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ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR GEOGRAFIS YANG MEMPENGARUHI 

TINGKAT PENDAPATAN INDUSTRI KECIL PENGRAJIN GENTENG 

DI DESA KARANGAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN 

KLATEN TAHUN 2014 

Oleh   : ENI SUSILOWATI 

NIM   : 1112104476 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangan Kecamatan Karanganom 

Kabupaten Klaten, rumusan masalah dalam penelitian ini adalahapakah tingkat 

pendapatan industri kecil pengrajin genteng dipengaruhi oleh faktor lokasi 

industri, iklim, bahan bakudan aksesibilitas, bagaimana pengaruh masing-masing 

faktor geografis terhadap pendapatan pengusaha genteng, serta faktor geografis 

apa yang paling berpengaruh terhadap tingkat pendapatan industri kecil pengrajin 

genteng. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan Industri 

kecil pengrajin genteng, untuk mengetahui faktor-faktor geografis yang 

mempengaruhi produksi genteng serta untuk mengetahui faktor-faktor geografis 

yang paling berpengaruh terhadap tingkat pendapatan Industri kecil pengrajin 

genteng 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei, responden 

yang diambil adalah kepala keluarga yang memiliki usaha industri pengrajin 

genteng di Desa Karangan pada tahun 2005 – 2014. Jumlah responden 40 kepala 

keluarga , dipilih secara “sample random sampling”. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif dari tabel silang dan tabel 

frekuensi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor geografis yang berpengaruh 

terhadap tingkat pendapatan industri kecil pengrajin genteng adalah faktor bahan 

baku (kualitas) dan faktor iklim (Curah hujan). Sedangkan faktor geografis yang 

paling berpengaruh terhadap tingkat pendapatan industri kecil pengrajin genteng 

adalah faktor iklim yang berkaitan langsung dengan intensitas curah hujan 

didaerah penelitian. Hal ini disebabkan karena jumlah intensitas curah hujan 

merupakan faktor penentu banyak/sedikitnya hari efektif produksi genteng. 

Semakin banyak jumlah hari efektif produksi genteng yang tersedia maka akan 

semakin banyak pula jumlah genteng yang berhasil diproduksi. Tingkat 

pendapatan ditentukan oleh jumlah hari efektif produksi serta harga genteng 

dipasaran. 
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ABSTRACT 

ANALYSISOF GEOGRAPHICAL FACTORS THAT AFFECT THE 

LEVEL OF INCOME OF SMALL ARTISAN TILE INDUSTRY IN 

KARANGAN VILLAGE, KARANGANOM DISTRICK, KLATEN 

REGENCY. 

BY: ENI SUSILOWATI 

NIM: 1112104476 

The research was conducted in the Karangan villageKaranganom district 

and Klaten regency, formulation of the problem in this study is whether the level 

of income of small artisan tile industry is influenced by factors of industrial 

location, climate, raw materials and accessibility, how to influence each 

geographical factors on revenues tile entrepreneurs, as well as What geographic 

factors that most influence on the level of income of small artisan tile industry. the 

purpose of research is to determine the level of income of small artisan tile 

industry, to determine the geographic factors that influence the production of tiles 

as well as to determine the geographic factors that most influence on the level of 

income of small artisan tile industry 

The method used in this research is a survey method, respondents drawn is 

the head of the family who has a tile craftsman industrial business in the Karangan 

village in 2005 - 2014. The number of respondents 40 heads of families, selected 

"sample random sampling". The analytical method used is descriptive and 

comparative analysis of cross tables and frequency tables. 

The results showed that the geographic factors that affect the level of 

income of small artisan tile industry is the raw material factor (quality) and 

climatic factors (rainfall). While geographic factors most influential. 

The level of income of small artisan tile industry is the climate factors that 

are directly related to the intensity of rainfall areas of research. This is because the 

amount of rainfall intensity is a decisive factor much / least effective day tile 

production. The more the number of days of the effective production of tiles 

available, the more the amount of tiles that were produced. The level of income is 

determined by the effective number of days of production and the market price of 

the tile. 

Key word : Geographical factors, affect, industry, level income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya dicerminkan oleh terjadinya 

perubahan dalam aliran-aliran baru yang menyangkut arus pendapatan dan 

manfaat (benefit) kepada masyarakat lokal, regional, bahkan sampai 

tingkat nasional. Program pembangunan dapat mendatangkan dampak 

berupa manfaat-manfaat yang positif atau juga berupa kemudharatan 

(kebanyakan) negatif kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang 

tinggal disekitar kegiatan ekonomi sebagai penerima akibat (dampak) dari 

program pembangunan yang bersangkutan. Komunitas lokal harus 

mencari/mendapat peluang agar terjadi penyesuaian terhadap perubahan 

karena keadaan baru tersebut (Ahmadi, 1995). 

Tujuan dari pembangunan (ekonomi) nasional di Indonesia adalah 

untuk mewujudkan masyarakat baik materiil maupun spirituil berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan satu cita-cita diatas sasaran 

utama dari pembangunan sektor ekonomi adalah peningkatan kesempatan 

berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan 

industri kecil. Pembangunan industri besar, industri kecil diharapkan 

saling melengkapi dan berkait sehingga pada masa mendatang akan 

menjadi industri nasional yang mampu mendukung melanjutkan sasaran 

pembangunan nasional. (GBHN, 1999) 
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Industrialisasi merupakan akar pokok pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah, yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang maju 

dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Selain berperan strategis untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Secara 

berkelanjutan dan meningkatkan produktifitas masyarakat, juga berperan 

menciptakan lapangan usaha serta memperluas lapangan kerja, 

meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, 

meningkatkan serta meratakan pendapatan masyarakat dan mengentaskan 

kemiskinan. 

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin 

sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk 

industrial selalu memiliki pertukaran yang tinggi atau lebih 

menguntungkan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di 

bandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan oleh karena 

sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu 

memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya (Dumairy, 

1996 : 227). 

Sebagai arah kebijakan pembangunan, sektor industri diharapkan 

tidak hanya diupayakan untuk mengembangkan industri besar dan 

menengah saja, tetapi juga untuk industri kecil dan industri rumah tangga. 

Secara informal dan tradisional industri kecil dan industri rumah tangga 

cepat dilanjutkan dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan 

ketrampilan berusaha serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. 
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Industri kecil ini kebanyakan keberadaannya di daerah pedesaan. Oleh 

karena itu perluasan dan pengembangan industri kecil sangat diperlukan, 

mengingat industri kecil mempunyai manfaat sosial antara lain (Irsan 

Azhari Saleh, 1986;5) 

1. Industri kecil dapat menciptakan peluang berusaha yang luas 

dengan pembiayaan yang relatif murah. 

2. Industri kecil mempunyai kedudukan komplementer terhadap 

industri besar dan sedang karena industri kecil akan menghasilkan 

produksi yang relatif murah dan sederhana. 

3. Industri kecil turut mengambil peranan dalam peningkatan 

motivasi tabungan masyarakat.  

Di negara Indonesia, sebagian besar masyarakat hidup di pedesaan, 

sehingga pengembangan industrinya tidak lepas dari usaha pengembangan 

industri kecil atau industri rumah tangga dan industri menengah, 

pemakaian teknologi yang sederhana dan relatif sebenarnya di sisi human 

resources merupakan hal yang menguntungkan sebab dapat memanfaatkan 

potensi tenaga setempat karena untuk bekerja disektor industri ini tidak 

diperlukan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, sehingga 

dapat dikatakan bahwa dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan 

industri kecil dan menengah di pedesaan, maka faktor tenaga kerja dan 

teknologi bukan merupakan suatu kendala utama (Mudrajad Kuncoro, 

2000: 37) 
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Faktor lokasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pembangunan industri. Pemilihan lokasi berarti menghindari sebanyak 

mungkin segi-segi negatif dan mendapatkan lokasi dengan banyak faktor 

positif. Penentuan lokasi yang tepat akan meminimalkan beban atau biaya 

jangka pendek maupun jangka panjang, dan ini akan meningkatkan daya 

saing perusahaan. Secara umum faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam pemilihan lokasi industri yaitu faktor lingkungan masyarakat, 

Kedekatan dengan pasar, Tenaga kerja, Bahan baku/mentah, Transportasi 

dan Sumber daya alam 

Pengembangan industri termasuk kerajinan dan industri rumah 

tangga yang informal dan tradisional terus dilanjutkan dan diarahkan 

untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 

meningkatkan ekspor dan menumbuhkan kemampuan dan kemandirian 

berusaha serta meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin. 

Tujuan dikembangkannya industri kecil pengrajin genteng seperti yang 

telah disebutkan diatas, sangat sesuai dan sejalan dengan program 

pemerintah yang terdapat dalam GBHN tahun 1999 yaitu delapan jalur 

pemerataan yang terdiri dari : 1. Pemerataan memenuhi kebutuhan pokok 

atau rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perusahaan, 2. 

Pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan, 3. Pemerataan 

pembagian pendapatan, 4. Pemerataan kesempatan kerja, 5. Pemerataan 

berusaha, 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan 

khususnya generasi muda dan kaum wanita, 7. Pemerataan penyebaran 
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pembangunan diseluruh wilayah tanah air, serta 8. Pemerataan kesempatan 

untuk memperoleh keadilan. 

Jadi pada dasarnya pelaksanaan industri kecil pengrajin genteng 

sangat menunjang program delapan jalur pemerataan yang telah disajikan 

oleh pemerintah. Oleh karena itu, industri kecil hendaknya terus 

dikembangkan diseluruh wilayah tanah air, termasuk di dalamnya Desa 

Karangan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.  

Salah satu sentra industri kecil terdapat di Kabupaten Klaten yaitu 

industri kecil pengrajin genteng di Desa Karangan Kecamatan 

Karanganom. Industri kecil pengrajin genteng sangat berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan perkapita 

masyarakat. 

Perkembangan Industri kecil pengrajin genteng yang ada di Desa 

Karangan ini tidak lepas dari keberadaan industri genteng Nusantara yang 

berpusat di daerah Kebumen, Jawa tengah, Indonesia. Industri genteng 

Nusantara berdiri sejak tahun 1920 dan berkembang sampai di Desa 

Karangan pada tahun 1955. 

Pada awal berdirinya industri pengrajin genteng di Desa Karangan 

pada tahun 1955, proses produksi genteng belum menggunakan mesin dan 

masih dilakukan secara manual. Alat produksi terbuat dari kayu sederhana 

dan pengerjaannya secara keseluruhan dilakukan oleh tangan. Pada masa 

ini kebutuhan masyarakat akan genteng cukup tinggi sehingga ada seorang 
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warga yang memunculkan ide untuk membuat mesin pencetak genteng 

agar produksi genteng bisa ditingkatkan, mesin ini dinamakan mesin 

“HAND PRESS”. Meskipun kerja mesin ini juga masih menggunakan 

tangan namun proses produksi tetap meningkat. Ketika produksi genteng 

masih dilakukan secara manual dalam sehari rata-rata pengrajin hanya bisa 

memproduksi sekitar 50-500 buah genteng sedangkan ketika produksi 

genteng dilakukan dengan menggunakan mesin Hand Press dalam sehari 

rata-rata pengrajin bisa memproduksi sekitar 500-1000 buah genteng 

bergantung pada kekuatan masing-masing pengrajin.  

Dalam sebuah industri tentu saja pernah mengalami masa kejayaan 

yang mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap genteng sangat 

tinggi. Masa kejayaan industri genteng terjadi pada tahun 1970-1980 

karena pada masa ini pemerintah merekomendasikan genteng daerah ini 

untuk digunakan sebagai atap gedung pemerintahan. Namun seiring 

dengan perkembangan waktu, banyak masyarakat yang mendirikan 

industri genteng diberbagai daerah sehingga berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan industri genteng di Desa Karangan dan kembali mengalami 

penurunan. 

Dengan semakin meningkatnya hasil produksi dan tingkat 

pendapatan dapat membuka lapangan kerja (usaha) baru yang akhirnya 

dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik keluarga pemilik modal 

itu sendiri maupun yang hanya sebagai buruh. Dan tentunya secara tidak 

langsung juga ikut membantu pemerintah dalam mengentaskan 
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kemiskinan. Mengingat pentingnya dalam mencapai pembangunan 

ekonomi di sektor usaha kecil terutama produksi genteng di sektor-sektor 

lain, maka penelitian ini mencoba menganalisa dan mengetahui pengaruh 

dari beberapa faktor geografis, diantaranya faktor fisik (letak/lokasi, iklim 

dan bahan baku) dan faktor non fisik (aksesibilitas/transportasi) yang 

dapat meningkatkan pendapatan industri kecil pengrajin genteng di Desa 

Karangan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. 

Dari uraian tentang latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian masalah pendapatan pengusaha pada industri kecil 

pengrajin genteng. Untuk penelitian ini penulis mengambil judul 

“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR GEOGRAFIS YANG 

MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN INDUSTRI KECIL 

PENGRAJIN GENTENG DI DESA  KARANGAN KECAMATAN 

KARANGANOM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 (Studi 

Eksploratif Dari Sudut Pandang Geografi)” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam peningkatan 

pendapatan pengrajin genteng, sebagai berikut: 

1. Sumber bahan baku yang semakin berkurang 

2. Kualitas bahan baku (Tanah liat) yang rendah 

3. Iklim yang tidak menentu 

4. Musim penghujan yang panjang 
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5. Terbatasnya alat transportasi  

6. Letak/lokasi industri sebagian besar berada di pelosok desa 

C. Batasan Masalah 

Untuk tidak meluasnya pokok pembicaraan dan agar terfokus, maka 

penulis membatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan industri pengrajin genteng dilihat dari sudut pandang geografi, 

diantaranya: 

1. Letak atau lokasi industri pengrajin genteng yang strategis 

2. Bahan baku pembuatan genteng yang semakin terbatas keberadaannya 

serta kualitas bahan baku yang semakin menurun 

3. Perubahan iklim yang tidak menentu 

4. Aksesibilitas Industri 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat pendapatan industri kecil pengrajin genteng 

dipengaruhi oleh faktor letak/lokasi industri, iklim, bahan baku 

atau bahan mentah dan aksesibilitas?  

2. Bagaimana pengaruh masing-masing faktor geografis terhadap 

pendapatan pengusaha industri kecil pengrajin genteng? 

3. Faktor geografis apa yang paling berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan industri kecil pengrajin genteng? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat pendapatan Industri kecil pengrajin 

genteng. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor geografis yang mempengaruhi 

produksi genteng. 

3. Untuk mengetahui faktor geografis yang paling berpengaruh 

terhadap tingkat pendapatan Industri kecil pengrajin genteng. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengusaha dalam 

meningkatkan produksi dan juga meningkatkan pendapatan. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam 

membimbing, mengarahkan dan membina perkembangan usaha 

masyarakat. 

3. Menambah perbendaharaan hasil penelitian para mahasiswa di 

perpustakaan Universitas Widya Dharma Klaten. 

4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

perbandingan penelitian selanjutnya. 

5. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

(S1) khususnya dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Program 

Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil dan tujuan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tingginya tingkat pendapatan yang dialami oleh para pengrajin genteng di 

Desa Karangan tergolong stabil dari waktu ke waktu dan tidak pernah 

mengalami kenaikan. Kestabilan tingkat pendapatan tersebut merupakan 

salah satu bukti rendahnya tingkat kesejahteraan para pengrajin genteng 

didaerah penelitian. Hal ini disebabkan karena pola pikir para pengrajin 

yang sebagian besar berpendapat bahwa bekerja dalam sektor industri ini 

hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tanpa tujuan 

yang lain.  

2. Besarnya  pendapatan  rata - rata pengusaha  genteng  di  Desa  Karangan  

adalah 600.000-650.000.  Jika  dilihat  dari  segi  pendapatannya maka 

pengusaha genteng berada dibawah garis kemiskinan (minimal). 

3. Faktor geografis yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan 

industri genteng dan keberlangsungan industri genteng yaitu faktor bahan 

baku dan faktor iklim. Kedua faktor ini mempunyai porsi pengaruh yang 

berbeda. Faktor bahan baku berkaitan dengan kualitas genteng yang 

dihasilkan oleh para pengrajin serta keberlangsungan produksi genteng 

apabila ketersediaan bahan baku dari sumber semakin berkurang, 
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sedangkan faktor iklim (curah hujan) berkaitan dengan keberlangsungan 

proses produksi genteng. Semakin tinggi curah hujan didaerah penelitian 

maka proses produksi genteng semakin menurun.  

4. Faktor geografis yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat 

pendapatan pengrajin genteng adalah faktor iklim yang berkaitan dengan 

curah hujan didaerah penelitian. Hal ini disebabkan karena tinggi 

rendahnya curah hujan didaerah penelitian merupakan faktor utama dalam 

keberlangsungan proses produksi genteng. Tinggi rendahnya curah hujan 

juga mempengaruhi harga jual dari genteng yang diproduksi. Dengan 

demikian, semakin tinggi curah hujan didaerah penelitian maka semakin 

menurun produksi gentengnya dan semakin menurun juga harga jual 

genteng dipasaran serta secara otomatis tingkat pendapatan para pengrajin 

juga semakin menurun.  

5. Bahan baku dan iklim (curah hujan) merupakan 2 faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan industri kecil pengrajin genteng. Bahan 

baku yang berkualitas rendah serta iklim yang tidak menentu dapat 

mengakibatkan penurunan hasil produksi genteng. Dan sebaliknya, 

semakin baik kualitas bahan baku serta semakin rendah curah hujan maka 

akan berdampak pada peningkatan penghasilan industri genteng.  Hal ini 

disebabkan karena bahan baku dan iklim merupakan 2 hal utama yang 

menentukan keberlangsungan produksi genteng disuatu wilayah (Desa 

Karangan). Tanpa adanya bahan baku dan keadaan iklim yang 

mendukung, maka proses produksi genteng tidak bisa dilakukan. Sehingga 
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dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan industri 

genteng di Desa Karangan sangat bergantung pada keberadaan bahan baku 

serta keadaan iklimnya (curah hujan). 

6. Aksesibilitas industri dan lokasi industri merupakan 2 faktor yang tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan industri pengrajin genteng di 

Desa Karangan. Hal ini disebabkan karena kondisi aksesibilitas industri 

dan lokasi industri di Desa Karangan sudah cukup baik. Kondisi jalan dan 

ketersediaan alat transportasi yang sudah memadai serta lokasi industri 

yang sudah sesuai dengan tata ruang perindustrian yang tertera dalam 

peraturan pemerintah kabupaten klaten. Sehingga kedua faktor tersebut 

tidak mempengaruhi tingkat pendapatan industri pengrajin genteng di 

Desa Karangan. 

B. SARAN 

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin genteng termasuk para buruh 

perlu dikembangkan usaha, baik usaha industri genteng maupun usaha non 

industri yang dapat memberikan kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha secara kecil-kecilan. Usaha yang dikembangkan berbasis 

komoditas dominan yang dihasilkan daerah tersebut. Disamping itu, 

pengembangan usaha ini diharapkan sekaligus dapat dijadikan sebagai 

alternatif penanganan harga komoditas industri genteng yang 

menguntungkan bagi para pengrajin. 

2. Sebaiknya  tempat-tempat  penggalian  yang  sudah  terlalu  dalam  ditutup  

oleh pemerintah  setempat  karena  pada  kenyataan  para  penggali  masih  
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melakukan penggalian,  sehingga  menjadi  tempat  genangan  air  disaat  

musim  penghujan  dan merugikan sawah di sekitarnya.  

3. Sebaiknya pemerintah daerah setempat memberikan solusi kepada para 

pengrajin genteng ketika musim penghujan datang. Pemerintah 

memberikan saran kepada para pengrajin mengenai usaha-usaha 

sampingan yang bisa dilakukan agar ketika musim penghujan tiba para 

pengrajin tidak mengalami keterpurukan dan penurunan penghasilan 

4. Peran  aktif  dari  pemerintah  untuk  mendukung  kegiatan  ekonomi 

masyarakat  tersebut  juga  perlu  ditingkatkan,  misalnya  membantu  dari 

penyediaan mesin pencetak genteng bagi pengusaha yang kurang mampu 

dan membantu dari sisi pemasaran  genteng  agar  tidak  dikuasai  oleh  

pedagang  perantara/calo  yang  nakal (mempermainkan harga).    
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