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Industri kecil diharapkan mampu berkembang menjadi usaha mandiri dan 

mampu membuka lapangan kerja di pedesaan,sehingga mengurangi pengangguran. 
Berkembangnya industri kecil di pedesaan juga mengurangi laju urbanisasi penduduk 
dari desa ke kota. Pada umumnya tenaga kerja dari pedesaan cenderung memilih 
lapangan kerja yang dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga kesempatan untuk 
bertemu dengan anggota keluarga lebih mudah dilakukan. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan industri rumah tangga bordir 
dalam menyerap tenaga karja, (2) Seberapa besar peranan industri rumah tangga 
bordir dalam meningkatkan pendapatan keluarga pengrajin bordir. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengrajin bordir di Desa Pacul 
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang berjumlah 241 orang yang tersebar di 7 
RW. Sampel penelitian diambil secara random, penentuan jumlah sample diambil 
20% dari jumlah populasi sehingga diperoleh sample sebanyak 50 orang. Variabel 
penelitian ini adalah peranan industri rumah tangga bordir dalam menyerap tenaga 
kerja dan meningkatkan pendapatan pengrajin bordir. Pengumpulan data 
menggunakan metode angket,analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
persentase.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan industri bordir mencapai 34,6%, 
penyerapan tenaga kerja mencapai 33,1%, dan peningkatan pendapatan pendapatan 
32,2%.  

Simpulan yang diperoleh industri rumah tangga bordir yang berada di Desa 
Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal turut berperan dalam yang  menyerap 
tenaga kerja dengan persentase 70,00% (total dari kategori cukup menyerap, 
menyerap, dan sangat menyerap). Industri rumah tangga bordir yang berada di Desa 
Pacul Kecamatan Talang turut berperan  dalam meningkatkan pendapatan pengrajin 
bordir yaitu sekitar 46,00% (total dari kategori cukup meningkatkan, meningkatkan 
dan sangat meningkatkan). Saran yang diajukan perlu adanya upaya riil dari 
pemerintah bekersama dengan sekolah yang ada di Desa Pacul pada khususnya 
maupun di Kecamatan Talang dan Kaupaten Tegal pada umumnya untuk memberikan 
pelajaran muatan lokal membordir secara khusus untuk meningkatkan kemampuan 
membordir. Perlu adanya upaya pemerintah atau DISNAKERTRANS untuk 
memberikan pelatihan kepada para pengrajin bordir agar lebih meningkatkan 
ketrampilan 
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