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BAB 1 

PENDAHULUAN 
1.1.  Latar belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam  serta  

terdapat banyak  potensi-potensi yang belum diketahui oleh masyrarakat banyak,  

apabila  suatu potensi dikembangkan secara maksimal akan bermanfaat untuk 

semua yang membutuhkan, tentu saja semua itu melalui proses yang tidak mudah. 

Negara  yang sedang berkembang seperti negara  Indonesia  pada umumnya 

negara agraris, dimana sebagian penduduknya mengantungkan hidupnya pada 

sektor pertanian. Banyak yang memanfaatkan lahan untuk lebih bermaanfaat yaitu 

untuk dijadikan lahan pertanian maupun tegalan, tetapi melihat kenyataannya 

untuk sektor pertanian masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah 

terkait, supaya untuk sektor pertanian lebih berkembang dan lebih maju, untuk 

mengantisipasi  hal yang tidak diinginkan maka banyak penduduk yang beralih ke 

sektor lain  salah satunya yaitu beralih ke sektor industri, ini disebabkan oleh 

makin sempitnya lahan pertanian, sementara itu proses industrialisasi yang 

diharapkan mampu untuk memperluas dan menampung kesempatan kerja berjalan 

sangat lambat. Banyak industri yang didirikan  dinegara Indonesia ini, baik itu 

yang didirikan oleh pemerintah maupun indutri yang didirikan oleh masyarakat 

sendiri atau berdikari. Industri yang dikembangkan adalah salah satu usaha untuk 

menggali potensi-potensi yang belum dikenal umum yang kemudian 

dikembangkan agar mempunyai nilai jual  (N. Daldjoeni. 1997). 

Untuk lebih jelas mengenai industri ada macam-macam  atau jenis industri 

yang didirikan di Indonesia salah satunya adalah industri yang berdasarkan 

produktivitas perorangan, industri ini dibagi menjadi 3 golongan yaitu industri 

primer, sekunder dan tersier. 

Persaingan dalam industri dari tahun ke tahun semakin  meningkat, dalam 

hal ini masyarakat yang mendirikan industri akan terus mencari cara bagaimana 

industri yang mereka dirikan bisa terus berkembang dan produk yang dihasilkan 

dapat bersaing dipasaran. Beberapa usaha yang telah  dilakukan untuk memajukan 

industrinya tidak lain adalah untuk mecari kesejahteraan hidup, ada beberapa 
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faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah industri, maka 

dalam sebuah industri harus dapat mengontrol, memanajemen, perkembangan 

industrinya dengan baik supaya usahanya bisa terus berkembang.  

Dalam struktur ekonomi perlu adanya keseimbangan antara  kekuatan dan 

kemampuan industri yang maju dan yang didukung oleh kemampuan pertanian 

yang tangguh. Dalam Pelita ΙΙΙ, prioritas pembangunan diletakan pada bidang  

ekonomi dengan  menitik beratkan pada pembangunan sektor pertanian menuju 

tercapainya swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri yang 

mengolah bahan baku dan barang jadi dalam rangka menyeimbangkan struktur 

ekonomi Indonesia (Hadi Prayitno dan L. Arsyad,  1987). 

Melihat pentingnya peranan sektor industri di dalam pembangunan nasional, 

maka pembangunan dalam sektor industri memegang peran yang strategis dalam 

memajukan usaha-usaha untuk terciptanya landasan pembangunan yang kokoh 

untuk pembangunan jangka panjang. Terlebih lagi pada industri yang bergerak 

dalam bidang jasa. 

Kecamatan Polanharjo berada pada ketinggian 153 mdpl dan jenis tanahnya 

adalah tanah liat  (glumusol), dapat terbagi dalam 18 desa. Kecamatan di 

Kabupaten Klaten yang terletak di sebelah selatan dengan batas sebagai berikut: 

 Sebelah Selatan         : Kecamatan Karanganom 

 Sebelah Timur           : Kecamatan Delanggu 

 Sebelah Utara            : Kabupaten Boyolali 

 Sebelah Barat            : Kecamatan Tulung 
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Tabel 1.1. Luas Wilayah Dan Penggunaan Tanah (Ha) di Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten. 

No Desa Luas Wilayah 
(Ha) 

Tanah Sawah Tanah kering Lahan permukiman 

1 Glagahwangi 203.7580 154.2005 49.5575 29,88 
2 Kapungan 152.6395 104.3045 47.8580 30,97 
3 Kahuman 206.9335 162.4865 44.4470 28,64 
4 Ngaran 169.6065 133.1655 36.4410 25,87 
5 Borongan 141.0975 104.3045 36.7930 32,90 
6 Nganjat 74.7710 63.3380 11.4330 5,59 
7 Jimus 89.6915 73.8040 15.8915 12,47 
8 Ponggok 77.2255 62.7710 14.4545 12,55 
9 Turus 118.2060 99.6025 18.6035 16,91 
10 Polan 84.0780 70.6450 13.4330 10,77 
11 Keprabon 100.0000 75.0000 250000 21,81 
12 Kranggan 100.8915 58.7045 421870 33,98 
13 Sidowayah 227.6715 183.8495 448220 30,24 
14 Sidoharjo 178.4410 131.4910 469500 37,68 
15 Janti 145.6395 121.3200 246775 14,15 
16 Wangen 127.0336 87.4756 395580 22,90 
17 Kebonharjo 69.9746 53.1058 168688 13,99 
18 Karanglo 114.6860 84.7970 298890 20,82 
 Jumlah 2.382.7067 1.823.8424 5588643 402,16 
Sumber :  Dinas Pertanian Kecamatan Poanharjo Kabupaten Klaten 2011. 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan lahan untuk tanah 

sawah yang terbesar adalah desa Sidowayah dengan luas lahan                             

sawah 183.8495 ha, sedangkan untuk penggunaan lahan untuk sawah terkecil 

adalah desa Kebonharjo dengan luas lahan sawah 53.1058 ha. Daerah yang paling 

luas dalam penggunaan lahan untuk pertanian, memungkinkan akan lebih banyak 

menghasilkan bahan baku yang berupa gabah kering karena luas lahan tanah yang 

dimiliki. Unit-unit Huller yang bertenaga mesin di Kecamatan Polanharjo dimana 

telah memberi pengaruh dalam hal pemasaran baik itu dari petani sendiri maupun 

tebasan. Huller inilah yang akan mengontrol perdaganggan gabah dan menjadi 

agen pemasaran di dusun-dusun. 
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Tabel 1.2. Jumlah Pengusaha jasa unit huller dari Tahun  2006-2010 di 

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

No Desa 

Jumlah 
Pengusaha 
Unit Huller 
Tahun 2006

Jumlah 
Pengusaha 
Unit Huller 
Tahun 2007 

Jumlah 
Pengusaha 
Unit Huller 
Tahun 2008

Jumlah 
Pengusaha 
Unit Huller 
Tahun 2009 

Jumlah 
Pengusaha 
Unit Huller 
Tahun 2010

1 Glagahwangi 3 4 4 4 4 
2 Kapungan 1 2 2 2 2 
3 Kahuman 1 4 4 4 4 
4 Ngaran 1 1 1 0 1 
5 Borongan 2 3 3 3 3 
6 Nganjat 2 2 2 2 2 
7 Jimus 1 0 0 1 0 
8 Ponggok 1 0 0 1 0 
9 Turus 0 1 1 1 1 
10 Polan 2 2 2 2 2 
11 Keprabon 1 1 1 1 1 
12 Kranggan 0 1 1 1 1 
13 Sidowayah 2 3 3 3 3 
14 Sidoharjo 1 1 1 1 1 
15 Janti 2 4 4 4 4 
16 Wangen 0 0 1 1 1 
17 Kebonharjo 0 0 0 0 0 
18 Karanglo 3 3 3 3 3 

 Jumlah 23 34 35 34 33 
Sumber :  Dinas Pertanian Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 2011 

Tabel di atas dapat kita lihat bahwa tiap desa di Kecamatan Polanharjo 

mempunyai  perbedaan mengenai persebaran unit Huller. Setiap tahun mengalami  

perubahan baik itu peningkatan maupun penurunan unit Huller, bisa kita lihat dari 

tabel dimulai dari tahun 2006-2007, ini menunjukan bahwa ada persoalan 

mengapa persebaran unit Huller ini mengalami perbedaan ditiap desa. 

Selain  untuk  jasa  menggiling padi, industri ini juga digunakan untuk  

memproses mulai  dari padi menjadi beras yang siap untuk dikonsumsi. Dalam 

industri ini, dikatakan bahwa industri penggilingan padi dikembangkan oleh 

sebagian masyarakat, disebabkan karena industri ini  membutuhkan modal awal 

yang cukup besar jadi tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk mendirikan 

sebuah industri ini, tentu saja dalam hal ini faktor modal  yang paling  dominan, 

hanya masyarakat yang mempunyai modal yang cukup yang berani membuka 
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usaha ini, karena usaha ini sudah menggunakan teknologi mesin dan tidak lagi 

secara manual, tentu saja modal yang diperlukan  tidak sedikit. 

         Kecamatan Polanharjo  memiliki luas 2.384,83 ha yang terbagi atas  18 desa 

atau kelurahan dan memiliki luas lahan pertanian 1.823,849 ha. Karena lahan 

pertanian  yang cukup luas, maka usaha jasa penggilingan padi  yang tersebar di 

beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Polanharjo mulai bermunculan. 

Karena daerah Polanharjo didominasi oleh lahan pertanian yang sebagian besar 

ditanami padi, maka bila masa panen telah tiba usaha jasa penggilingan padi 

banyak didatangi pelanggan yang datang untuk menggilingkan padi  mereka, tidak 

hanya dari  pelanggan saja  melainkan juga dari si pemilik industri itu sendiri, 

karena dalam  indutri ini bukan hanya menawarkan jasa saja, melainkan  mereka  

juga membeli  padi dari petani setempat, dan bahkan ada kemungkinan membeli 

padi sampai keluar daerah, untuk kemudian mereka proses dan mereka akan jual 

kembali kepasaran berupa beras yang siap untuk dikonsumsi. Kecamatan 

Polanharjo  terdapat beberapa industri penggilingan padi  yang tersebar  di 

kelurahan  maupun desa yang ada di Kecamatan Polanharjo, ada perbedaan antara 

usaha penggilingan padi  ditiap-tiap kelurahan baik itu dalam besar kecilnya 

modal yang dipakai,penyerapan tenaga kerja dan pendapatan yang merupakan 

aspek mempengaruhi keberlangsungan usaha jasa penggilingan padi di daerah 

penelitian. Kemudian muncul faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

keberlangsungan jasa penggilingan padi di daerah penelitian. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui pola distribusi usaha 

jasa penggilingan padi dan faktor-faktor apa  saja yang mempengaruhi 

keberlangsungan usaha jasa penggilingan padi. Berdasarkan latar belakang di atas 

penulis  tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Distribusi  dan 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Jasa Penggilingan Padi 

di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”. 
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1.2. Perumusan masalah: 

Keberadaan unit-unit huller yang tidak merata untuk tiap-tiap desa  maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola distribusi jasa penggilingan padi di Kecamatan 

Polanharjo ? 

2. Bagaimana jangkauan pelayanan jasa penggilingan padi? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang  mempengaruhi keberlangsungan   jasa 

penggilingan  padi di Kecamatan Polanharjo? 

1.3. Tujuan penelitian : 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui: 

1. Mengetahui bagaimana pola distribusi jasa penggilingan padi di      

Kecamatan Polanharjo. 

2. Mengetahui jangkauan pelayanan yang dilakukan oleh pengusaha jasa 

penggilingan padi. 

3. Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi keberlangsungan jasa    

penggilingan  padi di Kecamatan Polanharjo?  

1.4. Kegunaan Penelitian : 

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Hasil penelitian yang diperoleh  dapat  memberikan sumbangan 

pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan untuk usaha industri  jasa 

penggilingan padi didaerah penelitian.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bacaan dan untuk perbandingan 

penelitian lebih lanjut. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian sebelumnya 

1.5.1 Tinjauan Pustaka : 

Geografi industri adalah bagian dari geografi ekonomi yang berkaitan 

dengan manufaktur dan aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu  manusia di muka  

dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, dan melalui kegiatan baik di 

bidang pertanian maupun non pertanian  adalah mencerminkan manusia  dalam 
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usaha memenuhi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu 

kegiatan nonpertanian yang produktif adalah  industri (Bintarto, 1993 ). 

Agust Losch (dalam Marsudi Djoyodipuro, 1992), teori lokasi bertujuan 

menemukan lokasi industri, sehingga dikemukakan keseimbangan spasial antar 

lokasi.Dalam teorinya dalam  mengemukakan keseimbangan spasial bukan  hanya 

menjelaskan  kenyataan, tetapi lebih dari itu mempunyai titik teoritik.Ia 

berpendapat bahwa dalam  lokasi indutri yang  tampak tidak teratur dapat 

dikemukakan pola keteraturannya. Losch juga berasumsi bahwa suatu  daerah 

yang homogen dengan distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang 

merata serta selera konsumen yang tinggi. 

Selain teori  lokasi dari Losch, ada  beberapa teori lokasi industri yang  lain 

sepeti yang dikemukakan oleh Weber Holtelling dan Pred (dalam Suhandini,1999) 

mengemukakan  sebagai berikut: Weber dalam  teorinya yang terkenal dengan 

Least Cost Location mengemukakan bahwa loasi industri dipilahkan di tempat-

tempat yang biaya paling minimal. Hotelling dalam teorinya analisis wilayah 

pasar mengemukakan pemilihan lokasi industri dipengaruhi oleh elastisitas 

permintaan yang akan beakibat  mendorong penyebaran industri. Pred  dalam 

teorinya berpendapat dengan pedekatan  perilaku yang dapat digunakan untuk 

menganalisa pengambilan keputusan tentang berbagai lokasi. Pada  prinsipnya 

dilihat dari berbagai teori yang telah dikemukakan berbagai ahli tentang teori 

lokasi industri  bisa ditarik kesimpulan bahwa lokasi industri ditentukan 

berdasarkan perilaku pengambilan keputusan. 

Selain itu perlu memahami mengenai berbagai teori lokasi industri tentu 

saja perlu melihat kenyataan yang terjadi yang perlu juga mendapatkan perhatian. 

Masalah-masalah utama yangharus dihadapi oleh negara-negara yang berkembang 

saat ini adalah pesatnya pertambahan jumlah penduduk. Fenomena tersebut diikuti 

pula oleh masalah penggangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. 

Pertanian yang semula sektor domain  dalam perekonomian. Negara maupun 

masyarakat cenderung mulai berkurang peranannyadalam penyediaan lapangan 

kerja. Tekanan penduduk terhadap lahan pertanian, menyempitnya pemilik lahan, 

intensifikasi dan penggunaan alat-alat pertanian modern mengakibatkan 
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marginalisasi pada sektor pertanian. Untuk mengatasi surplus tenaga kerja yang 

terjadi, pembangunan Indonesia tidak lagi dapat  mengandalkan pada sektor 

pertanian saja tetapi perlu di cari alternatif lain atau kegiatan-kegiatan ekonomi 

lain di luar  sektor  pertanian (Raharjo,1986).  

Selain itu, dalam usaha pembinaan dan pengembangan industri perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang menjamin kelangsungan aktivitas dibidang  

industri. Faktor-faktor tersebut meliputi:  ketersediaan bahan baku, bahan bakar, 

tenaga kerja, modal, dan sarana transportasi  yang baik dan lancar (Bintarto 1977). 

Untuk memahami mengenai industri yang ada di negara kita berikut 

macam-macam industri berdasarkan produktifitas perorangan antara lain : 

1. Industri primer 

2. Industri sekunder 

3. Industri tersier 

Dalam penelitian ini termasuk dalam industri tersier, penelitian ini 

mengamati mengenai industri jasa penggilingan padi yang produk atau barang 

berupa jasa, karena arti dari industri tersier itu sendiri yaitu industri yang produk 

atau barangnya berupa  jasa. Maka dalam penelitian ini termasuk dalam industri 

tersier. 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Heru Kristanto dalam skripsinya dengan judul “Analisa karakteristik tenaga 

kerja  Dan Faktor- faktor yang mempengaruhi Keberlangsungan Industri Genting 

Girimarto Kabupaten Wonogiri”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik tenaga kerja, mengetahui jangkauan pemasaran, mengetahui faktor- 

faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberlangsungan industri genting. 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian survei, data yang digunakan  

adalah data primer dan sekunder, yaitu : 

a. Wawancara, digunakan untuk memperoleh data primer 

b. Pencatatan survei instansional, digunakan untuk memperoleh data 

sekunder. 

Analisis data menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang. 

Hasil penelitiannya : 



9 

 
 

• Jangkauan pemasaran industri genting sebagian besar di pasarkan di luar 

Kecamatan di dalam Kabupaten. 

• Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan industri genting disebabkan 

oleh faktor pemasaran. 

Agung Sedayu dalam skripsinya yang berjudul “Pola distribusi dan 

perkembangan usaha jasa penggilingan padi di kecamatan Sawit  Kabupaten 

Boyolali Tahun 2005-2010”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui  

perkembangan usaha jasa penggilingan padi dan pola persebarannya di 

Kecamatan Sawit, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian survei, 

untuk menyatakan korelasinya menggunakan uji product moment, Dari hasil 

penelitian Agung Sedayu menunjukkan bahwa modal merupakan faktor yang 

paling berpengaruh terhadap perkembangan usaha jasa penggilingan padi di 

Kecamatan Sawit, dan mempunyai  pola distribusi mengelompok. 
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 Tabel 1.3. Perbandingan Penelitian Sebelumnya Penelitian   
No Nama  Agung Sedayu 2006 Heru Kristanto 2008 Joko Mariyadi 2012 

1 Judul 

Penelitian 

Pola Distribusi Dan 

Perkembangan Usaha 

Penggilingan padi (Huller) 

Di Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali 

Analisa karakteristik tenaga 

kerja  Dan Faktor- faktor yang 

mempengaruhi 

Keberlangsungan Industri 

Genting Girimarto Kabupaten 

Wonogiri 

Pola Distribusi Dan Faktor- 

faktor yang mempengaruhi 

Keberlangsungan Usaha 

jasa Penggilingan Padi 

(Huller) di Kecamatan 

Polanharjo   Kabupaten 

Klaten 

2 Tujuan 1. Untuk mengetahui Pola 

Distrubusi Jasa 

Penggilingan padi 

(Huller)Di Kecamatan 

Sawit. 

2. Mengetahui Perkembangan 

Usaha Jasa Penggilingan  

Padi Di Kecamatan Sawit 

Mengetahui karakteristik 

tenaga kerja, mengetahui 

jangkauan pemasaran 

,mengetahui faktor- faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi 

keberlangsungan industri 

genting. 

Untuk mengetahui pola 

distribusi Jasa Usaha 

Penggilingan Padi Di 

Kecamatan Polanharjo. 

Untuk mengetahui faktor-

faktor apa yang 

mempengaruhi 

keberlangsungan industri 

jasa usaha penggilingan  

padi . 

3 Metode 

Penelitian 

Survei  Survei Sensus 

4 Hasil  1. Pola Distribusi  Pengusaha  

unit Huller Di  Kecamatan 

Sawit adalah memiliki pola 

mengelompok 

2. Faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan usaha 

penggilingan padi adalah 

modal 

1Jangkauan pemasaran  

industri genting sebagian besar 

di pasarkan di luar Kecamatan 

masih di dalam  Kabupaten, 

2.Faktor yang  mempengaruhi 

Keberlangsungan  industri 

genting disebabkan oleh faktor 

pemasaran. 

1.pola Distribusi Pengusaha 

Unit Huler Di Kecamatan 

Polanharjoadalah  Memiliki 

pola Mengelompok 

2.Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keberlangsungan Jasa 

Huller Adalah Faktor 

Modal,pendapatan dan 

tenaga kerja. 
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1.6.    Kerangka Pemikiran. 

 Usaha jasa penggilingan padi di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten  

merupakan salah satu industri kecil, hanya saja untuk jumlah produksi yang 

dihasilkan berbeda-beda untuk tiap-tiap usaha jasa penggilingan padi. Untuk 

mengembangkan usaha jasa penggilingan padi  banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor,  seperti  modal, tenaga kerja,  dan jangkauan pelayanan.  

 Beberapa hal yang dibicarakan dari sektor industri adalah mengenai modal, 

bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran. Dari faktor tersebut akan mendorong 

keberadaan suatu industri baik itu di pedesaan maupun di perkotaan, untuk daerah 

pedesaan biasanya berlangsung industri kecil dan industri rumah tangga, 

sedangkan industri penggilingan padi di Kecamatan Polanharjo termasuk industri 

kecil. Jasa usaha penggilingan padi yang berada di Kecamatan Polanharjo  

dipengaruhi oleh pola penyebarannya, pola penyebarannya antara lain adalah 

mengelompok, seragam, dan random. Dalam pola penyebarannya mempengaruhi 

pendistribusian hasil panen dari para petani yang berupa gabah kering untuk 

menggilingakan padinya ke industri penggilingan padi atau huller 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha jasa penggilingan 

padi adalah modal,tenaga kerja dan pandapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

letak huler di dalam penelitian ini adalah bagaimana industri itu bisa terus 

berupaya agar usaha yang didirikan akan terus berjalan, memperluas usahanya 

dan,  memperluas jangkauan pelayanan. Dalam penelitian ini sudah menggunakan 

teknologi mesin sehingga diharapkan mendapatkan hasil akhir berupa beras 

menjadi lebih efisien. 
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Gambar 1.1.Diagram Alir Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis,  2012 
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1.7.    Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, 

yang kebenarannya masih diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban 

terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan 

paling tinggi tingkat kebenarannya (Mantra, 1987). Dalam penelitian ini, maka 

hipotesis yang penulis ajukan adalah:  

1. Pola distribusi jasa penggilingan padi ( huller) di Kecamatan Polanharjo 

mempunyai  pola mengelompok. 

2. Jangkauan pelayanan  jasa penggiingan padi (huller)sebagian besar 

didominasi masyarakat di Kecamatan Polanharjo 

3. Faktor  yang mempengaruhi keberlangsungan jasa penggilingan padi 

adalah modal. 

1.8  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus, yaitu  

dengan mendata semua sumber informasi menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data pokok. Informasi dikumpulkan dari semua pemilik usaha jasa 

penggilingan padi. Adapun jumlah semua pemilik jasa penggilingan padi 

(populasi) sebanyak 33 orang.(Masri Singarimbun & Soffian Effendi 1995) 

Adapun langkah-langkah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengambilan Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah  pemilik usaha jasa penggilingan 

padi. Jumlah keseluruhan responden (populasi) dalam penelitian ini ada 33 orang. 

Pengambilan responden dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

sensus yaitu pengambilan semua sumber data. Dengan metode sensus ini 

pengambilan sampel ditentukan berdasarkan  jumlah pengusaha yang ada di 

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang berjumlah 33 orang. 

 

2. Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulakan meliputi: 

1. Data Primer 

2. Data Sekunder 
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Data primer diperoleh melalui responden melalui wawancara 

langsungdengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun 

sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer bersifat kualitatif dan kuantitatif, 

jawaban bersifat terbuka dan tertutup. 

1. Data primer : 

Karakteristik sosial ekonomi pengusaha industri huller yang meliputi : 

umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, lama usaha, kepemilikan alat 

transnportasi, kepemilikan usaha penggilingan padi, modal, dan berapa biaya yang 

harus dikeluarkan para konsumen untuk mengunakan jasa penggilingan padi. 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder diperoleh dari arsip yang terdapat pada instansi yang 

hubungannya dengan obyek penelitian. Data Sekundernya meliputi: 

a) Peta lokasi daerah penelitian  Kecamatan Polanharjo,  

Skala 1:50 000 

b) Kondisi fisik daerah penelitian  anatara lain: letak, luas, batas, data 

curah hujan, dan penggunaan lahan. 

Data monografi dan data Kecamatan dalam angka daerah penelitian yang 

meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan 

jenis kelamin, mata pencaharian dan pendidikan. 

3. Analisis Data 

Analisa pola distribusi jasa penggilingan padi yang penulis lakukan adalah 

dengan menggunakan tabel silang  dantabel frekuensi. 

a) Analisis tabel  silang dan tabel frekuensi 

Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan diambil kesimpulan atas 

dasar analisa dengan menggunakan tabel frekuensi maupun silang. Tabel 

frekuensi bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari populasi penelitian 

yang meliputi umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, lama usah. 

Sedangkan tabel silang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

variabel pengaruh (keberlangsungan usaha) dengan variabel terpengaruh (modal, 

pendapatandan tenaga kerja). 

 



15 

 
 

b) Analisis Tetangga Terdekat 

Analisis pola persebaran industri diukur dengan mengunakan analisis 

tetangga terdekat (nearest neighbour analysis) yaitu dengan menghitung besarnya 

parameter tetangga terdekat atau (T). analisis ini dilakukan dengan mengukur 

jarak antar industri satu dengan industri yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan 

skala meso yaitu tingkat kelurahan. Lokasi industri  diwujudkan dalam blok-blok 

Industri. Blok-blok industri ini dibuat sebagai titik sehingga dapat diukur 

jaraknya. Langkah-langkah dalam analisis tetangga terdekat adalah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan batas wilayah yang diteliti, dalam hal ini batas yang 

digunakan adalah batas kelurahan untuk mempermudahkan dalam 

menentukan blok industrinya. 

b. Menentukan blok-blok permukiman dan mengubahnya menjadi titik. 

c. Mengukur jarak antar titik dengan memperhatikan jarak tetangga 

terdekat dan mencatat hasilnya. 

d. Menghitung besarnya parameter tetangga terdekat (skala T) dengan 

rumus : 

Keterangan :  

T : Indeks penyebaran tetangga terdekat. 

Ju: Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan tetangga terdekat. 

Jh: Angka yang diperoleh dari jumlah titik dibagi luas wilayah 

 
√

  

P: Kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi, yaitu jumlah titik (N) dibagi 

dengan luas wilayah dalam kilometer persegi (A). 

Apabila nilai  T : < 0,7 maka distribusipola jasa huller berpola mengelompok. 

0,7 ≤ T ≤ 1,4 maka distribusi jasa huller berpola acak 

T ≥ 1,4 maka distribusi jasa huller berpola seragam. 
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Dapat ditunjukkan dalam continuum sebagai berikut : 

 

 

    

 

 

  

Gambar 1.2. Continuum nilai nearest neighbour statistic T (Bintarto 1991). 

Langkah-langkah diatas adalah cara manual. Untuk mempermudah dalam 

menentukan skala T maka dalam penelitian ini, analisis tetangga terdekat 

menggunakan cara komputer yaitu otomasi kartografi dengan software ArcView 

GIS. Langkah-langkah dalam otomasi kartografi adalah dengan membuat 

scriptdalam program ArcView, dimana dengan script besarnya skala T dapat di 

cari. Adapun langkah-langkah otomasi kartografi pembuatan script dalam analisis 

menentukan skala T (nearest neighbour) sebagai berikut : 

1. Menjalankan program ArcView Gis 3.3 

2. Membuat dokumen Script baru dengan memilih Script-New 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pada jendela Script1 kemudian memilih menu Help dan selanjutnya 

memilih Help Topic 

 

 

 

2,15 1,4 1,0 0,7 0 

Mengelompok Acak Seragam 
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4. Dalam Help Topic memilih menu Content kemudian memilih 

Samplescript and extensions. Kemudian berturut-turut pilih Sample 

script – Views – Analysis – Perform Spatial Nearest Neighbour Analysis, 

kemudian klik Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pada Jendela Display  klik Source Code untuk memperoleh script yang 

akan digunakan 
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6. Selanjutnya copy script yang ada pada jendela baru yang muncul melalui 

menu Option 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dari hasil copy script pada langkah sebelumnya ditempelkan pada 

jendela Script1 dengan klik Paste yang terdapat dalam menu Edit 

sehingga akan diperoleh script yang dibutuhkan 

 

 

 

 

 

 

 

8. Klik tombol Compile kemudian tutup jendela Script1. 

9. Klik Customize pada menu Project akan muncul jendela Customize 

kemudih pilih View untuk Type dan Tools untuk Category 
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10. Selanjutnya klik tombol Tool untuk membuat tombol baru, kemudian 

klik dua kali pada menu Apply yang masih kosong sehingga muncul 

jendela baru dan pilih Script1 yang telah dibuat sebelumnya 

 

 

 

 

 

11. Pada menu Icon klik dua kali untuk menempatkan icon yang akan 

digunakan pada tombol yang dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tutup jendela Customize dan buka dokumen View maka tombol yang 

baru dibuat akan ditambahkan pada menu yang ada di jendela tersebut 

dan siap untuk digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan nilai tetangga 

terdekat dengan menggunakan salah satu fasilitas yang dimiliki ArcView 

selanjutnya digunakan untuk membuat peta pola distribusi industri huller di 

daerah penelitian. 
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1.9. Batasan Operasional 

Bahan baku  adalah  bahan yang digunakan  sebagai bahan utama dalam produk 

untuk menghasilkan barang jadi maupun barang setengah jadi  (Bale,1981) 

dalam penelitian ini bahan baku yang digunakan adalah gabah kering. 

Industri adalah semua usaha yang merupakan suatu unit produksi yang membuat 

barang atau bahan untuk masyarakat disuatu tempat tertentu (Daldjoeni 

,1997) 

Industri Jasa Penggilingan Padi (Huler ) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah industry yang memproduksi beras  yang dikerjakan dengan bantuan 

mesin modern denagn bahan baku yang berupa gabah kering.  

Karakteristik pengusaha yang dimaksud dalam peneitian ini adalah menunjukkan 

ciri-ciri pengusaha yang didasarkan pada umur, jenis kelamin ,status 

perkawinan,jumlah tanggungan keluarga, pendidikan,dan tempat tinggal 

(Styawan S.A.1999). 

jangkauan Pelayanan  jasa adalah seberapa luas daerah  atau jangkauan 

pelayanan yang dilakukan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik 

mungkin kepada pengunjung ( Tri Sriyani, 2000). 

Pendapatan  adalah hasil yang berupa uang / material yang dapat dicapai dalam 

penggunaan  kekayaan atau dari jasa-jasa manusia (Tri Sriyani, 2000) 

Pola distribusi usaha industri adalah bentuk susunan distribusi antar daerah dalam 

lokasi daerah dalam ruang.(Muehreke,Philip, 1978). Dalam penelitian ini 

yang dimaksud adalah industri usaha penggilingan padi (Huller).   

Keberlangsungan  adalah  tetap berjalanya suatu proses dalam dalam hal ini 

adalah proses industri penggilingan  padi yang disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain  modal,bahan baku, pemasaran dan produksi. 

 

 

 

 




