Sederhana”. Toko ini terletak persis di depan Klenteng Hok Tiek Bio. Namun

dikarenakan tempat produksi dan tempat menjual enting-enting gepuk masih satu 

atap, maka pendapatan dari penjualan enting-enting gepuk generasi kedua ini 

tidak begitu banyak. 

 Pada tahun 1973, anak kedua dari Khoe Tjong Hok yang bernama Khoe 

Poo Liong juga memproduksi enting-enting gepuk di tempat yang berbeda dengan 

adiknya (Khoe Djio Nio). Untuk membedakan keduanya, enting-enting gepuk 

Khoe Poo Liong dinamakan dengan “enting-enting gepuk Klenteng”, sementara

enting-enting yang dibuat oleh Khoe Djio Nio dinamakan “Enting-enting Gepuk 2 

Holoo”. Nama “2 holoo” sendiri diambil dari dua guci besar yang terletak di 

Klenteng Hok Tiek Bio. Kedua guci tersebut berfungsi sebagai tempat untuk 

mengirim doa kepada para Dewa dan leluhur. Selang satu tahun kemudian, para 

pelaku produksi ini menyatukan merk dagang mereka menjadi Enting-enting 

Gepuk cap 2 Holoo. Di tahun yang sama, ketiga adik mereka yang bernama Khoe 

Tang Nio, Khoe Poo Soen, dan Khoe Poo Hauw ikut terlibat dalam proses 

produksi dan mendirikan pabrik berskala kecil. 

 Pada tahun 1998 , enting-enting yang dipelopori Khoe Tjong Hok yang 

ada di Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, mengalami 

kemrosotan dari peredaran pasar tradisional , pasalnya, negara Indonesia 

mengalami krisis moneter,sehingga mengganggu daerah pemasaran enting-enting 

di luar Kota Salatiga,dikarenakan bahan baku mengalami kenaikan yang drastis, 

namun Khoe Poo Liong sebagai putra dari Khoe Tjong Hok berusaha keras 

menjadikan enting-enting gepuk kembali berjaya, pada akhirnya pemerintah kota 



5 

setempat menjadikan enting-enting sebagai salah satu Jajanan atau makanan Khas 

Kota Salatiga pada tahun 2009. 

 Sejarah perkembangan pembuatan enting-enting di Kecamatan Sidomuklti 

Kota Salatiga adalah termasuk kajian sejarah sosial ekonomi, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan  judul Sejarah Makanan Enting-enting Gepuk Cap 

Klenteng Dan 2 Holo Di Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti,  Kota

Salatiga, Tahun 1970-2009. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Latar Belakang munculnya produksi Enting-enting Gepuk di 

Kecamatan Sidomukti? 

2. Bagaimana dampak Sosial Ekonomi enting-enting gepuk tersebut bagi 

masyarakat Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti? 

C. Ruang Lingkup 

Untuk menghindari kekaburan dan pokok pembahasan yang terlalu 

melebar dan menjauh, penelitian ini perlu membatasi diri dalam ruang lingkup 

penelitiannya. Ruang lingkup sejarah lokal menurut I Gede Wija adalah suatu 

bentuk tulisan dalam lingkup terbatas lokalitas tertentu. Adapun ruang lingkup 

yang dimaksud ialah ruang lingkup secara Temporal dan Spasial. 

 Ruang lingkup temporal dibatasi pada tahun 1970-2009. Tahun 1970 

dipilih sebagai tahun dimana enting-enting gepuk diproduksi secara banyak 

dibandingkan dari tahun tahun sebelumnya, dimana hal ini membawa pengaruh 

yang besar bagi pengusaha pengusaha enting-enting, dan darisini tentunya 

membawa pengaruh pada kehidupan warga sekitar kelurahan Kalicacing.Tahun 

2009 dijadikan patokan akhir karena di tahun tersebut pemerintah Kota Salatiga 

mulai menjadikan enting-enting gepuk sebagai makanan khas atau jajanan khas 

Kota Salatiga. 
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Sementara Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dipilih sebagai ruang 

lingkup spasial dengan pertimbangan bahwa, di Kecamatan Sidomukti, kota 

Salatiga lah kemudian enting-enting gepuk lahir, berkembang, dan membesar. 

Bahkan sampai saat ini, enting-enting gepuk dijadikan salah satu makanan khas 

dari Salatiga yang cukup terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya dan perkembangan enting-

enting gepuk cap Klenteng dan 2 Hoolo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh produksi enting-enting gepuk bagi 

masyarakat Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

manfaat akademis atau teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Akademis atau Teoritis 

 Dari manfaat akademis atau teoritis ini diharapkan dapat menambah 

wawasan tentang perkembangan pembuat enting-enting di Kota Salatiga dan 

selain itu diharapkan hasil dari penulisan penelitian ini dapat menjadi bahan 

rujukan dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Akademis 

a. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan 

dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terutama 

dalam bidang sejarah Kuliner. 

b. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi kepustakaan yang mengandung informasi tambahan. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan referensi yang menunjang yaitu 

referensi tertulis dalam bentuk buku. Pada penelitian yang memiliki judul 

“SEJARAH MAKANAN ENTING-ENTING GEPUK CAP KLENTENG DAN 2 

HOLO DI KELURAHAN KALICACING, KECAMATAN SIDOMUKTI, KOTA 

SALATIGA TAHUN 1970-2009” merupakan suatu usaha pencarian informasi

mengenai peran produksi enting-enting  dari tahun 1970 sampai 2009 dan sejarah

enting enting Salatiga. 

 Industri 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 mengambil bahan dasar dari alam, kemudian langsung 

mengolahnya melalui peralatan mekanis yang komplek. 

 Industrialisasi menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat 

modern dan merupakan motto 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 harus 

meningkat. Banyak kebutuhan umat manusia hanya dapat dipenuhi oleh barang 

dan jasa yang disediakan dari sektor industri. 

 Konsep industrialisasi berawal dari revolusi industri pertama pada 

pertengahan abad ke -18 di Inggris, yang ditandai dengan penemuan 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 

ke -2 pada akhir abad ke 18 awal abad ke 19 dengan berbagai perkembangan 
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teknologi dan inovasi. Setelah perang dunia 2 muncul berbagai teknologi baru 

seperti sistem produksi massal dengan menggunakan, tenaga listrik, kendaraan 

bermotor, penemuan berbagai barang sintetis dan revolusi teknologi 

telekomunikasi, elektronik bio, komputer dan penggunaan robot. 

 Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang baru masuk pada tahap 

awal industrialisasi sejak pertengahan tahun 1980an peran sektor industri dalam 

pendapatan domestik bruto Indonesia telah meningkat dan akhirnya melampaui 

sektor pertanian.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. 

 Menurut modalnya, industri terbagi atas industri bermodal besar, industri 

bermodal sedang dan industri bermodal kecil. 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 dasar tenaga kerja. Dengan demikian, industri enting-

enting sebagai industri pembuatan makanan ringan pada umumnya masih 

merupakan industri kecil sekaligus industri rumah tangga dengan manajemen 

keluarga. 

 Setelah melihat uraian di atas, industri enting-enting yang ada di Salatiga

termasuk industri rumah tangga yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja 1-4 

orang dan selanjutnya menjadi industri kecil yang mempunyai tenaga kerja 

sampai 20 orang. Industri ini memiliki sistem kekeluargaan dan modalnya 

berawal dari pribadi maupun keluarga. 

 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, 

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 



9 

memperngaruhi masyarakat untuk melakukan swasembada untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri terutama di daerah pedesaan. 

 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, merupakan salah satu 

kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya memproduksi enting-enting. 

Dengan cara yang masih sederhana. Dengan adanya kenaikan pada harga bahan 

baku tahun 1998, maka sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi 

Kelurahan Kalicacing kecamatan Sidomukti. 

 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 kota(Marbun, 

1993:20). 

Perkembangan produksi enting enting sangat berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Kehidupan sosial 

berkembangnya pengrajin enting-enting menjadi pendapatan daerah bertambah 

dan juga membantu dalam mengatasi masalah pengangguran dengan adanya 

penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di dalam produksi enting-enting. 

 Dari segi perspektif sejarah nampaknya perkembangan sektor industri 

pembuatan makanan ringan yang cenderung tradisional atau makanan khas daerah 

belum banyak berkembang, meskipun sudah memasuki kehidupan ekonomi 

terbuka. Seperti yang terjadi di daerah Sidomukti ini, dengan berkesinambungan 

pengrajin enting-enting, kesejahteraan masyarakat meningkat, pendapatan daerah 

bertambah, dan juga membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada. 
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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 

Setiap suatu penelitian pastinya diperlukan suatu metode. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode itu 

sendiri terdiri dari suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai suatu tujuan 

secara efektif dan efisien. Berhubungan dengan itu metode sejarah adalah suatu 

proses menguji dan menganalisa secara kritis dari peninggalan masa lampau oleh 

sejarahwan. 

 Pada dasarnya sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai cara 

untuk pendekatan pada objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan 

menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau. Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh peneliti sebagai berikut : 

1. 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. 

Dalam pengumpulan data ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

a) Observasi 

 Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian 

untuk mendapakan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Dalam hal 

ini penulis mengunjungi langsung ke objek yang diteliti, Penulis mendatangi 
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langsung industri enting-enting rumahan yang ada di Kelurahan Kalicacing , 

Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. 

b) Wawancara 

 Wawancara adalah usaha mengumpulkan keterangan dan informasi 

tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Wawancara dilakukan secara 

langsung terhadap informan, agar yang akan diwawancarai mau menjawab dengan 

lancar pertanyaan-pertanyaan yang 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 digunakan 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, dalam 

hal ini penulis mewawancarai langsung pemilik enting,enting serta warga 

setempat kelurahan Kalicacing. 

Studi Dokumen 

 Bagian studi dokumen ini, penulis berhasil mendapatkan data dan 

informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Salatiga.  

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 ketepatannya. Kritik sumber akan menghasilkan sumber sejarah 
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yang dapat dipercaya (credible), penguatan saksi mata (eyewitness), benar (truth), 

tidak dipalsukan (unfabricated), handal (reliable). 

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 enting-enting atau tidak. Penulis 

mencari informasi lewat pegawai Kelurahan Kalicacing, dan para pegawai di 

Kelurahan 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 Enting-enting. 

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 teks. Kritik intern yang dilakukan 

penulis dengan hasil wawancara penulis lakukan dengan cara membandingkan 

antara keterangan informan satu dengan 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. 

3. 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. Interpretasi 
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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 masalah. Penulis memilah-milah data mana yang 

penulis masukkan dan data mana yang sekiranya tidak perlu penulis gunakan. 

4. Historiografi 

 Dalam hal ini penulis berusaha menyajikan hasil penelitian dalam sebuah 

cerita sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan 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 makanan tradisional enting-enting dan 

pengaruhnya terhadap sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sidomukti disusun 

secara sistematis dan kronologis menjadi kisah atau penyajian yang berarti. 

H. Landasan Teori 

 

Perubahan Sosial 

Menurut Soekanto perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan 

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi 

tersebut terletak pada lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, 

perubahan-perubahan yang mana kemudian mempengaruhi segi-segi struktur 

masyarakat lainnya. 

Soekanto berpendapat bahwa pada dewasa ini proses-proses pada 

perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu, antara lain: 

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau 

secara cepat. 



14 

2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan 

diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial 

lainnya. 

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan 

disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses 

penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi 

yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai lain yang 

baru. 

4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau 

bidang spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan 

timbal balik yang sangat kuat. 

Perubahan Ekonomi 

Setiap orang menginginkan dapat tercukupi kebutuhan hidupnya sehingga 

dapat merasa puas, tenang, tenteram, hingga tercapai kemakmuran. Namun, 

manusia dihadapkan pada masalah keterbatasan alat pemuas kebutuhan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia sehingga harus mencari jalan untuk mengatasinya. 

Ilmu ekonomi membantu memecahkan masalah tersebut hingga manusia dapat 

memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemakmuran. 

 Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat 

membuat pilihan (dengan atau tanpa uang) menggunakan sumber-sumber yang 

terbatas dengan cara alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa 

sebagai pemuas kebutuhan manusia yang (relatif) tidak terbatas. Barang dan jasa 

yang dihasilkan kemudian di distribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang 

dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan kelompok 

masyarakat. 

 Corak analisis ekonomi terapan (applied economics) disebut juga ekonomi 

kebijakan, dengan mengambil konsep dalam teori ekonomi dicoba 

menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan pada data 

dan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Konsep ekonomi terapan 

memiliki tujuan: 
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1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

2. Menciptakan kestabilan harga. 

3. Mengatasi masalah pengangguran. 

4. Mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. 

Dari tujuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan ekonomi terjadi 

pada salah satu cabang ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi sumber daya manusia, 

adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. 

Pembahasan dalam cabang ini antara lain masalah pengangguran, upah minimum, 

dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. Keadaan Geografis Kecamatan Sidomukti 

Kecamatan Sidomukti masuk dalam Kota Salatiga. Kecamatan Sidomukti

merupakan kecamatan yang cukup ramai terutama pada sektor perekonomian, 

banyak industri kecil berkembang di kecamatan Sidomukti Kecamatan Sidomukti

terdiri dari 4 kelurahan yaitu: Kelurahan Kecandran, Kelurahan Dukuh, Kelurahan 

Mangunsari, dan Kelurahan Kalicacing. 

Secara geografis daerah Kecamatan Sidomukti berbatasan dengan daerah 

sekitar yaitu: 

Sebelah Utara  : Kecamatan Sidorejo 

Sebelah Timur : Kecamatan Tingkir 

Sebelah Selatan : Kecamatan Argomulyo 

Sebelah Barat  : Kecamatan Tuntang 

Kecamatan Sidomukti memiliki luas 1.145,850ha meliputi Lahan Sawah, 

Lahan Kering, dan Lahan lainnya, dengan ketinggian antara 72-150m di atas 

permukaan laut (dpl). Pembagian Kelurahan menurut luas wilayahnya dapat 

dilihat dalam tabel 1(Badan Pusat Statistik Salatiga). 

16 
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Tabel 1. Pembagian Kelurahan Menurut Luas Wilayahnya tahun 2009 (Ha) 

Kelurahan Luas Wilayah (Hektar) 

Kecandran 399,200 

Dukuh 377,150 

Mangunsari 290,770 

Kalicacing 78,730 

Luas Total 1.145,850 

Keberadaan Kecamatan Sidomukti telah dikenal masyarakat luar Kota 

Salatiga sebagai pusat industri rumahan atau industri kecil, aktivitas perdagangan 

yang terbentuk di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri untuk Kecamatan 

Sidomukti. Kecamatan Sidomukti unik untuk dikaji sebab kecamatan ini telah 

tumbuh menjadi pusat perindustrian yang cukup ramai di Kota Salatiga. 

Sejak awal pertumbuhannya kecamatan ini memiliki potensi yang sangat 

besar di dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Hal ini didukung oleh 

letaknya yang sangat strategis berada di pusat kota Salatiga menuju ke kota-kota 

besar, Selain itu, Kecamatan Sidomukti dikelilingi kelurahan-kelurahan yang 

sangat potensial sebagai produsen di bidang industri makanan tradisional. 

Keberadaan industri Enting-enting menjadi tonggak perekonomian yang sangat 

menjanjikan bagi pengusaha dan pedagang di kecamatan Sidomukti. 

Perkembangan enting-enting menjadi sorotan dari tahun ke tahun, enting-

enting semakin dikenal memasuki tahun 2000-an, memang saat itu ada yang 

mengatakan bahwa enting-enting adalah makanan atau jajanan klenteng, 

dikarenakan memang makanan ini lahir dan di jual di klenteng, orang yang 

berkunjung ke Kota Salatiga tak akan merasa puas bila belum mampir membeli 

makanan tradisional yaitu enting-enting. 
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1. Keadaan Penduduk 

 Penduduk adalah orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu, 

terkait dengan aturan-aturan yang harus ditaati dan saling berinteraksi satu sama 

lain secara terus-menerus. Seiring dengan pesatnya pembangunan yang 

berpengaruh pada jumlah penduduk Kecamatan Sidomukti. 

Jumlah penduduk masyarakat kecamatan Sidomukti pada tahun 2009

sebanyak 36.395 jiwa dengan perincian jenis kelamin 17.967 jiwa laki-laki dan 

18.428 jiwa perempuan (sumber: Badan Pusat Statistika Salatiga 2009). Ditinjau 

dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, penduduk perempuan di 

Kecamatan Sidomukti pada tahun 2009 cukup besar apabila dibandingkan dengan 

jumlah penduduk laki-laki. Keadaan penduduk Kecamatan Sidomukti menurut 

jenis kelamin tahun 2005-2009 dapat dilihat dalam tabel 2. 

Tabel 2. Keadaan Penduduk Kecamatan Sidomukti menurut Jenis Kelamin 

Tahun 2005-2009 

Tahun 
Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

2005 17.694 18.562 36.256 

2006 17.602 18.782 36.384 

2007 17.478 18.704 36.182 

2008 17.245 18.562 35.807 

2009 17.967 18.428 36.395 

         (Sumber: Badan Pusat Statistik Salatiga 2005-2009) 

2. Tingkat Pendidikan 

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Kecamatan Sidomukti termasuk 

memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, masyarakat Sidomukti banyak 

yang menempuh pendidikan umum pendidikan umum terdiri dari SD, SMP, 
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SMA, dan Perguruan Tinggi. Untuk melihat jenis pendidikan masyarakat 

kecamatan Sidomukti lihat dalam tabel 3 

Tabel 3. Penduduk Kelurahan Kalicacing menurut Tingkat Pendidikan 

Tahun 2009 

No Jenis Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Sekolah - 

2 Tidak Tamat SD - 

3 SD 14.300 

4 SMP 1.600 

5 SMA 1.969 

6 Akademi 151 

7 Sarjana 21 

Jumlah 18.041 

(Sumber: BPS Kota Salatiga 2009) 

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sidomukti terdiri dari 17 sekolah 

dasar, 3 gedung madrasah ibtidaiah, 4 gedung SMP, 1 gedung madrasah 

tsanawiyah. Untuk jenjang yang lebih tinggi seperti SMA dan sederajat ada 2 

gedung, (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga). 

B. Keadaan Geografis Kelurahan Kalicacing 

Kelurahan Kalicacing merupakan salah satu kelurahan yang ada di 

Kecamatan Sidomukti. Letak Kelurahan Kalicacing sangat strategis karena berada 

di pusat kota, dengan letak wilayah yang sangat strategis ini membuat kelurahan 

Kalicacing cukup ramai dari hiruk pikuk masyarakat yang beraktifitas. Dengan 

jarak 5 km ke Kecamatan Sidomukti dan dengan alat transportasi kurang lebih 15 

menit dari kelurahan Kalicacing ke pusat pemerintahan kecamatan. Kelurahan 
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Kalicacing beriklim tropis dengan cuaca adem khas Kota Salatiga. Wilayah 

Kelurahan ini berada pada kawasan bebas banjir dengan kondisi udara sehat.

Secara geografis Kelurahan Kalicacing berbatasan dengan 

Sebelah Utara  : Kelurahan Salatiga 

Sebelah Timur : Kelurahan Kutowinangun 

Sebelah Barat  : Kelurahan Mangunsari 

Sebelah Selatan : Kelurahan Tegalrejo 

Jarak tempuh dari pusat Kota Salatiga ke Kelurahan Kalicacing 5 Km 

dengan waktu tempuh 10 menit, sedangkan dari kecamatan Sidomukti ke 

Kelurahan Kalicacing 10 Km dengan waktu tempuh 20 menit, semua dapat 

dicapai dengan berbagai macam alat transportasi seperti: sepeda, sepeda motor, 

mobil pribadi, maupun kendaraan umum. Banyaknya angkutan yang dapat 

menjangkau Kelurahan Kalicacing ini menjadikan mobilitas penduduk berjalan 

lancar. Keadaan ini ditunjang pula dengan jalur yang memadai dan aman. 

Sektor yang dikembangkan di Kelurahan Kalicacing adalah sektor industri 

kecil, perdagangan, dan jasa. Struktur tanah yang berada di daerah ini bisa buat 

bercocok tanam, akan tetapi letaknya yang berada di dekat pusat kota dan 

kurangnya lahan buat bercocok tanam menyebabkan sebagian masyarakat 

Kelurahan Kalicacing memilih mata pencaharian dalam bidang indusri, yaitu 

sebagai buruh dan pedagang. 

Kecamatan Sidomukti memiliki 4 kelurahan, Kelurahan Kalicacing, 

Kelurahan Kecandran, Kelurahan Mangunsari, dan Kelurahan Dukuh. Dari empat 

kelurahan yang berada di Kecamatan Sidomukti, hanya dua Kelurahan yang 

menjadi pusat pengrajin enting-enting yakni Kelurahan Mangunsari dan 

Kelurahan Kalicacing (Wawancara Kristiono “Kepala Kelurahan Kalicacing”6

September 2018). 

C. Keadaan Demografis Kelurahan Kalicacing 

Kependudukan memegang peranan penting bagi perencanaan 

pembangunan. Lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia makin 
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mempermudah dan mempercepat rencana pembangunan. Kajian demografi 

diperlukan untuk dapat memahami keadaan penduduk di suatu daerah. Demografi 

mempelajari struktur dan proses penduduk itu 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. 

 Jumlah penduduk Kelurahan Kalicacing 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, baik penduduk yang masuk maupun yang keluar(Bintarto, 

1994:47). 

 Seiring dengan jumlah penduduk Kelurahan Kalicacing yang terus 

bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kelurahan 

Kalicacing yaitu 36.395 jiwa terdiri dari 17.967 jiwa laki-laki dan 18.428 jiwa 

perempuan. 

Tabel 4. Kelurahan Kalicacing menurut Jenis Kelamin tahun 2009 

Tahun 
Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

2009 17.967 18.428 36.395 

(Sumber: Statistik Kelurahan Kalicacing tahun 2009) 

D. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kalicacing 

Perekonomian masyarakat Kelurahan Kalicacing didukung oleh sektor 

industri kecil, sebagian lagi di bidang perdagangan, dan jasa. Masyarakat 

Kalicacing sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh dan sebagian besar 

lainnya sebagai pengrajin indrustri, buruh industri, pedagang, dan lainnya. 



22 

Tabel 5. Kelurahan Kalicacing menurut Jenis Mata Pencaharian Tahun 2009 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 315 

2 Buruh Tani 60 

3 Pengrajin Industri Rumah Tangga 22 

4 Pegawai Negeri Sipil 29 

5 Buruh Industri 970 

6 Peternak 23 

Jumlah 1.419 

(Sumber: Statistik Kelurahan Kalicacing tahun 2009) 

Sebagian besar masyarakat Kalicacing bermata pencaharian sebagai buruh 

industri berjumlah 970, industri kecil menengah memiliki peranan penting bagi 

perekonomian masyarakat Kalicacing, sumber pendapatan daerah yang mampu 

menyerap tenaga kerja. Selain buruh banyak juga yang menjadi Wiraswasta dan 

membuka industri kecil, mereka banyak membuka usaha enting-enting. 

Masyarakat kelurahan Kalicacing mempunyai pandangan hidup tidak harus 

menjadi pegawai negeri, karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor 

swasta, antara lain pekerja pabrik, pelayan toko, dan lainnya. Penduduk 

Kalicacing juga ada yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil. 

Perbedaan pendapatan serta mata pencaharian masyarakat Kelurahan 

Kalicacing tidak melupakan makanan tradisional milik mereka sendiri yaitu 

enting-enting. Enting-enting merupakan produk unggulan bagi Kelurahan 

Kalicacing dan identitas daerah mereka. Secara ekonomis letak Kelurahan 

Kalicacing sangat strategis karena dilewati jalan yang menghubungkan kepusat 

keramaian atau pusat kota. Perekonomian masyarakat Kelurahan Kalicacing bisa 
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dikatakan maju, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya industri yang ada di 

kelurahan Kalicacing itu sendiri. 

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 itu yang 

menyebabkan masyarakat beralih profesi dari sektor pertanian menjadi sektor 

industri. Sektor pertanian hanya untuk menunjang bahan baku sektor industri. 

Dalam bidang perindustrian, masyarakat Kelurahan Kalicacing menekuni 

industri makanan tradisional yang terbuat dari Kacang tanah yakni industri enting-

enting. Pada awalnya, industri enting-enting ditekuni salah satu warga Kelurahan 

Kalicacing yaitu Bapak Koe Tjong Hoek. Koe Tjong Hoek mempunyai inisiatif 

membuat jajanan yang pada saat itu dikhususkan buat jemaat klenteng yang hadir 

untuk sembahyang, pada waktu dulu memang klenteng buat sembahyang masih 

sedikit apabila dibandingkan dengan sekarang, sehingga untuk sembahyang pun 

harus antri menunggu giliran, dari situ Koe Tjong Hoek selaku juru kunci 

klenteng membuat jajanan berupa campuran kacang tanah dan gula kemudian 

disajikan buat para jemaat klenteng sembari menunggu giliran sembahyang tiba. 

Pada akhirnya industri ini menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat 

Kelurahan Kalicacing. Hal ini disebabkan, industri Entinr-enting lebih 

menguntungkan dan menghasilkan dibandingkan dengan menjadi petani. Selain 

itu, pekerjaan di sektor industri lebih ringan dibandingkan sektor pertanian. 

Dalam bidang perdagangan, kehidupan masyarakat Kelurahan Kalicacing

ditopang dengan adanya Kios-kios toko yang berjejer di sepanjang jalan-jalan 

besar yang berfungsi sebagai pusat Perbelanjaan dan pusat perdagangan hasil 

produk mereka. Selain untuk berdagang oleh-oleh khas Salatiga, kios-kios di 

sepanjang jalan juga digunakan untuk tempat pemasaran enting-enting ke pembeli 

yang melintas di sepanjang jalan serta pedagang kecil toko. 



24 

E. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Kalicacing 

Masyarakat Kelurahan Kalicacing merupakan masyarakat asli dari suku 

Jawa dan sebagian lagi merupakan keturunan tionghoa. Hubungan sehari-hari 

terjalin dengan akrab antar penduduk. Setiap permasalahan yang ada selalu 

dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dan terhindar dari perpecahan. 

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

satu warga mempunyai hajatan maka yang lain akan berdatangan untuk 

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

lainnya akan datang untuk membantu dan ikut berbela sungkawa. Toleransi antar 

warganya juga terjalin dengan sangat harmonis. 

Sistem Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Kalicacing 

Masyarakat Kelurahan Kalicacing mayoritas beragama Islam, sebagian 

lagi menganut Kristen Protestan, Katholik, Buddha, dan Khonghucu. Meskipun 

masyarakat Kelurahan Kalicacing memiliki keyakinan yang berbeda tetapi mereka 

tetap menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama serta rasa tolong-

menolong. Contohnya ketika umat Muslim akan mengadakan Sholat Idul Fitri, 

maka pada malam hari sebelumnya umat non muslim juga ikut membantu 

mempersiapkan untuk sholat Idul Fitri dan sebaliknya juga begitu. 

 Untuk mempermudah dalam menjalankan ibadah, pemerintah Kelurahan 

Kalicacing mendirikan ibadah berupa Masjid, Gereja, Klenteng dan tempat 

ibadadah lainnya. Untuk mengetahui jumlah prasarana yang ada di Kelurahan 

Kalicacing maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 6. Banyaknya Tempat Ibadah di Kelurahan Kalicacing tahun 2009 

No. Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid 8 

2 Gereja 13 

3 Vihara 2 

Jumlah 23 
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    Masjid dan Mushola merupakan sarana bagi masyarakat Kelurahan Kalicacing 

untuk menjalankan ibadah bagi umat Islam. Masyarakat yang mempunyai 

keyakinan Kristen dan Katholik juga sudah ada, sedangkan untuk masyarakat 

yang memiliki keyakinan Buddha, Hindu, dan Khonghucu, hanya ada dua tempat 

ibadah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sejarah industri kecil enting-enting di Kelurahan Kalicacing

kecamatan Sidomukti dimulai sejak tahun 1920an dan berlanjut 

sampai sekarang. Penemuan enting-enting di kelurahan Kalicacing

berawal ketika salah satu warga membuat panganan dari kacang tanah. 

Dari pembuatan panganan tersebut kemudian dikembangkan menjadi 

panganan yang memiliki nilai jual, sehingga warga berusaha  

mengembangkan hasil produksi tersebut. Pada tahun 1970, industri 

makanan tradisional enting-enting mulai berkembang pesat di 

kelurahan Kalicacing. Industri enting-enting di kelurahan kalicacing

dibagi menjadi 2 fase yaitu fase kerajinan tangan dimulai sejak 

1950an. Menggunakan cara yang masih sangat sederhana dan hanya 

beberapa orang keluarga yang memproduksi enting-enting. Enting-

enting yang dihasilkan pada fase ini sangat terbatas. Fase home 

industri dimulai sejak tahun 1970 sampai sekarang. Fase ini industri 

enting-enting di Kelurahan Kalicacing semakin berkembang pesat 

pemasaran pada fase ini telah mencapai kota- kota besar di pulau 

jawa. Perkembangan produksi makanan tradisional enting-enting di 

kelurahan Kalicacing kecamatan Sidomukti sangatlah pesat. Pesatnya 

perkembangan enting-enting tidak lepas dari beberapa faktor, yaitu : 

a) Kejenuhan masyarakat kelurahan Kalicacing pada bidang pertanian. 

Bidang pertanian yang ditekuni tidak bisa memberikan kontribusi 

yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. b) Meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat kelurahan Kalicacing. Sektor pertanian 

tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat 

53 



54 

sehingga industri enting-enting menjadi mata pencaharian pokok 

masyarakat kelurahan Kalicacing. Perkembangan produksi makanan 

tradisional enting-enting di kelurahan Kalicacing kecamatan 

Sidomukti sangatlah pesat. Pesatnya perkembangan enting-enting 

tidak lepas dari adanya proses pasang surut. Pasang surut terjadi pada 

masa berakhirnya Orde Baru 1998. pada masa berakhirnya Orde Baru 

1998 yang menyebabkan krisis moneter di Indonesia membawa 

dampak bagi perkembangan pengrajin enting-enting. selain itu 

penikmat enting-enting mulai bosan dengan rasa original dan 

menginginkan adanya variasi rasa. Hal ini disebabkan kurangnya 

perhatian pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan 

pelatihan. 

2. Pengaruh industri kecil enting-enting terhadap kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat kelurahan Kalicacing kecamatan Sidomukti. 

Industri enting-enting telah membawa perubahan kondisi sosial 

masyarakat kelurahan Kalicacing. Perubahan yang nyata adanya 

industri enting-enting yaitu munculnya golongan baru dalam 

masyarakat kelurahan Kalicacing. 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 warga yang memperbaiki rumah, maka mereka bergotong- royong 

secara suka rela tanpa memandang siapa mereka namun setelah 

adanya industri enting-enting mereka sangat memandang status sosial. 

Status sosial mereka yang tinggi kebanyakan tidak akan membantu. 

Industri enting-enting telah membawa perubahan kondisi ekonomi 

masyarakat kelurahan Kalicacing. Berdiri dan berkembangnya industri 

enting-enting membawa dampak dalam sistem mata pencaharian 

masyarakat kelurahan Kalicacing. Dampak yang nampak jelas dari 

adanya industri kecil enting-enting di kelurahan Kalicacing adalah 
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bertambahnya lapangan pekerjaan yaitu buruh atau pegawai industri. 

Bertambahnya pendapatan sangat dirasakan oleh tenaga kerja industri 

enting-enting dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari.  Kehadiran 

Industri kecil enting-enting telah membawa perubahan dalam 

kehidupan masyarakat kelurahan Kalicacing semakin membaik, 

menyebabkan masyarakat mempunyai perhatian terhadap pendidikan 

anak-anaknya. Selain itu, industri enting-enting telah menggeser 

sistem mata pencahaarian masyarakat kelurahan Kalicacing yang 

dulunya bergantung pada sektor pertanian sekarang beralih ke sektor 

industri.
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