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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Fokus pembangunan ekonomi nasional selalu menggunakan tumpuan yang 

bersifat regional dalam pelaksanaan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, 

oleh karena hal tersebut, pembangunan pada tingkat kabupaten/kota menjadi 

prioritas utama pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan nasional 

(Mudrajad, 2002). Indikator perekonomian suatu daerah dapat ditunjukkan 

melalui  perkembangan jumlah PDRB. Percepatan pembangunan daerah yang 

paling efektif adalah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan. 

Pemerintah propinsi Jawa Tengah telah membagi wilayah pembangunan 

menjadi beberapa koridor, salah satu koridor utama penyangga ekonomi Jawa 

Tengah adalah kawasan “SUBOSUKAWONOSRATEN” (Surakarta, Boyolali, 

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten).  

 

Sumber : BPS Jawa Tengah 2015  

Gambar 1.  Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

SUBOSUKAWONOSRATEN tahun 2011-2015 (persen) 
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Gambar 1 menjelaskan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional 

Bruto di wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN, dalam grafik tersebut terlihat 

dari ketujuh kabupaten/kota, terdapat dua kabupaten yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (5.44 persen) 

yaitu Kabupaten Boyolali (6.08) dan Sragen (6.05). Sedangkan lima 

kabupaten/kota lainnya pertumbuhan ekonominya masih dibawah Jawa Tengah 

yaitu Kota Surakarta sebesar 5.44 persen, Kabupaten Karanganyar sebesar 5.05 

persen, Kabupaten Wonogiri sebesar 5.34 persen, Kabupaten Klaten sebesar 5,64 

persen dan Kabupaten Sukoharjo sebesar 5,69 persen. 

Tabel 1. 

 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sragen Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha (Persen) 

No Uraian 2012 2013 2014 

1 Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

20.06 20.20 17.52 

2 Pertambangan dan Penggalian 2.43 2.42 2.72 

3 Industri Pengolahan 30.92 31.19 33.45 

4 Pengadaan Listrik, Gas, Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

0.23 0.22 0.20 

5 Konstruksi 6.72 6.74 6.84 

6 Perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor 

20.54 20.14 19.68 

7 Transportasi dan pergudangan 2.40 2.41 2.55 

8 Penyediaan akomodasi dan makan 

minum 

2.85 2.74 2.83 

9 Informasi dan komunikasi 1.16 1.11 1.12 

10 Jasa keuangan dan asuransi, Real estate 

dan Jasa perusahaan 

4.02 3.98 4.01 

11 Administrasi pemerintahan, pertahanan 

dan jaminan sosial wajib 

2.52 2.44 2.37 

12 Jasa-jasa 6.15 6.42 6.70 

 Produk Domestik regional bruto 100 100 100 

Sumber : BPS Sragen 2015 
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Tabel 1 dapat menjelaskan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto 

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sragen selama kurun waktu 3 tahun terakhir 

sektor industri pengolahan masih merupakan Leading sector yang memegang 

peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Kabupaten Sragen. Hal ini 

terlihat dari sektor industri pengolahan mampu memberikan sumbangan terhadap 

PDRB Kabupaten Sragen sebesar 33.45 persen pada tahun 2014 dan mengalami 

pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai sebesar 31.19 

persen .  

Lokasi-lokasi industri kabupaten Sragen menyebar pada seluruh 

wilayahnya yang membentuk konsentrasi spasial industri. Konsentrasi spasial 

tersebut didorong oleh ketersediaan tenaga kerja yang terspesialisasi dimana 

berkumpulnya perusahaan pada suatu lokasi akan mendorong berkumpulnya 

tenaga kerja yang terspesialisasi, sehingga menguntungkan perusahaan dan tenaga 

kerja. Selain itu, berkumpulnya perusahaan atau industri yang saling terkait akan 

meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan input yang terspesialisasi 

yang lebih baik dan lebih murah. Jarak yang tereduksi dengan adanya konsentrasi 

spasial akan memperlancar arus informasi dan pengetahuan (knowledge spillover) 

pada lokasi tersebut (Mudrajad, 2002).  

Sektor industri kabupaten Sragen mengalami perkembangan dalam jumlah 

perusahaan dan tenaga kerja dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 banyaknya 

industri besar yaitu 19 perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebesar 15.444, 

sedangkan pada tahun 2015 banyaknya industri besar yaitu 19 perusahaan dan 
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berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 15.502, hal itu menunjukkan kenaikan 

sebesar 0.38 persen dari tahun lalu. 

Industri kecil di Kabupaten Sragen pada tahun 2014 adalah sebesar 18.331 

dan menyerap tenaga kerja sebanyak 49.312, sedangkan pada tahun 2015 

banyaknya industri kecil yaitu 18.697 perusahaan yang naik dari tahun 2014 

sebanyak 11 persen dan berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 15.502, hal itu 

menunjukkan kenaikan sebesar 1.21 persen dari tahun lalu. 

Tabel 2.  

Jumlah Perusahaan Industri/Unit Usaha Dan Tenaga Kerja 

Kelompok 

Industri 

Jumlah perusahaan Perubahan 

(%) 

Jumlah tenaga 

kerja 

Perubahan 

(%) 

2014 2015 2014 2015 

Industri 

Besar 

19 19                        -                   15.444 

                

15.502 

  

0,38 

Industri 

Kecil 

18.331 18.697 

                       

11                 49.312 

                

49.908 

  

1,21 

Industri 

besar + 

kecil 

18.350 18.716 

                       

11                 64.756 

                

65.410 

  

1,01 

Sumber: Disperinkop dan UMKM Kab. Sragen 2015 
 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Identifikasi Konsentrasi Spasial Industri Kecil Dan 

Menengah Kabupaten Sragen” 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apa  industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten Sragen? 
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2. Bagaimana pola distribusi spasial unit usaha industri kecil dan menengah 

unggulan Kabupaten Sragen? 

3. Bagaimana pola distribusi spasial tenaga kerja industri kecil dan 

menengah unggulan Kabupaten Sragen? 

4. Bagaimana konsentrasi tenaga kerja industri kecil dan menengah unggulan 

Kabupaten Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  :  

1. Mengetahui industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten Sragen 

2. Menganalisis pola distribusi spasial unit usaha industri kecil dan 

menengah unggulan Kabupaten Sragen. 

3. Menganalisis pola distribusi spasial tenaga kerja industri kecil dan 

menengah unggulan Kabupaten Sragen. 

4. Menganalisis konsentrasi tenaga kerja industri kecil dan menengah 

unggulan Kabupaten Sragen? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

tambahan informasi dalam perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan Kabupaten Sragen khususnya pada Dinas Perinkop dan 

UMKM Kabupaten Sragen. 
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2. Bagi Penulis  

Bagi penulis, penelitian sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi para peneliti selanjutnya. 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sumber Data 

Metodologi dalam studi ini mengunakan desain penelitian data sekunder 

hasil survey industri dan stastistik daerah dalam angka hasil publikasi Dinas 

Perindustrian Dan Koperasi Kabupaten Sragen. Studi ini telah dilakukan dengan 

tiga tahap, Tahap pertama mengidentifikasi sektor unggulan, tahap kedua adalah 

mengetahui pola distribusi spasial industri kecil dan menengah unggulan 

Kabupaten Sragen, dalam tahap ini pendekatan dilakukan menggunakan analisis 

Sistem Informasi Geografis (SIG), data yang digunakan adalah jumlah unit usaha 

dan jumlah tenaga sektor industri kerja kecil dan menengah unggulan Kabupaten 

Sragen. Tahap ketiga adalah Menganalisis konsentrasi tenaga kerja industri kecil 

dan menengah unggulan Kabupaten Sragen. 

2. Metode Analisis Data  

a. Analisis Sektor Unggulan Industri Kecil Menengah Kabupaten Sragen 

Berdasarkan hasil publikasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Sragen. 
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b. Analisis Spasial Distribusi Wilayah Industri Kecil dan Menengah 

unggulan 

Untuk mendapatkan tampilan penyebaran industri kecil dan menengah 

unggulan Kabupaten Sragen analisis spasial geografis merupakan alat analisis 

yang sempurna. Dengan analisis spasial geografis dapat diketahui secara detail 

pola penyebaran  industri kecil dan menengah unggulan tersebut. Dalam 

penelitian ini analisis spasial akan menggunakan analisis SIG ( Sistem Informasi 

Geografis). SIG merupakan alat analisis yang bermanfaat untuk: (1) 

mengidentifikasi lokasi industri; (2) di daerah mana mereka cenderung 

mengelompok secara spasial. Untuk menghasilkan hal tersebut langkah – langkah 

yang harus ditempuh adalah : Pertama, memberikan peringkat untuk seluruh 

Kecamatan di Sragen berdasarkan unit usaha dan jumlah tenaga kerja, peringkat 

ini adalah sebagai indikator ketidakmerataan lokasi geografis industri kecil dan 

menengah di Kabupaten Sragen. Kedua, menyajikan data jumlah unit usaha dan 

jumlah tenaga kerja dalam bentuk peta untuk menunjukan dimana lokasi daerah 

industri dan daerah non industri, kemudian dibuat suatu kriteria tertentu yaitu; 

sangat tinggi, tinggi, menengah dan rendah berdasarkan jumlah unit usaha dan 

jumlah tenaga kerja yang dihasilkan oleh Kabupaten Sragen. Data yang 

dibutuhkan sebagai dasar analisis dalam pengolahannya yaitu; Persentase industri 

kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja, besarnya perusahaan 

industri kecil dan menengah sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja.  

Penentuan skala industri kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga 

kerja. Dalam penelitian ini skala industri berdasarkan tenaga kerja diklasifikasikan 
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menjadi dua yaitu industri kecil dan industri menengah, industri menengah 

memiliki tenaga kerja berkisar antara 20 hingga 99 pekerja dan industri kecil 

memiliki tenaga kerja lebih dari 1-5 pekerja.  

c. Indeks penyerapan tenaga kerja 

Indeks penyerapan tenaga kerja (Concentration Indeks = CI) adalah alat 

ukur untuk menguji pola konsentrasi geografis penyerapan tenaga kerja oleh IKM. 

Pengukuran CI dilakukan dengan membandingkan jumlah penyerapan tenaga 

kerja oleh industri kecil dan menengah di suatu wilayah (Kecamatan) dengan 

jumlah penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah di Kabupaten. 

Daerah yang memiliki Indeks Konsentrasi lebih besar dari 1 (CI>1), 

berarti kecamatan yang bersangkutan memiliki peran lebih besar daripada peran 

Sragen dalam penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah. Industri 

kecil dan menengah merupakan daerah yang memiliki indeks penyerapan tenaga 

kerja potensial karena di daerah tersebut merupakan basis penyerapan tenaga kerja 

oleh industri kecil dan menengah, dapat dinyatakan bahwa peran industri kecil 

dan menengah di kecamatan tersebut sangat signifikan sehingga perlu mendapat 

perhatian oleh pemerintah. 

Indeks Konsentrasi mengacu pada rasio angkatan kerja dibandingkan 

dengan jumlah penduduk. Indeks konsentrasi merupakan salah satu alat ukur 

untuk menguji pola konsentrasi geografis, (LPEM, UI, 2003), dengan rumus 

sebagai berikut: 

CI = {(Ep/Pp)/(En/Pn) 
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Dimana: 

CI = Concentration Index 

Ep = Tenaga kerja industri kecil dan menengah Kecamatan di Sragen 

En = Tenaga kerja industri kecil dan menengah Sragen 

Pp = Jumlah penduduk Kecamatan di Sragen 

Pn = Jumlah penduduk Sragen 

Apabila hasil Indeks Konsentrasi (CI) : 

CI>1: Kecamatan yang bersangkutan memiliki peran lebih besar daripada 

peran Sragen dalam penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan 

menengah. Berarti industri kecil dan menengah sebagai aktivitas basis dalam 

perekonomian daerah tersebut. 

CI=1: Kecamatan yang bersangkutan memiliki peran sama dengan peran 

Sragen dalam penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan menengah. 

CI<1: Kecamatan yang bersangkutan memiliki peran lebih kecil daripada 

peran Sragen dalam penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil dan 

menengah. Berarti industri kecil dan menengah bukan merupakan aktivitas 

basis dalam perekonomian daerah tersebut. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini merupakan penjabaran landasan teori dan penelitian 

terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini memuat variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan 

sumber data, serta metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan serta saran-saran yang perlu 

disampaikan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


