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PERANAN INDUSTRI EMPING MELINJO DALAM MENUNJANG PENDAPATAN RUMAH 

TANGGA TENAGA KERJA DI KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : (1) Untuk 

mengetahui pendapatan para tenaga tenaga kerja Home Industri Emping Melinjo di 

Kecamatan Burneh, (2) Untuk mengetahui sumbangan pendapatan para pekerja 

terhadap pendapatan keluarga di sektor Home Industri Emping Melinjo di Kecamatan 

Burneh.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pekerja Home Industri Emping Melinjo 

di Kecamatan Burneh (Dengan jumlah pendapatan terendah yaitu 38 populasi atau 44% 

yaitu Rp.750.000-Rp.1.100.000. Kemudian pada jumlah pendapatan tertinggi yang 

didapat pekerja ialah Rp.2.150.000-Rp.2.500.000 berjumlah 2 orang atau 2%). 

Sedangkan sumbangan pendapatan pekerja terhadap pendapatan keluarga di sector 

Home Industri Emping Melinjo di Kecamatan Burneh (bahwa kontribusi pendapatan 

keluarga tenaga kerja terbesar sebanyak 24 populasi atau 28 % pada kelas (74-87), 

kemudian nilai yang terendah adalah 10 populasi atau 11 % pada kelas (32-45).  

 

Kata Kunci : Pendapatan Pekerja Emping Melinjo PENDAHULUAN Upaya pembangunan 

pertanian di Kabupaten Bangkalan diarahkan pada peningkatan lahan khususnya lahan 

kering yang merupakan daerah pusat palawija (jagung lokal / kretek tambin) yang 

memiliki nilai unggul (tahan watu lama penyimpanan, toleransi terhadap kekeringan, 

rasa lebih baik daripada lainnya, rendaman beras jagung lebih baik dll). Sedangkan 

untuk sawah, sebagian berpengairan teknis dan sisanya sawah tadah hujan.  

 

Daerah potensial bagi pengembangan padi terdapat di Kecamatan Burneh, Kecamatan 

Socah, Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, Kecamatan Arosbaya dan Kecamatan 



Kwanyar. Pada wilayah pekarangan dan lahan yang sedikit volume airnya, sudah 

digunakan untuk komoditas holtikultura. Untuk mengetahui daerah potensial di wilayah 

Kabupaten Bangkalan dapat di lihat pada tabel 1.  

 

Dari penjelasan tabel 1 tentang Daerah Potensial di Kabupaten Bangkalan, dapat 

diketahui bahwa daerah Kecamatan Burneh menjadi pusat sentra Melinjo. Tanaman 

Melinjo oleh masyarakat sudah dikenal sebagai tanaman yang bisa dimanfaatkan 

banyak hal. Pada umumnya Melinjo ditanam sebagai tanaman pelindung di sekitar 

rumah,di pinggir tegalan atau di tanah kosong sebagai tanaman penghijau.  

 

Hampir kita lihat tumbuhan tersebut sangat bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Bagian 

yang dikonsumsi ialah daun mudanya, bunga dan buah yang digunakan sebagai 

sayuran. Buah tua dimanfaatkan sebagai makanan kecil berupa buah yang direbus, 

emping atau keripik untuk cemilan.  

 

Batang kayu Melinjo dapat diolah menjadi bahan dasar perahu dan berguna untuk 

bahan baku kertas. Tali yang terbuat dari kayu Melinjo berkualitas baik, kuat dan tahan 

terhadap air laut dan cuaca kering. Tabel 1. Wilayah Potensial di Kabupaten Bangkalan 

Tahun 2013 No _Wilayah Potensial Di Kabupaten Bangkalan _Potensi _ _1 _Kecamatan 

Burneh _Sentra Melinjo 

Sentra Rambutan 

Sentra Salak 

Sentra Mangga 

Sentra Durian _ _2 _Kecamatan Socah _ _ _3 _Kecamatan Bangkalan _ _ _4 _Kecamatan 

Modung _ _ _5 _Kecamatan Tanah Merah _ _ _ Sumber : Monografi Kecamatan Burneh 

Kabupaten Bangkalan Tahun. 2013 Sebenarnya masyarakat Burneh bekerja di bidang 

lain bukannya bekerja di bidang Home Industri ini.  

 

Mereka condong bekerja seadanya peluang, bercocok tanam, berdagang, bekerja di 

pabrik, tukang becak, dan lain-lain. Kegiatan Home Industri ini berjalan dengan 

sendirinya berdasarkan inisiatif masyarakat melalui swasembada. Dana yang digunakan 

untuk proses kegiatan Home Industri ini berasal dari dana mandiri, bahkan tanpa 

adanya bantuan dana pemerintah Kabupaten Bangkalan.  

 

Home Industri ini sulit sekali berkembang pesat seperti Industri yang ada di Kota 

Bangkalan, dikarenakan mereka menggunakan dana mandiri dan mengikuti masa panen 

Biji Melinjo untuk bisa dikelola. Sebenarnya ketika Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan memberikan bantuan kepada pengrajin Home Industri Emping Melinjo ini, 

contoh bantuannya ialah : Wajan untuk Penggorengan, Alat Pengayaan, Tumbuk dan 

alas batu yang digunakan untuk dasaran proses penumbukan tersebut.  



 

Dari Tahun 2006 itu hingga saat ini tidak ada lagi bantuan dari Pemerintah Kabupaten 

Bangkalan yang diberikan kepada pengrajin Home Industri Emping Melinjo. Tetapi di 

tahun 2007 ada instansi-instansi terkait dari Surabaya yang datang ke Kecamatan 

Burneh untuk berkunjung kepada pengrajin Home Industri Emping Melinjo untuk 

memberikan bantuan dana agar usaha tersebut tetap berlangsung dan tidak berhenti.  

 

Wilayah Kecamatan Burneh merupakan satu-satunya sentra Emping Melinjo yang ada di 

Kabupaten Bangkalan ini. Pada dasarnya penduduk di wilayah Kecamatan Burneh ini 

dominan bekerja di Home Industri Melinjo dan membuka usaha berbasis Industri 

Rumah Tangga di daerah / lokasi tersebut.  

 

Warga asli Kecamatan Burneh berasumsi bahwa usaha Emping Melinjo ini merupakan 

sumber penghasilan masyarakat sekitar sebagai penunjang pendapatan keluarga 

mereka apalagi mereka diuntungkan dengan adanya tumbuhan melinjo yang ada di 

halaman rumah mereka. Secara umum, Industri menurut Lyndon Saputra (1997:3) 

industri adalah tempat yang dihuni oleh bisnis-bisnis yang lebih imajinatif dan lebih 

kreatif.  

 

Bisnis ini menciptakan lingkungan yang menarik, menumbuhkan pendapatan industri, 

dan membuat industri menarik. Tetapi bisnis yang unik persaingannya juga lebih tajam. 

Untung menang dalam lingkungan seperti itu mungkin sulit, karena laju perubahan 

mungkin begitu cepat dan standar minimumnya tinggi. Sebaliknya, banyak industri yang 

kurang mampu-laba dihuni oleh bisnis-bisnis yang tertidur dan tidak kreatif yang tidak 

mampu berinovasi.  

 

Menurut Manulang (1984:17) semakin lama orang itu bekerja maka makin matang 

dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut dan makin mahir dalam mengolah bahan 

yang digunakannya tersebut. Menurut Marwan Asri (1986:46) dalam bekerja usia/umur 

sangat mempengaruhi daya tahan tuguh dan hasil pekerjaan. Bilamana pada usia 

produktif antara 19-26 tahun maka pekerjaan apapun masih di anggap mudah 

dilakukan dan hasilnya memuaskan.  

 

Umur terkait dengan kemampuan imunitas seseorang pekerja. Jika pekerja yang usianya 

tidak lagi produktif antara 40-55 tahun maka hasil pekerjaannya tidaklah 

sebagus/sesempurna pekerja yang usianya produktif. Biasanya pada usia tersebut 

pekerja mudah/rentan sakit-sakitan akibat menurunnya kekebalan tubuh mereka.  

 

Pengetahuan mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendukung perilaku 

seseorang, dengan pendidikan yang sesuai dengan standart pendidikan nasional, jadi 



akan makin mudah bagi orang itu untuk menerima dan memahami informasi. 

Pengetahuan atau informasi yang cukup tentang pekerjaan dalam idustri yang berbasis 

rumah tangga ini akan sangat berperan pada sikap dalam penanganan secara mendetail 

pada proses produksi emping melinjo ini yang ada di Kecamatan Burneh. Kemampuan 

seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang mana bisa digunakan untuk orang lain.  

 

Dalam kaitannya dengan industri ini ialah, keterampilan dari para pekerja berbeda-beda 

tergantung dan dilihat dari tingkat kesulitannya. Keterampilan yang diperoleh para 

pekerja ialah berasal dari seluruh aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan pada tiap 

harinya pada saat proses pembuatan emping melinjo tersebut di Kecamatan Burneh 

Kabupaten Bangkalan.  

 

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya Kamus Sosiologi (1971:19) 

menyatakan bahwa kata perkawinan (marriage) adalah ikatan yang sahantara seorang 

pria dan wanita yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka 

maupun keturunannya. Dalam suatu penelitian mengatakan bahwa pegawai yang sudah 

menikah maka kinerjanya lebih maksimal daripada pegawai yang belum menikah.  

 

Pernikahan maksakan peningkatan tanggung jawab yang dapat membuat suatu 

pekerjaan yang tetap menjadi lebih berharga dan penting. Hal itu yang terjadi di 

Kecamatan Burneh ini. Para pekerja yang sudah nikah mereka lebih rajin bekerja dan 

lebih terampil daripada mereka yang bujangan/single. Menurut Hasan Amir (1965:62) 

pendapatan / modal yang dapat berasal dari uang pribadi, ada juga yang berasal dari 

pinjaman koperasi.  

 

Pada kegiatan Home Industri Emping Melinjo ini pendapatan yang di dapat dalam home 

industri ini berasal dari uang pribadi dan mereka mayoritas merasa sudah mencukupi 

untuk setidaknya biaya hidup sehari-hari dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

yang diperoleh ialah memuaskan. Kontribusi Pendapatan ialah besarnya sumbangan 

pendapatan dari bekerja di industri Emping Melinjo terhadap keseluruhan pendapatan 

keluarga.  

 

Tujuan dari penelitian ini : - Mengetahui penghasilan pekerja Home Industri Emping 

Melinjo - Mengetahui sumbangan penghasilan pekerja terhadap pendapatan keluarga 

pekerja di Home Industri Emping Melinjo METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini termasuk Penelitian survey dengan menggunakan 

Pendekatan Kuantitatif. Penelitian Survey adalah pengamatan yang mengambil sample 

dari suatu populasi dan menggunakan angket sebagai cara mengumpulkan data.  

 

Untuk Pendekatan Kuantitatif itu sendiri merupakan penelitian yang berupa angka dan 



analisis dengan bantuan statistik. Pengumpulan data dilakukan bisa menggunakan 

angket terhadap pekerja Home Industri Emping Melinjo. Pengumpulan data, dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi dan hasil wawancara.  

 

HASIL PENELITIAN Pada pengamatan ini akan dilakukan dengan kurun waktu 3 bulan 

yang di lakukan di Daerah Langkap, Daerah Bennangkah, Daerah Burneh dan Daerah 

Jambu. Dari pengamatan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Status Responden 

berdasarkan Pendapatan Selama proses penelitian dengan menggunakan metode 

wawancara dilakukan pengamatan pada kegiatan tenaga kerja.  

 

Dari hasil pengamatan tersebut diperoleh data sebagai berikut: Dari hasil pengamatan 

yang dilaksanakan di empat desa/kelurahan, yaitu Kelurahan Burneh, Kelurahan 

Langkap, Kelurahan Bennangkah dan Kelurahan Jambu yang berada di Kecamatan 

Burneh daftar pendapatan disajikan pada tabel 2 di bawah ini: Tabel 2. Distribusi 

Responden berdasarkan Pendapatan di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan tahun 

2015 No _Kecamatan _Jumlah _Persentase _ _1 _Rp. 750.000 -Rp.1.100.000 _38 _44 _ _2 

_Rp.1.100.000-Rp.1.450.000 _16 _18 _ _3 _Rp.1.450.001-Rp.1.800.000 _23 _27 _ _4 

_Rp.1.800.001-Rp.2.150.000 _8 _9 _ _5 _Rp.2.150.001-Rp.2.500.000 _2 _2 _ _Total _87 _100 

_ _Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2015 Dari tabel 2 tersebut dapat diamati 

jumlah masyarakat ada 87.  

 

Dapat kita lihat jumlah pendapatan paling rendah ialah dari Rp.750.000-Rp.1.100.000 

yang jumlahnya 38 masyarakat atau 44%, kemudian penghasilan pekerja yang 

penghasilannya terbesar yang di peroleh para pekerja ialah bekisar anatara 

Rp.2.150.001-Rp.2.500.000 dengan jumlah 2 orang atau 2%.  

 

Status Responden berdasarkan Kontribusi Pendapatan Dari hasil korelasi antara 

sumbangan penghasilan pekerja terhadap penghasilan keluarga pekerja Home Industri 

Emping Melinjo di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Sumbangan Penghasilan Pekerja Terhadap Penghasilan Keluarga Pekerja Home 

Industri Emping Melinjo No _Kecamatan _Jumlah _Persentase (%) _ _1 _Sangat Rendah 

(32-45) _10 _11 _ _2 _Rendah (46-59) _21 _24 _ _3 _Sedang (60-73) _15 _17 _ _4 _Tinggi 

(74-87) _24 _28 _ _5 _Sangat Tinggi (88-100) _17 _20 _ _Jumlah _87 _100 _ _Sumber: Data 

Primer yang Diolah Tahun 2015 Dari tabel 3 di atas tentang Sumbangan Penghasilan 

Pekerja Terhadap Penghasilan Keluarga Pekerja Home Industri Emping Melinjo diatas 

dapat diketahui bahwa jumlah yang dominan yaitu pada kontribusi penghasilan yang 

terbesar 24 masyarakat atau 28% pada rentang 74-87.  

 

Sedangkan sumbangan penghasilan pekerja terkecil ada di rentang 32-45 sebanyak 10 

responden atau 11% . PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian mengenai 



pendapatan yang didapat pekerja sangat berinovasi tergantung keterampilannya, 

semakin sukar jenis pekerjaannya maka pendapatannya juga makin besar. Bisa dilihat 

dari Rp.750.000-Rp.1.100.000,-.  

 

Jumlahnya 38 masyarakat atau 44% biasanya mereka bekerja dalam bagian pengupasan 

kulit hingga menjemur biji melinjo. Kemudian upah sebesar Rp.1.100.001-Rp.1.450.000,- 

berjumlah 16 orang biasanya di berikan kepada para pekerja yang telah kreatif (mahir) 

dalam bidangnya, ada kenaikan upah. Pada upah Rp.1.450.001-Rp.1.800.000,- 

penghasilan yang didapat oleh 23 pekerja ini dianggap sudah mencukupi kebutuhan 

pekerja sebagai penghasil pendapatan bagi pekerja dalam satu bulan. Untuk upah 

Rp.1.1800.001-Rp.2.150.000 hanya terdapat 8 pekerja yang biasanya mendapat ini 

adalah pekerja kepercayaan dari pemimpin tersebut, sehingga mereka bisa sekalian 

merangkap sebagai pekerja dan pengawas. Dan untuk pendapatan yang terakhir yang 

berjumlah Rp. 2.150.001-Rp. 2.500.000 hanya ada 2 pekerja yang mendapatkan 

pendapatan sejumlah itu, karena itu bisa terjadi jika mereka melakukannya sendiri tanpa 

bantuan orang lain.  

 

Mulai dari mengupas kulit hingga melakukakan pemasarannya ia lakukan sendiri. Karena 

hal itu mereka mendapat pendapatan besar karena mereka bekerja tanpa bantuan 

orang lain, selain itu yang bekerja di bidang ini harus pekerja yang ahli di bidangnya. 

Pengaruh keberadaan usaha ini di Kecamatan Burneh ini sangatlah besar dalam 

menunjang tingkat ekonomi masyarakat/penduduk sekitar.  

 

Ada pengaruh yang menyakinkan dari usaha Home Industri Emping Melinjo ini. Karena 

pada awalnya sebelum melihat untuk membuka usaha Home Industri Emping Melinjo ini 

mereka bekerja sebagai petani, wiraswasta, dan lain-lain hal ini menghasilkan 

pendapatan yang minim.  

 

Setelah mencoba memproduksi kecil-kecilan (untuk dikonsumsi sendiri) ternyata 

berhasil, maka penduduk Kecamatan Burneh membuka usaha ini bertaraf home industri 

di Kecamatan Burneh ini. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Dari analisa data yang di 

dapat dari lapangan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Adanya kontribusi yang positif dari keberadaanusaha Home Industri ini bagi 

pendapatan yang diperoleh oleh pekerja dapat digunakan untuk menambah 

pendapatan keluarganya, sehingga dapat dikategorikan bahwa penghasilan terbesar 

yang didapat oleh pekerja yaitu sekitar Rp.2.150.001-Rp.2.500.00 tiap bulan sebanyak 2 

orang atau 2%, dan pendapatan yang terkecil bekisar antara Rp.750.000-Rp.1.100.000 

per bulan yaitu berjumlah 38 orang atau 44% dari jumlah keseluruhan.  

 

Dengan penghasilan yang di peroleh oleh pekerja tersebut diharapkan digunakan untuk 



membeli kebutuhan sehari-harinya. Sehingga mampu mengurangi angka pengangguran 

di daerah tersebut. Dengan keberadaanya kegiatan berbasis Home Industri Emping 

Melinjo di Kecamatan Burneh ini ada sumbangan bagi masyarakat sekitar khususnya 

untuk menyerap tenaga kerja asli daerah tersebut hingga dapat mengurangi tingkat 

pengangguran dan menopang kebutuhan finansial atau ekonomi suatu keluarga.  

 

Kontribusi pendapatan terbesar yang dihasilkan dari bekerja di sector Home Industri 

Emping Melinjo yang pendapatannya tinggi ialah sebesar 24 tenaga kerja atau 28% 

pada rentang 74-87, sedangkan kontribusi pendapatan tenaga kerja terkecil atau sangat 

rendah ada di rentang 32-45 sebanyak 10 orang atau 11% Dengan adanya kegiatan ini 

juga merangsang masyarakat sekitar membuka usaha dengan membuka kios-kios yang 

mana kebanyakan yang di jual kepada masyarakat ialah emping melinjo asli daerah 

Kecamatan Burneh tersebut.  

 

Saran Dengan demikian pengamatan yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran 

agar penelitian berikutnya lebih baik antara lain : Perlu diadakan kerjasama antara 

tenaga kerja dan tengkulak agar tidak terjadi masalah harga emping melinjo yang tidak 

seimbang serta tenaga kerja tidak tertipu lagi dengan sistem ekonomi monopoli. Perlu 

diadakan penyuluhan bagi pekerja Home Industri Emping Melinjo agar produksi emping 

melinjo bisa bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga tidak menghasilkan produk yang 

biasa-biasa saja seperti di daerah lain. DAFTAR PUSTAKA Amin, Hasan. International 

Understanding at School, Unesco: PN Balai Pustaka. 1965. Manulang. 1984.  

 

Manajemen Personalia. Ghalia Indonesia : Jakarta. Saputra, Lyndon. Meremajakan 

Kembali Perusahaan Anda: Binarupa Aksara. Jakarta Barat, Indonesia. 1997 Sumber : 

Monografi Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Tahun.  
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