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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Industri merupakan kegiatan guna meningkatkan perekonomian suatu 

negara atau daerah karena industri dianggap salah satu usaha ekonomi yang 

efektif. Pemahaman akan industri sendiri bermacam-macam ada yang 

mengandung pengertian secara luas dan sempit, namun dapat di ambil kesimpulan 

bahwa industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu 

tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses 

produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, 

kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi 

masyarakat. Seperti yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

(dalam Abdurachmat dan Maryani, 1997, hlm. 28) yang mengemukakan bahwa: 

The mechanical or chemical transformation of inorganic or organic 

substances into new product, ehether the work is performerd by power-

driven machinery or by hand, whenever it is done in a factory or in the 

worker’s home, and wheather the product are sold wholesale or retail. 

 

Industri di Indonesia merupakan salah satu komponen perekonomian yang 

penting. Perindustrian memungkinkan perekonomian Indonesia berkembang pesat 

dan semakin baik, sehingga membawa perubahan dalam struktur perekonomian 

nasional. Industri non manufakturing adalah industri yang bergerak di bidang 

industri pariwisata, industri pertambangan dan penggalian, serta pertanian, 

kehutanan, dan lain-lain. Dalam hal ini, berarti industri-industri seperti itu juga 

akan mampu memberikan kontribusi bagi devisa negara. Karena hasilnya pun 

dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor. Karna itu, industri ini menjadi sangat 

penting, bahkan memiliki peranan yang sangat berarti bagi perekonomian negara. 

Di Indonesia pertambangan dan pertanian menjadi sub terpenting mengingat 
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mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (negara agraris). Itulah 

yang menyebabkan industri di Indonesia semakin beragam. 

Kegiatan industri dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah sesuai potensi 

yang dimiliki oleh desa tersebut, baik potensi fisik maupun potensi nonfisik 

sehingga berkembangnya suatu industri berbeda tergantung sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang terdapat pada desa tersebut. Di samping itu setiap 

manusia dapat beradaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hdupnya dengan 

menggunakan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya, manusia dapat 

menjadikan sumberdaya alam sebagai kekayaan yang dapat menunjang 

kehidupannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sumaatmadja (1988 hlm. 

183): 

Pembangunan industri (industrialisasi) dimaksudkan untuk meningkatkan 

pendapatan nasional dan kesejahteraan penduduk, juga harus sejalan 

dengan pemecahan masalah-masalah lainnya dan sedapat mungkin tidak 

menimbulkan masalah baru yang lebih gawat. Oleh karena itu, baik potensi 

pengembangan industri maupun masalah yang sedang dialami masyarakat 

dan Negara, harus diteliti sungguh-sungguh. Potensi berbagai daerah 

dengan segala masalah yang ada pada daerah yang bersangktan, harus 

diintegrasikan sebagai suatu upaya yang mensejahterakan masyarakat dan 

daerah yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan kutipan di atas bahwa pembangunan industri akan berpengaruh 

terhadap perubahan kehidupan masyarakat, adapun pengaruh dari industri tersebut 

dapat dari tujuan pembangunan industri menurut (Muchajar dalam Marianto, 

2005, hlm. 2) yang menyatakan: 

1. Memperluas lapangan pekerjaan 

2. Menunjang atau mengawali usaha pembangunan dan pembinaan pusat-

pusat pertumbuhan baru baik pada wilayah yang ekonominya 

berimbang maupun pada wilayah baru yang memiliki sumber daya 

alam dan energi 

3. Menunjang suatu pemerataan pembangunan sehingga ketimpangan 

pembangunan antar wilayah dapat dikurangi 

4. Menunjang terciptanya dan berkembangnya keterkaitan antar wilayah 

 

Pembangunan industri di setiap daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan 

perbedaan karakteristik sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah yang dapat 

menunjang berdirinya suatu industri. Desa Ciawigebang merupakan salah satu 
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desa di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang memiliki 

perkembangan industri, adapun industri yang berkembang di desa ini adalah 

industri jeruk nipis peras dimana terdapat empat unit usaha industri. 

Kabupaten Kuningan merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa 

Barat. Kabupaten Kuningan memiliki banyak industri kecil dan rumah tangga 

yang tersebar di setiap kecamatan bahkan Desa. Industri pangan yang cukup 

terkenal di Kabupaten Kuningan antara lain seperti tape ketan (peyeum ketan), 

jeruk nipis peras, opak bakar, rangginang, keripik gadung, emping melinjo, 

gemblong/kecimpring, jawadah, lepeut, koecang, ketempling, kripik ubi, kopi 

luak linggarjati, kuping gajah, ampyang, moho, golono, raragudig, rarawudan, 

wiwingka dan lain-lain.  Industri-industri tersebut masih bersifat informal dan 

hanya menggunakan satu atau dua rumah untuk proses produksi, administrasi dan 

pemasaran dilakukan sekaligus secara bersamaan, bila dilihat dari modal usaha 

dan jumlah tenaga kerja yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-

perusahaan besar pada umumnya.  

Industri yang berada di Kabupaten Kuningan dan memiliki potensi untuk 

berkembang cukup banyak, beberapa perusahaan industri yang memiliki potensi 

untuk berkembang antara lain seperti yang ditunjukan oleh tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Data Potensi dan Peluang Investasidi Kabupaten Kuningan 

 

No. Jenis Produk

Jumlah 

Unit 

Usaha

Lokasi
Kapasitas 

Produksi/tahun

Potensi yang 

dapat 

dikerjasamakan

Volume 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja

Daerah 

Pemasaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Minyak Nilam 22 Cibeureum,Han

tara,Kadugede, 

Cilimus, 

Pasawahan, 

Darma, Cimahi, 

Garawangi, 

Cibingbin,Kara

ngkancana, 

Kuningan

2.180 Kg Kebutuhan Bahan 

Baku

600 ton daun 

basah/bulan 

atau 120 ton 

daun kering

99 Eksportir 

melalui lembaga 

pengumpul dan 

agen

2.
Olahan Ubi 

Jalar
32

Cilimus, 

Kuningan, 

Mandirancan, 

pasawahan 

3.623 ton

Kebutuhan Bahan 

baku dan 

Pemasaran

18.116 

Ton/tahun
500

Ekspor,wilayah 

III Cirebon dan 

DKI Jakarta

3.
Bawang 

Goreng
41

Se-Kabupaten 

Kuningan
9.012 ton

Kebutuhan Bahan 

baku dan 

Pemasaran

17.573 

Ton/tahun
409

wilayah III 

Cirebon dan DKI 

Jakarta

4.
Pasteurisasi 

Susu
7 Cigugur 10.585.000 Liter Pakan sapi perah

1983 ekor sapi 

dan 7.057 ton 

pakan ternak

127

wilayah III 

Cirebon dan DKI 

Jakarta

5. Tape Ketan 28 Cibingbin 870 Ton
Kebutuhan Bahan 

baku

700 ton Beras 

Ketan
290

Kuningan dan 

cirebon

6. Jeruk Nipis 3 Ciawigebang 520000 Liter
Kebutuhan Bahan 

Baku

364 ton buah 

jeruk nipis
45

Kuningan dan 

Cirebon
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Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  Kuningan, 2012 

 

Dari data tabel Dinas Perindustian dan Perdagangan tahun 2012 di atas 

dapat dilihat bahwa ada cukup banyak jenis produk atau industri yang berpeluang 

di Kabupaten Kuningan, seperti minyak nilam dengan 22 jumlah unit usaha dan 

600 daun basah per bulan atau 120 ton daun kering, olahan ubi jalar dengan 

jumlah unit 32 usaha dan volume 18.116 ton per tahun, bawang goring dengan 41 

jumlah unit usaha dan volume 17.573 ton per tahun, pasteurisasi susu dengan 7 

jumlah unit usaha dan volume 1983 ekor sapi dan 7.057 ton pekan ternak, tape 

ketan dengan 28 jumlah unit usaha dan volume 700 ton beras ketan, dan terakhir 

jeruk nipis dengan tiga jumlah unit usaha dan 364 ton buah jeruk nipis. 

Dapat terlihat bahwa industri bawang goreng dan industri lainnya 

memiliki jumlah unit usaha lebih banyak dibandingkan industri jeruk nipis yang 

merupakan industri dengan jumlah unit usaha terkecil. Padahal industri jeruk nipis 

yang dikenal dengan produknya sirup jeruk nipis peras lebih dikenal oleh 

masyarakat Kuningan sebagai buah tangan di bandingkan produk-produk dari 

industri lain. 

Industri sirup jeruk nipis peras di Kabupaten Kuningan merupakan salah 

satu industri pangan yang dijadikan produk unggulan, dapat dilihat dari 

tersedianya produk sirup jeruk nipis peras di setiap toko oleh-oleh maupun di 

toko-toko yang menjual barang pangan, ditambah cukup terkenalnya produk sirup 

jeruk nipis peras ini sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan oleh warga asli 

Kabupaten Kuningan ataupun wisatawan sebagai buah tangan untuk di bawa ke 

daerah lain. Ada tiga perusahaan industri jeruk nipis yang masih berproduksi 

hingga saat ini yaitu Intan Kencana, Megasari, Mustika Flamboyan, dan Anugrah 

Alam Sari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Data Jeruk Nipis di Desa Ciawigebang 
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Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  Kuningan, 2012 

 

Dari tabel 1.2 dapat terlihat bahwa Industri jeruk nipis peras dari sektor 

jumlah unit usaha, kapasitas produksi, volume, dan jumlah tenaga kerja masih 

sangat minim. Apabila melihat awal terbentuknya industri jeruk nipis peras di 

Desa Ciawigeang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ini, di awali 

adanya perwujudan dalam pembangunan Keluarga Sejahtera (KS), PKK Desa 

Ciawigebang Kuningan, membentuk suatu kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan semangat dan kekompakan yang kuat, 

UPPKS ikut mewujudkan kegiatan ekonomi produktif guna 

menunjang/meringankan kebutuhan rumah tangga dengan tujuan ingin 

mengembangkan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian ketahanan 

keluarga yang handal, sehingga terwujud keserasian antara sesama masyarakat, 

dengan lingkungannya. Kelompok UPPKS ini dibentuk pada tanggal 1 Oktober 

1996 dengan nama Intan Kencana. Selanjutnya diikuti pada tahun 1997 oleh 

industri sirup jeruk nipis serupa seperti CV Mustika Flamboyan ( produsen merk 

jeniper) dan kemudian CV Anugrah Alam Lestari di tahun 2004. Dengan modal 

sekitar 3,8 juta industri jeruk nipis peras belum begitu laku namun seiring 

berjalannya waktu industri ini semakin berkembang, bisa dilihat dari harga dan 

keuntungan yang diperoleh. Sejak awal hingga saat ini, harga sirup jeruk nipis 

peras yang dikenal jeniper sudah enam kali naik. Awalnya botol ukuran 140ml 

hanya dijual seharga Rp.500, tapi kini berbandol Rp 2.300 hal yang sama pada 

botol besar awalnya dijual seharga Rp6000, kini harganya sudah mencapai 

Rp11.000. awalnya omzet industri sirup jeruk nipis ini sekitar Rp 1.000.000 per 

bulan. Namun kini omzet terus meningkat, seperti CV Mustika Flamboyan dengan 

NO KOMODITI ALAMAT
NAMA 

PERUSAHAAN
NAMA PEMILIK

TENAGA 

KERJA

MODAL (RP.

JUTA)

KAPASITAS 

PRODUKSI / 

TAHUN

SATUAN

1 
Sirup Jeruk Nipis Dusun Wage Rt.06/02 

Desa Ciawigebang

Kec.Ciawigebang

Intan Kencana Ny. Hj. Nunung 

Nurhayati
10 40 90.000 

btl

2 
Sirup Jeruk Nipis Ds. Ciawigebang Mustika  

Flamboyant

Entin Sutinah
16 70 250.000 

btl

3 
Sirup Jeruk Nipis Jl Raya Ciawigebang no. 

99

Anugrah  Alam 

Sari

M. Benhardi
12 50 120.000 

btl
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omzet hingga Rp 300.000.000 per bulan dan CV Anugrah Alam dengan omzet Rp 

150.000.000 hingga Rp 200.000.000 per bulan. 

Berdasarkan data-data tersebut, bahwa Industri sirup jeruk nipis peras 

merupakan Industri yang terus berkembang dan berpotensial dalam meningkatkan 

perekonomian, industri sirup jeruk nipis peras juga sudah cukup dikenal oleh 

masyarakat luas. Namun berbeda dengan industri-industri yang berkembang 

lainnya. industri sirup jeruk nipis peras ini masih sangat minim dalam jumlah unit 

usaha. Karena industri sirup jeruk nipis peras ini berpotensi dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat maka diperkirakan akan adanya suatu pengaruh 

terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam beroprasinya industri ini, baik 

dari pemilik atau pengusaha industri sirup maupun tenaga kerja. Maka industri 

sirup jeruk nipis peras di Kabupaten Kuningan memerlukan adanya studi untuk 

mengetahui bagaimana keberadaan industri sirup jeruk nipis peras dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar dengan adanya studi ini diharapkan 

keberadaan industri sirup jeruk nipis peras ini dapat diketahui, hal tersebut perlu 

dilakukan agar industri-industri kecil khususnya industri sirup jeruk nipis peras ini 

dapat berproduksi secara optimal. 

Karena itu, penulis merasa perlu mengetahui hal tersebut, sehingga penulis 

mengambil judul “Pengaruh Keberadaan Industri Sirup Jeruk Nipis Peras 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciawigebang Kecamatan 

Ciawigebang Kabupaten Kuningan” dalam penelitian ini. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang terjadi melalui studi observasi, angket, dan dokumentasi yang 

tertuju pada diketahuinya keberadaan industri sirup jeruk nipis peras terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masalah-masalah yang terjadi dapat 

diidentifikasi yaitu, sebagai berikut : 

1. Keberadaan industri sirup jeruk nipis peras 

2. Kondisi sosial ekonomi pengusaha dan tenaga kerja  industri sirup jeruk nipis. 
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3. Hubungan industri sirup jeruk nipis peras dengan kondisi sosial ekonomi 

tenaga kerja. 

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini untuk mengantisipasi 

terjadi penyimpangan terhadap fokus kajian. Batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah industri sirup jeruk nipis peras yang dilihat dari bahan mentah, tenaga 

kerja, dan pemasaran lalu kondisi sosial ekomoni masyarakat yang mencakup 

pendapatan, pendidikan, dan kesehtan. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Melihat fenomena yang terjadi dari latar belakang di atas maka penulis akan 

mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana keberadaan industri sirup jeruk nipis peras di Desa Ciawigebang 

Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan? 

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pengusaha dan tenaga kerja industri sirup 

jeruk nipis peras di Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten 

Kuningan? 

3. Seberapa besar hubungan industri sirup jeruk nipis peras dengan kondisi sosial 

ekonomi tenaga kerja di Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang 

Kabupaten Kuningan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal berikut: 

1. Mengetahui keberadaan industri sirup jeruk nipis peras di Desa Ciawigebang 

Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan? 

2. Mengetahui kondisi sosial ekonomi pengusaha dan tenaga kerja industri sirup 

jeruk nipis peras di Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten 

Kuningan? 

3. Menganalisis seberapa besar hubungan industri sirup jeruk nipis peras dengan 

kondisi sosial ekonomi tenaga kerja di Desa Ciawigebang Kecamatan 

Ciawigebang Kabupaten Kuningan? 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna bagi semua 

pihak yang terkait, adapun manfaat yang diharapkan penulis diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk 

menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu geografi khususnya 

geografi pada bidang industri. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu dan 

meningkatkan hasil produksi jeruk nipis peras di Kecamatan Ciawigebang 

Kabupaten Kuningan. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(DISPERINDAG) Kabupaten Kuningan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai keberadaan industri sirup jeruk nipis peras. 

Dan bagi peneliti lain yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuain fakta di lapangan 

dengan teori yang dipelajari. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka 

pembahasan disajikan dalam lima bab, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, latar belakang penelitian, indentifikasi masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka yang terdiri dari analisis geografi terhadap industri 

kecil, industri, faktor yang mempengaruhi kegiatan industri, lokasi dan 

pertumbuhan industri, industri kecil, strategi pemasaran industri, dan 

kondisi sosial ekonomi serta hipotesis penelitian. 
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BAB III Metode penelitian yang terdiri dari metode dan desain penelitian, 

populasi dan sampel, definisi oprasional, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, dan teknik pengumpulan dan analisis data. 

BAB IV Hasil dan pembahasan yang terdiri dari dari kondisi fisik daerah 

penelitian, kondisi sosial daerah penelitian, deskripsi data, analisis 

data, pembahasan 

BAB V Kesimpulan dan saran 

 


