
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 
 
 
A. Tinjauan Pustaka 
 
 
1. Keberadaan Pabrik Di Daerah Pedesaan 
 
 
Dalam bidang perekonomian sasaran pokok yang hendak dicapai adalah 

terciptanya keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri sehingga 

keduanya akan menjadi tiang penyangga perekonomian negara yang saling 

mendukung dan pertanian semakin berkembang dan kuat, sektor industri pun akan 

menjadi suatu tulang punggung perekonomian. 

 
Keberadaan sebuah industri di pedesaan merupakan peluang baik bagi masyarakat 

di daerah tersebut untuk  bekerja dan menambah pendapatan serta mampu 

meningkatkan pendidikan anggota rumah tangga. Pemilihan dan pembangunan 

industri di pedesaan mempunyai banyak alasan seperti yang dinyatakan oleh Hadi 

Prayitno (1986:65)bahwa: 

Prioritas utama diberikan bagi pembangunan industri kecil di pedesaan dapatlah 
disebutkan sebagai berikut: 

a. Karena letaknya di daerah pedesaan, maka diharapkan tidak akan 
menambah migrasi ke kota atau dengan kata lain dapat mengurangi laju 
urbanisasi. 

b. Sifatnya yang padat tenaga kerja akan memberikan kemampuan serap 
lebih besar per unit yang di investasikan. 

c. Masih dimungkinkan bagi tenaga keja yang terserap untuk berburuh tani 
dalam usaha tani khususnya menjelang dan saat-saat sibuk karena letaknya 
yang berdekatan. 

d. Penggunaan teknologi yang sederhana mudah dipelajari dan digunakan. 



Seperti halnya pabrik tapioka yang ada di Dusun I Desa Bina Karya Putra, 

keberadaan industri tersebut telah mampu menyerap dan mempekerjakan 

penduduk usia produktif di Dusun I. keberadaan industri tersebut paling tidak 

telah membuka atau menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. 

 
Bagi masyarakat pedesaan sendiri industri yang bersifat padat karya seperti 

industri tapioka tersebut sangat cocok untuk dikembangkan mengingat pada 

umumnya masyarakat pedesaan tidak mempunyai suatu keahlian atau 

keterampilan khusus dalam menjalankan fungsi-fungsi kerja tertentu misalnya 

dalam hal pembukuan atau pemegang kas. Dalam bekerja, tenaga kerja hanya 

mengandalkan keterampilan yang dimiliki tanpa harus belajar secar khusus atau 

melalui pelatihan formal. 

 
Jika dilihat dari pendapat Nursid Sumaatmadja(1988: 179-180) industri diartikan 

sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah 

jadi, yang merupakan perpaduan antaran subsitem fisis dengan subsistem manusia 

yang meliputi tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi, politik dan 

pemerintahan, transportasi dan komunikasi serta konsumen dan pasar. Berkaitan 

dengan definisi tersebut industri tapioka di Dusun I merupakan industri yang 

mengolah bahan mentah yaitu singkong(Manihot Utilissima) sebagai bahan baku 

utama melalui beberapa proses produksi hingga menjadi suatu produk setengah 

jadi yaitu tepung tapioka. 

 
Geografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga cabang yaitu geografi fisik ( Physical 

Geography), geografi manusia ( Human Geography ) dan geografi regional 

(Regional Geography) (Nursid Sumaatmadja, 1988:52). Berdasarkan pendapat 



dan pengertian tersebut, dalam penelitian ini ruang linkup ilmu geografi sosial 

yang lebih  menekankan pada geografi ekonomi yang berkaitan dengan geografi 

industri yang termasuk kedalam geografi manusia (Human Geography). 

 
Berdasarkan uraian di atas bahwa proses industri merupakan hubungan timbal 

balik antara lingkungan alam dan manusia. Dimana dalam hal ini terjadi hubungan 

timbal balik atau interaksi antara alam sebagai penyuplai bahan baku yang 

merupakan subsistem fisis, subsistem manusia. Manusia berperan sebagai 

pengelola atau pengorganisasian untuk mengembangkan menjadi suatu proses 

produksi.  Hubungan keduanya terlihat pada pengelolaan bahan baku, menjadi 

barang jadi atau setengah jadi sebagai alat pemenuhan  kebutuhan manusia. 

Interaksi antar kedua subsistem itu tidak terlepas dari konteks keruangan yang 

menjadi kajian ilmu geografi. Salah satu interelasi alam dengan manusia ini 

terjadi pada Pabrik Tapioka PT. Unggul Mekar Sari (UMS) yang merupakan 

industri mengolah bahan mentah singkong ( Manihot Utilissima ) menjadi bahan 

setengan jadi yaitu tepung tapioka atau tepung aci. 

 
 
2. Peranan Pabrik (Industri) Terhadap Peningkatan Pendapatan  

 
 
Kegiatan pembangunan di segala bidang merupakan kebijaksanaan nasional yang 

dikehendaki oleh seluruh rakyat, yaitu sebagai suatu usaha terencana untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan  dan kehidupan secara merata. Kegiatan 

pembangunan terencana ini bukanlah suatu yang mudah diterapkan begitu saja 

dalam kehidupan masyarakat indonesia, karena akan merubah dan 



mengguncangkan sendi-sendi kehidupan lama yang terlanjur mapan, serta akan 

berhadapan dengan kemajemukan sosial masyarakat itu sendiri. 

 
Keberadaan suatu industri di suatu daerah secara langsung atau tidak langsung 

akan memberikan perannya bagi kehidupan masyarakat, khususnya peran sosial 

maupun ekonomi dimasyarakat. Menurut Taryati (1999:5) mengatakan bahwa: 

Berbagai dampak akan muncul akibat dari adanya pertumbuhan(pembangunan) 

industri, tentunya akan menimbulkan masalah(dampak) dalam kehidupan 

manusia. 

 
Dari pendapat diatas bisa dilihat bahwa pembangunan suatu industri di suatu 

daerah akan banyak membawa peranan bagi masyarakat yang tinggal di daerah 

atau di sekitar industri tersebut. Dalam hal ini pembangunan suatu industri 

memberikan peran terhadap kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat 

seperti membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menambah pekerjaan, 

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar industri. 

 

 
a. Pekerjaan Tambahan 
 
 
Pada umumnya masyarakat yang tinggal dipedesaan mempunyai pekerjaan 

sebagai petani yang merupakan sumber penghidupan mereka. Menurut Hadi 

Prayitno dan Lincolin Arsad (1986:58) bahwa jumlah penduduk yang bekerja di 

sektor pertanian(pedesaan) di Indonesia sekaran ini cukup besar sekitar 55 persen 

dari total angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja sector ini dapat dikatan kurang 

memadai dan kemampunya hanyalah terbatas pada pengalaman-pengalaman kecil 



dan tradisional. Pada umumnya mereka kurang mempunyai keterampilan untuk 

bidang lain. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan diluar sector pertanian 

diperlukan berbagai latihan. Dari pendapat diatas dapat dianalisis bahwa petani 

tidak mempunyai keterampilan banyak sehingga mereka mempunyai pekerjaan 

homogen dan pada umumnya petani memperoleh pendapatan yang kurang 

mencukupi. Daerah tersebut harus diperhatikan melalui program-program 

pemeritah seperti pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan adalahsuatu 

strategi pembangunan yang dirangsang bagi peningkatan ekonomi dan social dari 

kelompok khusus masyarakat, yaitu orang miskin di pedesaan. 

 

Salah satu bentuk pembangunan tersebut ialah pembangunan industri baik dalam 

industri dasar, industri hilir maupun dalam bentuk industri kecil sehingga hal ini 

dapat memberikan atau menambah pekerjaan lain selain dari sektor pertanian. Hal 

ini sejalan dengan pandapat.Moehadi (1990:3) bahwa: 

Masyarakat petani yang kehidupannya tergantung pada tanah sebagai sarana 
produksi, pada dasarnya belum melahirkan lapangan pekerjaan yang banyak 
variasinya. Teknologi dalam bidang pertanianbersifat tekonologi tradisional, 
yang pada dasarnya berbeda baik kuantitas maupun kualitas dari tekonologi 
industri. Tekonologi industri telah membuka lapangan pekerjaanyang 
variasinya sangat luas jika dibandingkan dengan variasi yang terdapat pada 
masyarakat pertanian. 

 

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Soeharsono Sagir (1982:42) bahwa kesempatan 

kerja juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (human basic needs), 

tidak ada bedanya dengan sandang, pangan dan papan (pemukiman). Lebih lanjut 

menurut Soeharsono Sagir  bahwa kesempatan kerja identik dengan sasaran 

pembangunan ekonomi, oleh karena kesempatan kerja merupakan sumber 

pendapatan bagi mereka yang memperoleh kesempatan kerja, di samping 



merupakan sumber dari peningkatan pendapatan nasional, melalui peningkatan 

produk nasional bruto. Menurut Tim Peneliti P3UK UGM (1987:39) bahwa: 

Sektor industrilah yang biasanya dianggap sebagai tumpuan harapan untuk 

mencipakatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang terus meningkat. Dari 

pendapat diatas jelaslah bahwa sektor industri berperan penting dalam mengatasi 

masalah pengangguran  yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. 

 
Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 

tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa 

(http://www.datastatistik-indonesia.com). Pada umumnya keberadaan suatu 

industri disekitar pemukiman penduduk membutuhkan banyak tenaga karja (man 

power) untuk kelangsungan industri tersebut Industri tersebut membuka lapangan 

pekerjaan baru. Dengan adanya  industri tersebut, maka akan membuka lapangan 

pekerjaan baru di pabrik yang dapat menyerap karyawan / tenaga kerja (man 

power). Dengan tambahnya lapangan kerja tersebut, maka pendapatan masyarakat 

dapat menjadi meningkat yang disertai juga dengan peningkatan SDM-nya.  

 
Menurut Nursid Sumaatmadja ( 1988 : 183 ) suatu industri dapat memberikan 

lapangan usaha dan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat, terutama bagi 

para petani yang masih terikat oleh lapangan disektor pertanian yang sudah jenuh. 

Lebih lanjut lagi menurut Nursid Sumaatmadja (  1988:213) manusia tidak hanya 

menjadi konsumen sumber daya alam, melainkan juga menjadi sumber daya bagi 

manusia  sendiri. Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa manusia memiliki 

potensi untuk dikelola untuk kepentingan manusia sendiri misalnya sebagai 



tenaga kerja. Potensi ini dapat berupa sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari 

manusia, meliputi tenaga fisiknya, fikiranya, dan kepemimpinannya. 

 
Dalam pembangunan dan perkembangan industri, faktor tenaga kerja menjadi 

salah satu faktor terpenting, biasanya ketersediaan tenaga kerja murah juga 

menjadi bahan pertimbangan suatu industri. Dari uraian diatas sudah selayaknya 

keberadaan Pabrik Tapioka PT. Unggul Mekar Sari (UMS) berdampak terhadap 

penyerapan tenaga kerja  atau mengurangi pengangguran pada mayarakat di 

Dusun I Desa Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah 

yang secara langsung merupakan bagian dari pensejahteraan ekonomi masyarakat. 

 

 
b. Meningkatan Pendapatan  Masyarakat 
 
 
Pendapatan merupakan hal yang paling penting dalam menentukan kemakmuran 

seseorang. Pada umumnya pendapatan adalah suatu imbalan yang diperoleh 

seseorang baik berupa uang ataupun barang dan jasa atas suatu pekerjaan yang 

telah dilakukan untuk orang lain. Pendapatan merupakan hal penting bagi 

kehidupan manusia untuk melangsungkan hidupnya, karena untuk memenuhi 

segala kebutuhan kehidupan sehari-hari seseorang yang mempunyai modal untuk 

mendapatkan yang dibutuhkan tersebut, contohnya adalah kebutuhan makanan, 

pakaian, dan tempat tinggal. Agar dapat mendapatkan semua kebutuhan tersebut, 

seseorang harus mengeluarkan sejumlah uang, untuk bisa bertahan hidup. Jadi 

pendapatan bagi manusia atau seseorang itu merupakan hal yang sangat penting 

dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari. 

 



Pemukiman penduduk yang letaknya dekat dengan suatu industri memiliki potensi 

ekonomi, mereka memiliki peluang dam pemenuhan kebutuhan, hal ini sejalan 

dengan pendapat Perdana Ginting (2009 : 1) bahwa kegiatan pembangunan 

industri bertujuan untuk; 

a. Menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat 

b. Meningkatkan kemakmuran bangsa 

c. Meningkatkan pendapatan masyarakat 

d. Menyediakan lapangan kerja  

e. Menaikan devisa negara, serta 

f. Mengangkat prestise nasional 

 

Hal ini diperkuat lagi oleh Nusid Sumaatmadja (1988: 183), bahwa pembangunan 

industri bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan 

penduduk. Dari uraian diatas sudah jelas bahwa, keberadaan suatu industri pada 

dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
 
 
B. Kerangka Pikir 
 
 
Keberadaan suatu industri di wilayah pedesaan memberikan banyak peran 

terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat itu sendiri. Keberadaan 

suatu industri padat karya di suatu pedesaan akan menciptakan lapangan pekerjan 

baru, keberadaan industri tersebut diharapkan mampu dalam menciptakan 

kesempatan kerja baru serta menambah pekerjaan bagi masyarakat yang dulunya 



sudah bekerja tetapi pendapatanya tidak mencukupi sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

 
Adanya industri di pedesaan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Masyarakat yang pada umumnya sebelum industri berdiri hanya 

bekerja pada sektor pertanian. Sehingga umumnya mereka mempunyai 

pendapatan yang rendah setelah industri berdiri di daerah ini keadaan menjadi 

berubah di karenakan pekerjaan yang bervariasi atau heterogen sehingga hal ini 

bias meningkatkan pendapatan masyarakat. karena pendapatan merupakan hal 

yang paling penting dalam menentukan kemakmuran seseorang. 

 
Atas dasar hal tersebut maka menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan dampak keberadaan Pabrik Tapioka terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


