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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kajian Geografi pada dasarnya adalah membicarakan fenomena alam dan

non alam (manusia) dalam lingkup keruangan. Dalam geografi terpadu, untuk

mendekati atau menghampiri masalah, digunakan bermacam-macam pendekatan

yaitu pendekatan analisis keruangan (spatial analysis),  analisis  ekologi  (ecology

analysis), serta analisis kompleks wilayah (regional compleks analysis).

Analisis keruangan mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat dan

juga memperhatikan penyebaran penggunaan ruang yang telah ada serta

penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang

direncanakan. Analisis ekologi adalah pendekatan yang memperhatikan interaksi

antara organisasi hidup dan lingkungannya. Sedangkan analisis kompleks wilayah

merupakan kombinasi antara analisis keruangan dengan analisis ekologi. Pada

analisis ini daerah-daerah tertentu didekati atau dihampiri dengan pengertian

“areal differentation”, yaitu anggapan bahwa interaksi antar daerah akan

berkembang karena pada dasarnya suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya

(Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979).

Sejak pelita pertama pemerintah telah memberikan perhatian terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat di semua sektor. Salah satu sektor yang

akhir-akhir ini mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah dalam

pertumbuhannya adalah sektor industri. Hal ini disebabkan sektor industri pada

umumnya tumbuh lebih pesat dari sektor-sektor lainnya. Di berbagai negara,

pertumbuhan industri umumnya bertujuan untuk memperkukuh struktur ekonomi

nasional, sebagai simpul keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar

sektor, meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, memperluas lapangan

kerja dan membuka kesempatan usaha sekaligus mendorong perkembangan

berbagai kegiatan lainnya. Pengembangan industri nasional termasuk kegiatan -

kegiatan di bidang rancang bangun dan rekayasa dimantapkan dengan

mendayagunakan sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia.
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Industrialisasi telah menjadi faktor kunci dalam pembangunan, khususnya

ekonomi negara-negara sedang berkembang sejak tahun 1950-an. Adapun tujuan -

tujuan utama industrialisasi adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan standar

hidup masyarakat, disamping tujuan-tujuan lain seperti kemandirian atau

kemerdekaan ekonomi dan peningkatan prestise nasional (Mubyarto, 1984).

Belajar dari pengalaman pembangunan negara maju, muncul keyakinan di

banyak negara sedang berkembang bahwa industri dipandang sebagai jalan pintas

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketinggalan dari

negara maju. Industri secara langsung maupun tidak langsung dapat memacu

pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu industri dapat pula mengikis

keterbelakangan penduduk dan mempercepat proses modernisasi (Dawam

Raharjo, 1984). Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa ada alasan-alasan yang lebih

rasional mengapa sektor industri dianggap lebih penting untuk dikembangkan.

Pertama, karena penanaman modal di sektor pertanian dinilai kurang

menguntungkan. Dengan perkatan lain marginal rate of return dari sektor

pertanian diperkirakan rendah. Lagipula karena tekanan penduduk yang terus-

menerus, maka sektor ini akan terkena hukum “hasil yang makin kecil”. Alasan

yang lain adalah sektor pertanian dianggap lambat pertumbuhannya, disebabkan

karena terdapatnya hambatan sosial dan institusional yang sulit diubah, setidaknya

dalam tempo singkat.

Kegiatan industri adalah kegiatan manusia mengubah barang mentah

menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Hal tersebut dapat dilakukan baik di

rumah ataupun di pabrik. Meskipun lebih dominan dalam penambahan nilai

produksi dan barang, industri yang dilakukan di pabrik sering menimbulkan

masalah-masalah yang berhubungan dengan aspek lingkungan dan

kemasyarakatan seperti:

a. Lalu-lintas di sekitar industri makin ramai dan menjadikannya rawan

kecelakaan.

b. Keberadaan kawasan industri sering menyebabkan masalah pencemaran

lingkungan seperti bau tak sedap, air berbau, bising, tanah menjadi tak

subur.
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Kota Surakarta sama seperti halnya kota-kota lain, terutama kota – kota di

Pulau Jawa, juga terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara

fisik maupun non fisik. Hal tersebut juga terjadi pula di bidang industri. Untuk

Kota Surakarta, hampir seluruh kawasannya telah tertutup dengan daerah

permukiman juga  tidak terlepas dari pertambahan lokasi - lokasi industri yang

cukup banyak terutama di daerah – daerah pinggiran kota. Dari lima kecamatan

yang ada di Kota Surakarta, seluruhnya terdapat sebaran aktivitas industri baik

industri kecil, sedang maupun besar. Keberadaan mereka telah mampu

memberikan kontribusi yang cukup nyata bagi PDRB Kota Surakarta. Hal

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan pertumbuhan

sektor – sektor yang ada pada PDRB Kota Surakarta tahun 1998 dan tahun 2005.

Tabel 1.1 Kontribusi Sektor Perindustrian Dalam PDRB Kota Surakarta
Tahun 1998 - 2005

Atas Dasar Harga Berlaku

1998 2005No Lapangan Usaha

Nominal

(juta rupiah)

Nominal

(juta rupiah)

Pertumbuhan
tahun 1998 –

2005 (%)

Sumbangan
pada tahun
2005 (%)

01

02

03

04

05

06

07

08

09.

Pertanian

Pertambangan

Industri

Listrik, Gas, Air Minum

Bangunan

Perdaganan, Hotel dan Rumah Makan

Angkutan dan Komunikasi

Perbankan

Jasa

2.911,38

1.868,90

1.036.418,57

118.661,45

503.033,27

1.092.201,20

505.088,71

527.665,79

526.210,25

3.502,98

2.227,96

1.475.697,87

144.699,63

720.012,60

1.330.461,23

643.368,20

638.280,54

627.525,83

0,90

0,90

0,91

0,89

0,83

0,82

0,80

0,83

0,87

6,27

4,00

26,42

2,59

12,89

23,82

11,52

11,42

11,23

Total 4.156.559,52 5.585.776,84 0,85 100

Sumber : Surakarta Dalam Angka, 2005

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor industri menempati posisi

tertinggi dalam penyumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta yaitu sebesar

26,42%.  Persebaran Industri dan jumlah tenaga kerja di Kota Surakarta tahun

2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 1.2 Keadaan Industri Kecil, Sedang dan Besar Di Kota Surakarta
Tahun 1998 - 2005 Dirinci Menurut Jumlahnya, Penyerapan
Tenaga Kerja Dan Lokasinya.

Jumlah Unit Usaha
(industri)

Jumlah Tenaga KerjaNo Nama Kecamatan

1998 2005 1998 2005
1 Laweyan 28 61 3981 12.347

2 Serengan 14 26 1531 3.332

3 Pasar Kliwon 9 16 437 5.183

4 Jebres 41 61 3125 6.891

5 Banjarsari 16 18 1778 6.866

Jumlah 108 182 10.852 34.619

Sumber : Pengolahan Data Perindustrian 1998 dan 2005

Dari data di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 1998 – 2005 jumlah

unit usaha industri dan tenaga kerja yang terpakai oleh sektor industri di Kota

Surakarta menunjukkan peningkatan. Hal ini cukup bisa dimaklumi karena tahun

1998 merupakan saat – saat puncak krisis ekonomi dan ketidakstabilan keamanan

nasional sehingga banyak pelaku industri yang menutup usahanya. Barulah

setelah keadaan agak mereda, geliat sektor industri kembali dirasakan meskipun

harus diakui tidak seperti saat – saat sebelum terjadinya krisis ekonomi. Dengan

demikian terlihat peran yang cukup besar dari sektor industri dalam menyerap

tenaga kerja yang ada.

Bagi keberadaan sektor industri sendiri, Kota Surakarta sebenarnya tidak

memiliki sumber daya alam (bahan baku) yang cukup untuk menopang

keberlangsungan industri – industri terutama industri sedang dan besar. Industri -

industri tersebut umumnya harus mendatangkan bahan baku dari daerah sekitar

maupun mengimpor langsung dari luar negeri. Meskipun demikian ketersediaan

tenaga kerja, letak strategis serta ketersediaan sarana ekonomi untuk pemasaran

bagi produk yang dihasilkan dari Kota Surakarta sendiri biasanya menjadi bahan

perhitungan tersendiri bagi pelaku industri.
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Faktor yang harus diperhitungkan untuk mendirikan industri tidaklah sama

untuk tiap-tiap jenis industri. Hal ini disebabkan faktor – faktor yang

diperhitungkan dalam pembangunan industri pada suatu lokasi tergantung pada

orientasi industri yang akan didirikan misalnya, ada industri yang berorientasi

pada bahan baku, tenaga kerja, pasar, biaya dan angkutan.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan mengambil judul “Evaluasi Persebaran Industri Di Kota Surakarta”.

1.2 Perumusan Masalah

Persebaran industri yang tidak terkontrol merupakan suatu hal yang

menunjukkan kurang adanya kontrol dari pemerintah daerah yang pada gilirannya

akan menimbulkan kesemerawutan lokasi industri yang ada. Dengan demikian

pengetahuan tentang persebaran industri yang ada di Kota Surakarta cukup

penting. Dari hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan dan pola distribusi sentra industri yang ada

di Kota Surakarta tahun 1998 - 2005 ?

2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi pola distribusi sentra industri

yang ada di Kota Surakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.  Mengetahui perkembangan dan pola distribusi sentra industri yang ada di

Kota Surakarta tahun 1998 - 2005.

2.  Mengevaluasi faktor – faktor yang mempengaruhi pola distribusi sentra

industri yang ada di Kota Surakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh derajat gelar Sarjana Tingkat S-1

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Sebagai bahan perencanaan bagi penentuan kebijaksanaan perindustrian di

Kota Surakarta.
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1.5 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1  Tinjauan Pustaka

Dalam geografi terpadu untuk mendekati masalah digunakan bermacam-

macam pendekatan yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis

kompleks wilayah (Bintarto dan Surastopo, 1979). Analisis keruangan

mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat dan juga memperhatikan

penyebaran penggunaan ruang yang telah ada serta penyediaan ruang yang akan

digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. Analisis ekologi adalah

pendekatan yang memperhatikan interaksi antara organisasi hidup dan

lingkungannya. Sedangkan analisis kompleks wilayah merupakan kombinasi

antara analisis keruangan dengan analisis ekologi. Pada analisis ini daerah-daerah

tertentu didekati atau dihampiri dengan pengertian “areal differentation” yaitu

anggapan bahwa interaksi antar daerah akan berkembang karena pada dasarnya

suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya.

Menurut Sutami (1977) tiap wilayah terdiri dari ekosistem dan sosial

sistem, dan wilayah yang terbesar yang dapat dibayangkan adalah dunia, dengan

bumi sebagai ekosistem dan umat manusia sebagai sosial sistem. Wilayah yang

terkecil yang dapat dibayangkan adalah rumah tangga dengan tempat tinggal

sebagai ekosistem dan keluarga sebagai sosial sistem. Sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia merupakan unsur-unsur dari ekosistem dan sosial sistem dari

wilayah yang bersangkutan. Pemanfaatannya harus memperhitungkan kondisi

ekosistem dan sosial sistem secara keseluruhan. Mengembangkan wilayah sudah

harus diartikan pula mengembangkan alam dan manusianya. Studi-studi wilayah

harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan

kemampuannya sekarang.

Suatu perencanaan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah

bertujuan untuk meningkatkan potensi/kemampuan wilayah. Wilayah pedesaan

sebagai unit perencanaan tersusun atas unsur-unsur penyusun potensi wilayah

yang meliputi sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam non hayati, sumberdaya

manusia dan sumberdaya binaan. Keempat sumberdaya tersebut keberadaannya di
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suatu wilayah senantiasa memiliki keterkaitan, ketergantungan dan pengaruh satu

terhadap yang lain (Sugeng Martopo, 1987).

Menurut Suhardjo (1989), dalam menentukan prioritas pembangunan

wilayah hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya dan besarnya masalah

serta potensi yang dimiliki. Dalam hubungannya dengan sumberdaya,

pembangunan wilayah mengandung arti menata dan mengatur pendayagunaan

sumberdaya, baik ditinjau dari fisik, sosial dan ekonomi sebagai satu kesatuan

dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, dengan demikian setiap program

pembangunan agar dapat berhasil dengan baik harus mengacu pada potensi

sumberdaya dan permasalahan yang ada pada daerah yang bersangkutan.

Menurut Marsudi (1992), intervensi pembangunan yang diarahkan ke

lingkungan alam diusahakan untuk meningkatkan daya dukung wilayah dengan

efisiensi penggunaan lahan (intensifikasi lahan), intervensi pembangunan terhadap

kondisi sosial ekonomi dalam wilayah tersebut ditujukan untuk merubah prilaku

sosial ekonomi penduduk, dari agraris ke non agraris yaitu industri. Perubahan

prilaku ini akan di ikuti dengan adanya diversivikasi usaha. industri pedesaan

sebagai unsur produksi diluar pertanian, menjadi alternatif pilihan penggerak

kemajuan wilayah.

Menurut Renner (1957) suatu industri dapat berkembang atas dorongan

beberapa faktor sebagai berikut : bahan mentah, modal, tenaga kerja, sumber

tenaga (energi), transportasi dan pemasaran. Di samping itu terdapat faktor

tambahan yang berupa harga lahan, perundang-undangan , iklim, perpajakan, sisa

hasil produksi (limbah), dan persediaan air.

Faktor-faktor umum yang ditetapkan dalam penentuan/pemilihan lokasi

industri menurut (Marsudi, 1992)  adalah :

1. Faktor Endowment

2. Pasar Dan Harga.

3. Bahan Baku Dan Energi.

4. Aglomerasi, Keterkaitan Antar Industri dan Penghematan Ekstern

5. Kebijaksanaan Pemerintah

6. Biaya Angkutan.
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Menurut Nursid (1988) bahwa industri sebagai suatu sistem yang

merupakan perpaduan subsistem manusia dan sub sistem fisis, tersedianya lahan,

bahan mentah atau bahan baku dan sumberdaya energi sebagai suatu subsistem

fisis yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu industri.

Oleh karena itu kebanyakan industri kecil dan kerajinan di pedesaan hidup

berkelompok (aglomerasi) dalam suatu daerah tertentu. Adanya suatu aglomerasi

pengusaha industri kecil dan kerajinan di suatu tempat tertentu ini dipandang

sebagai suatu fenomena yang potensial, dalam arti untuk dikembangkan.

Dalam buku Geografi Baru : Organisasi Keruangan dan Praktek (Daljoeni,

1998) dimuat beberapa teori tentang lokasi industri yang dijadikan dasar bagi

pengkajian memilih lokasi potensial kawasan industri. Teori tersebut antara lain :

1. Teori Lokasi Industri Menurut Losch

Teori lokasi industri optimal berdasarkan pada permintaan, sehingga disitu

diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri adalah dimana

yang bersangkutan dapat menguasai wilayah pasaran yang terluas, sehingga dapat

menghasilkan paling banyak keuntungan.

2. Teori Lokasi Industri Menurut Weber

Isi pokok dari teori industri ini adalah optimum (titik optimal) yang

dipandang sebagai hal yang pokok. Ini berwujud titik dimana biaya transportasi

bahan mentah yang dibutuhkan dan barang jadi yang disuplai oleh pabrik ke pasar

adalah yang minimal. Artinya pemilihan lokasi-lokasi industri berdasarkan

tempat-tempat yang mempunyai biaya yang paling minimum dari bahan mentah

yang dibutuhkan, tenaga kerja serta konsumen (pasar), yang semuanya ditimbang

dengan biaya transportasi. Adapun tujuan teori ini adalah untuk menemukan

lokasi optimalnya.yaitu lokasi yang terbaik secara ekonomis.

3. Teori Lokasi Industri Menurut Robinson

Inti dari teori ini adalah faktor lokasi yang dipakai dalam geografi

perindustrian bertalian dengan gejala yang berpengaruh atas penempatan pabrik.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lokasi  adalah wilayah sumber daya
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bahan mentah, pasaran, sumber suplai tenaga kerja, wilayah bahan bakar dan

tenaga, jalur transportasi, medan wilayah, pajak, dan peraturan penjaluran kota.

Adapun untuk wilayah perindustrian yang ideal harus dapat menyajikan empat

kebutuhan pokok yaitu  : bahan mentah, bahan bakar, tenaga kerja, konsumen.

Karena lokasi yang memenuhi syarat semua itu jarang terdapat maka dipilih salah

satu faktor yang paling menentukan berdirinya pabrik untuk itu lalu orientasinya

(pengkiblatan) khusus ke bahan mentah, pasar, sumber daya tenaga dan tenaga

buruh.

Menurut Glasson (1977) banyak faktor yang perlu ditelaah dalam

menentukan lokasi industri. Berkenaan dengan studi tentang faktor lokasi

industri, ada dua metode pendekatan yang dapat diterapkan yaitu :

a. Pendekatan Teoritik

Pendekatan teoritik berusaha melakukan abstraksi dari realita, menyusun

sistem ketentuan murni yang bersifat menyeluruh. Dalam hal ini akan dicari suatu

teori umum tentang lokasi industri yang terdapat pada saat tertentu serta

perubahan struktur  tersebut.

b. Pendekatan Empirik

Pendekatan empirik berusaha mengumpulkan dan mencatat faktor yang

mungkin penting, disertai contoh situasi yang menggambarkan bahwa faktor yang

bersangkutan memang penting bagi penentuan lokasi industri tertentu. Biasanya

tidak diusahakan untuk merumuskan faktor seperti itu menjadi suatu teori umum.

Pendekatan ini umumnya terbatas pada usaha memberi gambaran deskriptif.

Dalam telaah ini, penentuan faktor lokasi dilakukan melalui pendekatan empirik.

Ada dua tahap yang dilakukan, yaitu :

1. Menentukan faktor umum yang mempengaruhi penentuan lokasi industri.

2. Menggali pendapat, persepsi maupun penilaian dari pengusaha industri

terhadap faktor lokasi yang telah ditentukan (pada tahap pertama).

Dalam kaitan ini, faktor lokasi yang ditentukan tidak terbatas pada jenis

industri tertentu, melainkan berlaku untuk semua jenis industri dan bersifat lebih
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umum. Pertimbangan utama dalam menjabarkan faktor lokasi tersebut didasarkan

pada kebutuhan perusahaan industri yang bersangkutan.

Glasson (1977) menyatakan bahwa faktor-faktor dalam penentuan lokasi

industri adalah tenaga kerja, komunikasi, tempat, dan kedudukan bangunan serta

faktor lingkungan. Selain faktor-faktor tersebut metode pendekataan keuntungan

terbesar selalu digunakan dalam menentukan lokasi industri. Metode keuntungan

terbesar mencakup aspek-aspek pendekatan biaya terendah dan pendekatan

daerah pemasaran, dan harus selalu diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan

pemerintah yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, yang disertai

pemerataan pendapatan dan lapangan kerja.

Glasson (1977) menyatakan bahwa dari analisa faktor-faktor lokasi

industri dalam teori dan praktek, menampilkan faktor-faktor tertentu yang sangat

fundamental, unsur-unsur kunci dalam teori lokasi yaitu faktor-faktor pengangkut,

tenaga kerja, aglomerasi dan pasar yang semua mempunyai peranan yang penting

dalam praktek dan merupakan parameter-parameter dasar bagi setiap keputusan

lokasi. Tetapi praktek menunjukan adanya faktor-faktor tingkah laku dan

institusional yang sukar di kuantitaskan dalam suatu model sederhana, yang juga

dapat mempengaruhi keputusan-keputusan lokasi didalam kerangka yang

dibentuk oleh faktor-faktor lainnya.

 Glason (1977) menyatakan bahwa lokasi dari industri sudah pasti

ditentukan sehubungan dengan sumber input dan pasar bagi output. Faktor-faktor

produksi yang beraneka ragam, lahan, tenaga kerja, modal dan faktor pasar adalah

penentu primer dari lokasi, faktor-faktor ini dapat diperinci menjadi lebih spesifik

seperti kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Lokasi geografik dari tempat dan

ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Penentu lain seperti

kebijaksanaan pemerintah dan faktor-faktor lingkungan. Suatu wilayah yang

memiliki kondisi yang baik dari faktor-faktor tersebut, merupakan lokasi yang

relatif lebih baik untuk mendukung timbulnya suatu lokasi wilayah industri.
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Menurut Arya Wardana (2001), perencanaan kawasan industri

dimaksudkan agar jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan orang banyak seperti

pencemaran lingkungan dapat dipantau dengan mudah dan cepat sehingga

penanggulangannya dapat dilakukan secara terpadu, dan daya dukung alam

lingkungan sekitarnya tetap terjamin bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui

perencanaan kawasan industri yang baik maka keseimbangan kebutuhan utilitas

antara keperluan untuk kegiatan industri dengan keperluan pemukiman di

sekitarnya dapat diatur tanpa merugikan salah satu pihak. Apabila perencanaan

kawasan industri dilakukan dengan baik maka tidak akan ada daerah subur yang

produktif yang digunakan sebagai suatu kawasan industri, karena tanah yang

produktif akan lebih bermanfaat sebagai penunjang kebutuhan pangan manusia,

melalui perencanaan kawasan industri yang baik tidak mungkin ijin kegiatan

industri diberikan secara sembarangan.

 Kartono (1983) berpendapat bahwa lokasi industri diarahkan pada

tempat-tempat yang serasi dengan perkembangan daerah dilihat dari segi

pemukiman penduduk, adanya sumber daya dan sarana lainnya. Disamping itu

hendaknya diingat pula bahwa beberapa jenis industri baik besar maupun kecil

menghendaki syarat-syarat tertentu. Suatu lokasi industri harus tepat, sesuai dan

serasi dengan kondisi fisik geografis wilayah yang akan dikembangkan sektor

industrinya, kondisi ekonomi setempat, dan kondisi demografi setempat, serta

industri tersebut harus dapat memberikan lapangan kerja baru bagi penduduk

setempat terutama bagi petani yang masih terikat pada lapangan kerja di sektor

pertanian yang sudah jenuh.

Melihat potensi dan peranan sektor industri dalam meningkatkan keadaan

sosial ekonomi masyarakat, maka pengembangan sektor industri perlu mendapat

perhatian yang serius. Pengembangan sektor industri kecil dan industri rumah

tangga merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan

kesempatan kerja, pendapatan dan taraf hidup penduduk. Hal ini sesuai dengan

tujuan pembangunan di Indonesia yaitu untuk meningkatkan taraf hidup,
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kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (GBHN, 1993). Oleh

karena itu proses pembuatan keputusan untuk menentukan alokasi pelayanan serta

pendistribusian pelayanan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah sangat

penting untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan

pertimbangan antara lain penelitian yang telah dilakukan oleh Tono Junaidi

(1986) dengan mengambil judul “Analisis Kawasan Industri Di Kabupaten

Dati II Kulonprogo“, bertujuan mengidentifikasi lokasi potensial untuk kawasan

industri serta untuk mengetahui kebijaksanaan-kebijaksaan pemerintah dalam

menentukan kawasan industri. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis

data sekunder. Variabel - variabel yang digunakan meliputi kemiringan lereng,

ketersediaan lahan potensial, kerentanan bencana alam, ketersediaan air tanah,

sarana kesehatan, kepadatan bangunan, sarana komunikasi, jaringan jalan, sarana

telekomunikasi, jumlah tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. Hasil penelitian

menunjukan kecamatan yang mempuyai skor tertinggi dan penjumlahan semua

variabel maka kecamatan tersebut cocok untuk didirikan sebagai kawasan

industri. Hal ini juga merujuk kebijakan pemerintah dalam menentukan kawasan

industri. Setelah ada kecocokan maka barulah kecamatan tersebut paling potensial

sebagai kawasan industri dan direkomendasikan sebagai lokasi kawasan industri.

Sidik Purnomo (1998) dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Potensi

Daerah Untuk Industri Pedesaan Di Kabupaten Dati II Boyolali Propinsi

Jawa Tengah”, bertujuan mencari lokasi potensial untuk industri pedesaan dan

mengetahui kondisi kegiatan industri pedesaan sesuai dengan potensi yang

dimiliki. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder.

Variabel - variabel yang digunakan meliputi kemiringan lereng, ketersediaan

lahan potensial, kerentanan bencana alam, ketersediaan air tanah, sarana

kesehatan, kepadatan bangunan, sarana komunikasi, jaringan jalan, sarana

telekomunikasi, jumlah tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa lokasi potensi untuk industri pedesaan produk pangan
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pedesaan produk non pangan di Kabupaten Boyolali berada di Kecamatan

Boyolali, Ngemplak, Teras, dan Banyudono. Sementara kecamatan yan memiliki

perkembangan industri pedesaan yang belum sesuai dengan potensi yang dimiliki

adalah Kecamatan Musuk, dan Andong.

Tabel  1.3 Penelitian yang Dilakukan Peneliti Sebelumnya
Nama dan

Tahun
Penelitian

Judul
Penelitian

Tujuan Penelitian Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

Tono Junaidi
1986 (Skripsi)

Analisis
Kawasan
Industri Di
Kabupaten
Dati II
Kulonprogo

1. Mengidentifikasi
lokasi potensial untuk
kawasan industri

2. Untuk mengetahui
kebijaksanaan-
kebijaksanaan
pemerintah dalam
menentukan kawasan
industi

Analisa
data
sekunder

Kecamatan yang
mempunyai skor teringgi
dan penjumlahan semua
variable maka kecamatan
tersebut cocok untuk
didirikan sebagai kawasan
industri, dan mengevaluasi
kebijaksanaan pemerintah
dalam menentukan
kawasan industri. Stelah
cocok kecamatan mana
paling potensial sebagai
kawasan industri

Sidik
Purnomo
1997 (Skripsi)

Studi Potensi
Daerah Untuk
Industri
Pedesaan di
Kabupaten
Dati II
Boyolali
Propinsi Jawa
Tengah

1. Mengidentifikasi
lokasi potensial
industri.

2. Menilai kesesuaian
antara persebaran
industri dengan potensi
ditiap kecamatan

Analisa
data
sekunder

Lokasi potensial untuk
industri pedesaan produk
pangan dan industri
pedesaan produk non
pangan di kabupaten Dati
II Boyolali berada di
kecamatan Boyolali,
Ngemplak, Teras, dan
Banyudono. Sementara itu
kecamatan yang
mempunyai
perkembangan industri
pedesaan yang belum
sesuai dengan potensi
yang dimiliki adalah
kecamatan Musuk dan
Andong.

Slamet Edi
Prasetyo 2007
(Skripsi)

Evaluasi
Persebaran
Industri Di
Kota
Surakarta

1.Mengetahui
perkembangan dan
pola distribusi sentra
industri kecil,
menengah dan besar
yang ada di Kota
Surakarta tahun 1998 -
2002.

2.Mengevaluasi faktor–
faktor yang
mempengaruhi pola
distribusi industri
kecil, menengah dan
besar yang ada di Kota
Surakarta.

Analisa
data
sekunder

Perkembangan jumlah
industri yang ada di Kota
Surakarta selama tahun
1998 – 2005 adalah untuk
jenis industri kecil yang
mengalami peningkatan
paling besar dalam jumlah
unit usahanya adalah
industri kecil kain perca
sedangkan yang menglami
peningkatan paling kecil
adalah industri kecil
sangkar burung.
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1.6 Kerangka Pemikiran

Pembangunan suatu wilayah didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya

alam dan sumberdaya manusia, adapun pemanfaatan tersebut tentunya dapat

dikembangkan melalui berbagai sektor, salah satunya adalah sektor industri.

Sektor industri dapat meningkatkan pendapatan dan juga mengembangkan

perekonomian suatu daerah.

Luas wilayah Kota Surakarta untuk ukuran sebagai lokasi pengembangan

kawasan industri tidaklah begitu luas. Namun perkembangan di bidang

perekonomian wilayah tersebut sangatlah pesat. Kota Surakarta dikenal sebagai

pusat perdagangan, industri dan jasa. Karena perkembangan itulah, Kota

Surakarta dijadikan sebagai tolak ukur perdagangan dan mempunyai hubungan

perdagangan dengan kota-kota besar di wilayah lainnya. Dengan demikian

tidaklah mengherankan apabila banyak terdapat sentra – sentra industri baik kecil,

sedang maupun besar.

Terdapatnya industri yang ada selain menyebabkan perkembangan wilayah

kearah yang lebih maju, juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan

banyaknya  penyerapan tenaga kerja yang berasal dari wilayah setempat yang

bekerja di sektor industri. Meskipun tenaga kerja, transportasi sebagai faktor

pokok terhadap kelangsungan industri sudah sangat tersedia namun akibat dari

krisis faktor modal dan bahan baku yang menjadi faktor penghambat, maka

keberadaan industri tersebut relatif disesuaikan dengan orientasi dari industri

tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya persebaran sentra – sentra industri di

Kota Surakarta. Dengan kondisi tersebut maka diharapkan industri yang

dikembangkan di wilayah tersebut adalah jenis-jenis industri foot loose, yaitu

jenis industri dimana lokasi industri tersebut tidak tergantung pada bahan baku

dan daerah pemasaran. Hal yang tak kalah pentingnya dari keberadaan lokasi

industri yang ada di Kota Surakarta adalah persebaran serta pola yang terbentuk

dari persebaran tersebut. Untuk mengetahui pola distribusi sentra – sentra industri

baik industri besar, sedang maupun kecil di Kota Surakarta digunakan analisis

tetangga terdekat. Analisis geografis yang dimunculkan mencakup kajian tentang

keterkaitan letak lokasi – lokasi industri yang ada dengan faktor – faktor yang
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berpengaruh terhadap kelangsungan industri seperti : tenaga kerja, transportasi

maupun bahan baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alir

penelitian di bawah ini.

Sumber : Penulis, 2007

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian

Industri di Kota Surakarta

Jenis – Jenis Industri
- Industri Besar
- Industri Sedang
- Industri Kecil

Kebijaksanaan Pemerintah

Perkembangan Jumlah
Industri Selama Tahun 1998

– 2005

Pola Persebaran yang
Terbentuk

- Pola Mengelompok
- Pola Acak
- Pola Seragam

Faktor – Faktor
yang

Mempengaruhi

Analisis Geografi

Pola Persebaran yang
Terbentuk Pada Zona

Industri Dengan Batasan
Zona Berupa Batas

Administrasi Kecamatan
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1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisa data sekunder dengan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini

meliputi tahapan sebagai berikut :

1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian

Daerah penelitian adalah kota Surakarta, yang secara administratif terdiri

dari 5 kecamatan, alasan dipilihnya kota Surakarta adalah:

1. Perkembangan industri di Kota Surakarta semakin maju namun persediaan

lahan untuk lokasi industri semakin terbatas.

2. Perkembangan industri di Kota Surakarta belum terpusat pada satu

kawasan, namun tersebar dalam sentra – sentra industri.

1.7.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat, menyalin dan

mempelajari data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada, baik yang berupa

data fisik maupun data sosial ekonomi. Data ini diperoleh dari berbagai intansi

terkait. Intansi tersebut adalah Kantor Departemen Perindustrian, Kantor Bappeda,

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Biro Pusat Statistik (BPS)

Kota Surakarta

1.7.3 Analisis Data

Guna mencapai tujuan penelitian, maka analisis data yang digunakan

sebagai berikut:

a. Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif merupakan penjabaran atau pemerian dalam arti

melakukan penterjemahan faktual dan akurat tentang masalah-masalah dan

potensi yang dijumpai atau dikenai dari hasil survey, kajian pustaka, observasi

lapangan maupun peta yang tersaji. Data yang terkumpul ini kemudian dituangkan

dalam bentuk tabel frekuensi.

b. Analisa Peta

Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui pola distribusi industri secara

keruangan. Untuk mengetahui pola distribusi sentra – sentra industri baik industri

besar, sedang maupun kecil di Kota Surakarta digunakan analisis tetangga
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terdekat. Dalam menggunakan analisis tetangga terdekat harus diperhatikan

beberapa langkah sebagai berikut : a) menentukan batas wilayah yang akan

diselidiki ; b) mengubah pola persebaran objek dalam peta menjadi pola

persebaran acak ; c) memberikan nomor urut bagi tiap titik untuk mempermudah

cara menganalisanya ; d) mengukur jarak yang terdekat yaitu jarak pada garis

lurus antara satu titik dengan titik yang lain yang merupakan tetangga terdekatnya

dan catatlah ukuran jarak tersebut ; e) menghitung besar parameter tetangga

terdekat (T) dengan menggunakan formula :

h

u

j
jT =

T : indeks penyebaran tetangga terdekat

uj  : jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik

tetangganya yang terdekat (Km)

hj  : jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai

pola random

P2
1

=

p : Kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi yaitu jumlah titik (N)

dibagi dengan luas wilayah dalam kilometer persegi (A) sehinga menjadi
A
N

Parameter tetangga terdekat mengukur kadar kemiripan pada titik terhadap

pola random. Untuk memperoleh uj  digunakan cara dengan menjumlahkan

semua jarak tetangga terdekat dan kemudian dibagi dengan jumlah titik yang ada.

Parameter tetangga terdekat (T) dapat ditunjukkan pula dengan rangkaian

kesatuan (continum) untuk mempermudah perbandingan antara pola titik, yaitu :

T = 0 untuk pola mengelompok

T = 1 untuk pola acak

T = 2,15 untuk pola seragam

(Sumber : Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979)
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1.7.4 Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil yang disajikan berupa analisa deskriptif dari perhitungan

analisis tetangga terdekat yang mengetahui pola persebaran industri yang ada

(analisis secara kuantitatif), untuk kemudian dikaitkan dengan faktor – faktor yang

berpengaruh terhadap kelangsungan industri seperti : tenaga kerja, transportasi

maupun bahan baku (analisis secara kualitatif yang membentuk suatu kajian

geografis).

1.8 Batasan Operasional

Agar terdapat pengertian yang sama mengenai istilah yang ada dalam

penelitian ini perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut:

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu (Kamus Besar Bahasa

Indonesia,1988).

Industri adalah kegiatan ekonomi yang menyebabkan bahan mentah,bahan

baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang bernilai

tinggi untuk penggunaan rancang bangun dan rekayasa industri (Mubyarto, 1984).

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografi beserta unsure

terkaitpadanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasar ospek

administrative dan fungsional (Undang-Undang Tata Ruang No.24 Tahun 1992 ).

Bahan baku adalah bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam

produksi untuk menghasilkan barang jadi maupun barang setengah jadi

(Mubyarto, 1984).

Industri Sedang adalah kegiatan yang memperkerjakan antara 20-45 orang

pekerja didalam kegiatan ekonomi suatu pabrik atau perusahaan (Mubyarto,

1984).

Industri Besar adalah kegiatan yang memperkerjakan lebih dari 50 orang

pekerja di dalam kegiatan ekonomi suatu pabrik atau perusahaan (Mubyarto,

1984).

Perkembangan adalah suatu proses perubahan keadaan dari suatu keadaan

yang lebih baik dalam waktu yang berbeda. Dalam hal ini dapat menyangkut
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proses yang berjalan secara alami maupun yang yang berjalan artificial (Sumber:

dalam Tono Junaidi 1986).

Modal adalah suatu yang dapat digunakan dalam prses produksi terdiri

dari modal tetap dan modal tidak tetap yang berupa uang,, alat perlengkapan dan

gedung untuk membuat barang-barang produksi (Mubyarto, 1984).

Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja dalam perusahaan, baik tenaga

kerja yang dibayar maupun yang tidak dibayar (Sensus Industri,1974, dalam Tono

Junaedi, 1996).

Produksi adalah penciptaan benda atau jasa yang secara langsung maupun

tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia (Sumber: dalam Tono Junaidi

1986).

Sentra Industri  adalah tempat pemusatan kegiatan pengolahan yang

dilengkapi dengan prasarana, fasilitas penunjang lainnya yang disediakan

dan dikelola oleh perusahaan (Sumber: dalam Tono Junaidi 1986).
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