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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Geografi merupakan ilmu yang lebih terfokus pada interaksi antara manusia 

dan lingkungan di mana ia hidup (Hobbs, 2009). Dari definisi yang telah 

dikemukakan, maka dapat kita ketahui bahwa geografi lebih menekankan pada 

interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup di permukaan bumi di 

mana tiap area atau wilayah yang ada di permukaan bumi ini tentu memiliki 

karakteristik yang membedakan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. 

Interaksi manusia dengan alam sebagaimana diketahui, manusia 

memanfaatkan kondisi alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil 

alam yang diperoleh ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ada pula yang 

perlu pemrosesan terlebih dahulu untuk dapat dimanfaatkan. Aktivitas manusia 

dalam mengolah sumber daya alam ini biasa dikenal dengan istilah industri, di mana 

industri adalah suatu kegiatan manusia mengolah bahan mentah dari alam (bahan 

baku) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Witherick, 2001). Pengolahan 

sumber daya alam ini dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan lebih 

dari sumber daya alam yang didapat dari alam. 

Dalam industri terdapat industri manufaktur, di mana industri manufaktur 

lebih menekankan pada suatu kegiatan ekonomi manusia yang berskala besar dan 

menggunakan mesin atau teknologi. Manufaktur adalah suatu proses produksi 

dikerjakan secara otomatis dan mesin yang dikendalikan oleh komputer namun 

tetap diawasi oleh manusia secara manual (Groover, 2007). 

Industri manufaktur di banyak negara saat ini menjadi sebuah senjata utama 

dalam pengembangan perekonomiannya. Amerika Serikat merupakan salah satu 

negara tersebut. Industri manufaktur Amerika Serikat yang memberikan 

pemasukan cukup besar berasal dari beberapa sektor yang dapat dilihat pada 

gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Grafik GDP sektor Manufaktur Amerika Serikat.  

(Sumber : The Manufacturing Institute, 2009). 

 

Industri manufaktur yang ada di Amerika Serikat, berdiri tidak di sembarang 

tempat. Dalam proses membangun suatu industri biasanya banyak faktor yang 

diperhitungkan sebelum membangun suatu pabrik untuk proses manufaktur. Faktor 

yang diperhitungkan seperti lahan, modal, bahan baku, tenaga kerja, pasar, 

transportasi, aglomerasi, linkage, kebijakan publiknya serta pengorganisasian dari 

industri tersebut (Smith, 1981). Mayoritas industri manufaktur di Amerika Serikat 

ini terkonsentrasi pada area atau lokasi yang dikenal dengan sebutan “sabuk 

manufaktur (manufacturing belt)” dari Boston, New York, Baltimore hingga 

Milwaukee (Kuncoro, 2012).  

Ottaviano (1997) dalam Kuncoro (2012) menjelaskan bahwa aglomerasi 

ekonomi terdapat pada kelompok level yang berbeda. Mulai dari dasar, terdapat 

aglomerasi dalam skala kecil dari sektor yang sempurna, contoh terbaik dari 

industri khusus distrik adalah produksi industri karpet Amerika Serikat di Kota 

Georgian dari Dalton (Krugman, 1991) dan industri tekstil Italia di kota Prato 
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(Pyke, Becattini, dan Sengenberger (1990), Porter (1990)). Selain itu, terdapat pula 

aglomerasi skala besar yang melintasi batas negara dan negara bagian. Hal tersebut 

masuk dalam "sabuk manufaktur" Amerika Serikat (termasuk di dalamnya 

Parallelogram Green Bay-Saint Louis-Baltimore-Portland) dan "Hot Banana" 

Eropa (area antara Milan dan London, di dalamnya bagian utara Italia, selatan 

Jerman, Timur Laut Prancis, area Ruhr, The Ile de France, Belgia, Belanda, dan 

Tenggara Inggris). 

 

 

Gambar 1.2 Sabuk Konsentrasi Industri Manufaktur Amerika Serikat Tahun 

2010  

(Sumber:http://www.aei.org/publication/right-in-the-middle-the-midwests-

growth-lessons-for-america/) 



4 

 

 
 

 

Gambar 1.3 Grafik GDP dari sektor Jasa dan Manufaktur Amerika Serikat. 

   (Sumber: The Manufacturing Institute, 2009)  

 

Berita di dunia saat ini banyak yang mengatakan bahwa perekonomian 

Amerika Serikat mengalami kemerosotan dan mulai kehilangan posisi sebagai 

negara dengan perekonomian terkuat dan mulai disusul oleh Tiongkok dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Salah satu contoh Amerika Serikat 

tidak lagi menjadi raksasa terkuat ekonomi dunia adalah, sejak Presiden Barack 

Obama menjabat, utang Amerika naik menjadi 44 Triliun pada tahun 2011 

(Tempo.co, 2011). Isu hangat baru-baru ini adalah terjadinya shutdown di Amerika 

Serikat yang berdampak pada penghentian kegiatan berbagai sektor pemerintahan, 

banyak kantor pemerintahan berhenti beroperasi karena belum mampu membayar 

pegawainya (Alexander, 2013).  

Banyaknya isu mengenai kemerosotan perekonomian Amerika Serikat 

hingga terjadi shutdown membuat masyarakat mengira perekonomian Amerika 

Serikat akan hancur, namun hingga saat ini perekonomian Amerika Serikat masih 

menjadi yang terbesar di dunia. Bahkan Tiongkok dengan laju pertumbuhan 

ekonomi yang sangat baik, masih belum mampu menandingi perekonomian 
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Amerika Serikat (CEBR, 26 desember  2013). Berdasarkan analisis dari CEBR 

(Center for Economics and Bussiness Research) Tiongkok akan menandingi 

Amerika Serikat pada tahun 2028. Amerika Serikat menjadi panutan dunia sehingga 

apa yang terjadi pada negara ini tentu akan berdampak pada negara lainnya, seperti 

yang dikatakan oleh Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan II bahwa 

ada tiga hal yang menjamin keselamatan dunia yakni ekonomi Amerika Serikat, 

treasury Amerika Serikat dan mata uang Amerika Serikat (Ariyanti, 2013). 

Amerika Serikat tetap menjadi negara adidaya satu-satunya di dunia, dengan 

ekonomi terkuat, pengeluaran militer yang lebih besar daripada gabungan 14 

negara, dominasi akan budaya populer yang mengglobal (dari film hingga makanan 

cepat saji), perguruan tinggi terbaik di dunia, dan kantor pusat untuk banyak 

organisasi internasional terkemuka di dunia (termasuk PBB, Dana Moneter 

Internasional (IMF) dan Bank Dunia). Kemandiriannya yang menunjukkan 

“unipolar” (bagaikan tiang) yang dominasinya tak tertandingi (Hobbs, 2009). 

Sektor manufaktur menjadi layak untuk diteliti karena memiliki beberapa 

alasan, seperti, (1) akan menjadi sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk 

menyeimbangkan akun perdagangan tanpa sektor manufaktur yang sehat;  (2) 

manufaktur adalah kunci utama dari pertumbuhan lapangan kerja dan sumber yang 

penting dalam pekerjaan kelas menengah untuk individu-individu dalam berbagai 

tingkat kemampuan; (3) manufaktur adalah hal yang sangat penting untuk 

keamanan nasional Amerika Serikat; (4) manufaktur adalah sumber utama dari 

aktivitas inovasi penelitian dan pengembangan; dan (5) sektor manufaktur dan jasa 

adalah yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi (Ezell dan Atkinson, 

2011). Industri Manufaktur menyumbang sekitar 11% dari total GDP pada tahun 

2009 (Shidu, 2009). 

Beragam fenomena ekonomi yang telah terjadi di Amerika Serikat dan 

sempat membuat perekonomian berada dalam kondisi bahaya namun pemerintahan 

Amerika Serikat tetap dapat bertahan bahkan mulai membangun kembali 

perekonomian yang lebih kuat. IMF (International Monetary Fund) mengatakan 

perekonomian Amerika Serikat akan kembali menguat pada tahun 2014 karena 

memperlihatkan data-data ekonomi yang positif (Deil, 2013). Sebagaimana telah 
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diketahui bahwa perekonomian Amerika Serikat mendapat pemasukan terbesar dari 

sektor manufaktur. Maka penelitian pada sektor yang menyumbang pemasukan 

terbesar pada perekonomian Amerika Serikat cukup menarik untuk dilakukan. 

Untuk itu, penelitian ini diberikan  judul “Dinamika Perkembangan Industri 

Manufaktur Amerika Serikat tahun 1998 - 2012”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Amerika Serikat masih dikenal sebagai negara besar baik wilayah, ekonomi 

dan pengaruhnya dalam politik internasional. Jenis industri yang cukup beragam 

menjadikan Amerika Serikat sebagai produsen dari beragam jenis hasil industri. 

Hal yang dapat menjadikan pertanyaan adalah: 

1. bagaimana tingkat perkembangan industri manufaktur di Amerika Serikat dari 

tahun 1998-2012?, dan 

2. bagaimana pola persebaran industri manufaktur di Amerika Serikat? 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. mengetahui tingkat perkembangan industri manufaktur di Amerika Serikat, 

dan 

2. menganalisis pola persebaran industri manufaktur di Amerika Serikat. 

 

1.4 Kegunaan 

a. Memberikan informasi mengenai kondisi perkembangan industri 

manufaktur di Amerika Serikat dari tahun 1998 hingga 2012. 

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah jika ingin melakukan 

investasi terhadap industri manufaktur yang ada di Amerika Serikat. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Geografi 
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Geografi merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh  ilmuwan 

Yunani Eratosthenes pada abad ketiga sebelum masehi, yang secara  harfiah 

bermakna “deskripsi dari bumi”, tetapi kesimpulan yang terbaik adalah sebagai 

ilmu yang lebih terfokus pada interaksi antara manusia dan  lingkungan dimana ia 

hidup (Hobbs, 2009). Menurut kamus modern geografi (A Modern Dictionary of 

Geography, 2001) geografi secara umum adalah studi mengenai permukaan bumi 

sebagai rumah bagi manusia. Namun, banyak geograf yang berpendapat geografi 

merupakan ilmu yang mempelajari distribusi spasial keterkaitan antarruang, serta 

kaitannya antara interaksi manusia dan lingkungan fisiknya. 

Dalam geografi terdapat beberapa cabang yang menjadikan penelitian akan 

suatu fenomena yang terjadi di permukaan bumi menjadi lebih terperinci. Salah 

satunya adalah geografi ekonomi yang titik berat studinya adalah aspek keruangan 

struktur ekonomi manusia yang termasuk di dalamnya bidang pertanian – industri 

– komunikasi dan sebagainya (Sumaatmaja, 1981). Dalam meninjau dan 

menganalisa struktur ekonomi suatu wilayah, lingkungan geografi dijadikan dasar 

yang mempengaruhi perkembangan aktivitas ekonomi penduduk di wilayah yang 

bersangkutan. 

Untuk menganalisis fenomena geografi yang terjadi disuatu wilayah 

digunakan beberapa pendekatan. Menurut Yunus (2010) terdapat tiga jenis 

pendekatan yang utama  dalam geografi yaitu : 

a. Spatial Approach (Pendekatan Spasial) 

Pendekatan keruangan adalah suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar 

mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam 

hal ini variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis. Gejala tertentu 

dalam studi geografi adalah gejala geosfera (geospheric phenomena). Hal ini 

diperkuat oleh Goodall (1987) yang mengemukakan bahwa pendekatan keruangan 

diartikan sebagai suatu metode analisis yang menekankan pada variabel ruang.  

Dalam analisis ini terdapat 9 tema analisis yaitu sebagai berikut. 

1. Analisis pola keruangan (spatial pattern analysis); 

2. Analisis struktur keruangan (spatial structure analysis); 

3. Analisis proses keruangan (spatial process analysis); 
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4. Analisis interaksi keruangan (spatial interaction analysis); 

5. Analisis organisasi/sistem keruangan (spatial organization/spatial system 

analysis); 

6. Analisis asosiasi keruangan (spatial association analysis); 

7. Analisis komparasi keruangan (spatial comparison analysis); 

8. Analisis kecenderungan keruangan (spatial tendency trend analysis); 

9. Analisis sinergisme keruangan (spatial synergism analysis). 

 

b. Ecological Approach (Pendekatan Ekologis) 

Dalam pendekatan ini secara garis besar terdapat 4 tema analisis yang 

dikembangkan dalam pendekatan ekologis di bidang kajian geografi yaitu: 

1. tema analisis manusia dengan lingkungan (man and environment analysis); 

2. tema analisis kegiatan manusia  dengan lingkungan (human activity and 

enviropnment analysis); 

3. tema analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungan (physisco-natural 

features and environment analysis); 

4. tema analisis kenampakan fisikal budayawi (physico-articifial features and 

environment analysis). 

 

c. Regional Complex Approach (Pendekatan Kompleks Wilayah) 

Pendekatan kompleks wilayah adalah pendekatan dalam geografi yang fokus pada 

integrasi pendekatan spasial dan ekologi pada suatu wilayah. Ada dua hal yang 

perlu diperhatikan di sini yaitu: 

1. adanya predikat kata complex yang menekankan pada keberadaan kompleksitas 

elemen wilayah dalam satuan wilayah yang diteliti dan 

2. pemaknaan kata integration antara pendekatan keruangan dengan pendekatan 

ekologis. 

 

1.5.2 Geografi Ekonomi 
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 Geografi ekonomi adalah studi mengenai variasi areal di permukaan bumi 

yang dalam aktivitas manusia terkait produksi, distribusi, dan konsumsi akan 

kekayaan (Alexander, 1963). Menurut Sokol (2009), geografi ekonomi adalah sub-

disiplin yang menggunakan pendekatan geografis untuk mempelajari ekonomi. 

Dalam mencapai tujuan tersebut geografer ekonomi menurut Alexander (1963) 

menanyakan tiga pertanyaan mendasar, yakni: 

a. Di manakah lokasi aktivitas perekonomian? 

Fakta yang fundamental dari geografi adalah lokasi, jika seseorang ingin meneliti 

pertanian jagung, ia akan memulai dengan mencari lokasi pertanian jagung. Cara 

terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan melihat peta, karena peta menyediakan 

jawaban yang paling jelas dan paling cepat untuk menjawab pertanyaan di mana. 

Gagasan mengenai pola, atau distribusi dapat memudahkan pemahaman tentang 

lokasi. Pola adalah susunan unsur di atas permukaan bumi. Pola populasi dunia 

contohnya, menunjukkan beberapa populasi yang sangat padat di Tiongkok dan 

India, beberapa titik dengan kepadatan yang sangat jarang di Amerika Serikat dan 

Rusia, dan beberapa peregangan kepadatan di Afrika Utara dan Australia bagian 

dalam. 

b. Apakah karakteristik dari aktivitas perekonomian? 

Setelah geograf telah menandai tempat-tempat di mana jagung dibudidayakan, 

maka akan diteliti masalah yang lain. Apa karakeristik dari pertanian jagung yang 

membedakan dengan daerah yang tidak digunakan untuk pertanian jagung? Berapa 

hektar luas lahan yang ditempati? Apa saja jenis bangunan yang berdiri? Apa saja 

jenis hewannya? Berapa banyak jagung yang tumbuh? Apakah ada tanaman lain 

yang tumbuh? Dalam hal apa wilayah ini menjadi berbeda dengan “sabuk susu, 

gandum dan wilayah penanaman kapas”? Kemudian untuk menghubungkan 

karakteristik-karakteristik ini, geograf akhirnya memutuskan untuk menggambar 

batas dari wilayah yang diteliti. Demikian pertanyaan kedua dengan deskripsinya 

dan pertama dengan lokasinya. Seseorang dapat mengetahui lokasi setiap tempat di 

permukaan bumi tanpa perlu mengetahui banyak hal mengenai geografi dan ia 

dapat membiasakan diri dengan karakteristik yang ada dan masih tidak memahami 

variasi areal. Ia harus memahami masalah yang ada dibaliknya dan mencari tahu 
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titik temu antara lokasi dan karakteristik wilayah dengan belajar. Hanya dengan ia 

mulai pada pertanyaan analisis, yang merupakan tanda kematangan dalam ilmu 

pengetahuan. Untuk mencapai tujuan ini, geograf ekonomi menanyakan pertanyaan 

mendasar yang ketiga. 

c. Apakah fenomena lain yang terkait dalam kegiatan perekonomian? 

Ada empat cara untuk meneliti keterkaitan ini: (1) satu pendekatan yang berguna 

adalah analisis sebab dan akibat, (2) beberapa studi geografi, bagaimanapun juga, 

terkonsentrasi pada hubungan antara fenomena fisik dan budaya, (3)pendekatan 

alternatif adalah mempertimbangkan hubungan yang ada dari dalam wilayah itu dan 

yang berada diantara wilayah tersebut, dan (4) akhirnya, beberapa geograf lebih 

tertarik untuk mempelajari hubungan dalam hal korelasinya (Alexander, 1963). 

 Kata “ekonomi”, menyinggung semua hal yang terkait dengan aktivitas 

manusia dalam hal produksi, pertukaran, dan konsumsi dari nilai suatu barang.  

a. Produksi (Production)  

Produksi terbagi menjadi tiga, yaitu: 

- Primer 

Memanen komoditas dari alam (agrikultur, hasil hutan, hasil laut, dan 

pertambangan). 

- Sekunder 

Meningkatkan nilai dari komoditas dengan mengubah bentuknya (proses 

manufaktur). 

- Tersier 

Memberikan pelayanan (perbaikan, perbankan, pengajaran, hiburan, dan 

sebagainya). 

 

b. Pertukaran (Exchange) 

- Lokasi 

a. Meningkatkan nilai tambah dari komoditas dengan mengubah lokasi mereka 

(transportasi barang-barang). 

b. Memuaskan kebutuhan masyarakat dengan mengubah lokasi mereka 

(transportasi penumpang). 
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- Kepemilikan  

Meningkatkan  nilai tambah komoditas dengan mengubah kepemilikan (pedagang 

grosir dan eceran). 

 

c. Konsumsi (Consumption) 

Menggunakan komoditas dan pelayan oleh manusia untuk memuaskan keinginan 

mereka (Alexander, 1963). 

 

 Krugman (1991) dalam Klier (1998) memberikan gambaran yang lebih luas 

tentang hubungan antara geografi dan ekonomi di mana ia berpendapat diterimanya 

geografi ekonomi sebagai bidang utama dalam ekonomi. Poin utamanya adalah 

ekonomi eksternal atau peningkatan kembali untuk mengukur dampaknya pada 

perekonomian; dengan demikian mereka memberikan peran penting yang 

bersejarah dalam menentukan geografi ekonomi riil. Krugman menguraikan bahwa 

argumen pada berbagai skala. Dalam kasus lokalisasi industri tertentu, otomotif di 

Detroit, dan chip komputer di Silicon Valley, ia merujuk kembali ke Alfred 

Marshall, yang menunjukkan pada tahun 1920 bahwa bisnis mengelompok untuk 

merespon tiga faktor: mengumpulnya pasar tenaga kerja, variasi yang lebih besar 

dan biaya yang lebih rendah untuk pemasukan menengah, dan teknologi yang 

berkembang pesat.  Krugman menyajikan satu set koefisien Gini lokasional, 

berdasasrkan data tiga digit SIC, yang menunjukkan tingkat yang lumat biasa untuk 

industrinya di Amerika Serikat adalah efek mengelompok. Tidak hanya terbatas 

pada industri teknologi tinggi, tapi juga meliputi, misalnya, produksi karpet di 

sekitar Dalton, Georgia, dan jasa keuangan di New York (Klier, 1998). 

U.S Census Bureau dalam manufacturing profiles (2000) memberikan 

penjelasan yang lebih spesifik mengenai produksi yakni, volume total produk yang 

dihasilkan, termasuk: produk yang dijual; produk yang ditransfer atau ditambahkan 

ke persediaan setelah penyesuaian untuk kerusakan, susut, dan usang, ditambah 

penyesuaian lain; dan produk yang mengalami produksi lebih pada tempat yang 

sama.  
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Untuk melakukan pertukaran (exchange) terjadi pula proses distribusi yang 

dilakukan melalui beberapa saluran yaitu: 

a. Ritel bermerek. Penjualan merek perusahaan termasuk barang-barang premium, 

yang drop, dan bekas terjual kepada konsumen domestik melalui semua jenis 

pengecer. 

b. Pengecer tiket swasta. Penjual dengan identifikasi ritel dengan ataupun tanpa 

identifikasi perusahaan produsen, namun tanpa merek dari perusahaan. 

c. Lainnya (kelembagaan). Termasuk hanya distribusi domestik dan mencakup 

semua kontrak bisnis negara federal dan negara bagian, akun komersial (seperti 

hotel) yang dijual berdasarkan kontrak, dan pengiriman ke pedagang yang 

terlibat dalam penjualan kembali untuk perdagangan institusional. 

 

 Sokol (2009) menjelaskan ada tiga konsep dalam geografi ekonomi yaitu 

ruang, tempat, dan skala. Berikut adalah penjelasan dari konsep tersebut. 

1. Ruang 

 Konsep ruang mengacu pada jarak fisik dan daerah. Konsep ruang 

memungkinkan kita untuk menanyakan hal yang simpel seperti di mana suatu 

kejadian sedang terjadi. Empat elemen yang saling berkaitan dalam konsep 

keruangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. pewilayahan dan bentuk (seperti bentuk wilayah dari suatu negara) 

b. lokasi (seperti lokasi dari suatu wilayah) 

c. melewati ruang (seperti arus perdagangan antar negara) 

d. konsep keruangan yang tidak seimbang sebagai suatu kondisi yang dibutuhkan 

dari sistem kapitalis. 

2. Tempat 

 Konsep tempat bertujuan untuk mengambil kekhususan atau keunikan dari 

tempat-tempat yang membentuk ruang. Dengan ide tempat, geograf dapat 

menyelidiki kekayaan dan kekompleksitasan dari tempat-tempat dan proses 

ekonomi yangmana selalu terikat pada lingkungan, sosial, budaya, institusional dan 

konteks politik. Gagasan mengenai menjadi terikat sangat penting karena 

lingkungan, sosial, budaya, institusi dan konteks politik menyebabkan (dan,timbal 
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baliknya,disebabkan oleh) proses ekonomi. Banyak nilai kebarat-baratan misalnya, 

mungkin asing bagi banyak budaya, masyarakat dan negara-negara lainnya. Oleh 

karena itu, cara membentuk dan menjalankan perekonomian sangat berbeda di 

tempat-tempat yang berbeda (seperti di London atau di Trinidad). Walaupun 

demikian penting untuk penelitian geografi, gagasan mengenai tempat adalah 

sesuatu yang kabur karena mengambil beragam bentuk dan ukuran. 

3. Skala 

 Konsep skala membantu kita untuk mengatur tempat-tempat melalui 

tipologi skala spasial. Skala spasial umumnya yang digunakan geograf ekonomi 

termasuk: 

a. skala global 

b. skala makro-regional (contoh Asia Tenggara, Eropa atau Amerika Utara) 

c. skala nasional (seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Nigeria, Jepang) 

d. skala lokal (seperti Sillicon Valley, Manhattan atau kota London) 

e. tempat kehidupan berlangsung (tempat bekerja atau rumah). 

 Dijelaskan oleh Sokol (2009), terdapat empat perspektif teori utama dalam 

geografi ekonomi yaitu: 

1. Neo-classical location theory 

 Teori lokasi berkembang pada tahun 1950an dan tahun 1960an semata-mata 

karena ketertarikan pada pembangunan dan penjelasan pola distribusi aktivitas 

ekonomi dalam ruang. Tipe geografi ekonomi ini tegas berlabuh pada sebuah teori 

neo-klasik dan menggunakan pendekatan berbasis model untuk mempelajari lokasi 

dari aktivitas ekonomi dalam ruang. Periode ini dalam ekonomi pembangunan 

sering disebut ‘revolusi kuantitatif’, ‘ekonomi geografis’ dan ekonomi spasial. 

Bagaimanapun juga banyak geograf ekonomi menjadi tidak puas dengan 

pendekatan ini dan mulai mencari alternatif. Baru-baru ini, ketertarikan pada ilmu 

wilayah dan geografi ekonomi telah tumbuh kembali melalui pekerjaan dari 

ekonom Paul Kruggman dan ‘Geografi Ekonomi Barunya (New Economic 

Geography). 

2. Behavioural Approach 
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 Behavioural approach muncul pada akhir tahun 1960an sebagai salah satu 

reaksi terhadap ‘revolusi kuantitatif’. Pendekatan ini menjauh dari asumsi simpel 

dari neo-klasik homo economicus dan menyelidiki lebih luas faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan aktor ekonomi dari berbagai situasi. 

Masalah dari pendekatan ini adalah gagal untuk menyelidiki hubungan antara 

individu dengan masyarakat. 

3. Structuralist approach/Marxist political economy 

 Sebaliknya, pendekatan ekonomi politis Marxist, menempatkan hubungan 

sosial sebagai pusat dari analisisnya, dengan penekanan pada kelas. Sejak tahun 

1970an Marxist mulai melihat pengaruh geografi dan masih memiliki pengaruh 

yang berarti pada geografi ekonomi sekarang. Yang terpenting, Marxist 

menginspirasi geografi ekonomi untuk mengalihkan perhatian dari pola spasial dan 

isu lokasi kepada pertanyaan hubungan sosial dan struktur ekonomi dari 

perekonomian kapitalis. 

4. Post-structuralist approaches/ New economic geography/Cultural turn 

 Bagaimanapun juga, sejak pertengahan tahun 1990an sebuah tipe baru 

geografi ekonomi telah mulai muncul dari gagasan post-structuralist. Konstribusi 

yang penting dari geografi ekonomi adalah desakannya, bahwa proses ekonomi 

tidak dapat diisolasi dari konteks sosial, budaya dan politik. Faktanya, geografi 

ekonomi baru berpendapat bahwa sosial, budaya dan atau faktor institusi adalah 

sentral untuk fungsi dari perekonomian atau ekonomi.   

 Dalam studi ekonomi juga terdapat aglomerasi, aglomerasi dalam a modern 

dictionary of geography mengacu pada pengelompokkan kegiatan dan orang-orang 

pada titik nodal, seperti di kota-kota pesisir (Witherick et al, 2001).  

 Kuncoro (2012), menjelaskan bahwa aglomerasi tidak lebih dari 

sekumpulan kluster. Perkembangan konsep dan paradigma mengenai aglomerasi 

dirangkum menjadi seperti pada gambar 1.4. Pada gambar 1.4 terlihat bahwa setiap 

studi atau teori mengenai aglomerasi dapat digolongkan dalam perspektif klasik 

atau modern. Perspektif klasik percaya bahwa aglomerasi merupakan suatu bentuk 

spasial dan diasosiasikan dengan konsep “penghematan aglomerasi” (economies fo 

agglomeration) melalui konsep eksternalitas. Para pendukung perspektif ini telah 
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meletakkan dasar-dasar model mikro mengenai eksternalitas akibat skala ekonomis 

(Fujita & Ogawa, 1982; Fujita & Thisse, 1996). Belakangan jalur pemikiran ini 

ditindaklanjuti dengan berbagai studi empiris yang mencoba menganalisis dan 

mengestimasi besarnya skala ekonomis, sebagaimana terlihat dari karya Gelder 

(1994), Henderson (1988), Sveikauskas (1975). Sementara itu, para ahli ekonomi 

perkotaan mendefinisikan kota sebagai hasil dari produksi aglomerasi secara 

spasial. Ini pada gilirannya menimbulkan literatur mengenai formasi perkotaan 

(Kuncoro, 2012). 

 Perspektif modern menunjukkan beberapa kelemahan teori klasik mengenai 

aglomerasi. Pada konteks ini, tiga jalur pemikiran dapat diidentifikasi. Pertama, 

teori-teori baru mengenai eksternalitas dinamis (dynamic externalities). Kedua, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Perkembangan Konsep dan Paradigma mengenai Aglomerasi 

(Sumber: Kuncoro, 2012) 
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mazhab pertumbuhan perkotaan. Ketiga, paradigma berbasis biaya transaksi 

(Kuncoro, 2012). 

 Kuncoro (2012) menjelaskan, kluster industri pada awalnya diasosiasikan 

dengan Marshallian industrial district. Alfred Marshall (1919) sebagai ekonom 

pertama yang mengamati jenis-jenis industri tertentu yang berlokasi di beberapa 

daerah di Inggris, Jerman,dan negara-negara lain mendefinisikan suatu kluster 

industri sebagai (industrial district) sebagai kluster produksi tertentu yang 

berdekatan. Ia membedakan antara “kota manufaktur” (manufacturing town) dan 

kluster industri sebagai berikut.  

 Hampir setiap kluster industri berpusat pada satu kota besar atau lebih. Tiap 

kota besar ini telah menjadi pemimpin dalam teknik industri dan perdagangan 

sebagian besar penduduknya merupakan para pengrajin. Setelah pabrik-pabrik 

memerlukan lebih banyak ruang daripada sebelumnya, padahal nilai tanah mulai 

tinggi, maka terjadilah pergerakan menuju pinggiran (luar) kota; dan pabrik-pabrik 

baru mengalami pertumbuhan yang pesat di daerah perdesaan dan kota-kota kecil 

(Kuncoro, 2012). 

 Marshal (1919 dalam Kuncoro, 2012) menekankan pentingnya tiga jenis 

penghematan eksternal yang memunculkan kluster industri: konsklustersi pekerja 

terampil, berdekatannya para pemasok spesialis, dan tersedianya fasilitas untuk  

mendapatkan pengetahuan. Tersedianya fasilitas untuk memperoleh pengetahuan 

terbukti meningkatkan penghematan akibat informasi dan komunikasi melalui 

produksi bersama, penemuan dan perbaikan dalam mesin, proses dan organisasi 

secara umum. 

 Studi empiris membuktikan bahwa kluster-kluster industri dalam praktek di 

berbagai negara dapat digolongkan menurut: (1) struktur kelembagaan, (2) tingkat 

kepemilikan dan koordinasi, (3) kluster dewasa dan baru. Dilihat dari struktur 

kelembagaan, perbedaan jelas terlihat antara kluster industri yang terdiri hanya atas 

usaha kecil dan menengah (UKM) dan kluster industri di mana UKM diorganisasi 

di seputar perusahaan-perusahaan inti yang biasanya usaha besar bahkan 

perusahaan transnasional. 
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1.5.3 Geografi Industri 

 Dalam pemahaman barat, industri adalah pekerjaan apapun atau aktivitas 

yang dijalankan untuk keuntungan dan mempromosikan pekerjaan (Whiterick, 

2001). Dalam kacamata geografi, industri sebagai suatu sistem merupakan 

perpaduan subsistem fisis dengan subsistem manusia. Subsistem fisis yang 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri yaitu komponen-komponen 

lahan, bahan mentah atau bahan baku, sumber daya energi dan iklim. Subsistem 

manusia yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri meliputi 

komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi dan komunikasi, 

konsumen dan pasar, dan sebagainya. Perpaduan semua komponen ini yang 

mendukung maju mundurnya suatu industri. Relasi, asosiasi dan interaksi 

komponen-komponen tersebut dalam suatu ruang merupakan bidang pengkajian 

geografi (Sumaatmadja, 1981). 

 Amerika Serikat dalam mengklasifikasikan manufaktur yang ada tidak lagi 

menggunakan SIC (Standard Industrial Classification) sejak tahun 1998 melainkan 

menggunakan NAICS (North American Industry Classification System). NAICS 

adalah sistem untuk mengklasifikasikan pendirian (lokasi bisnis individual) 

berdasarkan jenis aktivitas ekonominya di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 

Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengumpulan, tabulasi, presentasi, dan 

analisis data yang berhubungan dengan perusahaan, dan  untuk meningkatkan 

keseragaman dan komparabilitas dalam presentasi dan analisis data statistik federal 

yang menggambarkan perekonomian Amerika Utara. NAICS digunakan oleh 

lembaga statistik federal yang mengumpulkan atau mempublikasikan data industri. 

Selain itu juga banyak digunakan oleh negara bagian dan lembaga setempat, 

asosiasi perdagangan, perusahaan swasta, dan organisasi lainnya. 

 Industri berlokasi di suatu tempat dikarenakan oleh satu faktor yakni faktor 

lokasi. Di mana tempat yang dipilih memiliki manfaat yang lebih dan sedikit hal 

yang merugikan (Wheeler, 1986).  Dijelaskan lebih lanjut oleh Smith (1981) yang 

menentukan pemilihan suatu lokasi didasarkan beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Tanah dan atributnya 
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 Kebutuhan akan lahan hanya untuk dimana meletakkan pabrik. Lahan yang 

ditempati oleh fisik pabrik tentu sangat penting dan mungkin membutuhkan ribuan 

hektar. Untuk beberapa jenis  pabrik mungkin membutuhkan suatu jenis tempat 

tertentu dengan atribut fisik yang khusus. Contohnya, industri tekstil pada awal-

awal revolusi industri memerlukan air yang banyak. 

b. Modal: keuangan dan perlengkapan 

 Modal finansial diperlukan sebelum lahan atau bahan lainnya yang 

diperlukan dimiliki. Memiliki modal sebenarnya tidak menjadi suatu masalah untuk 

industri besar yang modern. Selain modal finansial, juga barang yang juga menjadi 

modal adalah mesin  dan perlengkapan di pabrik untuk mempermudah proses 

pengolahan. 

c. Bahan baku dan kekuasaan 

 Semua kegiatan manufaktur membutuhkan material, sejak maksud daripada 

manufaktur itu sendiri adalah mengolah material atau bahan baku untuk diubah 

menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selain bahan baku, juga sumber daya dapat 

mempengaruhi lokasi pabrik. 

d. Tenaga Kerja dan manajemen 

 Tenaga kerja dibutuhkan untuk mengoperasikan pabrik, tetapi jumlah dan 

tipe tenaga kerja yang dibutuhkan bervariasi dari industri  satu dengan industri 

lainnya dan perusahaan ke perusahaan lainnya. Manajemen bisa dianggap  sebagai 

subkategori dari tenaga kerja, meskipun demikian pembuat kebijakan juga 

meningkatkan struktur organisasi. Pada tahap awal dari pengembangan industri 

modern, fungsi manajemen masih dipegang oleh satu orang, ia adalah yang 

mendirikan pabrik, pengambil resiko, dan juga pengambil keuntungan yang utama. 

e. Pasar dan harga 

 Pentingnya akses ke pasar sebagai sebuah faktor yang mempengaruhi lokasi 

suatu industri yang telah diketahui sejak lama. Efek permintaan pada lokasi industri, 

dan bagaimana pasar secara kebetulan menghubungkan pada faktor lainnya. Harga 

adalah hasil dari kondisi pasar.  

f. Transportasi dan tarif pengangkutan 
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 Transportasi sering dipertimbangkan sebagai faktor yang menentukan dari 

lokasi suatu pabrik. Hal ini kurang begitu tepat jika dilihat sejarahnya, tetapi 

transportasi tetap menjadi faktor utama untuk menentukan lokasi bagi beberapa 

jenis industri. Jarak yang digunakan untuk memindahkan barang-barang juga 

penting. Untuk sebagian besar komoditas, menggunakan truk adalah transportasi 

termurah untuk jarak dekat, jalur kereta api adalah yang termurah untuk jarak 

medium, saat jalur air lebih disukai untuk perjalanan jarak yang sangat jauh. 

g. Aglomerasi, Linkage, dan  External Economies 

 Konsentrasi aktivitas area industri sering menyediakan perusahaan dengan 

keuntungan kolektif yang mana tidak akan mereka nikmati pada lokasi yang 

terisolir. Hal ini mengambil bentuk dari external economies,  sebagai lawan 

ekonomi yang dibuat sendiri oleh individu organisasi. Dua tipe ekonomi eksternal 

dari aglomerasi dapat dikenali, pertama menyertakan satu industri atau sekumpulan 

aktivitas yang berkaitan, sementara perhatian lainnya keuntungan sebuah 

perusahaan pada industri manapun mungkin akan berkembang dari penempatan 

pada kompleks besar industri perkotaaan. Aglomerasi, tidak semuanya 

menggambarkan cakupan keuntungan. Di banyak kasus keuntungan dari sebuah 

lokasi di kota khusus industri mungkin dapat terkurung dari ketersediaan setempat 

dari sedikit barang-barang dan  pelayanan yang dibutuhkan. Industri manufaktur 

alas kaki mungkin mendapatkan kotak kardus dan alat tertentu di daerah setempat, 

tetapi pemasukan terbesar dapat berasal dari luar. Pabrik pakaian mungkin dapat 

membeli label, pita, dan mengemasnya di kota yang sama, namun kain bisa saja 

datang dari manufaktur tekstil di tempat lainnya. Bagaimanapun komplek atau 

mudahnya, interindustry linkage dapat memiliki kepentingan pada pilihan lokasi 

dan pertumbuhan tertenu pada pusat manufaktur.  

h. Kebijakan Publik, Perencanaan, dan Negara Bagian 

 Institusi publik sebagai manifestasi lokal, regional, ataupun nasional dari 

negara, membentuk bagian penting dari penggerak lingkungan industri. Insitusi ini 

mempengaruhi lokasi pabrik dalam beberapa cara. Di bawah kapitalis, 

ketidakleluasaan pada kebebasan pemilihan tempat dapat menjatuhkan dalam usaha 
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mencapai ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan strategis yang dikuasai oleh 

pemegang kepentingan umum. 

i. Organisasi, Perilaku, dan Kesempatan 

Sifat dasar dari organisasi industri itu sendiri dapat membuat seberapa 

pentingnya dalam bagaimana memutuskan lokasi. Hasil dari kesengajaan apapun 

itu atau perhitungan yang diambil dapat sangat berbeda, tergantung pada apakah 

unit organisasi adalah perusahaan pribadi, sebuah multi pabrik korporasi, 

konglomerat transnasional, atau perwakilan. 

 

1.5.4 Geografi Manufaktur 

 Dalam industri terdapat satu sektor yang juga sama dalam hal mengolah 

bahan baku menjadi bahan jadi yaitu industri manufaktur. Istilah manufaktur sendiri 

mencakup kegiatan-kegiatan dimana manusia mengubah bentuk atau sifat bahan 

baku, mengubahnya menjadi bahan yang lebih berguna. Kegiatan ini dilakukan di 

pabrik-pabrik, yang bahan bakunya dibawa dari berbagai daerah dan kemudian 

akan dipasarkan keberbagai wilayah (Miller, 1962). Manufaktur berasal dari bahasa 

latin yakni manus (tangan) dan factus(membuat), maksudnya dibuat oleh tangan. 

Manufaktur dalam konteks modern dapat didefinisikan dalam dua konteks yaitu 

teknologi dan ekonomi. Dalam konteks teknologi, manufaktur adalah penerapan 

proses fisik dan kimia untuk mengubah geometri, sifat dan atau tampilan dari bahan 

awal yang diberikan untuk membuat  bagian-bagian atau produk, manufaktur juga 

mencakup perakitan beberapa bagian untuk membuat produk. Proses untuk 

mencapai manufaktur melibatkan kombinasi dari mesin, peralatan, listrik, dan 

tenaga kerja manual. Dalam konteks ekonomi, manufaktur adalah transformasi 

material-material menjadi barang-barang yang bernilai lebih tinggi dengan satu atau 

lebih proses dan atau operasi perakitan, seperti pada gambar 1.5. 
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Gambar 1.5 Dua konsep dalam menjelaskan proses manufaktur : (a) proses 

teknis dan (b) proses ekonomi. (Sumber: Groover,2007) 

 

Kata manufaktur termasuk aktivitas di mana manusia mengubah bentuk atau 

sumber daya alam, mengubahnya menjadi barang yang lebih berguna. Proses 

mengubah ini dilakukan di pabrik, di aman bahan mentah dibawa dari berbagai 

wilayah dan untuk kemudian dipasarkan ke berbagai wilayah. Dalam manufaktur, 

geografi memiliki pandangan tersendiri. Geografi tertarik terutama pada tiga aspek 

dari manufaktur: pola distribusinya, hubungannya dengan elemen lain di lokasi 

dalam wilayah yang sama, dan hubungannya dengan wilayah lain (Miller, 1962). 

Miller (1962) mengemukakan bahwa hubungan antara kedua wilayah dan 

lokasi yang berada dalam wilayah yang sama dapat diamati dengan istilah asosiasi 

aktivitas manufaktur dengan beberapa elemen lainnya. Beberapa dari dari elemen 

kultural dihasilkan dari aktivitas manusia –contohnya, pasar, suplai tenaga kerja, 

transportasi, subsidi, dan regulasi. Elemen lainnya yakni fisik dan tidak terkait 

dengan aktivitas manusia. Elemen ini termasuk bahan mentah,  sumber daya, 

bentuk permukaan, dan iklim. Pabrik dengan karakteristik wilayah industri dapat 
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saling berhubungan: suplai  barang-barang yang hampir selesai  ke pabrik lainnya; 

dapat ke cabang pabrik lainnya; dan masih banyak pelayanan yang mungkin masih 

berhubungan, seperti sumber daya listrik, yang menyuplai energi listrik ke pabrik 

lainnya.  

Geograf mempelajari manufaktur untuk menghasilkan sesuatu yang berisi 

beberapa fakta dan karakteristik dari suatu masalah.  Studi ini  mendeskripsikan 

manufaktur berdasar polanya, jumlahnya, tipe produksinya, pabrik, dan rumah 

pekerja. Hal ini merupakan karakteristik yang mendasar dalam membedakan 

wilayah manufaktur. Fakta juga dibutuhkan untuk mengetahui mengenai hubungan 

yang berkaitan antara manufaktur dengan elemen lain dalam lokasi yang sama 

(Miller, 1962).  

 Wheeler (1981) mengatakan salah satu hal yang paling penting dalam 

kegiatan perekonomian adalah proses manufaktur, dimana nilai tambah ekonomi 

ditambahkan pada material, tenaga kerja dan yang lainnya. Material-material 

dibawa bersama pada pabrik manufaktur, dimana mereka berubah dengan cara 

tertentu normalnya dengan penerapan energi dan tenaga kerja dan kemudian hasil 

akhir berupa produk atau produk yang dikirimkan ke pasar. Miller (1962) 

menjelaskan, yang membuat manufaktur menjadi penting dalam kacamata geografi 

adalah  ada pada tiga aspek, pola distribusinya, hubungan dengan elemen lainnya 

di dalam wilayahnya, dan hubungannya dengan wilayah lainnya. 

 

1.5.5 Geografi Regional 

Dalam geografi regional terdapat masalah lima tema geografi  yang  mana 

digunakan sebagai alat untuk menganalisa kondisi  suatu wilayah atau  negara. Lima 

tema geografi dibuat pada tahun 1984 oleh National Council for Geographic 

Education and the Association of American Geographers untuk memfasilitasi dan 

mengatur pengajaran geografi di kelas. Lima tema tersebut adalah sebagai berikut 

ini. 

a. Lokasi 

Lokasi sendiri dapat dibagi menjadi dua yakni lokasi absolut tempat atau wilayah 

yang ditunjukkan dengan garis lintang yang berhubungan dengan koordinat garis 
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bumi. Dan pengukuran yang lebih praktis adalah lokasi relatif, yakni lokasi yang 

ditunjukkan mengacu pada wilayah lain yang ada di sekitarnya (Blij and Muller, 

2009). 

b. Tempat 

Karakteristik yang menentukan tempat dan menjelaskan apa yang membuatnya 

berbeda dari tempat lain. Perbedaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk 

termasuk perbedaan fisik atau budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan 

Tema ini mendasarkan pada bagaimana manusia beradaptasi dan memodifikasi 

lingkungan. Manusia membentuk alam melalui interaksi dengan tanah yang mana 

memiliki efek positif dan negatif pada lingkungan. Suatu lahan kaya akan mineral 

maka manusia menambangnya. Di satu sisi manusia akan mendapatkan keuntungan 

disisi lainnya alam akan rusak. 

c. Pergerakan  

Manusia selalu bergerak. Selain manusianya banyak bentuk pergerakan dari hasil 

budaya manusia seperti ide, barang-barang, sumberdaya, dan komunikasi yang 

semuanya melakukan perjalanan jauh. 

d. Wilayah 

Wilayah adalah bentukan manusia bukanlah fakta yang ada di daratan. Manusia 

membuat dan menggambar batasan terhadap karakteristik yang sama (Hobbs, 

2009). Selain itu terdapat tiga tipe wilayah menurut Hobbs (2009) sebagai berikut. 

1. Wilayah Formal 

Wilayah formal adalah setiap penduduk yang ada memberikan sebuah karakteristik 

atau seperangkat karakteristik tertentu. Contohnya adalah unit administrasi politik 

seperti negara atau provinsi, di mana batas wilayah ditentukan dan dibuat secara 

tegas pada sebuah peta.  

2. Wilayah Fungsional 

Wilayah fungsional adalah sebuah unit spasial yang dicirikan oleh fokus sentral dari 

sebuah wilayah fungsional. Contohnya adalah pendistribusian koran-koran di 

wilayah metropolitan. 

3. Wilayah Vernacular 
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Wilayah vernacular atau wilayah perseptual adalah  wilayah  yang  ada  dalam  

pikiran  dari  sebagian besar penduduk dan mungkin memainkan peran penting 

dalam menentukan suatu budaya tetapi tidak memiliki batas yang resmi atau jelas.  

 

1.5.6 Penelitian Sebelumnya 

 Helper (2012) melakukan penelitian terhadap tren dari lokasi produksi di 

Amerika Serikat untuk menentukan lokasi manufaktur di Amerika Serikat. Dengan 

menggunakan indeks Herfindahl, yang merupakan standar ekonomi dalam 

mengukur penggolongan (diversification) dan menggunakan data primer (firm 

Moody’s Analytics based Bureau of Labor Statistics and Bureau Economic 

Analysis) dan sekunder  (Census Bureau’s County Bussiness Patterns data series). 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 

- Wilayah metropolitan, khususnya wilayah metropolitan yang besar dan pusat 

county metropolitan, terdapat pekerjaan manufaktur yang besar dan hampir 

semuanya merupakan manufaktur teknologi tinggi. 

- Wilayah metropolitan menjadi semakin khusus untuk manufaktur sejak tahun 

1980 namun jenis dan aktivitas manufaktur sangat bervariasi. 

- Manufaktur di sebagian besar wilayah metropolitan mengikuti satu atau enam 

pola umum dari pengelompokkan industri. 

- Pabrik manufaktur metropolitan relatif kecil namun sangat bervariasi 

ukurannya dalam wilayah metropolitan. 

- Pergesaran jangka panjang pekerjaan manufaktur menuju Selatan terhenti 

pada dekade pertama abad ke-21, sedang midwest memiliki keuntungan 

pekerjaan manufaktur yang paling cepat selama dua tahun terakhir.  

- Awal abad ke-21 melihat kembalinya atau kelanjutan dari pergeseran jangka 

panjang manufaktur jauh dari daerah metropolitan dan pusat county 

metropolitan. 

 

 Klier (1998) melakukan penelitian terhadap konsentrasi geografis 

manufaktur di Amerika dengan menggunakan industri otomotif sebagai buktinya 

(evidence). Dengan menggunakan metode Ellison dan Galeser, yang dengan model 
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ini menangkap dua dampak lokasi karena murni kebetulan acak maupun disebabkan 

oleh dampak situasi lokal  yang spesifik dan keunggulan alami. Hasil dari 

penelitiannya menemukan bukti kuat untuk konsentrasi spasial yang terus berlanjut 

dalam industri. Selain itu, dengan perbandingan untuk jangka waktu yang lama, 

wilayah yang yang terbaik untuk menggambarkan industri saat ini, dalam koridor 

otomotif, pabrik pemasok domestik yang dimiliki oleh orang asing berlokasi dekat 

dengan pabrik perakitan asing pula, yang menunjukkan efek konsumen dari 

pemilihan lokasi dari pabrik pemasok.   
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Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Penulis Judul Tujuan Penelitian Metode Sumber Data Hasil 

Susan Helper, 

Timothy 

Krueger, dan 

Howard Wial 

(2012) 

Locating American 

Manufacturing: 

Trends in 

Geography of 

Production 

- Menentukan lokasi manufaktur 

Amerika Serikat berdasarkan tren 

yang mempengaruhi sifat dan 

lokasi produksi Amerika 

 

Indeks 

Herfindahl 

Primer 

Sekunder 

 

- Wilayah metropolitan merupakan wilayah dengan 

pekerjaan manufaktur yang besar walaupun pabrik 

kecil namun sangat bervariasi jenisnya di setiap 

county di wilayah Metropolitan. 

Thomas H. 

Klier 

(1998) 

Geographic 

Concentration in 

U.S. 

manufacturing: 

evidence from The 

U.S. auto supplier 

industry 

Meneliti masalah konsentrasi 

geografis untuk satu industri 

manufaktur tertentu yaitu industri 

pemasok otomotif. 

Mengkarakterisasi keadaan 

aglomerasi dan mengidentifikasi 

kekuatan yang mendasari industri 

pemasok otomotif 

Ellison and 

Glaeser 

Sekunder 

(ELM Supplier 

Database) 

- Industri yang ada terkonsentrasi secara 

spasial. 

- lokasi produksi memberikan efek yang sangat 

besar di antara industri elektronik 

Wiby Sanjaya 

Mustafa 

(2014) 

Dinamika 

Perkembangan 

Industri Manufaktur 

di Amerika Serikat 

tahun1998-2012 

- Mengetahui tingkat perkembangan 

industri manufaktur di Amerika 

Serikat. 

- Menganalisis pola persebaran 

industri manufaktur di Amerika 

Serikat. 

Indeks Gini Sekunder 

- Tingkat perkembangan industri manufaktur di 

Amerika Serikat tahun 1998-2012. 

- Penyebab perkembangan industri manufaktur 

di Amerika Serikat. 

2
6
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1.5 Kerangka Penelitian 

 Amerika Serikat berada pada bagian utara dari benua Amerika. Dengan luas 

wilayah sebesar 9.826.675  km2, Amerika Serikat saat didatangi oleh bangsa Eropa 

masih memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang 

melimpah ini dimanfaatkan dengan sangat baik sehingga perekonomian mereka 

dapat mulai mandiri sebagai daerah koloni dari negara induknya, yakni Inggris. 

Setelah terpisah dari Inggris sebagai daerah koloni, maka daerah-daerah koloni 

yang berada di bawah pemerintah Inggris dulunya ini bergabung dan membentuk 

sebuah negara baru dengan nama Amerika Serikat. 

 Geliat perindustrian di Amerika mulai muncul saat James Watt mulai 

menemukan mesin uap pada tahun 1775. Penemuan-penemuan berikutnya 

dilakukan oleh para ilmuwan lainnya yang cukup penting pada sektor perindustrian 

dari mesin pengolah kapas, telegram, mesin jahit, telepon, mesin diesel, hingga 

pesawat dan perakitan mobil skala besar. Munculnya hasil temuan ini cukup 

membuat perindustrian di Amerika berkembang pesat, dan tentu saja industri 

manufakturnya menjadi berkembang pula dikarenakan sektor-sektor inilah yang 

memberikan pemasukan cukup banyak saat itu dan bahkan hingga saat ini. 

 Perekonomian Amerika Serikat saat ini lebih banyak didukung dari sektor 

manufaktur. Sektor ini didukung oleh beragam jenis industri manufaktur, dari jenis 

kimia, obat-obatan, perakitan alat-alat berat hingga teknologi. Semua bidang 

kehidupan yang digeluti oleh masyarakat, hampir ada produk dari manufaktur. Oleh 

karena itu, tidaklah mengherankan apabila pemasukan negara melalui sektor 

manufaktur cukup besar daripada sektor lainnya. Beragam dan berkembangnya 

jenis industri manufaktur yang ada, tidak akan berkembang sebagai kesatuan yang 

berdiri sendiri melainkan juga akan membawa faktor-faktor lainnya juga ikut 

meningkat. Tenaga kerja terserap lebih banyak yang artinya pengangguran 

berkurang, produksi barang-barang meningkat ekspor barang pun meningkat. 

  

 Pendapatan Amerika Serikat melalui sektor manufaktur tentu mengalami 

perubahan, kadang naik dan kadang turun. Untuk dapat melihat dinamika 
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perkembangan manufaktur yang ada, dapat diamati melalui dua aspek yakni aspek 

ekonomi serta aspek industri. Aspek ekonomi dapat kita lihat dari: 

2 gross domestic product (GDP) atau pendapatan daerah dari sektor manufaktur, 

3 foreign direct investment (FDI),  

sedang untuk aspek industri dapat dilihat dari: 

4 jumlah tenaga kerja,  

5 jumlah industri manufaktur, 

6 value added. 

Dalam hal ini rentang waktu yang diambil adalah dari tahun 1998 hingga tahun 

2012 supaya dinamika yang terjadi dapat terlihat lebih jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Kerangka Pemikiran 
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1.6 Metodologi 

1.7.1  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis dan jika dirinci maka jenisnya adalah penelitian deskriptif analisis 

dokumen. Metode ini digunakan karena keterbatasan peneliti untuk mengobservasi 

secara langsung obyek yang menjadi penelitian, yaitu di Amerika Serikat. Metode 

ini mencakup hal pengumpulan informasi melalui arsip maupun dokumen yang 

diterbitkan baik oleh pemerintah Amerika Serikat maupun berupa buku-buku 

pelengkap. 

 Travers (1978 dalam Sevilla 1993) menjelaskan metode deskriptif dirancang 

untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (yang 

sedang berlangsung), dengan tujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang 

sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari 

suatu gejala tertentu. kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif guna 

mengungkap dengan teliti atau cermat mengenai arti yang terkandung  di balik 

angka-angka (Yunus, 2010). 

  Untuk melengkapi data, informasi dikumpulkan dari dokumen-dokumen 

yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Studi pustaka akan diperoleh 

teori, prinsip, konsep dan hukum-hukum yang berlaku pada bidang obyek 

penelitian (Sumaatmadja, 1981). Pengumpulan informasi melalui pengujian arsip-

arsip maupun dokumen, maka dapat disebut pula sebagai teknik analisa dokumen 

(Sevilla, 1993). 

 

1.7.2 Analisis Data 

 Data yang didapat baik melalui studi pustaka maupun studi dokumentasi, 

untuk dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti tentulah harus diolah atau 

dianalisis.  Dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan menggunakan 

analisis pola keruangan. Analisis ini digunakan untuk melihat pola dari industri 

manufaktur apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tidak.  
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1. Tahap Persiapan 

  Pada tahapan ini hal yang dipersiapkan adalah membaca bacaan acuan, untuk 

kemudian memahami apa yang dimaksud dengan industri manufaktur dan apa saja 

jenisnya. Setelah diketahui dan dipahami jenis industri manufaktur yang ada 

langkah berikutnya adalah mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, jurnal, 

situs internet, dokumen,catatan statistik dan informasi yang terkait dengan industri 

manufaktur di Amerika Serikat. sumber utama mengenai industri manufaktur di 

Amerika Serikat disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui situs internet 

terutama oleh departemen-departemen yang berkaitan dengan kegiatan 

perekonomian seperti U.S. Census, BEA (Bureau of Economic Analysis), Bureau 

Labor Statistics, dan lain sebagainya, dalam rentang waktu penelitian yakni 1998 

hingga 2012. 

2. Tahap Pengolahan Data 

 Data yang terkumpul mengenai industri manufaktur di Amerika Serikat serta 

referensi yang ada mengenai industri manufaktur kemudian diolah untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai industri manufaktur serta dinamika 

yang terjadi dari tahun 1998 hingga 2012. Industri yang diteliti adalah manufaktur 

yang pada pengklasifikasian NAICS memiliki kode 31-33. Jenis industri 

manufaktur pada rentang kode 31-33 sangat banyak dikarenakan untuk kode 31 

sendiri memiliki beberapa turunan jenis manufaktur yang banyak. 

 Untuk memudahkan penelitian maka akan diambil manufaktur yang utama 

saja yang mewakili tiap kode yakni dari 31, 32, dan 33. Dan diambil tiga digit yang 

merupakan turunan paling utama. Untuk kode 311 merupakan kode untuk 

manufaktur sektor makanan, kode 321 merupakan kode manufaktur untuk sektor 

kayu, dan untuk kode 331 merupakan manufaktur untuk sektor metal primer. 

Data yang diolah meliputi aspek yang berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi dinamika perkembangan industri manufaktur. Data tersebut seperti 

value added, GDP (pendapatan daerah dari sekor manufaktur), jumlah tenaga kerja, 

jumlah industri manufaktur, dan foreign direct investment. Data tersebut kemudian 

diolah menjadi diagram, tabel, grafik, dan peta yang digunakan untuk mengetahui 

perkembangan industri manufaktur di Amerika Serikat tahun 1998-2012. 
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Perumusan Hasil 

 

 

 

 

3. Tahap Analisis 

Untuk menjelaskan pola maka dapat digunakan rumus dalam menghitung 

konsentrasi industri, yakni  menggunakan koefisien Gini dan Kurva Lorenz. 
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Di mana: 

Pi : persentase total GDP Negara Bagian 

Qi : persentase kumulatif total GDP Negara Bagian  

 

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data 

Industri Manufaktur di Amerika 

Serikat tahun 1998-2012 

Dinamika Perkembangan 

Industri Manufaktur di Amerika 

Serikat tahun 1998-2012 

Analisis Spasial dan 

Nonspasial 

Gambar 1.7 Kerangka Penelitian 
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G < 0,3  →  ketimpangan rendah 

0,3 ≤ G ≤ 0,5   →  ketimpangan sedang 

G > 0,5   →  ketimpangan tinggi 

Tingkat kemerataan menurut Bank Dunia (dilihat dari sebaran atau distribusi 

pendapatan pada kelompok penduduk) yang dibagi menjadi 3, yaitu:  

0-40 % → kelompok kurang beruntung 

41-80 % → kelompok menengah 

81-100 % → kelompok kaya 

 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis. Analisis mengenai industri 

manufaktur dibagi menjadi dua, yakni analisis spasial dan nonspasial. Analisis 

spasial digunakan Arc View GIS untuk analisis peta yang memuat informasi 

mengenai industri manufaktur serta peta mengenai Amerika Serikat itu sendiri. 

Untuk analisis nonspasial akan digunakan tabel, presentase grafik, dan diagram 

mengenai industri manufaktur. 

 Data yang akan dianalisis bersumber dari setiap negara bagian yang ada di 

Amerika Serikat. Negara bagian di Amerika Serikat berjumlah 50 sebagai berikut. 

 

    Tabel 1.2 Negara Bagian di Amerika Serikat 

No. Negara Bagian No. Negara Bagian No. Negara Bagian 

1 Alabama 11 Hawaii 21 New Hampshire 

2 Alaska 12 Idaho 22 New Jersey 

3 Arizona 13 Illinois 23 Rhode Island 

4 Arkansas 14 Indiana 24 South Carolina 

5 California 15 Iowa 25 South Dakota 

6 Colorado 16 Kansas 26 Tennessee 

7 Connecticut 17 Kentucky 27 Texas 

8 Delaware 18 Louisiana 28 Utah 

9 Florida 19 Maine 29 Vermont 

10 Georgia 20 Maryland 30 Virgina 
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No. Negara Bagian No. Negara Bagian No. Negara Bagian 

31 Massachusetts 39 New Mexico 47 Washington 

32 Michigan 40 New York 48 West Virgina 

33 Minnesota 41 North Carolina 49 Wisconsin 

34 Mississippi 42 North Dakota 50 Wyoming 

35 Missouri 43 Ohio 

36 Montana 44 Oklahoma 

37 Nebraska 45 Oregon 

38 Nevada 46 Pennsylvania 

  

4. Perumusan Hasil 

Data yang telah dikumpulkan setelah diolah dan dianalisis maka dapat 

dilanjutkan untuk kemudian merumuskan hasil. Dalam hal ini, mulai akan 

dijelaskan perkembangan industri manufaktur sejak tahun 1998 hingga 2012. 
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1.7 Batasan Operasional 

Dinamika adalah perubahan yang terus menerus terjadi dari waktu ke waktu, dalam 

penelitian ini waktu yang ditentukan dimulai sejak tahun 1998 hingga 2012. 

Industri terdiri atas perusahaan-perusahaan dan organisasi yang memproduksi atau 

mensuplai barang-barang dan jasa (Groover, 2007). 

FDI adalah berkaitan dengan arus keuangan, yang mengakibatkan perubahan 

posisi. Posisi investasi langsung mengukur tingkat yang luar biasa dari investasi 

pada saat tertentu. Posisi dapat dilihat sebagai jumlah kumulatif pembiayaan dalam 

bentuk ekuitas dan utang investor asing langsung telah diberikan kepada afiliasi 

mereka. Dalam hal ini adalah investasi dari negara lain yang ada di Amerika Serikat 

(Payne, 2011).  

Industri manufaktur adalah industri yang berdasarkan klasifikasi NAICS secara 

garis besar berada pada tiga sektor yang didasarkan pada tiga digit kode NAICS 

tahun 2012 yaitu manufaktur makanan (311), manufaktur kayu (321), dan 

manufaktur baja utama (331) (U.S. Census Bureau). 

Manufaktur adalah suatu proses produksi dikerjakan secara otomatis dan mesin 

yang dikendalikan oleh komputer namun tetap diawasi oleh manusia secara manual 

(Groover, 2007). 

 


