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ABSTRAKSI 
 
 

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui perkembangan sektor 
industri kecil di Kabupaten Blitar. 2) Untuk mengetahui besaran kontribusi sektor 
industri kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten 
Blitar. Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti 
melakukan observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat data 
seperti apa adanya, menganalisis dan menafsirkan data yag terkait dengan hasil 
yang representatif. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis diskriptif kuantitatif yaitu data yang telah terkumpul dan 
dikelompokkan dan membuat suatu laporan yang berkaitan dengan hasil 
penelitian yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa perkembangan dan 
potensi sektor industri kecil di Kabupaten Blitar tertinggi terjadi pada tahun 2010 
dan penurunan terendah yaitu pada tahun 2007 yaitu mencapai 14,54%. Secara 
umum hasil perkembangan sektor industri kecil di Kabupaten Blitar mulai periode 
tahun 2006 sampai 2012 adanya kecenderungan mengalami penurunan, kondisi 
tersebut menunjukkan belum maksimalnya pengelolaan atas potensi industri kecil 
yang terdapat di Kabupaten Blitar. Besaran kontribusi sektor industri kecil 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar 
menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri kecil di Kabupaten Blitar mulai 
periode tahun 2006 sampai 2012 terhadap Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya kontribusi tersebut 
dikarenakan tingkat kontribusinya hanya berkisar 1% sampai 1,7%.   Rendahnya 
kontribusi tersebut dikarenakan adanya perpindahan beberapa kecamatan yang 
semula menjadi pusat-pusat industri kecil bergeser kesektor yang lain misalnya 
pada sektor pertanian. Wilayah kecamatan tersebut yaitu meliputi Wonotirto, 
Kademangan, Talun, Selopuro, Doko dan Ponggok. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam konteks pembangunan nasional pertumbuhan ekonomi nasional 

menjadi salah satu bagian yang sangat penting, sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Secara umum tujuan 

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata materiil dan spirituil. Landasan yang digunakan dalam 

pembangunan nasional yaitu berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pada sisi lain berusaha untuk menciptakan 

suasana yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia 

yang merdeka, tertib dan damai. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka 

pemerintah harus dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang 

ada serta seluruh potensi yang ada secara maksimal dan jujur. 

Pencapaian tujuan pembangunan nasional juga berupaya untuk 

menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga dapat 

terpenuhi kebutuhan bagi masyarakat. Lebih jauh lagi tujuan dari 

pembangunan nasional yaitu untuk memberikan jaminan atas kemampuan 

untuk berkembang sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kondisi negara-negara maju di dunia. Namun demikian pembangunan 

Nasional yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah cenderung 

sentralistik dan terpusat, hal tersebut tercermin dengan berperannya kota-

kota besar seperti Jakarta sebagai kota yang mempunyai multi fungsi. Dalam 

hal ini adalah sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat industri dan 

lain sebagainya. Terpusatnya perekonomian di Indonesia dipicu dengan 
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tersedianya faktor-faktor produksi dan potensi pasar, tetapi juga 

disebabkan dengan adanya pusat birokrasi yang terjadi. Dengan adanya 

fenomena di atas, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan kegiatan 

birokrasi dengan kegiatan usaha ekonomi di Indonesia. Keadaan tersebut 

secara tidak langsung akan menghambat perkembangan daerah dan 

menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah 

semakin tajam. 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

pemerintah daerah berusaha untuk memperdayakan tingkat kemampuan 

ekonomi masing-masing sektor. Tolok ukur ini menjadi sangat penting dan 

menjadi pilihan fundamental untuk digunakan dalam rangka untuk menyikapi 

perubahan yang begitu cepat itu betul-betul terjadi. Seiring dengan prinsip 

demokrasi, iklim perubahan akan memberikan kontribusi dalam memberikan 

ruang dan peran serta masyarakat secara terbuka. Termasuk dalam upaya 

pengembangan sektor industri kecil sebagai upaya peningkatan kontribusinya 

terhadap pencapaian pembangunan nasional. 

Sektor industri kecil memiliki peluang besar sebagai sektor tulang 

punggung perekonomian, dan mengalami perkembangan yang sangat cepat 

dengan menggunakan teknologi yang semakin maju dan canggih. Dalam 

upaya peningkatan produktivitas sektor industri kecil ini maka diperlukan 

usaha-usaha dalam rangka mendukung perkembangannya, hal tersebut 

mengingat bahwa sektor ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

perekonomian suatu bangsa. 

Upaya pengembangan dan industri kecil selalu mendapat perhatian 

secara maksimal dengan harapan mampu memberikan peningkatan atas 
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sektor industri kecil tersebut. Industri kecil memiliki peluang yang besar 

dalam upaya peningkatan potensi yang dimiliki. Kondisi perkembangan 

industri kecil akan memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto yan dapat mencerminkan jaminan atas 

kesejehteraan masyarakat. Melalui upaya peningkatan industri kecil secara 

langsung akan memberikan kontribusi positif dalam rangka peningkatan 

kesejhteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka daoat dikatakan 

bahwa terdapat keterkaitan antara peningkatan sektor industri kecil dengan 

upaya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dan pada akhirnya 

dapat memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat. 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di 

Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi usaha industri kecil yang cukup 

besar. Menurut Dinas Perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Blitar 

dengan mengunakan sistem mengikuti trend masyarakat di tahun 2011 

pertumbuhan ekonomi telah meningkat sekitar 30 persen dari tahun 

sebelumnya yang didukung oleh industri kecil terutama dari sektor industri 

perdagangan kayu. (Dinas Perindustrian Kabupaten Blitar, 2013). Pada tahun 

2012 target yang akan dicapai yaitu dengan lebih membudidayakan produk-

produk baru yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu Disperindag Kabupaten 

Blitar lebih meningkatkan sektor industri  makanan olahan yang berasal dari 

buah-buahan. 

Potensi usaha kecil dan menengah (UKM) selama tiga tahun terakhir 

menunjukkan adanya peningkatan, kondisi tersebut menunjukkan semakin 

berkembangkan potensi usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten 

Blitar. Selain itu perkembangan tersebut juga menunjukkan sejauh mana 
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pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki usaha kecil dan menengah (UKM). 

Adapun secara lengkap perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di 

Kabupaten Blitar pada tahun 2010 sampai 2012 dapat disajikan pada tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 Perkembangan UKM di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2012 

No. Kecamatan Tahun 
2010 2011 2012 

1. Bakung 167 169 189 
2. Wonotirto 516 515 901 
3. Penggungrejo 367 385 426 
4. Wates 357 380 448 
5. Binangun 411 509 531 
6. Sutojayan 424 460 450 
7. Kademangan 165 219 221 
8. Kanigoro 180 171 189 
9. Talun 112 134 188 

10. Selopuro 488 151 523 
11. Kesamben 217 220 507 
12. Selorejo 351 486 568 
13. Doko 488 506 521 
14. Wlingi 320 313 325 
15. Gandusari 239 325 588 
16. Garum 101 221 178 
17. Nglegok 98 128 177 
18. Sanankulon 1088 1233 1390 
19. Ponggok 252 355 326 
20. Srengat 180 253 290 
21. Wonodadi 180 253 298 
22. Udanawu 159 233 292 

Jumlah 6390 7619 9532 
 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kabupaten Blitar 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 terjadi 

peningkatan sebesar 19,23% atau sebanyak 1229 jumlah UKM sedangkan 

pada tahun 2012 yaitu mengalami peningkatan sebanyak 1913 atau sebesar 

25,11%. Adanya peningkatan jumlah UKM yang terdapat di Kabupaten dapat 
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mengindikasi adanya peningkatan atas potensi yang dimiliki oleh UKM dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah. 

Pemerintah daerah Kabupaten Blitar selalu berupaya untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah selalu 

berusaha untuk meningkatkan kemampuan melalui peningkatan sektor-sektor 

ekonomi yang telah dimilikinya. Hal tersebut juga didukung dengan wilayah 

Kabupaten Blitar memiliki potensi daerah yang menjanjikan dalam 

menciptakan perkembangan pembangunan daerah. Melalui pemberdayaan 

sumber daya sektor ekonomi secara maksimal yang dimiliki maka secara 

langsung akan mempengaruhi terhadap perkembangan daerah yang 

dikhususkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk 

pemberdayaan tersebut yaitu dengan lebih memberdayakan sektor-sektor 

industri kecil yang terdapat di Kabupaten Blitar. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS 

PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI KECIL DAN 

KONTRIBUSINYA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL 

BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN BLITAR”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan sektor industri kecil di Kabupaten Blitar ? 

2. Seberapa besar kontribusi sektor industri kecil terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan tidak meluasnya pokok masalah yang akan 

dibahas, maka penulis hanya membatasi khususnya perkembangan industri 

kecil pada tahun 2002 sampai 2012 pada industri kecil di Kabupaten Blitar. 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perkembangan sektor industri kecil di Kabupaten 

Blitar. 

b. Untuk mengetahui besaran kontribusi sektor industri kecil terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

a.   Bagi Pemerintah Daerah 

Memberikan masukan kepada Pemeritah Kabupaten Blitar dalam 

upaya peningkatan kontribusi sektor industri kecil terhadap PDRB, 

dimana PDRB dapat digunakan sebagai rolak ukur atas keberhasilan 

pembangunan di suatu wilayah atau daerah. 

b.   Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak lain yang 

membutuhkan informasi sehingga dapat sebagai dasar perbandingan 

untuk dijadikan evaluasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Teori Ekonomi Mikro 

Pengertian teori ekonomi mikro menurut Sudarman (2001:4) yaitu: 

“Pemecahan (desaggregation) dari variabel-variabel ekonomi makro 

(macroeconomic theory) seperti konsumsi, investasi dan tabungan, ekonomi 

mikro menjelaskan komposisi dan alokasi dari produksi total”. 

Sedangkan menurut Samuelson dan William (1986:5) yaitu: “Ilmu 

ekonomi yang mengamati ekonomi dari segi yang lebih sempit, yaitu 

mempelajari perilaku unsur-unsur ekonomi yang kecil, seperti perusahaan 

dan rumah tangga”. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mikro 

ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku 

konsumen, produsen yang masing-masing sebagai satu unit ekonomi yang 

kecil. Sedangkan ruang lingkup ekonomi mikro terbatas dan untuk 

memahami alokasi sumber-sumber ekonomi yang ada dalam suatu 

masyarakat tertentu. Alokasi sumber-sumber ekonomi tersebut dianggap 

terjadi melalui mekanisme pasar (market mechanism). 

2.2  Peranan Teori Ekonomi Mikro 

Pendekatan teori ekonomi mikro mempunyai beberapa peranan, 

menurut Sudarman (2001:5) yaitu meliputi: 

a. Dapat digunakan basis peramalan (prediction). 

b. Dapat diterapkan pada kebijakan perekonomian. 

c. Dapat digunakan dalam pengambilan keputusan urusan perusahaan 

(managerial decision making). 

7 
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Berdasarkan peranan ekonomi mikro tersebut maka dapat diuraikan 

yaitu yang pertama digunakan basis peramalan (prediction), dalam hal ini 

dapat digunakan sebagai peramalan apa yang terjadi pada masa yang akan 

datang. Peramalan tersebut bersifat kondisional ini dapat diformulasikan 

sebagai berikut: bila hal-hal seperti berikut terjadi, maka akibat-akibat berikut 

ini pasti akan terjadi pula sesudahnya. Dapat diterapkan pada kebijakan 

perekonomian hal ini dikandung maksud bahwa teori mikro ekonomi dapat 

digunakan untuk mengalisa tindakan pemerintah yang mempengaruhi 

perekonomian. Adapun mengenai peranannya dalam pengambilan 

keputusan urusan perusahaan yaitu digunakan untuk mengambil suatu 

kebijakan dalam urusan perusahaan. 

2.3  Pengertian Ekonomi Makro 

Menurut Thomas (1986: 3) makro ekonomi adalah: “Suatu studi tentang 

perilaku peristiwa-peristiwa ekonomi secara agregat”. Sedangkan menurut 

Samuelson dan William dalam Wasana (1986:99) menyatakan bahwa: “Suatu 

studi yang membahas mengenai perilaku perekonomian secara menyeluruh 

atau dengan perkataan lain keadaan keseluruhan dari kegiatan ekonomi”. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa makro 

ekonomi merupakan suatu studi secara global mengenai perekonomian. 

Dalam makro ekonomi akan dilakukan analisa tingkat pendapatan seluruh 

bangsa, masalah pengangguran, pengeluaran masyarakat dan lain-lain. 

Ukuran atau besaran yang digunakan atau menjadi perhatian dalam makro 

ekonomi adalah meliputi: tingkat pengangguran, tingkat produksi secara 

menyeluruh atau global. Hal tersebut juga diikuti oleh besarnya perubahan 

yang terjadi secara menyeluruh serta kebijakan untuk pemanfaatannya. 
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2.4  Tujuan –Tujuan Dalam Makro Ekonomi 

Menurut Samuelson dan William dalam Wasana (1986) tujuan dalam 

makro ekonomi meliputi: 

a. Jumlah output 

b. Penggunaan tenaga dan pengangguran 

c. Harga 

d. Kebijakan ekonomi luar negeri 

Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

jumlah output merupakan tolak ukur terakhir dari suatu keberhasilan 

ekonomi. Jumlah output yang berupa barang dan jasa ekonomi dalam jumlah 

yang besar menjadi barometer untuk menilai keberhasilan kegiatan ekonomi. 

Selanjutnya tujuan makro ekonomi dalam penggunaan tenaga kerja dan 

pengangguran maka dilakukan usaha dalam penggunaan atau pemanfaatan 

tenaga kerja secara maksimal atau tinggi dengan harapan dapat mengurangi 

tingkat pengangguran yang terjadi. Pada umumnya yang telah banyak 

dijumpai adalah orang akan menginginkan pekerjaan yang mudah dengan 

gaji yang tinggi kondisi tersebut diperlukan suatu keseimbangan antara 

kesempatan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Tujuan 

makroekonomi yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga dengan harapan 

kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kestabilan ini mengandung 

maksud adalah harga tidak naik dan tidak turun terlalu tajam, atau tingkat 

inflasi yang diukur dari tingkat perubahan harga dari suatu periode. Adapun 

mengenai kebijakan luar negeri yaitu pada hakekatnya semua bentuk 

perekonomian adalah terbuka, dalam pelaksanaanya tidak terdapat batas 

yang menghambat kegiatan itu. 
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2.5  Pengertian Pembangunan Ekonomi 

Menurut Suryana (2000: 3) pembangunan ekonomi adalah:“Suatu 

proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang”.  Sedangkan menurut Hakim 

(2002: 8) terdapat beberapa pengertian pembangunan ekonomi, yaitu 

meliputi:  

a. Definisi paling awal dari pembangunan ekonomi menyatakan bahwa 

pembangunan ekonomi dikatakan ada atau terjadi jika pendapatan riil 

sebuah negara (biasanya diukur dalam GNP riil atau dalam GDP riil) 

berubah dari tingkat statis dan kemudian mampu tumbuh dalam tingkat 5 

atau 7 persen atau lebih dalam kurun waktu yang panjang. 

b. Definisi kedua mirip dengan definisi pertama, pada definisi ini dimasukkan 

faktor pertambahan jumlah penduduk, atau dengan kata lain 

pembangunan ekonomi dikatakan atau terjadi jika pendapatan nasional 

riil per kapita sebuah negara (diukur dalam GNP riil perkapita atau dalam 

GDP riil perkapita) berubah dari tingkat statis dan kemudian mampu 

tumbuh dalam tingkat 5 atau 7 persen atau lebih dalam kurun waktu yang 

panjang. 

c. Pengertian pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai upaya 

penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penangulangan 

ketimpangan tingkat pendapatan antar penduduk dan penyediaan 

lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. 

d. Definisi berikutnya pembangunan ekonomi yaitu sekedar upaya untuk 

mengatasi keterbelakangan yang berupa rendahnya pertumbuhan 

ekonomi, tidak meratanya hasil pembangunan, jumlah kemiskinan yang 

besar dan sempitnya lapangan kerja bagi para penganggur dari sekitar 3 

milyar penduduk negara-negara berkembang, tetapi juga disertai upaya 
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untuk mengatasi keterbatasan pola pikir dari masyarakat negara-negara 

berkembang tersebut. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan ekonomi adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja 

yang merupakan suatu proses. Proses tersebut dilakukan secara terus 

menerus dan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan 

pendapatan per kapita masyarakat secara adil di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi dilakukan dalam 

rangka untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk yang secara 

langsung dapat menghindari terjadinya kemiskinan. Tujuan utama 

pembangunan ekonomi tersebut dilakukan secara bertahap dan berjalan 

secara terus-menerus, sehingga proses pelaksanaannya dilakukan secara 

terencana. Pada sisi yang lain adanya usaha untuk mengadakan pemerataan 

hasil-hasil pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan pelaksanaan 

pembangunan ekonomi. 

2.6 Sasaran Pembangunan Ekonomi 

Sasaran pembangunan ekonomi merupakan arah yang dapat dijadikan 

pedoman dalam rangka mengadakan proses pembangunan ekonomi, 

dengan tujuan akhir yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat secara 

keseluruhan. Menurut Suryana (2000:6) sasaran pembangunan ekonomi 

yang dilaksanakan antara lain yaitu: 

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan 

bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, 

kesehatan dan lingkungan. 

2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi 

pendapatan dan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan 
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perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi. Namun 

demikian bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk 

meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional. 

3. Memperluas jangkuan pilihan ekonomi dan sosial bagi individu dan 

nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan 

ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara 

lain. 

Dengan demikian sasaran pembangunan ekonomi terbagi menjadi tiga 

sasaran utama yaitu meliputi: pembangunan dan pemenuhan kebutuhan 

pokok, mengangkat taraf hidup dan memperluas jangkauan pilihan ekonomi 

dan sosial. Ketiga sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembangunan 

ekonomi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil 

dan merata. Apabila kondisi tersebut terwujud maka secara langsung dapat 

meningkatkan taraf hidup pada posisi yang lebih baik. Sasaran yang lebih 

jauh lagi mengenai kegiatan pembangunan ekonomi yaitu menghapus atau 

menghilangkan sikap ketergantungan kepada pihak atau negara lain. 

2.7 Nilai Inti Pembangunan Ekonomi 

Menurut Todaro (2000:21) terdapat tiga inti dalam pembangunan 

ekonomi yang paling dasar. Tiga komponen tersebut meliputi: 

1. Kecukupan (sustenance) 

Yang dimaksud dengan kecukupan disini bukan hanya menyangkut 

makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia secara fisik, semua orang pasti mempunyai kebutuhan 

dasar. 
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2. Jati diri (self-esteem) 

Komponen universal yang kedua dari kehidupan manusia adalah adanya 

dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk 

merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu. 

Semuanya itu terangkum dalam satu istilah yakni jati diri (self-esteem). 

3. Kebebasan dari sikap menghamba (freedom) 

 Nilai universal yang ketiga dan yang terakhir yaitu mengenai konsep 

kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan disini hendaknya 

diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga 

tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan 

ini. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan dari tiga 

tujuan inti pembangunan. Pertama yaitu peningkatan ketersediaan serta 

perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, 

seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. 

Kedua peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 

pendapatan. Ketiga yaitu perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi 

setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. 

 

 

2.8 Pengertian Industri Kecil 

Pengertian industri kecil menurut Marbun (1996:2) yaitu: “Merupakan 

perusahaan yang belum dikelola secara atau lewat manajemen modern 

dengan tenaga-tenaga profesional”. 



14 
 

Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert (1998:157) industri kecil adalah: 

“Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh orang setempat atau secara lokal, 

sering kali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit dan bekerja di satu 

lokasi”. 

Pengertian industri kecil menurut Departemen Perindustrian dan Bank 

Indonesia yaitu: “Usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) 

bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-.”. Adapun industri kecil oleh Kamar 

Dagang dan Industri adalah usaha industri yang memiliki modal kerja kurang 

dari Rp. 150.000.000,- dan memiliki nilai usaha kurang Rp. 600.000.000,-. 

Berbeda dengan pengertian di atas batasan dari industri kecil yang 

dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu industri kecil adalah 

usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. 

Selanjutnya pengertian industri yang digunakan dalam pengelolaan dan 

pengembangan industri oleh Pemerintah adalah sesuai dengan UU No.5 

Tahun 1984 tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau bahan jadi menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan 

rancang bangun dan perekayasaan industri. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

industri kecil merupakan suatu industri dengan menggunakan sistem 

pengelolaan secara tradisional dengan menggunakan modal dan tenaga 

kerja yang terbatas. 

2.9 Bentuk dan Jenis Usaha Kecil 

Berbagai usaha kecil yang terdapat di Indonesia dapat digolongkan 

menurut bentuk-bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan 
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menurut Subanar (1998: 3) hakikatnya usaha kecil yang ada secara umum 

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan khusus yang meliputi: 

a. Industri Kecil 

Misalnya: Industri kerajinan rakyat, Industri cor logam, konveksi dan 

berbagai industri lainnya. 

b. Perusahaan Berskala Kecil 

Misalnya: Penyalur, toko kerajinan, koperasi, waserba, restoran, toko 

bunga, jasa profesi dan lainnya. 

c. Sektor Informal 

Misalnya: Agen barang bekas, kios kaki lima, dan lainnya. 

Sedangkan jenis industri kecil dapat dikategorikan berdasarkan produk 

atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha 

kecil, berbagai ragam dan jenis usaha kecil yang dikenal meliputi: 

a. Usaha Perdagangan 

Keagenan: agen koran dan majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. 

Pengecer: minyak, kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, dan lain-lain. 

Ekspor/ Impor: berbagai produk lokal atau internasional. Sektor Informal: 

pengumpulan barang bekas, kaki lima dan lain-lain. 

 

 

b. Usaha Pertanian 

Pertanian pangan maupun perkebunan: bibit dan peralatan pertanian, 

buah-buahan, dan lain-lain. Perikanan Darat/ Laut: tambak udang, 

pembuatan krupuk ikan dan produk lain yang berasal dari perikanan darat 

maupun laut. Peternakan dan usaha lain yang termasuk lingkup 



16 
 

pengawasan Departeman Pertanian: produsen telur ayam, susu sapi dan 

lain-lain produksi hasil peternakan. 

c. Usaha Industri  

Industri logam/ Kimia: pengrajin logam, perajin kulit, keramik, fiberglass, 

marmer dan lain-lain. Pertambangan: bahan galian, serta aneka industri 

kecil pengrajin perhiasan, batu-batuan dan lain-lain. Konveksi: produsen 

garment, batik, tenun ikat dan lain-lain. 

d. Usaha jasa 

Konsultan: Konsultan hukum, pajak, manajemen, dan lain-lain. 

Perencana: perencana teknis, perencana sistem, dan lain-lain. 

Perbengkelan: bengkel mobil, elektronik, jam dan lain-lain. Transportasi: 

travel, taxi, angkutan umum, dan lain-lain. Restoran: rumah makan, 

coffee-shop, cafetaria, dan lain-lain. 

e. Usaha Jasa Konstruksi 

Kontraktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan dan usaha-

usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan. 

Dalam konteks ini bentuk dan jenis usaha kecil merupakan kelompok 

sektor industri kecil yang terdapat di Kabupaten Blitar sehingga jenis industri 

merupakan kelompok-kelompok industri yang mencerminkan kondisi riil yang 

terdapat di wilayah tersebut. 

2.10 Kriteria Usaha atau Industri Kecil 

Persyaratan atau kriteria untuk dapat digolongkan dalam usaha kecil 

menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No.9/1995 dalam Marbun (1996:2) adalah 

sebagai berikut: 
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a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) 

c. Milik Warga Negara Indonesia 

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun 

tidak langsung dengan badan usaha menengah atau badan usaha besar. 

e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, 

termasuk koperasi. 

2.11 Kekuatan, Kelemahan Dan Peluang Perusahaan atau Industri Kecil 

Pada kenyataannya usaha kecil dapat mampu bertahan dan 

mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan oleh faktor-faktor 

yang dapat menghambat pertumbuhan usaha tersebut baik secara internal 

maupun eksternal. Pada sisi yang lain tidak dapat dipungkiri bahwa asal-usul 

hampir semua pengusaha nasional yang tangguh dan berumur panjang saat 

ini telah dimulai dari usaha kecil-kecilan yang sukses karena beberapa faktor. 

Perusahaan kecil atau industri kecil mempunyai beberapa kekuatan 

disamping itu juga terdapat beberapa kelemahan, dengan adanya keadaan 

tersebut maka dengan demikian segala sesuatu hanya mungkin dapat atau 

bisa diperbaiki atau dimulai berdasarkan kekuatan dengan mengatasi 

kelemahan serta memanfaatkan peluang yang tersedia demi kemajuan yang 

diharapkan pada masa-masa yang akan datang. 

Menurut Marbun (1996: 38) terdapat beberapa kekuatan, kelemahan 

dan peluang yang dimiliki oleh industri kecil, yaitu meliputi: 
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a.  Kekuatan 

1. Pengalaman bisnis sederhana 

2. Tidak birokratis dan mandiri 

3. Cepat tanggap dan fleksibel 

4. Cukup dinamis, ulet dan mau kerja keras 

5. Tidak boros 

b.  Kelemahan  

1. Tidak atau jarang mempunyai perencanaan tertulis 

2. Tidak berorientasi atau berpedoman ke masa depan, melainkan pada 

hari kemarin atau hari ini. 

3. Tidak memiliki pendidikan yang tepat dan relevan 

4. Tanpa pembukuan yang teratur dan neraca rugi laba 

5. Tidak mengendalikan analisis pasar yang “up to date” atau tepat 

waktu dan mutakhir 

6. Kurang spesialisasi atau diversifikasi berencana. 

7. Jarang mengadakan pembaharuan (inovasi) 

8. Tidak ada atau jarang melakukan pengkaderan. 

9. Cepat puas diri 

10. Keluarga sentris 

11. Kurang percaya atau kurang tanggap pada ilmu modern 

12. Kurang pengetahuan mengenai hukum dan peraturan. 

c. Peluang 

1. Belajar pada manajemen sederhana 

2. Meminta jasa konsultan manajemen atau penasihat perusahaan. 

3. Meminta jasa keluarga/kenalan yang pintar 
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4. Kembali ke bangku belajar 

5. Mengalihkan bidang usaha 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

rangka peningkatan usaha kecil maka diperlukan suatu analisis kehidupan 

usaha kecil pada masa sekarang ini dan mengalisis eksistensi masa 

depannya melalui beberapa kekuatan dan kelemahan serta peluang yang 

dimiliki oleh usaha atau industri kecil. 

2.12 Pembangunan Industri Kecil 

Menurut Subanar (1998:2) industri kecil pada umumnya memiliki 

peranan penting dalam struktur perekonomian. Namun demikian, secara 

historis struktural pola pertumbuhan industri kecil menimbulkan kondisi yang 

kurang baik. Masalah utama yang terjadi adalah dualisme ekonomi yang 

makin lebar dan dikotomi industri berskala besar dan kecil. Untuk itu yang 

dapat ditempuh pemerintah adalah merumuskan beberapa langkah 

kebijaksanaan yaitu: 

1. Mengembangkan industri kecil, termasuk didalamnya industri kerajinan, 

industri rumah tangga serta industri formal dan tradisional yang dilakukan 

melalui peningkatan sentra-sentra industri. 

2. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil agar mampu berkembang 

kearah vertikal, dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

usaha dan hasilnya. Hal itu dilakukan melalui perkembangan 

profesionalisme dan kewirausahawan pengusaha industri kecil serta 

bantuan modal, peralatan dan binaan. 
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3. Mengembangkan industri kecil di daerah-daerah yang relatif masih 

tertinggal yang dilandasi kelayakan ekonomi dengan memperhatikan 

kendala yang ada. 

4. Meningkatkan perluasan usaha kecil melalui pengembangan program 

keterkaitan dan penyempurnaan iklim usaha investasi. 

Untuk pengembangan diperlukan keterkaitan dari berbagai pihak. 

Kalau digambarkan untuk membina bagi pengembangan untuk industri kecil 

paling tidak ada empat komponen yaitu: Pemerintah, organisasi usaha 

(KADID), Litbang perusahaan dan Universitas (Pusat Penelitian). Atas dasar 

menyukseskan tugas binaan usaha kecil agar dapat lebih berperan maka 

tugas yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi adalah: a) Mengkaji tentang 

profil usaha kecil. Kendala-kendala dan peluang pengembangannya 

termasuk data base dan klarifikasi, konsentrasi dan penyebaran. b) 

Pengkajian tentang proses tranformasi dari usaha kecil menjadi usaha 

menengah dan mantap. c) Pengkajian tentang pembinaan yang dilakukan 

sekarang (perkreditan, fasilitas bersama dan sebagainya) d) Pengkajian 

tentang alternatif pembinaan melalui pelatihan atau konsultasi, inkubator dan 

modal ventura. e) Pengkajian tentang pola pemberian perlindungan dan 

subsidi yang tepat. f) Pengkajian tentang kebijakan dan makro yang kondusif 

untuk mengembangkan usaha kecil. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan industri kecil merupakan langkah-langkah untuk memperkuat 

kondisi industri kecil sehingga dapat tubuh dan berkembang, maka disini 

peran Pemerintah dan lembaga yang terkait sangat diperlukan dalam 

melakukan pembinaan kearah yang lebih baik. 
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2.13 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan tingkat 

kegiatan perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan oleh masyarakat, 

swasta maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu (biasanya satu 

tahun). Seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah 

tercatat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga secara 

tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator menilai hasil kegiatan 

pembangunan daerah. Dari hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dapat dilihat perkembangan sektor yang menjadi komponen struktur 

ekonomi. 

Menurut Arsyad (1997:152) pengertian Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) secara umum adalah: “Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang 

ditimbulkan oleh berbagai kegiatan usaha disuatu daerah (region) tanpa 

memperhatikan pemilikan atas faktor produksi”. Oleh karena itu Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) secara agregatif menunjukkan kemampuan 

suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa 

kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah 

tersebut. 

Selain dari definisi di atas, ada bebarapa konsep untuk memahami 

mekanisme perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut 

Arsyad (1997:155), dengan pendekatan: 
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1. Pendekatan produksi (product approach) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam 

suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) 

2. Pendekatan pendapatan (income approach) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). 

3. Pendekatan pengeluaran (spending approach) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah pengeluaran 

yang dilakukan untuk rumah tangga dalam lembaga sosial swasta yang 

tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembetukan modal 

tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun) 

4. Pendekatan alokasi (distribution approch) 

Disebut juga metode alokasi, yaitu untuk mengetahui hasil bagi dari 

pendapatan regional dengan indikator tertentu. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 

(Gross Domestic Product at Market Price) yaitu jumlah nilai produk atau 

pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada 

tahun yang bersangkutan. Kegunaan dari penyajian data atas dasar harga 

berlaku antara lain untuk: 
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1. Melihat secara langsung nilai tambah sektoral Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), peranan menurut sektor dan besarnya pendapatan 

perkapita pada tahun yang bersangkutan. 

2. Dapat digunakan sebagai indikator pembanding dengan daerah lain 

secara sektoral maupun perkapita. 

3. Dapat digunakan sebagai indikator pembanding tingkat kemakmuran 

dengan daerah lain atau negara lain. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 

(Gross Domestic Product at Constant Market) yaitu jumlah atau nilai produk 

atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap tahun 

tertentu. Kegunaan dari penyajian atas dasar harga konstan ini antara lain 

untuk: 

1. Melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. 

2. Melihat perubahan struktur perekonomian atau pergeseran sektor dari 

tahun ke tahun. 

3. Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja dari masing-masing lapangan 

usaha jika data produk regional menurut sektor atas dasar harga konstan 

dikaitkan dengan tenaga kerja. 

4. Melihat perubahan tingkat kemakmuran ekonomi secara riil dari tahun ke 

tahun dari penyajian produk riil perkapita. 

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari 

tiga sisi yaitu meliputi produksi, pendapatan dan pengeluaran, dari hasil 

publikasi sebagaian besar dari pendekatan produksi. Sedangkan penyajian 

pendapatan regional dibedakan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. 

Pada harga berlaku semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga 



24 
 

berlaku pada tahun perhitungan. Sedang atas dasar harga konstan bahwa 

semua agregat pendapatn dinilai pada tahun dasar. Dengan demikian Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai ukuran 

kemampuan suatu daerah dalam menggunakan sektor-sektor produksi yang 

telah dimiliki daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 

dicapai suatu daerah mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam 

pencapaian tingkat kemakmuran. Semakin tinggi pencapaian Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin tinggi pula kemampuan daerah 

dalam mengelola sumber daya yang telah dimiliki. 

2.14. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Zulkarnain (2012), dengan judul penelitian potensi 

indistri kecil di Kabupaten Lumajang. Hasil analisis dapat diketahui bahwa 

sektor industri kecil di Kabupaten Lumajang  memiliki beberapa produk, 

dimana produk tersebut merupakan produk unggulan terkait dengan aktivitas 

masing-masing industri kecil. Adapun produk-produk tersebut terbagi menjadi 

enam sektor industri yaitu meliputi: industri kecil untuk jenis komoditi industri 

pertanian, komoditi industri pengolahan kayu, industri agro, komoditi industri 

kecil kehutanan, komoditi industri kecil logam, mesin da kimia dan jenis 

komoditi aneka industri. Hasil prospek kedepan sektor industri kecil di 

Kabupaten Lumajang dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 unit usaha di 

Kabupaten Lumajang yaitu sebanyak 13.465 unit usaha, prospek jumlah nilai 

investasi yaitu sebesar 129.971.145,9, nilai produksi yaitu sebanyak 

1.533.737.693 dan jumlah tenaga kerja yaitu mencapai sebanyak  49.868,7. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Blitar, dengan 

obyek penelitian yaitu sektor industri kecil dan besarnya kontribusinya 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

3.2.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana 

peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya 

mencatat data seperti apa adanya, menganalisis dan menafsirkan data 

yag terkait dengan hasil yang representatif.   

 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif, yaitu data yang berupa berbentuk angka dianalisa 

dengan jalan membandingkan antara data yang satu dengan data yang 

lain untuk mendapatkan kesimpulan. 

 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) “Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data tersebut meliputi 

mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Blitar, kondisi industri kecil 

di Kabupaten Blitar,  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2008 

sampai 2012 dan lain-lain yang dapat diperoleh di BPS Kabupaten Blitar. 
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 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh dan mengumpukan data-data yang diperlukan  

penulis menggunakan metode dokumentasi. Langkah ini berupa kegiatan 

mengumpulkan data-data sekunder dengan cara melihat atau menyalin 

catatan kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian. 

 Definisi Operasional Variabel 

a. Industri kecil merupakan suatu bentuk usaha yang melakukan secara 

langsung melakukan proses produksi dimana dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya menggunakan sistem pengelolaan yang 

masih sederhana. Pada sisi lain industri kecil merupakan suatu 

kegiatan usaha yang memiliki ruang lingkup usaha yang kecil, baik 

meliputi bidang usaha maupun jangkauan wilayah pemasarannya. 

Adapun industri kecil terdiri dari beberapa sub-sub industri kecil yang 

meliputi: 

1. Sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau. 

2. Sub sektor industri tekstil, barang kulit, alas kaki, kertas dan 

barang cetakan. 

3. Sub sektor industri barang kayu dan hasil hutan lainnya. 

4. Sub sektor industri pupuk kimia barang dari karet, semen dan 

barang galian non logam. 

5. Sub sektor industri alat angkut, mesin dan lainnya. 

b. Potensi sektor industri kecil dalam hal ini diukur dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran atas 

kemampuan suatu daerah dalam menggunakan sektor-sektor 

produksi yang terdapat pada wilayah tersebut. Produk Domestik 
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Regional Bruto (PDRB) yang dicapai suatu daerah mencerminkan 

tingkat kemampuan suatu daerah dalam pencapaian tingkat 

kemakmuran. Semakin tinggi pencapaian Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam 

mengelola sumber daya yang telah dimiliki. Dasar yang digunakan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

diskriptif kuantitatif yaitu data yang telah terkumpul dan dikelompokkan 

dan membuat suatu laporan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan 

yaitu meliputi: 

a. Untuk mengetahui bagaimana sektor industri kecil di Kabupaten Blitar 

yaitu dengan melakukan perhitungan atas perkembangan sektor 

industri kecil di Kabupaten Blitar mulai periode tahun 2002 sampai 

2012, dengan persamaan sebagai berikut: 

Gt =  %100
Yr

YrYr

1-t

1-ti x−
 

Dimana: 

Gt     = Tingkat pertumbuhan masing-masing sub sektor sektor industri 

kecil di Kabupaten Blitar yang dinyatakan dalam persen (%) 

Yri       = Sub sektor industri kecil pada tahun t (industri kecil tahun t) 

Yrt-1    = Sub sektor industri kecil pada tahun t-1 (industri kecil pada 

tahun t-1) 
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Tingkat perkembangan sektor industri kecil di Kabupaten Blitar 

diketahui dengan melakukan perbandingan antar periode selama 

tahun 2002 sampai 2012. Hasil perbandingan tersebut digunakan 

untuk mengetahui atas perkembangan atas masing-masing sub sektor 

industri kecil yang terdapat di Kabupaten Blitar. 

b. Untuk mengetahui kontribusi perkembangan sektor industri kecil 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten 

Blitar mulai periode tahun 2002 sampai 2012 maka digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

  Kontribusi  =  %100
PDRB

Kecil IndustriSektor  PDRB x  

Berdasarkan persamaan tersebut maka akan dilakukan perbandingan 

kontribusi sektor industri kecil terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar mulai periode tahun 2002 sampai 

2012. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Kondisi Topografi Kabupaten Blitar 

Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu 

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri 

sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan 

Kabupaten Malang sementara itu untuk sebelah Selatan adalah Samudera 

Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas 

permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ± 167 meter dan luas 

1.588,79 km2. Di Kabupaten Blitar terdapat sungai Brantas yang membelah 

daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 

689,85 km2 dan kawasan Blitar Utara dengan luas 898,94 km2.  

Dibandingkan dengan kawasan Blitar Utara, Blitar selatan termasuk 

daerah yang kurang subur ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah 

pegunungan yang berbatu. Yang mana batuan tersebut cenderung berkapur 

sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah ditanami. Sebaliknya 

kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, 

sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah dikawasan Blitar Utara 

adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai 

yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang 

terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. 
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4.1.2 Penduduk dan Tenaga Kerja 

Pembangunan dibidang ketenaga kerjaan merupakan salah satu 

bagian utama dari pembangunan Nasional. Perencanaan dibidang ketenaga 

kerjaan dimasa yang akan datang ditekankan pada tiga masalah pokok, yaitu 

perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja 

serta perlindungan tenaga kerja. Ketiga masalah pokok tersebut, secara 

langsung akan berpengaruh terhadap pasar kerja beserta segala dinamika 

dan tingkah lakunya. Untuk menyusun kebijaksanaan ketenaga kerjaan, baik 

yang bersifat perencanaan maupun untuk mengantisipasi persoalan yang 

akan muncul, dan untuk memahami pasar kerja serta dinamikanya diperlukan 

ketersediaan data mengenai perkiraan struktur dan keadaan angkatan kerja 

dimasa yang akan datang. 

Penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan memegang 

dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subyek/ pelaku 

sekaligus sebagai obyek dari pembangunan. Karenanya data penduduk 

merupakan salah satu data pokok yang keberadaanya saat ini sangat 

diperlukan. Hasil Registrasi Penduduk menunjukkan bahwa penduduk 

Kabupaten Blitar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari 22 

kecamatan di Wilayah Kabupaten Blitar, Kecamatan Ponggok menempati 

urutan teratas yang mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 

sekitar 103.616 jiwa. Sementara kecamatan lain yang juga berpenduduk 

cukup besar (diatas 70.000 jiwa) adalah Kecamatan Kanigoro (77.353), dan 

Kecamatan Kademangan (71.966). 

Kemudian jika diperhatikan kepadatan penduduk akhir tahun, 

Kecamatan Sanankulon menempati urutan teratas yaitu dengan kepadatan 
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1.712 jiwa/Km2. Sedangkan kecamatan lain yang mempunyai kepadatan di 

atas 1.300 jiwa/ Km2 yaitu Kecamatan Kanigoro 1.392 jiwa/Km2 dan Talun 

1.324 jiwa/Km2. Sedangkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan 

Sipil Kabupaten Blitar diperoleh data bahwa jumlah kutipan akta yang 

diterbitkan pada tahun 2007 mengalami penurunan. 

4.1.3 Profil Ketenaga Kerjaan Kabupaten Blitar 

a. Gambaran sektor industri kecil di Kabupaten Blitar  

Profil industri pengolahan di Kabupaten Blitar apabila dilihat lebih 

lanjut cenderung didominasi oleh industri kecil. Walaupun porsi jumlah 

perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Blitar lebih sedikit, 

namun demikian apabila dilihat dari kemampuannya dalam penyerapan 

tenaga kerja peranan kelompok industry besar dan sedang tidak dapat 

diabaikan. Industri kecil di Kabupaten Blitar tahun 2009 sebanyak 13.465 

unit dengan jumlah tenaga kerja 31.155 orang, dengan nilai produksi bisa 

mencapai 319,2 milyar rupiah. Pada tahun 2010 jumlah unit usaha industri 

kecil menurun dibanding tahun sebelumnya tinggal 12.065 unit, namun 

nilai produksi meningkat hingga 399,49 milyar rupiah dan dalam 

penyerapan tenaga kerja juga lebih banyak dari pada tahun sebelumnya, 

pada tahun ini menyerap tenaga kerja sebanyak 36.719 orang. Dari jumlah 

industri kecil tersebut, hampir separonya merupakan industri gula kelapa. 

Daerah potensi produksi gula kelapa yaitu Kecamatan Nglegok, yaitu 

terdapat 50,3 persen dari total industri gula kelapa di Kabupaten Blitar. 

Jenis industri yang didirikan akan berpangaruh erat terhadap 

besarnya nilai investasi yang ditanam. Jumlah investasi industri kecil di 

Kabupaten Blitar yaitu sebesar 73,1 milyar rupiah yang terbagi menjadi 
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53,8 milyar rupiah untuk kelompok industri kecil formal dan 19,3 milyar 

rupiah untuk kelompok industri kecil non formal. Kelompok industri hasil 

pertanian dan kehutanan menempati urutan pertama dalam penanaman 

investasi yaitu sebesar 51,8 milyar rupiah disusul kelompok industri aneka 

sebesar 15,3 milyar rupiah dan berikutnya kelompok industri logam, mesin 

dan kimia sebesar 6 milyar rupiah. (Sumber: Kabupaten Blitar Dalam 

Angka 2011). Adapun perbandingan antara jumlah tenaga kerja dan 

angkatan kerja pada tahun 2005 sampai 2012 dapat disajikan pada tabel 

4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Potensi Sektor Indusri Kecil Pada Tahun 2005 Sampai 
2007 Kabupaten Blitar (Juta Rp.) 

 
Tahun Jumlah 

2005 111.937 

2006 128.547 

2007 109.858 

2008 119.858 

2009 117.461 

2010 165.538 

2011 189.602 

2012 198.550 

   Sumber: BPS Kabupaten Blitar. 
 

Berasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui besarnya peningkatan 

setiap tahunnya mengenai potensi yang dimiliki oleh sektor industri kecil 

pada Kabupaten Blitar. Adanya kecenderungan mengalami peningkatan 

tersebut menunjukkan bahwa adanya potensi yang besar terkait dengan 

upaya peningkatan industri kecil di Kabupaten Blitar.  
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b. Gambaran Produk Domestik Bruto 

Struktur Ekonomi Kabupaten Blitar apabila dibandingkan dengan 

struktur ekonomi Propinsi Jawa Timur dan Nasional secara keseluruhan 

memiliki perbedaan cukup signifikan, utamanya dalam hal sumbangan 

sektor pertanian dan industri. Berdasarkan kenyataan tersebut maka 

secara jelas struktur ekonomi Kabupaten Blitar masih tergantung pada 

sektor pertanian. Disamping sektor pertanian, ada dua sektor lagi yang 

mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB 

Kabupaten Blitar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta 

sektor jasa. Fenomena penurunan tenaga kerja sektor pertanian pada 

tahun 2006 dan 2007 ini mengandung arti, lapangan usaha ini makin 

kurang diminati penduduk untuk menjadi andalan dalam mencukupi 

kebutuhan hidup. Banyak faktor yang dapat diduga mempengaruhi 

keadaab tersebut, diantaranya: 

1) Pengaruh era globalisasi yang mengusung slogan efektifitas efisiensi 

2) Perkembangan teknologi yang lamban sehingga mengakibatkan 

produktifitas rendah 

3) Ketergantungan pada alam yang sangat tinggi 

4) High cost economy yang berdampak pada rendahnya nilai tambah 

(Value added) 

5) Berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk dan 

perluasan sektor sekunder utamanya sektor industri dan lain-lain 

Adapun untuk mengetahui jumlah Produk Domestik Regional Bruto 

menurut lapangan usaha tahun 2005 sampai 2007 berdasarkan atas harga 

konstan dan harga berlaku dapat disajikan pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 Jumlah Produk Domestik Regional Brutto Menurut Lapangan 
Usaha  Tahun 2002 – 2004 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten 
Blitar (Juta Rp.)  

 
No Lapangan Usaha Tahun 

2002 2003 2004 

1 Pertanian 2214807.97 2472027.00 2778025.26

2 Pertambangan 113668.42 125973,63 140111.24

3 Industri Pengolahan 118247.12 125377.50 140611.26

4 Listrik, Gas dan Air 34782.29 43674.71 54533.30

5 Bangunan 85205.00 100241.18 119287.00

6 Perdagangan 1127655.65 1295911.62 1515786.41

7 Angkutan 96185.70 107594.29 124210.95

8 Keuangan 221033.11 241947.08 259773.61

9 Jasa 437622.08 491204.32 556637.71

10 Lainnya  

JUMLAH 4449207.34 5003951.33 5688976.65

Sumber: BPS Kabupaten Blitar. 
 

Berdasarkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto menurut 

lapangan usaha tahun 2002 sampai 2004 berdasarkan atas harga konstan 

maka dapat diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang 

tertinggi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

Adapun sektor yang memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar listrik, 

gas dan air. Adapun untuk mengetahui jumlah Produk Domestik Regional 

Bruto menurut lapangan usaha tahun 2005 sampai 2007 berdasarkan atas 

harga berlaku, secara lengkap dapat disajikan pada tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 Jumlah Produk Domestik Regional Brutto Menurut Lapangan 
Usaha Tahun 2005 – 2007 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten 
Blitar (Juta Rp.) 

 
No Lapangan Usaha Tahun 

2005 2006 2007 

1 Pertanian 3097563.18 3520781.46 4112461.21

2 Pertambangan 164147.83 190453.16 212529.70

3 Industri Pengolahan 162121.55 187962.55 212990.59

4 Listrik, Gas dan Air 64679.86 75342.27 82438.67

5 Bangunan 140337.65 160239.73 183895.41

6 Perdagangan 1818999.39 2083348.67 2398188.33

7 Angkutan 148544.46 174279.43 189307.63

8 Keuangan 292858.91 336203.93 379606.11

9 Jasa 648059.95 758892.39 925842.16

10 Lainnya  

JUMLAH 6537312.78 7487838.06 8697259.81

Sumber: BPS Kabupaten Blitar. 
 

Berdasarkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto menurut 

lapangan usaha tahun 2005 sampai 2007 berdasarkan atas harga berlaku 

maka dapat diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang 

tertinggi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

Adapun sektor yang memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar listrik, 

gas dan air.  Adapun mengenai jumlah atau laju pertumbuhan jumlah Produk 

Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha tahun 2008 sampai 2010 

berdasarkan atas harga konstan, secara lengkap dapat disajikan pada tabel 

4.4 berikut: 
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Tabel 4.4 Jumlah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto Menurut 
Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2007 Atas Dasar Harga Konstan 
Kabupaten Blitar (Juta Rp.) 

 
No Lapangan Usaha Tahun 

2008 2009 2010 
1 Pertanian 4627007.78 5048855.97 5605639.46
2 Pertambangan 236841.64 259319.23 290945.00
3 Industri Pengolahan 241225.87 259675.81 313885.99
4 Listrik, Gas dan Air 90281.56 98718.92 49718.63
5 Bangunan 213659.59 240674.45 3561000.73
6 Perdagangan 2781444.70 3183229.20 3551655.79
7 Angkutan 206026.39 225918.81 283412.37
8 Keuangan 427955.88 483936.82 545716.13
9 Jasa 1111500.83 1211032.78 1365457.80

10 Lainnya  
JUMLAH 9935944.23 11011362.01 12308947.48

Sumber: BPS Kabupaten Blitar. 
 

Dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan 

usaha tahun 2005 sampai 2007 berdasarkan atas harga berlaku maka dapat 

diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang tertinggi 

memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Adapun 

sektor yang memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar listrik, gas dan air.  

Adapun mengenai jumlah atau laju pertumbuhan jumlah Produk 

Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha tahun 2008 sampai 2010 

berdasarkan atas harga konstan, secara lengkap dapat disajikan pada tabel 

4.5 berikut: 
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Tabel 4.5 Jumlah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto Menurut 
Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Blitar (Juta Rp.) 

 
No Lapangan Usaha Tahun 

2011 2012 
1 Pertanian 5,878,891.22 

 
6,439,424.19 

 
2 Pertambangan               

325,880.97  
 

                 
367,720.84  

 
3 Industri Pengolahan               

306,197.18  
 

                 
325,193.37  

 
4 Listrik, Gas dan Air               

118,969.91  
 

                 
129,566.30  

 
5 Bangunan               

402,714.60  
 

                 
488,818.43  

 
6 Perdagangan            

4,382,379.20  
 

                 
4,961,957.37  

 
7 Angkutan                 

248,545.56  
 

              
273,425.97  

 
8 Keuangan                 

541,263.71  
 

              
623,122.44  

 
9 Jasa                

1,334,945.94  
 

           
1,501,698.94  

 
10 Lainnya - - 

JUMLAH 12333662.24 
 

13813280.42 
 

Sumber: BPS Kabupaten Blitar. 
 

Dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan 

usaha tahun 2011 sampai 2012 berdasarkan atas harga berlaku maka dapat 

diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang tertinggi 

memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto.  
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4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Perkembangan indistri kecil di Kabupaten Blitar 

Berdasarkan data mengenai perkembangan indistri kecil di 

Kabupaten Blitar yaitu dengan melakukan perhitungan atas perkembangan 

sektor industri kecil di Kabupaten Blitar mulai periode tahun 2006 sampai 

2012, dengan persamaan sebagai berikut: 

Gt =  %100
Yr

YrYr

1-t

1-ti x−
 

Berdasarkan persamaan di atas maka sektor industri kecil setiap tahunnya 

maka secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tahun 2006 =  %100
111.937

111.937128.547 x−  

= 14,84% 

Tahun 2007 =  %100
128.547

128.547-109.858 x  

= (14,54%) 

Tahun 2008=  %100
109858

109858119858 x−  

= 9,10% 

Tahun 2009 =  %100
119.858

119.858117.461 x−  

= (1,99%) 

Tahun 2010 =  %100
117.461

117.461165.538 x−  

= 40,93% 

Tahun 2011=  %100
165.538

165.538189.602 x−  

= 14,54% 
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Tahun 2012=  %100
189.602

189.602198.550 x−  

= 4,72% 

Secara sistematis perkembangan sektor industri kecil di Kabupaten Blitar 

mulai periode tahun 2006 sampai 2012 dapat disajikan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Perkembangan sektor industri kecil di Kabupaten Blitar  
Periode tahun 2006 sampai 2012 

Tahun Perkembangan 
(%) 

2005 - 

2006 14,84 

2007 (14,54) 

2008 9,10 

2009 (1,99) 

2010 40,93 

2011 14,54 

2012 4,72 

Sumber:Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa peningkatan 

tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan penurunan terendah yaitu pada 

tahun 2007 yaitu mencapai 14,54%. Secara umum hasil 

perkembangan sektor industri kecil di Kabupaten Blitar mulai periode 

tahun 2006 sampai 2012 adanya kecenderungan mengalami 

penurunan, kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya 

pengelolaan atas potensi industri kecil yang terdapat di Kabupaten 

Blitar. Peningkatan dan penurunan perkembangan sektor industri kecil 

di Kabupaten Blitar mulai periode tahun 2006 sampai 2012 dapat 

disajikan pada grafik berikut: 
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Gambar 4.1 Perkembangan sektor industri kecil di Kabupaten Blitar 
Periode tahun 2006 sampai 2012 

 
   Sumber:Data Diolah 
 

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan adanya penurunan yang 

besar pada tahun 2007 yaitu mencapai 14,54%. Penurunan yang tinggi 

tersebut dikarenakan menurunnya jumlah atau kapasitas produksi terkait 

dengan sektor industri barang dari semen atau keramik, industri makanan 

ternak, industri rokok dan industri produk kecap menunjukkan adanya 

penurunan yang tinggi yaitu mencapai 67%. Keterbatasan pasokan atas 

bahan baku menjadi penyebab perkembangan pada tahun 2007 

mengalami penurunan yang tinggi. Penurunan yang tinggi mengingat 

beberapa sektor tersebut dimiliki oleh setiap kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Blitar.  
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4.2.2 Kontribusi sektor industri kecil terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar  

Untuk mengetahui kontribusi perkembangan sektor industri kecil 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar 

mulai periode tahun 2005 sampai 2012 maka digunakan persamaan 

sebagai berikut: 

  Kontribusi  =  %100
PDRB

Kecil IndustriSektor  PDRB x  

Berdasarkan persamaan tersebut maka akan dilakukan perbandingan 

kontribusi sektor industri kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di Kabupaten Blitar mulai periode tahun 2006 sampai 2012. 

Adapun secara lengkap kontribusi sektor industri kecil terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Tahun 2005=  %100
786.537.312,

111.937 x  

= 1,712% 

Tahun 2006 =  %100
067.487.838,

128.547 x  

= 1,716% 

Tahun 2007 =  %100
818.697.259,

109.858 x  

= 1,263% 

Tahun 2008=  %100
239.935.944,

119.858 x  

= 1,206% 
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Tahun 2009 =  %100
,0111.011.362

117.461 x  

= 1,066% 

Tahun 2010 =  %100
,4812.308.947

165.538 x  

= 1,344% 

Tahun 2011=  %100
,2412.333.662

189.602 x  

= 1,537% 

Tahun 2012=  %100
,4213.813.280

198.550 x  

= 1,437% 

Secara sistematis kontribusi perkembangan sektor industri kecil terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar mulai periode 

tahun 2005 sampai 2012 dapat disajikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Kontribusi perkembangan sektor industri kecil terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten 
Blitar tahun 2005 Sampai 2012 

Tahun Kontribusi 
(%) 

2005 1.712278 

2006 1.716744 

2007 1.263133 

2008 1.206307 

2009 1.066725 

2010 1.344859 

2011 1.537273 

2012 1.437385 
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Sumber:Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa kontribusi sektor 

industri kecil di Kabupaten Blitar mulai periode tahun 2006 sampai 

2012 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk 

dalam kategori rendah. Rendahnya kontribusi tersebut dikarenakan 

tingkat kontrinusinya hanya berkisar 1% sampai 1,7%. Secara 

sistematis kontribusi yang diberikan oleh sektor industri kecil di 

Kabupaten Blitar mulai periode tahun 2006 sampai 2012 terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat disajikan pada gambar 

4.2. 

Gambar 4.2 Kontribusi sektor industri kecil di Kabupaten Blitar 
tahun 2006 sampai 2012 terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) 

 
Sumber:Data Diolah 

 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa kontribusi 

sektor industri kecil menunjukkan hasil yang rendah. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa pada tahun 2006 sampai 2012 potensi yang 

dimiliki oleh industri kecil belum secara maksimal mendukung 
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peningkatan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rendahnya 

kontribusi tersebut juga terjadi karena masih rendahnya nilai produksi 

masing-masing industri kecil yang terdapat di Kabupaten Blitar.  

Selain itu kontrubusi yang rendah tersebut juga dikarenakan 

adanya perpindahan beberapa kecamatan yang semula menjadi pusat-

pusat industri kecil bergeser kesektor yang lain misalnya pada sektor 

pertanian. Wilayah kecamatan tersebut yaitu meliputi Wonotirto, 

Kademangan, Talun, Selopuro, Doko dan Ponggok. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa perkembangan dan 

potensi sektor industri kecil di Kabupaten Blitar tertinggi terjadi pada 

tahun 2010 dan penurunan terendah yaitu pada tahun 2007 yaitu 

mencapai 14,54%. Secara umum hasil perkembangan sektor industri 

kecil di Kabupaten Blitar mulai periode tahun 2006 sampai 2012 adanya 

kecenderungan mengalami penurunan, kondisi tersebut menunjukkan 

belum maksimalnya pengelolaan atas potensi industri kecil yang 

terdapat di Kabupaten Blitar. 

2. Besaran kontribusi sektor industri kecil terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa 

kontribusi sektor industri kecil di Kabupaten Blitar mulai periode tahun 

2006 sampai 2012 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya kontribusi tersebut 

dikarenakan tingkat kontribusinya hanya berkisar 1% sampai 1,7%.   

Rendahnya kontribusi tersebut dikarenakan adanya perpindahan 

beberapa kecamatan yang semula menjadi pusat-pusat industri kecil 

bergeser kesektor yang lain misalnya pada sektor pertanian. Wilayah 

45 
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kecamatan tersebut yaitu meliputi Wonotirto, Kademangan, Talun, 

Selopuro, Doko dan Ponggok. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan maka 

diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pemeritah Kabupaten Blitar 

a. Diharapkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Blitar selalu berupaya 

untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan upaya peningkatan 

sektor industri kecil. Upaya nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan 

memberikan pelatihan wirausaha kepada pemilik usaha kecil 

sehingga dapat melakukan variasi atas unit usaha yang dilakukan. 

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan usaha 

kecil menjadi salah satu pilihan dalam rangka untuk peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat serta mengurangi tingkat 

pengangguran yang banyak terjadi diwilayah pedesaan. 

b. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar harus selalu mendukung proses 

pengembangan industri kecil. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 

meliputi: 

1. Memberikan kemudahan dalam proses kepengurusan usaha 

sehingga dapat memberikan dukungan dalam upaya 

pengembangan industri kecil. 

2. Memberikan kemudahan dalam proses kepengurusan 

peminjaman modal usaha sehingga upaya untuk 

mengembangkan usaha dapat secara maksimal dilakukan. 
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3. Mengikutsertakan produk-produk industri kecil ke berbagai 

pameran-pameran sehingga produk yang dihasilkan dapat dikenal 

secara luas oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar wilayah 

Kabupaten Blitar, upaya tersebut dilakukan agar peningkatan 

penjualan dapat secara maksimal dilakukan. 

2. Bagi pihak lain. 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 

yang dilakukan yaitu dengan melakukan analisis atas faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan usaha industri kecil yang dilakukan 

sehingga penelitian ini dapat berkembang.     
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