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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 
Bekerja adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan 

ekonomi yaitu memperoleh pendapatan atau penghasilan. Bekerja yang dimaksud 

adalah kegiatan rutin yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan 

yang biasanya diukur dengan uang. Sebuah kegiatan dapat dikatakan sebagai 

pekerjaan jika kegiatan tersebut rutin dilakukan, setidaknya paling sedikit satu 

jam dalam satu minggu yang lalu dan menghasilkan uang. Pekerjaan yang dijalani 

berdasarkan motif ekonomi yaitu untuk memperoleh penghasilan.  

 

Jenis pekerjaan merupakan macam pekerjaan yang dimiliki atau dijalani seseorang 

berdasarkan tugas dan tempat bekerja.  Jenis pekerjaan pada dasarnya dibedakan 

menjadi dua, yaitu usaha mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 

dan bekerja pada orang lain atau menjadi pegawai. Pegawai bisa dikategorikan 

menjadi pegawai negeri yaitu seseorang yang bekerja pada instansi pemerintahan 

dan pegawai swasta yaitu seseorang yang bekerja kepada orang lain. 

 

Berbagai macam usaha mandiri muncul seiring makin berkembangnya 

perekonomian rakyat kelas kecil menengah. Industri kecil dan menengah  

merupakan salah satu komponen sektor pengolahan yang mempunyai sumbangan 
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cukup besar terhadap upaya menciptakan lapangan kerja baru dan membuka 

kesempatan masyarakat untuk berusaha yang kemudian bertujuan untuk 

memeratakan pendapatan. Usaha-usaha mandiri tersebut diwujudkan dalam 

industri-industri berskala kecil yang dirintis masyarakat mulai dari industri 

kerajinan tangan hingga industri makanan atau industri kecil lainnya. Industri ini 

biasanya memanfaatkan bahan-bahan yang murah dan mudah dijumpai di sekitar 

sebagai bahan bakunya. Seperti halnya industri keripik, di mana industri ini 

memanfaatkan hasil pertanian lokal, seperti pisang, singkong, talas, dan umbi-

umbian sebagai bahan baku utama pembuatan keripik.  

 

Keripik merupakan penganan ringan yang biasanya terbuat dari pisang, ubi kayu, 

ataupun kentang yang diiris tipis-tipis lalu digoreng (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008:750). Keripik adalah makanan ringan yang diolah melalui 

teknologi yang sangat sederhana dan mudah. keripik merupakan hasil dari proses 

pengolahan makanan dengan cara menyusutkan atau mengurangi kadar air yang 

dikandung oleh buah-buahan melalui proses penggorengan hingga dihasilkanlah 

tekstur yang garing dan renyah. Tujuan dari proses ini adalah agar buah-buahan 

ataupun bahan baku keripik tersebut dapat tahan lebih lama dan tentu saja 

meningkatkan nilai tambah produk tersebut jika dijual. Jenis-jenis keripik yang 

sering kita jumpai adalah seperti keripik pisang, keripik singkong, keripik talas, 

keripik kentang, hingga keripik nangka dan keripik apel. 

 

Keripik pisang adalah salah satu makanan ringan yang dijadikan oleh-oleh atau 

buah tangan khas dari Provinsi Lampung. Keripik pisang ini kebanyakan terbuat 

dari jenis pisang kepok (Musa Paradisiaca forma typical) dikarenakan jenis 
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pisang ini memiliki kandungan padatan yang cukup tinggi sehingga sangat cocok 

untuk membuat keripik dan tepung pisang. Menurut Eddy dan Lilik (2006:29), 

syarat pisang untuk bahan baku pembuatan keripik pisang adalah pisang yang 

memiliki kandungan pati 16,5 – 19,5%. Oleh karena itu, keripik yang dihasilkan 

nantinya akan berwarna cerah, bertekstur renyah, dan berasa manis.  

 

Salah satu keripik hasil olahan yang khas dari Provinsi Lampung adalah keripik 

pisang. Keripik pisang asal Lampung sudah terkenal hingga keluar daerah.  

Keripik pisang Lampung berbeda dengan keripik-keripik pisang olahan dari 

daerah lain, karena keripik pisang Lampung telah dimodifikasi dengan aneka rasa 

mulai dari rasa coklat, keju, mocca dan balado atau buah-buahan seperti 

strawberry dan melon. Hal inilah yang memberi kekhasan keripik pisang 

Lampung yang kebanyakan dijadikan oleh-oleh khas asal Provinsi Lampung. 

 

Salah satu sentra industri keripik berskala rumah tangga dan kecil di Kota Bandar 

Lampung yaitu terletak di Kelurahan Segalamider, tepatnya di Jalan Pagar Alam 

Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung 

atau yang lebih dikenal dengan Gang PU. Sebagian besar daerah di Kecamatan 

Tanjungkarang Barat merupakan pusat industri dan perdagangan (Statistik Daerah 

Kecamatan Tanjungkarang Barat, 2011:1). Sehingga, sentra industri keripik yang 

berada di Kelurahan Segalamider merupakan salah satu contoh pusat industri 

sekaligus perdagangan yang ada di Kecamatan Tanjungkarang Barat. 

 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan didirikannya sebuah industri baik 

industri besar maupun industri kecil adalah faktor lokasi, bahan mentah, modal, 

tenaga kerja, sarana transportasi, sumber energi, dan pemasaran. Bintarto 
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(1977:88) mengungkapkan bahwa munculnya industri di suatu wilayah didukung 

oleh tersedianya bahan mentah/dasar, tersedianya tenaga kerja, tersedia modal, 

lalu lintas yang baik, organisasi, keinsafan dan kejujuran masyarakat. Berdasarkan 

pendapat tersebut maka salah satu syarat penting berdirinya industri adalah 

tersedianya tenaga kerja.  

 

Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam industri, di mana tenaga kerja 

ini berperan dalam proses produksi barang dan jasa dari industri tersebut. 

Kartasapoetra (1987:94) mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga kerja 

memang merupakan salah satu syarat utama bagi perkembangannya kegiatan 

industri. Tenaga kerja merupakan orang-orang yang bersedia menyumbangkan 

tenaga, waktu, dan pikirannya dalam sebuah kegiatan pekerjaan dan mendapatkan 

balas jasa berupa upah yang biasanya dinilai dengan uang. 

 

Industri keripik yang telah dirintis sejak lama, sekarang telah berkembang dan 

produksinya semakin bertambah. Sehingga membutuhkan tenaga kerja karena 

tidak bisa lagi dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri. Hal ini dikarenakan 

proses pembuatan keripik yang melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari 

mengupas pisang, mencuci, mengiris, membumbui, menggoreng hingga 

mengemas keripik dan kemudian menjaga kios. Oleh karena itu, dari tugas-tugas 

tersebut dibutuhkanlah orang lain yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan 

yang kemudian menjadi tenaga kerja atau karyawan pada usaha tersebut.  

 

Usaha keripik ini mulai dirintis pada tahun 2002 oleh salah seorang warga 

bernama Ibu Mery yang berdomisili di Kelurahan Segalamider tersebut, kemudian 

lama-kelamaan usaha ini diminati dan diikuti oleh orang-orang sekitar hingga kini 
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mencapai puluhan pengusaha. Setidaknya ada 17 unit usaha keripik yang dirintis 

baik secara mandiri ataupun dengan binaan oleh pihak lain, dan dengan total ada 

27 kios dari industri-industri tersebut yang berjejer sepanjang jalan. Keripik yang 

dijual juga sangat beragam, bukan hanya keripik pisang saja, tetapi di kios 

tersebut juga memproduksi dan menjual keripik-keripik lain seperti keripik 

singkong, keripik ubi jalar, keripik sukun dan keripik nangka.  

 

Tenaga kerja pada industri ini berasal dari berbagai latar belakang, baik secara 

pendidikan, status perkawinan, bahkan asal daerah. Tidaklah sulit untuk menjadi 

tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan Segalamider, untuk menjadi 

tenaga kerja pada industri tersebut tidaklah dituntut harus memiliki pendidikan 

tinggi ataupun keterampilan khusus, meskipun pada umumnya pendidikan 

merupakan standar yang biasanya digunakan untuk menerima orang sebagai 

tenaga kerja. Tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan Segalamider hanya 

dituntut memiliki semangat kerja yang tinggi, jujur, serta ulet. 

 

Industri keripik di Kelurahan Segalamider merupakan salah satu contoh industri 

berskala rumah tangga hingga kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. Terbukti 

industri ini menyerap sebanyak 100 orang tenaga kerja. Berikut adalah tabel yang 

berisi tentang data jumlah tenaga kerja pada masing-masing usaha. 
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Tabel 1.  Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Keripik di  Kelurahan  

 Segalamider Tahun 2013 

 

No. Nama Tempat Industri Tenaga Kerja 

(orang) 

  1. Keripik Ibu Mery 12 

  2. Keripik Cesy Lia   4 

  3. KeripikAlinda 3 

  4. Keripik Askha Jaya 6 

  5. Keripik Latep Jaya   4 

  6. Keripik KM 10 

  7. Keripik Suheri  6 

  8. Keripik Wagiman  6 

  9. Keripik Fino  5 

  10. Keripik Assalam Family 5 

  11. Keripik Rajanya Keripik  6 

  12. Keripik Rizka  6 

  13. Keripik Zom-Zom  5 

  14. Keripik Dua Dara  4 

  15. Keripik Nisa  4 

  16. Keripik Nyoto Roso  8 

  17. Keripik Sumber Rejeki  6 

Jumlah 100 

Sumber: Hasil observasi dan wawancara dengan pengusaha dan tenaga kerja pada   

tanggal 21 Februari 2013.  

 

 

Dari Tabel 1, dapat diperoleh data tentang penyerapan tenaga kerja pada masing-

masing industri keripik pisang, di mana setiap usaha kemudian membagi kembali 

tenaga kerjanya dengan tugas yang berbeda-beda. Secara umum, tenaga kerja 

pada masing-masing industri tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian 

produksi dan pada bagian pemasaran. Bagian produksi meliputi tugas sebagai 

pengupas, pengiris, dan mengolah atau menggoreng. Sementara itu, pada bagian 

pemasaran bertugas sebagai pengemasan produk dan penjaga kios serta kasir. 

Tugas yang berbeda-beda tersebut membuat curahan jam kerja mereka pun 

berbeda-beda, misalnya saja pekerja yang bertugas pada bagian produksi tidak 

bekerja setiap hari dan hanya beberapa jam saja setelah pekerjaan di dapur usai 
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maka mereka diperbolehkan pulang, sedangkan untuk yang bagian pemasaran 

mereka bekerja setiap hari dan memiliki jam kerja yang lebih teratur dari pagi 

hingga malam hari yaitu dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 21.00 WIB. 

Perbedaan tugas ini akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diterima 

masing-masing tenaga kerja, karena pada umumnya semakin banyak jam kerja 

dan hari kerja yang dicurahkan oleh seseorang dalam pekerjaanya maka semakin 

tinggi pula pendapatan yang akan diperolehnya. 

 

Tenaga kerja yang bertugas pada bagian produksi tidak setiap hari bekerja. 

Perbedaan curahan jam kerja dan hari kerja membuat tidak semua tenaga kerja 

bekerja tiap hari. Hal ini tentu membuat tenaga kerja tersebut mempunyai 

pekerjaan lain atau pekerjaan sampingan untuk membantu pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari atau mengerjakan pekerjaan lain untuk mengisi waktu luang yang 

tersisa setelah pekerjaannya pada industri tersebut usai. 

 

Industri keripik di Kelurahan Segalamider menyerap cukup banyak tenaga kerja 

baik yang berasal dari Kelurahan Segalamider maupun luar kelurahan bahkan luar 

Kota Bandar Lampung. Hal ini karena tenaga kerja tersebut didatangkan dari 

daerah penyuplai bahan mentah, yaitu daerah Kalianda dan Pringsewu. Sehingga, 

tenaga kerja tersebut mendapatkan informasi dari penyuplai bahan mentah 

terrsebut. Selain itu, tenaga kerja yang berasal dari luar daerah ini adalah masih 

tergolong kerabat daripada pengusaha keripik tersebut yang tinggal di 

desa,mereka kemudian dibawa ke kota dan kemudian dijadikan tenaga kerja pada 

industri tersebut.     
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

“Deskripsi Tenaga Kerja yang Bekerja pada Industri Keripik Pisang di Kelurahan 

Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Tahun 

2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Bertolak dari latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah dari deskripsi 

tentang tenaga kerja yang bekerja pada industri keripik  di Kelurahan Segalamider 

Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2013, sebagai 

berikut 

1. Pendidikan terakhir  

2. Pembagian kerja 

3. Curahan jam kerja 

4. Pendapatan tenaga kerja 

5. Status pekerjaan pada industri keripik 

6. Asal tenaga kerja 

 

C. Rumusan Masalah  

 

Mengingat sangat pentingnya tenaga kerja dalam sebuah industri, maka seluruh 

identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas pendidikan terakhir tenaga kerja yang bekerja pada 

industri keripik di Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat 

Kota Bandar Lampung tahun 2013? 
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2. Bagaimana pembagian kerja tenaga kerja yang bekerja pada industri keripik 

di Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar 

Lampung tahun 2013? 

3. Berapakah curahan jam kerja tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung tahun 

2013? 

4. Berapakah jumlah pendapatan tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung tahun 

2013? 

5. Bagaimanakah status pekerjaan tenaga kerja pada industri keripik di 

Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar 

Lampung tahun 2013? 

6. Dari manakah asal tenaga kerja pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung tahun 

2013? 

 

D. Tujuan Penelitian  

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengkaji tentang kualitas pendidikan terakhir tenaga kerja pada 

industri keripik di Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat 

Kota Bandar Lampung tahun 2013. 

2. Untuk mengkaji tentang pembagian kerja  pada industri keripik di Kelurahan 

Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung tahun 

2013. 
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3. Untuk mengkaji tentang curahan jam kerja tenaga kerja pada industri keripik 

di Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar 

Lampung tahun 2013. 

4. Untuk mengkaji tentang pendapatan tenaga kerja pada industri keripik di 

Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar 

Lampung tahun 2013. 

5. Untuk mengkaji status pekerjaan tenaga kerja pada industri keripik di 

Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar 

Lampung tahun 2013. 

6. Untuk mengkaji tentang daerah asal tenaga kerja pada industri keripik di 

Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar 

Lampung tahun 2013. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi terkait guna meningkatkan 

pembangunan ekonomi terutama industri kerajinan dan kecil. 

3. Sebagai suplemen bahan ajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

di  kelas VIII semester ganjil yaitu pada Kompetensi Dasar: Mendistribusikan 

pelaku ekonomi (rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan 

negara), serta suplemen bahan ajar dalam mata pelajaran geografi di kelas X. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Ruang lingkup subjek adalah tenaga kerja yang bekerja pada industri keripik. 

2. Ruang lingkup objek adalah pendidikan terakhir, pembagian kerja, curahan 

jam kerja, pendapatan tenaga kerja, status pekerjaan pada industri keripik, dan 

asal tenaga kerja.  

3. Ruang lingkup tempat adalah Kelurahan Segalamider Kecamatan 

Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu adalah tahun 2013. 

5. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Ekonomi. 

Menurut Nursid (1988:54) Geografi ekonomi adalah cabang geografi manusia 

yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi. Dengan 

demikian titik berat studinya aspek keruangan struktur ekonomi manusia 

yang termasuk di dalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, 

transportasi, komunikasi dan sebagainya.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, industri keripik merupakan salah satu kajian 

yang tergolong ke dalam geografi ekonomi karena industri keripik adalah 

salah satu objek bagi manusia dalam melakukan aktivitas yang berkenaan 

dengan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi 

dalam hubungannya dengan lingkungan tempat hidupnya, yaitu dengan 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungannya untuk 

memenuhi kebutuhan manusia tersebut. 

 


