
 
 
 
 
 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Keadaan Geografis Dusun I Desa Bina Karya Putra 
 
 
Keadaan geogafis adalah berbagai bentuk nyata dari lingkungan alam, berupa 

alam ataupun hasil adaptasi manusia terhadap alam (Daldjoeni, 1992:11). Kondisi 

geografis dusun I yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi letak 

astronomis, letak administratif, luas wilayah, dan keadaan iklim. 

 
1. Letak astronomis, letak administratif, luas wilayah  

Letak astronomis adalah suatu tempat atau daerah berdasarkan garis lintang dan 

garis bujur. Ditinjau dari letak astronomis, Dusun I terletak pada posisi antara 040 

47’04’’ LS - 04048’30’’ LS dan 105032’46’’BT - 105033’36’’BT ( Peta Desa Bina 

Karya Putra). 

 
Letak administratif merupakan letak suatu daerah berdasarkan pembagian wilayah 

administrativ pemerintah. Adapun batas-batas administratif Dusun I Desa Bina 

Karya Putra dalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Restu Baru. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bina Karya Utama. 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Rantaujaya Baru. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan  Desa Bina Karya Jaya. 

 



 



2. Keadaan Iklim 

Usaha pertanian yang efektif adalah memadukan peggunaan sumber daya alam 

terutama iklim dan tanah. Mempelajari perilaku iklim terutama curah hujan 

setidaknya telah meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi resiko 

bencana alam, banjir dan kekeringan pada tanaman pangan. 

 
Pola tanam yang baik tentu tidak terlepas dari penggunaan data hujan seberapun 

sederhananya. Data yang baik memberikan kontribusi yang optimal pada 

perencanaan waktu tanam dan menentukan prakiraan yang akurat dalam lingkup 

area tertentu. 

 
Di daerah tropis hampir seluruh persediaan air berasal dari hujan. Air memegang 

peranan yang penting dalam pertumbuhan hingga akhir produksi tanaman. Hal ini 

disebabkan karena air merupakan : 

1. Komponen utama dari jaringan tanaman 

2. Pengangkut unsur hara dari tanah ke akar 

3. Komponen organik yang terbentuk dari fotosintesis 

 
Pengolahan data curah hujan yang dianjurkan adalah data terbaru dengan lama 

peramatan 30 tahun karena dengan kurun waktu tersebut peristiwa-peristiwa iklim 

sudak terekam didalamnya baik surplus atau defisit air. Namun demikian kendala 

utama adalah susahnya mencari data tersebut, perlu menjadi pertimbangan yang 

penting; sehingga kita gunakan data 10 tahun atau bahkan 5 tahun saja. 

Penggunaan data 10 tahun atau 5 tahun tentu berimplikasi terhadap keakuratan 

hasil pengolahan sehingga asumsi kesalahan dan penarikan kesimpulan menjadi 

sangat penting. 



Iklim adalah keadaan yang mencirikan atmosfer suatu daerah dalam jangka waktu 

yang lama dan dapat diungkapkan dengan melakukan pengukuran atau 

pengamatan berbagai unsur cuaca yang dilakukan dalam periode waktu tertentu 

(sekurang-kurangnya 10 tahun), (Subarjo, 2003:2-3).  Menurut Schmidth-

Ferguson dalam Subarjo (2003:55-56) untuk menentukan bulan kering,bulan 

lembab dan bulan basah penulis berpedoman untuk mengetahui iklim di 

Kabupaten Lampung Tengah dapat dicari data curah hujan selama 7 tahun yang 

didasarkan pada nilai Q yang diperoleh dari nilai rata-rata bulan kering dibagi 

rata-rata bulan basah. Untuk mendapatkan nilai Q dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 
 
       Rata-rata jumlah bulan kering 
   Q =     x 100 % 
       Rata-rata jumlah bulan basah  
 
 
Untuk membedakan bulan kering, bulan lembab, bulan basah Schmidth-Ferguson 

membuat ketentuan sebagai berikut:  

Bulan Kering (BK) : bulan dengan hujan <60 mm 

Bulan Lembab (BL) : bulan dengan antara 60-100 mm 

Bulan Basah (BB) : bulan dengan hujan > 100 mm 

 
Dengan berdasarkan besarnya nilai Q Schmidth-Ferguson menggolongkan iklim 

menjadi 8 tipe iklim dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

 
A. Daerah sangat basah dengan vegetasi hutan hujan tropik 

B. Daerah basah dengan vegetasi masih hutan hujan tropik 



C. Daerah agak basah dengan vegetasi hutan rimba, terdapat jenis vegetasi yang 

daunnya gugur pada musim kemarau, misalnya hutan jati 

D. Daerah sedang dengan vegetasi hutan sabana 

E. Daerah agak kering dengan vegetasi hutan sabana 

F. Daerah kering dengan vegetasi hutan sabana 

G. Daerah sangat kering dengan vegetasi padang ilalang 

H. Daerah iklim kering dengan vegetasi padang ilalang 

 
Untuk mengetahui data curah hujan Kabupaten Lampung Tengah selama 7 tahun 

terakhir sebagai berikut : 

 
Tabel 2.  Data Curah Hujan Di Kabupaten Lampung Tengah Antara Tahun 2002 

Sampai   Dengan Tahun 2008. 
 

T
AHUN 

Bulan (mm) 

AN EB RT PR EI UN UL GT EP KT OP ES 
2

002 35 66 82 13 01 95 1 2 4 7 9 98 
2

003 72 39 28 53 41 9 5 4 01 68 3 85 
2

004 09 51 77 41 70 6 2 0 36 40 56 
2

005 76 62 11 00 14 2 8 9 2 02 28 38 
2

006 81 94 67 12 76 12 01 6 3 8 05 
2

007 02 74 61 21 12 16 02 2 1 1 5 28 
2

008 60 14 29 37 44 03 0 3 6 10 36 49 

Sumber: Data Staklim Masgar Lampung 

 
Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 7 

tahun dari tahun 2002-2008 wilayah Kabupaten Lampung Tengah mengalami 

bulan kering sebanyak 18 bulan, bulan lembab 10 bulan dan bulan basah sebanyak 

56 bulan sehingga dapat dihitung nilai Q adalah sebagai berikut : 



 

 

 
 

Rata-rata jumlah bulan kering 
Q =             X 100 % 
 Rata-rata jumlah bulan basah 

            2,5 
Q =    x 100 %  
 8 
 
Q =   0,312 
 
 
Dari perhitungan di atas, didapat nilai Q adalah 0,312 maka diketahui bahwa 

menurut Schmid-Ferguson iklim di wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

Khususnya Di Dusun I Desa Bina Karya Putra termasuk ke dalam tipe atau zona 

iklim B yaitu Agak Basah yaitu terletak 14,3%-33,3%. Dapat dilihat pada tabel 

zona atau tipe menurut Schmid-Ferguson berikut ini : 

Tabel 3. Zona / Tipe Iklim Menurut Schmidth-Ferguson di Dusun I Desa Bina 
Karya Putra. Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah 

 
Zona / Tipe Iklim Besarnya Nilai Q Besarnya Nilai Q 

dalam % 
Kondisi Iklim 

A 0<Q<0,143 0,0%-14,3% Sangat Basah 
B 0,143<Q<0,333 14,3%-33,3% Basah 
C 0,333<Q<0,60 33,3%-60% Agak Basah 
D 0,60<Q<1,00 60%-100% Sedang 
E 0,00<Q<1,67 100%-167% Agak Kering 
F 1,67<Q<3,00 167%-300% Kering 
G 3,00<Q<7,00 300%-700% Sangat Kering 
H Q> 7,00 >700% Luar Biasa Kering 

Sumber : Subarjo Tahun 2006 

 
Untuk melihat kondisi iklim menurut Schmidrh-Ferguson dapat dilihat pada 

diagram zona atau tipe iklim seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini: 

 



 

 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Grafik batasan zone-zone atau tipe iklim di Dusun I Desa Bina Karya   
Putra menurut Schmidth-Ferguson 

 
 
Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 4, zona atau tipe iklim di Dusun I Desa Bina 

Karya Putra. Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah tergolong ke dalam tipe iklim B 

yaitu dengan kondisi iklim basah dengan vegetasi hutan hujan tropis, sedangkan 

menurut pendapat Koppen pembagian iklim di wilayah Dusun I Desa Bina Karya 

Putra memiliki sifat basah dan kering dengan suhu 18°C-40°C  memiliki tipe 

iklim A, merupakan iklim hujan tropik dengan suhu bulan terdingin lebih besar 

dari 18°C atau 64,4° F dengan ciri-ciri banyak terdapat hutan, tumbuhan, dan 

vegetasi, yang bertipe iklim Am atau disebut juga iklim hujan tropis, hal ini 

sangat mendukung atau daerah yang potensial sekali untuk pengembangan 

budidaya tanaman singkong (Manihot Utilissima). Karena curah hujan yang 

diperlukan tanaman ini  berkisar antara 500mm-2.500mm/tahun. Daerah 
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penyebaran tanaman singkong di dunia berada pada kisaran 300 LU dan 300 LS 

didataran rendah sapai dataran tinggi 2.500m dpl yang bercurah hujan antara 

500mm-2.500 mm/ tahun (Rukmana, 1997). 

 

B. Letak Sosial Ekonomi 
 
 
Letak sosial ekonomi suatu daerah merupakan letak suatu daerah dalam 

hubungannya dengan keadaan atau kegiatan sosial ekonomi penduduk atau 

masyarakat. Secara sosial ekonomi, Dusun I Desa Bina Karya Putra letaknya 

Strategis, Karena Dusun I Desa Bina Karya Putra dilalui oleh jalur jalan utama 

Desa yang menghubungkan jalan Propinsi, selain itu pola desanya yang 

memanjang di kanan kiri jalan. 

 
Dilihat dari kegiatan ekonominya, pabrik tapioka PT. Unggul Mekar Sari (UMS) 

berada di Dusun I Desa Bina Karya Putra, sehingga berpengaruh terhadap 

aktivitas ekonomi penduduknya sebagai pedagang, karyawan pabrik dan 

agen/pengepul singkong. 

 
 
 
C. Keadaan Penduduk Dusun I Desa Bina Karya Putra 
 
 
Keadaan jumlah penduduk  dalam penelitian ini meliputi jumlah dan pertumbuhan 

penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk berdasarkan kelompok 

umur dan jenis mata pencaharian. 

 
 
 
 



1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 

 
Dusun I termasuk dalam wilayah Desa Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia. 

Untuk mengetahui jumlah penduduk Dusun I Desa Bina Karya Putra dari tahun 

2006 – 2010 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 4. Jumlah Pertambahan Penduduk Dusun I Desa Bina Karya Putra 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Dari  
Tahun 2006 – 2010. 

 
No Tahun Laki-Laki Perempuan Penduduk Pertambahan 

Penduduk 
1 

2 

3 

4 

5 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

240 

247 

269 

282 

296 

246 

252 

212 

283 

299 

486 

499 

541 

566 

595 

- 

13 

42 

25 

29 

Sumber: Data laporan Kependudukan Dusun I Tahun 2010 

 
Pada Tabel 5 tersebut, dapat dijelaskan bahwa ternyata Dusun I Desa Bina Karya 

Putra jumlah penduduknya dari tahun ke tahun cenderung meningkat, selain itu 

juga banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dari pada penduduk laki-

laki. Selain itu dari tahun ke tahun pertambahan penduduk mengalami 

peningkatan dan penurunan, hal ini dipengaruhi oleh jumlah kematian (mortalitas) 

dan kelahiran (fertilitas). Yang terbesar pertambahan penduduknya pada tahun 

2008 sebesar 42 dan yang paling terendah pada tahun 2007 sebesar 13. 

 
Untuk mengetahui mengetahui pertumbuhan penduduk Dusun I Desa Bina Karya 

Putra antara tahun 2006 – 2010 dapat dihitung dengan rumus ekponensial 

(Bintarto, 1998:95) 

 



 

 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
 
Pt = banyaknya penduduk pada akhir tahun 

Po = jumlah penduduk awal tahun 

e = angka eksponesial besarnya 2,718282 

r = tingkat pertumbuhan penduduk 

n = jangka waktu tertentu 

 

Dengan demikian pertumbuhan penduduk di Dusun I Desa Bina karya Putra 

adalah sebagai berikut: 

Pt  = Po . e r n 

 

Pt  = 595 

P0 = 486 

T = 5 

 

595   = 486.er.5 

486

595
   = er.5 

Ln 








486

595
  = er.5 

Ln  224279835,1  = r5 

0,202352781  = r5 

5

2022352781,0
 = r 

r   = 0,40470556 

= 4,04% 

 

Pt = Po . e r n 

 



Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut maka dapat diketahui 

bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Dusun I Desa Bina Karya Putra sebesar 

4,04% setiap tahun pada periode 2006 – 2010 atau selama kurun waktu 5 tahun. 

Tingkat pertumbuhan penduduk menurut Saidiharjo dan Martono dalam Reny 

Milawati (2008:50) bahwa laju pertumbuhan penduduk digolongkan menjadi 3 

yaitu: 

a. Pertumbuhan penduduk rendah jika pertumbuhan < 1 % 

b. Pertumbuhan penduduk sedang jika pertumbuhan antara 1 – 2% 

c. Pertumbuhan penduduk tinggi jika pertumbuhan penduduk >2% 

 
Jadi berdasarkan criteria tersebut, tingkat pertumbuhan penduduk di Dusun I Desa 

Bina Karya putra pada periode tahun 2006 – 2010 termasuk tingkat pertumbuhan 

penduduk tinggi. 

 
 
 
2. Kepadatan Penduduk 

 
Kepadatan  penduduk adalah perbandingan jumlah orang dengan tanah yang 

didiami dalam satuan luas ( biasanya dalam kilometer persegi atau hektar) 

(Binarto, 1998:38). Jumlah penduduk Dusun I Desa Bina Karya Putra sebanyak 

595 jiwa ( 139 KK) dengan luas wilayah 362 ha  atau 3,62 km2.  Dalam penelitian 

ini kepadatan penduduk akan dihitung dengan menggunakan rumus kepadatan arit 

matik. Menurut Finch dan trewartha dalam Bintarto(1998:43) kepadatan aritmatik 

dirumuskan sebagai berikut: 

Kepadatan penduduk =
hLuasWilaya

udukJumlahPend
 



Kepadatan Penduduk = 595 jiwa 

        3,62 

                = 164 jiwa/km2 

 

Kepadatan penduduk Dusun I Desa Bina Karya Putra memiliki kepadatan 

penduduk 164 jiwa/km2. kepatan penduduk menurut Djenen dalam Reny 

Milawati(2008:50) dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. 0 – 50 jiwa/Km2 digolongkan tidak padat  

b. 51 – 200 jiwa/Km2 digolongkan kurang padat 

c. 201 – 400 jiwa/Km2 digolongkan cukup padat 

d. 401 jiwa/Km2 keatas digolongkan sangat padat 

Menurut kriteria diatas bahwa Dusun I Desa Bina Karya Putra tergolong pada 

point (b) yaitu kurang padat. 

 
 
3. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

 
Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variebel demografi yaitu kelahiran, 

kematian dan migrasi. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

adalah jumlah yag digolongkan menurut umur dan jenis kelamin menurut jenis 

kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan kedalam kelompok umur tertentu 

dengan interval 5 tahunan yang dimulai dari kelompok 0-4 tahun sampai 

kelompok umur 65 tahun ke atas. 

 
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Dusun I Desa Bina 

karya Putra tahun 2010 dapat dilihat pada tabel  6 berikut: 



Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Dusun I Desa 
Bina Karya Putra  Kecamatan Rumbia tahun 2010. 

 
No Kelompok 

Umur 
Jenis kelamin Jumlah 

(jiwa) 
Persentase 

(%) Laki – Laki 
(jiwa) 

Perempuan 
(jiwa) 

1 0 – 4 28 30 58 9,74 
2 5 – 9 30 31 61 10,25 
3 10 – 14 28 30 58 9,74 
4 15 – 19 27 29 56 9,41 
5 20 – 24 26 25 51 8,57 
6 25 – 29 25 23 48 8,06 
7 30 – 34 22 22 44 7,39 
8 35 – 39 20 20 40 6,72 
9 40 – 44 19 20 39 6,55 
10 45 – 49 17 16 33 5,54 
11 50 – 54 16 15 31 5,21 
12 55 – 59 14 14 28 4,70 
13 60 – 64 13 12 25 4,20 
14 65+ 11 12 23 3,86 

Jumlah 296 299 595 100,00 
Sumber: Laporan Kependudukan dan Monografi Desa Bina Karya Putra 

 
Berdasarkan tabel 6 di atas, diketahui bahwa penduduk usia muda ( 0 – 14 tahun) 

berjumlah 177 jiwa atau 29,73 %, penduduk usia tua (65+) berjumlah 23 jiwa atau 

3,86% , sedangkan penduduk usia produktif (15-65tahun) berjumlah  395 jiwa 

atau 66,41%. Hal ini bahwa sebagian besar penduduk di Dudun I Desa Bina Karya 

Putra merupakan penduduk usia produktif. 

 
Dari data jumlah penduduk Dusun I Desa Bina Karya Putra berdasarkan umur dan 

jenis kelamin tersebut, maka dapat dihitung angka ketergatungan penduduk atau 

Dependency Ratio (DR). Dependency Ratiomerupakan perbandingan jumlah 

penduduk tidak produktif (< 15tahun ditambah dengan >65 tahun) dengan 

banyaknya orang yang termasuk usia produktif (15-64 tahun) kemudian dikali 

100,dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 



DR = 100x
d

ta 
 

Keterangan:  

DR : Dependency Ratio(rasio ketergantungan) 

a : penduduk belum produktif 

t : penduduk tidak produktif 

d : penduduk produktif 

 
berdasarkan rumus tersebut, maka Dependency Ratio(rasio ketergantungan) 

sebagai berikut: 

DR = 100
395

23177
x


 

DR = 50 jiwa 

 
Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa ratio 

ketergantungan penduduk di Dusun I Desa Bina Karya Putra  Kecamatan Rumbia 

adalah 50 jiwa, ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk produktif 

mempunyai beban tanggungan sebanyak 50 jiwa dari penduduk yang belum 

produktif maupun dari penduduk yang tidak produktif lagi. 

 
Dari jenis kelamin penduduk di Dusun I Desa Bina Karya Putra Kecamatan 

Rumbia yaitu yang berjenis kelamin laki-laki 296 jiwa dan yang berjenis kelamin 

perempuan 299 jiwa, hal ini menunjukan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit 

jika dibandingakan dengan jumlah penduduk perempuan, maka sex ratio 

penduduk Dusun I desa Bina Karya Putra tahun 2010 dapat dihitung berdasarkan 

rumus sebagai berikut: 

 



Sex Ratio= Jumlah penduduk laki-laki      
                      
                    Jumlah penduduk perempuan 
 

Sex Ratio= %100
299

296
x  

SR    =   98,99 jiwa 

SR    =   99 jiwa 

 

Dari perhitungan di atas, sex ratio Dusun I Desa Bina Karya Putra adalah 99 

artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 99 laki-laki, sehingga 

dapat diketahui bahwa jumlah penduduk hampir seimbang antara jumlah 

penduduk laki-laki dan perempuan.  

 
 
 
D. Deskripsi Hasil Penelitian 

 
1. Identitas Responden 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun I Desa Bina Karya Putra 

Kecamatan Rumbia Kabipaten Lampung Tengah tahun 2010, maka responden 

dalam penelitian ini sebanya 22 orang . yang meliputi 10 orang karyawan pabrik, 

7 orang pedagang, dan 5 orang agen atau pengepul. Keadaan responden tersebut 

yang akan dikemukakan dalam penelitian ini meliputi, umur  dan jumlah anak 

 

1.1 Umur Responden 

 
Berdasarkan data yang diperoleh dari responden di lapangan dapat dijelaskan 

bahwa umur responden berkisar antara 20 – 64 tahun. Selanjutnya dalam 



penelitian ini penggolongan umur responden berdasarkan pendapat Daldjoeni 

(1997:74), bahwa: 

a. Umur 0-14 tahun (belum produktif) 

b. Umur 15-19 tahun (belum produktif penuh) 

c. Umur 20-54 tahun (produktif penuh) 

d. Umur 55-64 tahun (tidak produktif penuh lagi) 

e. Umur 65+ (tidak produktif lagi) 

 
Agar lebih jelasnya mengenai pengelompokan umur responden dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 
Tabel 6. Kelompok Umur Responden  
 
No Kelompok 

Umur 
Jumlah  

Jumlah 
Persentase(%) 

Laki-laki Perempuan 
1 20-54 17 4 21 95,46 
2 55-64 1 - 1 4,54 

Jumlah 18 4 22 100 
Hasil Wawancara Tahun 2010 

 
Berdasarkan tabel 7 di atas, umur dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

seseorang. Semakin lanjut umur seseorang maka semakin berkurang juga 

kemampuanya dalam bekerja sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. 

Keadaan responden diatas menunjukan bahwa sebagian besar tenaga kerja 

tergolong usia produktif penuh  yang mempunyai semangat kerja yang tinggi 

untuk menambah pendapatan keluarga agar pemenuhan kebutuhan pokok 

keluarga bisa tercukupi dan hidupnya lebih baik lagi. 

 

 
 



1.2 Jumlah Anak Yang Dimiliki Responden 

 
Jumlah anak yang dimiliki responden dalam penelitian ini adalah semua anak 

responden yang masih hidup. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah anak yang 

dimiliki responden dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini: 

 
Tabel 7. Jumlah Anak Yang Dimiliki Responden  
 
No Jumlah Anak Jumlah Persentase(%) 
1 <3 16 72,73 
2 ≥3 6 27,27 

Jumlah 22 100 
Hasil Wawancara  Tahun 2010 

 
Berdasarkan tabel 8 di atas, menunjukan bahwa responden yang memiliki jumlah 

anak kurang dari 3 anak berjumlah 16 orang responden  dan yang memiliki jumlah 

anak lebih dari atau sama dengan 3 anak sebanyak 6 orang respoden saja. Hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar responden sudah mengikuti program Keluarga 

Berencana (KB) dengan baik terlihat dari jumlah anak yang mereka atau para 

responden miliki saat ini. Tetapi tidak hanya itu saja memiliki anak lebih dari 3 

orang menyebabkan beban keluarga menjadi lebih berat dan semakin banyak yang 

harus ditanggung oleh kepala keluarga. Secara finansial kebutuhan akan 

meningkat yang berakibat pada kesejahteraan keluarga dan anak, anak akan 

kekurangan baik dalam pendidikan maupun yang lain. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) sangat banyak manfaatnya 

bagi kehidupan berkeluarga sehingga tercapainya NKKBS (Norma Kecil 

Keluarga Berencana Sejahtera). 

 

 



1.3 Waktu Bermukim Responden 

 
Waktu bermukim responden yang dimaksud dalam penelitian adalah kapan 

responden bertempat tinggal di Dusun I Desa Bina Karya Putra Kecamatan 

Rumbia, apakah sebelum atau sesudah ada Pabrik Tapioka PT. Unggul Mekar 

Sari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini: 

 
Tabel 8.  Waktu Bermukim Responden di Dusun I Desa Bina Karya Putra 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tahun 2010  
 
No Jawaban Responden Jumlah Persentase(%) 
1 Sebelum berdiri pabrik 15 68,19 
2 Sesudah berdiri pabrik 7 31,81 
Jumlah 22 100 
Hasil Wawancara Tahun 2010 

 
Berdasarkan Tabel 9, dapat dijelaskan bahwa para responden umumnya bermukim 

di Dusun I Desa Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia  sebelum berdiri Pabrik 

Tapioka PT. Unggul Mekar Sari(UMS), hal ini dikarenakan Dusun I Desa Bina 

Karya Putra telah ada sebelum berdirinya pabrik yang mayoritas penduduknya 

mengolah lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan jawaban 

responden yang bermukim di Dusun I Desa Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia  

sesudah berdiri Pabrik Tapioka PT Unggul Makar Sari adalah paling sedikit, 

umumnya mereka  beralasan bahwa di Dusun I Desa Bina Karya Putra berdiri 

Pabrik Tapioka PT. Unggul Mekar Sari sehingga untuk mendapatkan pekerjaan 

lebih mudah dan tidak terlalu sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. 

 

 

 



2. Peranan Pabrik Tapioka PT. Unggul Mekar Sari 

 
2.1 Menambah Pekerjaan 

 
Pada umumnya pekerjaan di daerah pedesaan ialah bergerak sepenuhnya di sektor 

pertanian. Para petani umumnya bekerja hanya pada waktu musim tanam saja 

setelah masa tanam sudah habis maka umumnya para petani tidak lagi bekarja, 

apabila bekerja hanya serabutan saja, sehingga para petani umumnya 

pendapatannya rendah lalu mereka berusaha untuk mencari pekerjaan baru atau 

tambahan diluar sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam 

kaitan inilah diperlukan kesempatan-kesempatan kerja lain diluar sektor pertanian 

yang mampu menampung tenaga kerja dari sektor pertanian untuk pada akhirnya 

dapat memberikan tambahan pendapatan bagi mereka. Banyak kesempatan kerja 

diluar sektor pertanian yang dapat di ciptakan, misalnya pendirian suatu industri 

dipedesaan seperti pabrik tapioka PT. Unggul Mekar Sari di Dusun I Desa Bina 

Karya Putra. Menurut Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad (1986:65: mengatakan 

bahwa: beberapa alasan, kenapa prioritas utama utama diberikan bagi 

pembangunan industri dipedesaan dapatlah disebutkan sebagai berikut: 

i. Karena letaknya didaerah pedesaan, maka diharapkan tidak akan 

menambah migrasi ke kota atau dengan kata lain dapat mengurangi laju 

urbanisasi. 

ii. Sifatnya yang padat tenaga kerja akan memberikan kemampuan serap 

lebih besar per unit yang diinvestasikan 



iii. Masih dimungkinkan bagi tenaga kerja yang terserap untuk kembali 

berburuh tani dalam usaha tani khususnya menjelang dan saat-saat sibuk 

karena letaknya yang berdekatan 

iv. Penggunaan teknologi yang sederhana mudah dipelajari dan dilaksanakan. 

 
Dari uraian di atas jelas bahwa masyarakat desa sebelum berdiri industri tapioka pada 

umumnya bekerja pada sektor pertanian yang notabennya merupakan para petani, 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 9. Jenis Pekerjaan Pokok Sebelum Ada Pabrik Tapioka     

    PT. Unggul Mekar Sari 
 

No Jenis Pekerjaan  Responden % 
1 Petani 17 77,27 

2 Wiraswasta 3 13,64 

3 Pedagang 2 9,09 

Jumlah 22 100 

Hasil Wawancara Tahun 2010 

 
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 17 responden dari 22 

responden merupakan para petani. Selain itu sisanya merupakan para pedagang 

dan wiraswasta, hal ini merupan salah satu masalah yang sering terjadi dinegara 

kita. Maka untuk mengatasi masalah yang ada di pedesaan tersebut banyak cara 

yang dilakukan salah satunya mendirikan suatu industri yang tepat agar bisa 

menyerap tenaga kerja. Seperti di daerah penelitian di Dusun I Desa Bina Karya 

Putra Kecamatan Rumbia Kabupaten lampung Tengah, ini berdiri suatu industri 

tapioka yaitu PT Unggul Mekar Sari(UMS), ini adalah salah satu langkah yang 

tepat untuk menambah jenis pekerjaan, pembangunan industri tidak hanya di 

pusatkan di daerah perkotaan melainkan harus di kembangkan juga di pedesaan, 



agar tercipta keseimbangan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Keberadaan 

suatu industri disuatu daerah dapat menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak 

dan bervariasi, seperti juga terjadi didaerah Dusun I Desa Bina Karya Putra 

Kec.Rumbia telah berdiri suatu industri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

tabel berikt ini. 

 
Tabel 10.  Jenis Pekerjaan Tambahan Terkait Aktivitas Pabrik 

o  
Jenis Pekerjaan Ju

mlah 
Persen

tase (%) 
Karyawan 10 45,45 
Pedagang 7 31,82 
Agen 5 22,73 

Jumlah 2
2 

100 

Hasil Wawancara Tahun 2010 

 
Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa keberadaan industri pabrik tapioka PT. 

Unggul Mekar Sari memberikan peran terhadap masyarakat di Dusun I Desa Bina 

Karya  Putra, berupa penyedian lapangan pekerjaan lebih banyak dan bervariasi 

sehingga bisa mengurangi pengangguran. Dari 17 petani  10 diantaranya bekerja 

terkait dengan aktivitas pabrik sebagai karyawan dan yang lainnya mempunyai 

pekerjaan tambahan bekerja sebagai pedagang 5 orang dan 2 orang, sehingga yang 

paling dominan pada kelompok petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Perdana 

Ginting(2009:42) bahwa 

Industri kecil menggunakan tenaga kerja jauh lebih banyak dari pada 
industri menengah maupun besar. Perbandingan investasi perunit usaha 
dalam penyerapan tenaga kerja jauh lebih baik dari kondisi industri kecil. 
Bila dibandingkan sector lain sebutlah sektor pertanian meliputi 
kehutanan, perkanan, peternakan, kesempatan keja yang diciptakan 
industri jauh lebih baik dan lebih banyak. Industri dengan lokasi lebih 
kecil menyerap tenaga kerja lebih banyak di bangdingkan dengan 
pertanian 

 



Hal ini diperkuat juga oleh  Bambang Tri Cahyono (1983:17) mengatakan bahwa  

pengembangan industri pedesaan bukanlah mencapai produktivitas sebesar-

besarnya, akan tetapi adalah usaha peningkatan kesempatan kerja dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan berupa keterbatasan investasi dan modal kerja.  

Lebih lanjut dikatakan apabila diingat bahwa kondisi perekonomian masyarakat 

tidak memungkinkan penanaman investasi yang tinggi pada suatu usaha, maka 

bentuk pengenbangan perusahaan industri cenderung mengikuti kemampuan dan 

keterampilan masyarakat setempat.  

 
Dari uraian di atas maka sudah jelas bahwa keberadaan Pabrik Tapioka PT. 

Unggul Mekar Sari dapat memberikan pekerjan lain, selain  bekerja dibidang 

pertanian juga bekerja pada sektor yang berkaitan dengan sektor industri di Dusun 

I Desa Bina Karya Putra. 

 
 
 
2.2 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 

 
Di daerah pedesaan umumnya masyarakat banyak beraktivitas pada sector 

pertanian. Kegiatan bertani hampir  sebagian besar masyarakat dilakukan diatas 

lahan kering. Sehingga jenis pekerjaan homogen sehingga akan berdampak pada 

tingkat pendapatan, dan pada umumnya pendapatan para petani itu rendah  

sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kurang. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Entang Sastraatmaja(2008:62) mengatakan bahwa: 

Kaum tani adalah bagian dari anak bangsa. Sebagai bagaian integral dari anak 
bangsa, nasib dan kehidupan kaum tani memang masih tergolong 
memprihatinkan. Kaum tani seolah-olah tetap terjerembab dalam kubangan 
kemelaratan. Kaum tani terlihat masih bergulat dengan kesulitan hidup yang 
melelahkan. Bahkan suasana the vicious cirle of proverti atau lingkaran setan 



kemiskinan yang tak berujung pangkal itu. Tetap menjadi trade mark dan ciri 
yang melekat kuat dalam kehidupannya. 

 

Pendapatan masyarakat di Dusun I Desa Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia 

sebelum berdiri industri tergolong rendah, para responden umumnya bekerja pada 

sektor pertanian karena dipedesaan umumnya jenis pekerjaan kurang bervariasi 

atau masih homogen dan tergantung pada musim. Keadaan seperti ini perlu dicari 

solusi agar masalah tersebut bisa terselasaikan dengan baik dengan upaya dan 

kerja keras. Banyak cara untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya 

mendirikan suatu industri disuatu daerah atau di desa, industri bukan hanya 

dipusatkan di daerah perkotaan saja melain harus merata agar kesejahteraan 

masyarakat bisa merata. Menurut pendapat Entang Sastraatmaja(2008:57) 

mengatakan bahwa: 

Sejak awal dekade 1990-an, seirama dengan melorotnya pangsa pertanian 
dalam struktur perekonomi nasional (Produk Domestik Bruto), 
pembangunan ekonomi dan kebijakan politik mulai meminggirkan sektor 
pertanian. Titik berat pembangunan lebih banyak ditujukan kepada sektor 
industri dan jasa, bahkan yang berdasar pada teknologi tinggi dan padat 
modal. 
 
 

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 

tidak hanya sektor pertanian melainkan juga sektor industri juga mempunyai 

peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti halnya 

keberadaan Pabrik Tapioka PT. Unggul Mekar Sari yang berada di Dusun I Desa 

Bina Karya Putra Kecamatan Rumbia. Sebelum berdiri pabrik tapioka masyarakat 

di Dusun ini umumnya bekerja pada sektor pertanian seperti halnya masyarakat 

desa yang lainnya dan pendapatanya umumnya kurang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah, tetapi setelah 



berdirinya pabrik tapioka kehidupan mulai berubah terutama keadaan ekonomi 

masyarakat dusun 1 Desa Bina Karya Putra. Untuk lebih jelasnya mengenai 

pendapatan masyarakat di dusun I Desa Bina Karya Putra bisa dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 
Tabel 11. Jumlah pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah berdiri 

PabrikTapioka PT. Unggul Mekar Sari(UMS) 
 

 
No 

 
Nama Responden 

Jumlah Pendapatan 
Peningkatan 
Pendapatan Sebelum  Sesudah  

1 Taslim 220.000 450.000 230.000 
2 Yatno 240.000 510.000 270.000 
3 Eko Sudaryanto 250.000 700.000 450.000 
4 Suko 230.000 550.000 320.000 
5 Toni 270.000 600.000 330.000 
6 Slamet 200.000 580.000 380.000 
7 Mujito 260.000 650.000 390.000 
8 Ribut 280.000 590.000 310.000 
9 Suratno 200.000 540.000 340.000 

10 Jito 300.000 490.000 190.000 
11 Mulyani 340.000 1000.000 660.000 
12 Siti 200.000 600.000 400.000 
13 Sutrisno 270.000 610.000 340.000 
14 Eni 210.000 520.000 310.000 
15 Andi 280.000 570.000 290.000 
16 Partini 300.000 600.000 300.000 
17 Titin 260.000 600.000 340.000 
18 Edi 450.000 1400.000 950.000 
19 Nano 200.000 700.000 500.000 
20 Enan 290.000 750.000 460.000 
21 Siswanto 300.000 650.000 350.000 
22 Mu’i 400.000 1200.000 800.000 

Jumlah 5.5950.000 14.860.000 8.910.000 
Hasil Wawancara Tahun 2010 

 
Dari tabel di atas, sudah jelas bahwa pendapatan masyarakat bervariasi sekali, 

pendatan masyarakat sebelum ada industri umumnya boleh dikatakan rendah 



tetapi keadaan tersebut berbeda sekali sesudah berdiri industri, pendapatan 

masyarakat rata-rata meningkat karena pekerjaan umumnya bertambah terkait 

dengan aktivitas industri ini bisa dilihat pada tabel diatas. 

 
Dari uraian di atas tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatan 

bahwa keberadaan industri di suatu wilayah dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan pendapat Pedana Ginting (2009:41) 

yang menyatakan bahwa  

pola pembangunan industri dengan keterkaitan bahan baku sumberdaya 
alam akan memperbaiki pendapatan masyarakat petani. Mereka 
memperoleh kepastian harga, memdapat bimbingan dan penyuluhan, 
memdapatkan bantuan teknologi menurunkan biaya pengolahan persatuan 
produk dan pada giliranya manaikan pendapatan masyarakat. 

 

Dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa keberadaan Pabrik Tapioka 

PT.Unggul Mekar Sari dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar 

industri khususnya masyarakat di Dusun I Desa Bina Karya Putra Kecamatan 

Rumbia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


