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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini sistim perekonomian dunia membutuhkan konsep 

perekonomian yang dapat memberikan pencerahan dan pengarahan dalam 

mengelola resources (sumber daya). Secara optimal dalam tahap operasional, 

perindustrian dan pertambangan mengalami perkembangan yang cukup besar. 

Dalam sektor garmen dan tekstil, telah ditemukan industri sutra, wol dan 

katun.
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Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peranan sektor 

industri. Industri dalam perekonomian Indonesia semakin besar dan penting 

dari tahun ketahun. Kontribusi sektor industri semakin meningkat. Peranan 

sektor industri sangat mempengaruhi keseimbangan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia.
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Menurut UU No. 3 Tahun 2014, industri adalah seluruh bentuk kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya 

lain sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau 

manfaat lebih tinggi. 

Sektor industri yang semakin efesien dalam suatu perekonomian 

nasional membutuhkan perusahaan-perusahaan kecil di bidang industri 

                                                             
1 Said Sa’ ad Marthon, Ekonomi Islam ; Di Tengah Krisis Ekonomi Global, (Jakarta: Zikrul 
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pengolahan. Tumbuhnya industri rumah tangga di pedesaan akan 

meningkatkan ekonomi desa terutamanya pendapatan keluarga dengan 

berbagai macam kegiatan usaha dan keterampilan masyarakat. Hal ini akan 

memberikan kemajuan yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan 

ekonomi pedesaan.
3
 

Desa Bukit Batu adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan 

Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pengamatan akhir Desa Bukit 

Batu marupakan kawasan yang melestarikan dan mengembangkan kerajinan 

tradisional, khususnya Tenun. Usaha tenun dilakukan oleh kaum perempuan 

di dalam rumah atau dapat disebut dengan usaha rumahan.Hal ini terjadi 

karena para orang tua mewariskan kemahiran tersebut kepada generasi 

selanjutnya secara turun temurun. Bertambahnya jumlah keluarga tentu saja 

akan menambah jumlah kebutuhan dalam memenuhi keperluan anggota 

keluarga itu sendiri semakin meningkat. Kebutuhan keluarga ini akan terasa 

ringan terpenuhi jika ada usaha yang mendatangkan income atau penghasilan 

keluarga untuk menutupi kebutuhan tersebut. Usaha tenun ini pada umumnya 

berawal dari usaha keluarga yang turun temurun dan pada akhirnya meluas ini 

secara otomatis dapat bermanfaat menjadi mata pencaharian penduduk 

kampung di sekitarnya. Kegiatan ekonomi ini biasanya tidak begitu menyita 
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waktu, sehingga memungkinkan pelaku usaha membagi waktunya untuk 

keluarga dan pekerjaan tetap yang diembannya.
4
   

Di samping berkembangnya industri kecil tersebut, home industri ini 

selalu menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dalam mengembangkan 

usahanya, sehingga hal ini akan mengganggu kesejahteraan bagi pengusaha 

kecil. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku home industri yakni 

terkait dengan modal, bahan baku, dan pemasaran. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut merupakan sebuah 

kendala dalam pengembangan suatu usaha. Dengan kurangnya modal 

mengakibatkan produk yang dihasilkan terbatas, sehingga pemasaran produk 

juga mengalami hambatan. 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiyah berbentuk skripsi dengan 

judul:  

“PENGARUH HOME INDUSTRI TENUN TERHADAP 

PENDAPATAN KELUARGA DI DESA BUKIT BATU KECAMATAN 

BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian, maka penulis menegaskan istilah yang ada 

sebagai berikut : 
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1. Pengaruh 

Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu 

baik itu seseorang maupun benda serta segala macam sesuatu yang ada di 

alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. 

2. Usaha Tenun 

Usaha tenun adalah salah satu usaha atau industri yang menghasilkan 

suatu bentuk kerajinan yang berupa kain songket yang dilakukan oleh 

kaum perempuan di dalam rumah atau dapat disebut dengan usaha 

rumahan (home industry). Dimana salah satu usaha tersebut terletak di 

Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 

3. Pendapatan  

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh para anggota 

masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-

faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk 

produk nasional.
5
 Anggota masyarakat yang dimaksud di atas adalah 

pengrajin tenun Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten 

Bengkalis. 

4. Keluarga 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena 

hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dlam satu rumah tangga, yang 

                                                             
5
 http:// blog. dr. Suparyanto, M.Kes  KONSEP DASAR PENDAPATAN KELUARGA.htm, 

2016/09/25 
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berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu budaya.
6
 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, 

penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu apakah ada pengaruh home 

industri tenun terhadap pendapatan keluarga di Desa Bukit Batu Kecamatan 

Bukit Batu Kabupaten Bengkalis? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh home industri tenun terhadap pendapatan keluarga di Desa 

Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti kaji adalah : 

a. Manfaat akademis 

1. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelas sarjaana di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU. 

2. Menjadi bahan dan wawasan ilmu pengembangan masyarakat 

dalam penelitian berikutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Dapat menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat 

umumnya tentang Home Industri. 

                                                             
6
 Ibid. 
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2. Mengembangkan pemahaman dan disiplin ilmu penulis dalam 

bentuk penelitian. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahun dan ilmu pengembangan masyarakat, khusunya 

pada kajian pengaruh home industri tenun terhadap pendapatan 

keluarga. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagikan penulisan dalam tiga bab 

dengan uraian berikut : 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Pendahuan berisi Latar Belakang Permasalahan, 

Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang Teori, Kajian Terdahulu, 

Difinisi konsepsional atau operasionalisasi variabel dan 

Hipotesis 

BAB III  :   METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu peneliaian, populasi dan 



7 
 

 
 

sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan 

teknik analisis data. 

 BAB IV :   GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang gambaran umum subyek penelitian. 

 BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

 BAB VI :   PENUTUP 

Berisi tentang kritik dan saran yang membangun untuk 

kemajuan yang akan datang 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


