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I:En r ingkasan 

Has.latl penelilitiafl yang dit~lusu~i d~lBm penelitiarl 
ini adalah : 
1. 	 :13gainlanakat& Itaraktetistik ll,asya:n!cat ~ledesaan y6[jg 

I.·jl'li!)st do13li) sekto~ indusl~t~ k·?·:il ? 
" 	 Sebera~a jaulJ sekt.or industri 1(8cil maID['U manyerap teraga 

I~crjn dal, seberapa j8ull sektor tersebut mampu memberikMn 
L811behan penghasilan bagi masyarakat pedeBaan ? 

3. 	 l:laga,imanakah pcla hUDungaO karja antart!. maj i!<.un dengan 
~el,erja di se!ttor industri kecil ? 

Secara umum penelitiDll ini ber~ujuall untuk melih~t 
soberapa jauh kapasitas serap dari sektor industri kecU dan 
sejauh !:luna peranannya dalam memberikan pendapatan bagi 
nloayarakat desa. 

Penelitian ini pentillg dilailukan terlltama unsl:k ffi~!'la!tl
bah kekayaan studi mengenai sektor industri kecil di pede
saan, Diakui at au tidak sering penelitian ysng di1skukan 
selama ini tti'.t'jet.ak pada studi ten tang sektor pertanian dan 
sektor perdagangan, ,sementara itu sektor ind';.lstri kec) 1 
relatif tidak begitu ba!lyak dikaji. 

Lokas i pene 1 i tian in i $1$08.1:0, pur-posive d i teta.;;;>KlJrl :j i 
K0dil."i; yaltni dl desa Hejono, kecama<;;an Plemaha~. Desa iI:i 
dilceta}lui melniliki ctlkup baoyak Ilome indu5tri kl,USuSnya 
i:~custri !tecil eOlPirlg mllnjo, 

J'nmlah sampel dit.eta,pkan seratus rcsponcicn, S8lh.pe 1 
,j, \" I I ih dengan G'"Cll"a Snow Ball Sampling. Care. ini d:'pi lih 

"":1.;1. ciikeLilH!l di dno:"ah il'll L+dak ':id~l. ::;al;;'h'1,ll" ,1:lf"a:' 
;":JIIDk", 53111plinfJ yang i,BI'Sfrdia. KriLD.i-ii.1 sal::p·.ol ada:ti.L 
L'~:l harus DIJ::::uh i!HltlsLri keei l, jllga ditctapi:;an minima::" 

-1\..~:)1; :ilt:lIerl;,Hli scklcr terssbut !?ali!l!Z tidr:>k ::'Jatu tahun. 
K~!.!.8ri~ ini diL~r!t:ukarl dong~n p0rtimba~g~n untuk llBlil,aL 
~>;,'I!:lC!l t:'!;;\na damptd~ dfin filll!.~S.; :{;jj",:1:::li ran ;::c::d-,:;r ."-l'h.o". ,
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keeil dapat menambah tingkat pendapatan keluarga. 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan eara 

W8waneara langsung dan melakukan pengumpulan data sekunder. 
Observasi juga akan banyak dilakukan untuk memperoleh keda~ 
laman data. Dalam penelitian ini tidak akan dilakukan uji 
statistlk. Data yang ada tetap akan diolah seeara rinci dan 
sifatnya deskriptif. Tabel-tabel ditampilkan sepanjang hal 
itu membantu pembaca dalam memahami masalah yang diteliti. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, pertama 
adalah menienai karakteristlk para buruh, m$nunjukkan bahwa 
sebagian besar tingkat pendidikan mereka masih rendah (hanya 
lulus SD) dengan rata-rata umur antara 14 - 19 tahun. Peker
jaan buruh sebelum bekerja di sektor ini bervariasi yaitu 
f--":!;;-m1 • pembantu rLlmah tangga dan bekerja pada sektor infor
~IHI (pedagang keeil). Pekerjaan orang tua responden sebagian 
~)esar adalah petani. 

Daya serap sektor industri emping mlinjo di desa Mejono 
I-)cdllrn begltu besal', dalam arti tenaga kerja yang diserap 
~a18m sektor ini masih sedikit. Tetapi kehadiran sektor ini 
cukup membantu menambah tingkat pendapatan keluarga para 
buruh. 

Ilasii terakhir yang didapat dari penclitian ini adalah 
mengenai pola hubungan kerja antara majikan dan buruh. Pola 
hubungan kerja dalam sektor ini ternyata lebih bersifat 
patron-klien. Narnnn cii samping pola hubungan yang demikia!l 
itu menyimpan juga pola hubungan yang eksploilatif di mana 
majikan memanfaatkan ten age. kerja buruh untuk menghasilkall 
elOping mlinjo yang lebih banyak sedangkan upah mereka tidak 
sebanding dengan tenaga yang diberikan dalarn proses produk
si tersebu,t. 

* * * 
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KATA PENGANTAR 


Congan mengucap Pllj i syukur kepada Tuhan Yang !1aha 

ruaka selesai Gucah lapor~n pene!itian yang oerj~d~i 

GaYD Serap dan Hanfaat Industri Keeil Bagi Hasyarakat 

?edesaan" (Studi Kastle; Pada Industri Keeil Emping Mlinjo di 

Desa Mejono, Kabupaten Kediri). 

Penelitian ioi dilaksanakan dalam upaya untuk melihat 

pl"ospek pengembangan Industri Keeil di pedesaan khusu:.'mYll di 

dess. Mejono. Kabupaten Kediri. Wilayah tersebut memiliki 

pusnt Inrlustri Keoil yang cukup terkenal yaitu emping mlin

jo. Saktor industri lni ternyata memil'iki mass dopan yang 

mengunt.ungkan bagi warga setempat. Warga di desa ini :ne:npe

l'oleh tambahan penghssilan tanpa melakukan migrasi ke kota

;~"UI r.p.sar, tetapi Gukup mer.lanfaatlt8.n sumber daya a1a::1 yang 

d·,;,J '1.l desanya yang 1I1ereka olah seningga menjadi kQmoditi 

;.'l1Jl'; benar-benar bet-harga. Tetapi yang perlu digali lebih 

,ja~altt yaitu lIlengenai sebe ....apa jauh sekto!.' industri kecil ini 

Innmpu menycrap tennga kcrja dan mampu mcningkatkan pe-ndapa

tan nasyarakat sekitar. 

Laporan penelitian ini tidak akan terwujud tanpa ban

tuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami m.enguc!:\pkan terima 

kaaih t ••utawa kep.d. LE~BAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIR~ 

r.ANGGA yang dengan bantuan DIP OPF UHAIR telah mendanai 

kegiatan ini hingga tuntaS. 

Akhirnya, kami berharap agar laporan ini dapat menamball 

'''I;I>,j'Hhufln ytlng ::1!'>1-!~~Jb~lnI1an langs,-~ng d''':1r~an lIlasalah P<;l'IgE'

,,;y jfj dali pcngemlJbLr!l1li }ndDstri j{ccil di vedesaan, 

i 
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