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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara berkembang dimana masih melakukan 

upaya pengembangan di berbagai sektor, termasuk perkembangan industri. 

Peran industri pada tahun  2016 menyumbang angka 40,3% dalam 

perekonomian di Indonesia (World Factbook.). Industri adalah seluruh 

kegiatan ekonomi yang mengolah sumber bahan baku dan memanfaatkan 

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yag memiliki nilai 

tambah yang lebih tinggi (UU Perindustrian). Tidak dapat dipungkiri apabila 

sektor industri masih menjadi sektor yang penting dalam perkembangan 

Indonesia. Keberadaan suatu industri tidak akan lepas dari peran industri 

lainnya, terkait dengan aktifitas industri yang dijalankan.Keterkaiatan indusrti 

merupakan suatu hubungan yang dibangun oleh suatu industri. Keterkaitan 

yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan yang terjalin untuk mewujudkan 

sturktur ekonomi yang lebih baik atau mencapai tujuan dari pengembangan 

suatu industri,selain itu keterkaitan industri juga dapat mendorong usaha 

industri dalam meningkatkan produksi. Keterkaitan usaha yang dijalankan 

baik yang dilakukan oleh satu usaha industri dengan industri lain yang sejenis 

ataupun sektor usaha industri lain. Keterkaitan usaha yang dilakukan seperti 

pengadaan bahan baku, modal, tenaga kerja dan pemasaran. Keterkaitan usaha 

dilakukan oleh berbagai macam industri, baik dilakukan oleh industri besar, 

sedang atau kecil. Menurut Badan Pusat Statistik, jenis industri ditentukan 

oleh jumlah tenaga kerjanya yaitu : 1.Industri Rumah Tangga (1-4 

orang),2.Industri Kecil (5-19 orang), 3. Industri Sedang (20-99 orang) dan 

Industri Besar (>100 orang). Keterkaitan yang dilakukan merupakan bentuk 

hubungan kerja dalam memenuhi kebutuhan suatu usaha industri. 

Keterkaitan industri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan input dan 

output industri. Menurut Canfei Hei dan Shengjun Zhu (2016) dibagi menjadi 



2 
 

3 macam, yaitu : 1. Backward Linkage ( Keterkaitan yang terjadi dalam 

material bahan dalam aktifitas produksi) 2. Forward Linkage (Keterkaitan 

yang terjadi antara pengusaha industri kepada konsumen yang membeli 

barang produksi) dan Sideways Linkage (Keterkaitan yang dijalanin dengan 

industri yang sama). Selain itu kebutuhan akan keterkaitan industri juga dibagi 

menjadi 2 macam yaitu keterkaitan vertikal dan horizontal. Menurut Dijk dan 

Sverisson dalam Pertiwi (2006) dalam AD. Norzistya (2016), keterkaitan 

horizontal adalah adanya hubungan saling kerja sama dan bertukar informasi 

antar perusahaan industri. Sedangkan keterkaitan secara Vertikal yaitu adanya 

keterkaitan dalam kebutuhan pemesanan barang dalam kegiatan produksi. 

Usaha industri dalam skala yang kecil merupakan usaha yang banyak 

dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat. Jumlah usaha skala kecil mencapai 49 juta dan menyerap lebih 

dari 107 juta tenaga kerja (Kompas.com diakses pada tanggal 11 Agustus 

2018).  Hubungan industri yang dibangun oleh usaha industri skala kecil akan 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja sehingga akan mengurangi 

pengangguran. 

Salah satu misi Kabupaten Klaten yaitu meningkatkan dan 

mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovativ dan 

berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi 

industri (BPS, 2016). Kabupaten Klaten memiliki jenis industri yang beraneka 

ragam. Kabupaten Klaten memiliki jumlah UMKM  pada tahun 2017 sebesar 

54.916 unit atau sekitar  0,03% dari seluruh industri UMKM Jawa Tengah. 

Diantara jumlah industri tersebut di Kabupaten Klaten, sesuai Surat Keputusan 

Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 terdapat produk-produk unggulan 

yang dihasilkan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Klaten. 
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Tabel 1. 1 Produk Unggulan Sesuai SK Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 

2016 

No Produk Unggulan Sebaran Lokasi 

1 Batik Kalikotes, Bayat, Kemalang 

2 Lurik Cawas,Bayat,Trucuk,Pedan,Karangdowo 

3 Konveksi Wedi,Pedan,Ngawen,Ceper,Klaten 

Selatan 

4 Tembakau Asepan dan 

Rajangan 

Trucuk,Wedi,Bayat, Gantiwarno, 

Kebunarum, Jogonalan, Kalikotes, 

Ngawen, Ceper,Pedan, Tulung, 

Karanganom, Jatinom, Kemalang, 

Klaten Selatan, Klaten Utara 

5 Mebel Trucuk, Cawas, Juwiring, Klaten Utara 

6 Logam Ceper, Polanharjo, Delanggu, Pedan, 

Karanganom 

7 Keramik Wedi dan Bayat 

    Sumber : BPS, Analisis Listing Potensi Ekonomi Kabupaten Klaten  2016 

Salah satu produk unggulan yang ada di Kabupaten Klaten yaitu Batik.  

Batik merupakan hal yang khas dan tidak asing bagi masyarakat Indonesia 

yang memiliki keunikan yang khas. Batik merupakan warisan dari nenek 

moyang serta menjadi bagian dari kebudaayan Indonesia yang telah ada 

ada sejak jaman dahulu. perkembangan Batik saat ini sangat melesat di 

kacah Internasional. Terbukti dengan adanya penghargaan dan pengakuan 

oleh badan UNESCO pada tanggal 02 Oktober 2009 sebagai salah satu 

warisan budaya dunia meliputi teknik, teknologi dan motif Batik 

Indonesia.  

Perkembangan Batik ini juga tumbuh di wilayah Kabupaten Klaten 

dan menjadi salah satu sektor unggulan serta prioritas yang dimana hasil 

produk tersebut merupakan produk yang mampu mengangkat 

perekonomian daerah serta telah memenuhi 9 indikator dari 12 Indikator 



4 
 

berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengembangan Produk Unggulan Daerah ( Corak Ikan Batik Klaten, 

www.merdeka.com diakses pada tanggal 20 Mei 2018). Batik merupakan 

salah satu hasil produk unggulan dari Industri Batik yang tersebar di 

Kecamatan Kemalang, Kalikotes dan Bayat. 

      Tabel 1. 2 Jumlah Industri Batik di Klaten Tahun 2016-2017 

No Tahun Jumlah 

Kelompok 

Jumlah Industri 

Batik/Sablon 

Jumlah 

Pekerja 

1 2016 15 302 794 

2 2017 15 302 795 

        Sumber : Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten  Klaten  

Data menunjukkan bahwa dengan adanya jumlah industri batik 

sebanyak 302 unit namun penyerapan tenaga kerjanya sedikit, yang 

memberikan suatu permasalahan adanya hubungan keberadaan industri 

dengan jumlah pekerja yang kecil sehingga perlu adanya suatu kajian 

sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk 

perekonomian masyarakat.  

Tabel 1. 3 Jumlah Industri Batik di Solo 2016-2017 

No Tahun Jumlah Kelompok Jumlah Industri Batik 

1 2016 5 170 

2 2017 5 170 

          Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan  UMKM Kota Solo 

Apabila dibandingan dengan wilayah lain yaitu Kota Solo yang sudah      

terkenal karena batiknya, jumlah industri batik di Klaten lebih banyak 

dibandingkan di Kota Solo. Jumlah industri tersebut seharusnya dapat 

memberikan kontribusi yang lebih besar dalam ekonomi wilayah, sehingga dapat 

mengejar ketertinggalan kemajuan industri batiknya dengan Kota Solo. 

Menurut data hasil Listing sensus ekonomi , masalah yang dimiliki 

wilayah yang memiliki potensi ekonomi dengan produk unggulannya yaitu 

http://www.merdeka.com/
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sedikitnya pengusaha yang mengkases sumber daya secara produktif (modal, 

teknologi dan pasar) sehingga pelaku usaha belum optimal dalam 

mengambangkan produk yang dimilikinya. Tak terkecuali dengan industri batik  

yang terus melakukan upaya pengembangan  karena masalah tesebut. Adanya 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas  sangat berharga bagi proses 

pembangunan karena dengan adanya SDM akan mampu mengelola suatu industri 

dengan baik sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta kriminalitas.  

Batik yang ada di Kabupaten Klaten kebanyakan masih berada pada level 

usaha kecil. Usaha kecil sangat bergantung pada nilai pasar yang sedang terjadi, 

berkaitan dengan bahan baku serta pemasarannya. Industri yang ada terjadi 

kemunduran serta kelesuan karena meningkatnya harga dollar yang semakin naik 

sehingga dalam proses produksi mengalami peningkatan biaya namun tidak 

diikuti dengan permintaan pasar terutama pasar ekspor batik sehingga susah 

mencari pasar ekspor yang menjadi pasar utama pengrajin Batik. Penurunan 

perminataan batik mencapai 20% namun terjadi kenaikan konsumen lokal yang 

terjadi mencapai 30% (Republika. Ekspor Batik Tulis Ke Eropa Lesu,29 Agustus 

2015) 

Kajian secara strategis  tentang industri batik perlu dilakukan karena Batik 

merupakan produk unggulan utama yang menjadi sektor kunci dalam 

perkembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Klaten. Kajian strategis tersebut 

yaitu mengkaji karakteristrik industri Batik di Kabupaten Klaten. Karakteristik 

industri merupakan salah satu bagian dari geografi ekonomi yang mempelajari 

mengenai lokasi suatu industri serta karakteristik faktor lokasi industri dengan 

wilayah penelitian dengan lokasi bahan baku , sumber daya industri (tenaga kerja, 

tenaga air dan listrik) serta lokasi pemasaran (Daldjoeni,1992:58) Karakteristik 

yang dapat diambil dari  industri batik meliputi modal, bahan baku, tenaga kerja, 

pemasaran serta proses produksi.  

Adanya karakteristik industri Batik di Kabupaten Klaten merupakan salah 

satu faktor yang dapat mendukung suatu pengembangan perindustrian . 

Keberadaan industri Batik selain meningkatkan perekonomian masyarakat juga 
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sebagai menunjang perekomian keluarga serta meningkatkan pendapatan asli di 

daerah.  

Tinjauan secara geografi dengan memperhatikan aspek keruangan 

merupakan salah satu cara dalam melakukan kajian strategis industri karena 

dengan menghubungkan keterkaitan usaha  industri dengan industri lainnya dalam 

memenuhi keburtuhan industri secara efektif dan efisien. Keberadaan industri 

batik yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kemalang, Kalikotes dan Bayat. 

Keterkaitan secara vertikal seperti adanya hubungan kerja sama dengan usaha 

industri yang lainnya seperti pengadaan bahan baku atau  proses pemasaran. 

Keterkaitan secara horizontal merupakan suatu keterkaitan antar industri Batik 

dengan melakukan kerja sama untuk meningkatkan kinerja pasar. Perlu adanya 

kajian keterkaitan keruangan industri batik yang harus diketahui pelaku usaha dan 

pemerintah agar industri dapat dikembangkan dan mencapai tujuan dari 

pengembangan industri. 

 

Dilihat dari aspek-aspek yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin  

menelaah lebih dalam tentang industri Batik di Kabupaten Klaten dengan judul 

penelitian “Analisis Keterkaitan Usaha Industri Batik di Kabupaten Klaten Tahun 

2018”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalah 

di daerah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik usaha industri Batik di daerah penelitian? 

2. Bagaimana keterkaitan usaha industri Batik secara vertikal dan horizontal  

di daerah penelitian? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yag dikaji pada penelitian  dipaparkan diatas 

maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis karakteristik usaha industri batik di daerah penelitian 

2. Menganalisis keterkaitan usaha industri Batik secara vertikal dan horizontal  

di daerah penelitian 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan 

pengetahuan dalam hal geografi industri baik  bagi masyarakat, akademisi dan 

pemerintah terkait . Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

ilmu pengetahuan serta penelitian yang akan dilakukan setelahnya demikian 

juga peneliti mengambil penelitian sebelumnya sebagai referensi. Peneliti 

memberikan pemikiran dan informasi terkait dengan pola dan distribusi 

spasial industri di suatu daerah  merupakan manfaat secara praktis. 

Penenelitian mengenai industri di suatu daerah masih perlu banyak 

diperlukan terlebih industri-industri yang berada di pedesaan agar dapat 

memberikan suatu informasi yang dapat berguna bagi indsutri tersebut. 

Harapan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah kebijakan dan 

diharapkan dapat mejadikan bahan bagi pengembangan industri di daerah 

penelitian. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Definisi Industri  

Definisi industri menurut Undang-Undang Tentang Perindustrian 

yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan 

atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang 

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa 

industri. 
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Definisi lain menurut Badan Pusat Statistik, industri yaitu Usaha 

untuk melakukan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi 

atau setengah jadi yang kurang bernilai menjadi barang yang memiliki 

nilai lebih tinggi. Sehingga definisi industri adalah suatu aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada kemudian diolah menjadi 

barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai lebih tinggi 

dibandingkan barang yang belum diolah.  

 

1.5.1.2 Klasifikasi Industri  

Klasifikasi atau penggolongan industi kecil beraneka ragam, 

banyak hal dan aspek yang digunakan dalam menentukan klasifikasi 

industri tergantung dengan kepentingan serta tujuan yang berbeda. 

Klasfikasi industri menurut Badan Pusat Statistik menurut jumlah 

tenaga kerja menjadi 4 kelas yaitu : 1) Industri Rumah Tangga, 

memiliki jumlah pekerja 1- 4 orang, 2)Industri Kecil, memiliki jumlah 

pekerja 5-19 orang, 3) Industri Sedang, memiliki jumlah pekerja 20- 99 

orang, 4) Industri Besar , memiliki jumlah pekerja lebih dari 100 orang. 

 

1.5.1.3 Industri Batik 

Batik merupakan suatu hal yang khas dari Indonesia. Batik yaitu 

lukisan atau gambar pola pada kain mori yang dilukis menggunakan alat 

yang bernama canting. Kegiatan membatik menghasilkan batik yang 

memiliki bermacam motif serta memiliki arti atau makna tertentu. Industri 

Batik yaitu perusahaan yang memiliki aktifitas pemalaman menggunakan 

lilin, pencelupan untuk pewarnaan dan pelorotan untuk pemanasan pada 

suatu kain sehingga menghasilkan suatu motif tertentu yang memiliki 

ketelitian pembuatan motif serta penjualan kain batik tersebut. Sehingga 

Industri Batik yaitu perusahaan yang memiliki aktifitas mengolah kain 

yang menggunakan bermacam teknik proses sehingga menghasilkan motif 

tertentu dan memiliki arti tertentu dalam setiap motif yang dihasilkan. 
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1.5.1.4 Karakteristik Industri  

Karakteristik adalah suatu ciri-ciri yag dimiliki yang membedakan 

sesuatu dengan yang lainnya. Menurut Radjiman (1998) bahwa 

karakteristik utama industri yaitu a) Faktor Fisik, meliputi bahan baku dan 

tenaga , b) Faktor manusia dan ekonomi, meliputi peneydiaan tenaga 

kerja, transportasi, pasar, pengaruh pemerintah dan faktor historis lainnya 

(http://perencanaankota.blogspot.diakses 12 Januri 2018) . Sedangkan 

Karakteristik industri menurut Alina dalam Robinson dalam Daldjoeni 

(2013) yaitu bahan mentah, sumberdaya tenaga meliputi tenaga air dan 

tenga listrik, tenaga kerja, pemasaran dan transportasi. Dalam penelitian 

ini karakteristik industri yag digunakan meliputi modal, bahan baku, 

proses produksi, tenaga kerja dan pemasaran. Penjelasan dari masing-

masing karakteristik sebagai berikut : 

 

1.5.1.4.1 Modal 

Wibowo (2000:47) mengungkapkan bahwa modal merupakan 

unsur utama yang menjamin berdirinya dan berlangsungnya kegiatan 

produksi pada suatu industri. Modal diperlukan untuk membiayai semua 

pengadaan sarana produk. Modal dapat juga diartikan sebagi hasil 

produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Asal modal 

dapat dibagi menjadi dua macam yaitu.  

a. Modal sendiri, adalah modal yang berasal dari pemilik usaha dan 

tertanam untuk jangka waktu tidak tertentu.  

b. Modal pinjaman, adalah modal yang berasal dari luar, modal tersebut 

merupakan utang yang harus dibayar. 

Modal dalam hal ini adalah asal atau sumber biaya yang diperlukan dalam 

berdirinya atau dalam kegiatan industri untuk produksi produk lebih lanjut 

menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman 

 

 

 

http://perencanaankota.blogspot.diakses/
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1.5.1.4.2 Bahan Baku 

Industri memperlukan adanya bahan baku dalam proses 

produksinya. Bahan baku merupakan dasar yang penting dalam proses 

produksi. Tersedianya bahan baku dalam jumlah besar dan waktu yang 

tepat dapat memperlancar produksi produk, sehingga barang yang 

diproduksi dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lancar.  Dengan 

demikian, dapat diungkapkan bahwa bahan baku merupakan bahan dasar 

yang penting untuk proses produksi sehingga dapat menjamin 

keberlangsungan industri untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. 

 

 

1.5.1.4.3 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Grafika, 2003:2). Tenaga 

kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah 

penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa 

jika ada permintaan terhadap tenaga mereka mau berpartisipasi dalam 

aktifitas tersebut (Mulyadi, 2003:59). Pekerja adalah semua orang yang 

terlibat secara langsung dalam pekerjaan atau kegiatan di sektor industri. 

Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun (Mantra, 

2003:224). Sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kerja adalah seseorang 

yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa 

yang berusia produktif. 

 

1.5.1.4.4 Proses Produksi 

Kegiatan dalam proses produksi yang lancar merupakan unsur 

yang penting, karena kelangsungan suatu industri dapat diketahui dengan 

lancar tidaknya proses produksi di dalamnya. Proses diartikan sebagai 

suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber 

(tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh 
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suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah 

kegunaan barang atau jasa (Assauri, 1995:55). Proses juga diartikan 

sebagai cara, metode ataupun teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan. 

Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan 

suatu barang dan jasa. Menurut Ahyari (2002:23).  Definisi proses 

produksi yang di dapatkan yaitu kegiatan untuk menambah nilai guna 

dengan berbagai cara sesuai produk tersebut dihasilkan dengan 

menggunakan tenaga kerja, mesin, bahan baku, modal sehingga dapat 

bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia. 

 

1.5.1.4.5 Pemasaran 

Kotler (1997:8) mendefinisikan pemasaran adalah segala kegiatan 

yang berhubungan dengan penyampaian barang dan jasa, sejak dari 

produsen sampai konsumen yang terakhir. Menurut Stanton (2001:7) 

definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Sedangkan menurut Wasis (1997:145) pemasaran adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

konsumen dan mencapai kebutuhan perusahaan. Sehingga pemasaran yaitu 

kegiatan penyaluran barang atau jasa ke konsumen dalam rangka 

memenuhi permintaan konsumen 

 

1.5.1.5 Keterkaitan Usaha Industri 

Salah satu kajian geografi terhadap industri adalah hubungan atau 

keterkaitan baik secara internal maupun eksternal (Dilahur,2003) 

Keterkaitan suatu industri dapat berupa aktifitas yang muncul dalam 

melakukan upaya kegiatan industri. Kerkaitan Industri menurut Canfei He  

1. Backward Linkage ( Keterkaitan yang terjadi dalam material bahan 
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dalam aktifitas produksi) 2. Forward Linkage (Keterkaitan yang terjadi 

antara pengusaha industri kepada konsumen yang membeli barang 

produksi) dan Sideways Linkage (Keterkaitan yang dijalanin dengan 

industri yang sama). keterkaitan indsutri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 

Keterkaitan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan suatu 

keunggulan dan efektifitas kegiatan industri. Keterkaitan industri ditinjau 

dari aktifitas industri, dibagi dalam  dua macam, yaitu  Aktifitas Vertikal 

dan Aktifitas Horizontal. Menurut Dijk dan Sverisson dalam Pertiwi 

(2006) dalam AD. Norzistya (2016), keterkaitan horizontal adalah adanya 

hubungan saling kerja sama dan bertukar informasi antar perusahaan 

industri. Sedangkan keterkaitan secara Vertikal yaitu adanya keterkaitan 

dalam kebutuhan pemesanan barang dalam kegiatan produksi. Dalam 

penelitian ini dikaji mengenai keterkaitan industri secara vertikal dan 

horizontal di wilayah penelitian Sedangkan dalam keterkaitan industri 

secara sosial dilihat kepada keberadaan ekonomi industri tersebut 

membentuk suatu pola sosial. Sehingga keterkaitan industri yaitu 

hubungan antar industri dalam hal material produksi, pemasaran kepada 

konsumen dan keterkaitan dengan industri sejenis. 

Nilai Keterkaitan merupakan nilai dari hubungan antara variabel industri 

dengan variabel lainnya. Nilai keterkaitan usaha industri menurut Dilahur 

(2003) dibedakan menjadi tiga macam kategori, yaitu : 

a. Keterkaitan Rendah, apabila nilai hubungannya kurang dari 33,33% 

b. Keterkaitan Sedang, apabila nilai hubungannya antara 33,33% hingga 

66,66% 

c. Keterkaitan Tinggi, apabila nilai hubungannya lebih dari 66,66% 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang berkaitan dengan geografi terutama geogarafi industri telah 

dilakukan yang berupa jurnal,  artikel maupun skripsi. Penelitian yang 

dilakukan berupa tesis dan skripsi (Dilahur (2003) ; A.D Nurzistya (2016) 
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Berikut adalah diskripsi dari masing-masing penelitian dan untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah yang telah terlampir. 

 Penelitian tentang keterkaitan industri telah dilakukan oleh Dilahur 

(2003), dengan judul Keterkaitan Usaha Industri Kulit (Studi Kasus di 

Kecamatan Magetan) dengan latar belakang penelitian adalah industri 

kulit termasuk dalam industri skala yang kecil yang memiliki keterkiatan 

dalam berdirinya indsutri, namun permasalahan yang ada untuk mengikuti 

pasar menyebabkan dari turunnya jumlah industri menjadi semakin 

bertambah sehingga perlu adanya kajinya keterkiatan antara indsutri kulit 

yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara 

usaha penyamakan kulit dengan usaha kerajinan kulit serta keterkaitan 

keduanya dengan kegiatan ekonomi lainnya serta keterkiatan spasialnya. 

Hasil penelitan menunjukkan Keterkaitan modal menunjukkan angka yang 

tidak terjalin, keterkaitan bahan baku menunjukkan keterkaitan yang tinggi, 

keterkaitan dalam pembelian bahan baku keterkaitan kuat, keterkaitan 

terhadap tenaga kerja rendah, keterkaitan terhadap pemasaran lemah, 

Keterkaitan yang terjalin antara usaha penyamakan kulit dan kerajinan kulit 

rendah, Keterkaitan secara wilayah untuk menyamakan kulit lebih 

berorientasi keluar Magetan sedangkan kerajinan kulit untuk pasar lokal , 

karena sifat pasar yang tidak merata, Keterkaitan dengan latar belakang 

pekerja sebelum menjadi tenaga kerja di industri kulit, lebih besar ke sektor 

pertanian, sisanya adalah pedagang, kerajinan lain, PNS dan buruh lain. 

  Penelitian tentang keterkaitan industri telah dilakukan oleh A.D 

Norzistya (2016) dengan judul Keterkaitan Aktivitas Industri Batik di 

Bayat Kabupaten Klaten dengan latar belakang daerah penelitian 

merupakan pengembangan industrialisasi di daerah penelitian 

menggunakan pengembangan klaster usaha industri karena pengembangan 

ekonomi lokal, perkembangan klaster di Bayat sangat kecil yang 

dikhawatirkan akan punah apabila tidak dikembangkan karena perubahan 

yang terjadi di luar industri tidak diikuti oleh perkembangan dari indsutri 
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tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi karakteristik 

klaster Industri Bayat di Kabupaten Klaten, Menganalisis jenis keterkaitan 

aktifitas industri secara ekonomi di klaster Industri Bayat di Kabupaten 

Klaten, Menganalisis jenis keterkaitan aktivitas klaster Industri Bayat di 

Kabupaten Klaten, Merumuskan rekomendasi sebagai masukan  

pengembangan klaster Industri Bayat di Kabupaten Klaten. Metode yang 

digunakan adalah survei. Hasil penelitian disebutkan bahwa Keterkaitan 

aktivitas industri menjadi 3 jenis, yaitu industri warisan,industri batik baru 

dan indsutri binaan pemerintah, Keterkaitan Ekonomi aktivitas industi 

kepada tenaga kerja yangg berasal dari luar Bayat dan bahan baku yang 

berasal dari supplier, Keterkaitan Sosial aktivitas industri kepada industri 

batik dengan pelatihan yang berasal dari pemerintah dalam negeri dan 

organisasi luar negeri, Keterkaitan secara horizontal tinggi, karena hanya 

melewati koperasi sebagai jalur utama pemasara, Keterkaitan secara 

vertikal rendah pada sharing informasi pemasara, Keterkaitan industri 

dilakukan dalam jangka panjang akan bermanfaat bagi keberlangungsan 

industri 
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Tabel 1. 4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Dilahur 

(2003) 

Keterkaitan 

Usaha Industri 

Kulit (Studi 

Kasus di 

Kecamatan  

Magetan) 

1.Mengetahui keterkaitan 

antar usaha penyamakan 

kulit dengan kerajinan kulit 

2.Mengetahui keterkaitan 

antar usaha penyamakan 

kulit dan kerajinan lain 

dengan kegiatan ekonomi 

lainnya secara spasial 

Survei 1.Keterkaitan modal menunjukkan angka yang tidak 

terjalin, keterkaitan bahan baku menunjukkan keterkaitan 

yang tinggi, keterkaitan dalam pembelian bahan baku 

keterkaitan kuat, keterkaitan terhadap tenaga kerja 

rendah, keterkaitan terhadap pemasaran lemah 

2. Keterkaitan yang terjalin antara usaha penyamakan 

kulit dan kerajinan kulit rendah  

3. Keterkaitan secara wilayah untuk menyamakan kulit 

lebih berorientasi keluar Magetan sedangkan kerajinan 

kulit untuk pasar lokal , karena sifat pasar yang tidak 

merata 

4.  Keterkaitan dengan latar belakang pekerja sebelum 

menjadi tenaga kerja di industri kulit, lebih besar ke 

sektor pertanian, sisanya adalah pedagang, kerajinan lain, 
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PNS dan buruh lain 

 

 

A.D 

Norzistya 

(2016) 

Keterkaitan 

Aktivitas Industri 

di Klaster 

Industri Bayat di 

Kabupaten 

Klaten 

1.Mengidentifikasi 

karakteristik klaster Industri 

Bayat di Kabupaten Klaten 

2.Menganalisis jenis 

keterkaitan aktifitas industri 

secara ekonomi di klaster 

Industri Bayat di Kabupaten 

Klaten 

3.Menganalisis jenis 

keterkaitan aktivitas klaster 

Industri Bayat di Kabupaten 

Klaten 

5.Merumuskan 

rekomendasi sebagai 

masukan  pengembangan 

klaster Industri Bayat di 

Survei 1.Keterkaitan aktivitas menjadi 3 jenis, yaitu industri 

warisan,industri batik baru dan indsutri binaan 

pemerintah. 

2Keterkaitan Ekonomi aktivitas industi kepada tenaga 

kerja yangg berasal dari luar Bayat dan bahan baku yang 

berasal dari supplier 

3. Keterkaitan Sosial aktivitas industri kepada industri 

batik dengan pelatihan yang berasal dari pemerintah 

dalam negeri dan organisasi luar negeri 

4.Keterkaitan secara horizontal tinggi, karena hanya 

melewati koperasi sebagai jalur utama pemasaran 

5.Keterkaitan secara vertikal rendah pada sharing 

informasi pemasaran 

6.Keterkaitan industri dilakukan dalam jangka panjang 
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Kabupaten Klaten akan bermanfaat bagi keberlangungsan industri 

Vivit Zanuari 

(2018) 

Analisis 

Keterkaitan 

Usaha Industri  

Batik di 

Kabupaten 

Klaten Tahun 

2018 

1.Menganalisis 

karakteristik Industri 

Batik di daerah 

penelitian 

2. Menganalisis 

keterkaitan usaha industri 

batik secara vertikal dan 

horizontal  daerah 

penelitian 

 

Survey  

Sumber : Penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.6 Kerangka Penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengetahui 

keterkaitan usaha indsutri batik di lokasi penelitian yang berada 

Kabupaten Klaten. Industri merupakan salah satu sektor yang mamberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Batik 

merupakan produk dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai 

warisan khas dunia yang memiliki berbagai macam bentuk dan corak. 

Batik tersebar di beberapa wilayah di Indonesia , salah satunya di 

Kabupaten Klaten. Industri batik merupakan salah satu produk unggulan di 

Kabupaten Klaten. Keberadaan industri batik yang menghasilkan produk 

unggulan berada di Kecamatan Kemalang, Kalikotes dan Bayat. 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik industri 

Batik serta keterkaiatan usaha industri batik yang ada. Adanya kontribusi 

yang diberikan dengan adanya karakteristik dari setiap industri yang 

memberikan kontribusinya . Aktifitas pada industri batik akan melibatkan 

berbagai faktor-faktor karakteristik industri yang ada tentunya seperti 

jenis-jenis industri kecil dan rumah tangga, bahan baku, jumlah tenaga 

kerja, nilai investasi, dan pendapatan, pemasaran. Keberadaan usaha 

industri di suatu wilayah terjadi karena memiliki faktor pendorong atau 

adanya suatu hal untuk melakukan kegiatan usaha sehingga terdapat 

keterkaitan dalam usaha industri batik. Industri batik  mampu memberikan 

manfaat bagi pelaku usaha industri untuk senantiasa mensejahterakaan 

masyarakat karena dengan adanya industri batik secara langsung akan 

melibatkan peran dari masyarakat sekitar.  

Hasil penelitian ini memberikan karakteristik industri batik di 

daerah penelitian dan memberikan adanya hubungan dan keterkaitan 

keruangan antar industri  terhadap kegiatan industri batik di daerah 

penelitian, sehingga dapat memberikan suatu penyelesaikan apabila daerah 

penelitian dilakukan suatu pengembangan industri batik. 
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1.7  Batasan Operasional 

Analisis merupakan suatu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan 

memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk dikelompokkan menurut kriteria 

tertentu kemudian dicari arti serta maknanya kemudian dikaitkan antar satu sama 

lain. 

Karakteristik  merupakan sesuatu yang khas atau sifat yang membedakan 

antara satu sama lain 

Industri merupakan Usaha untuk melakukan kegiatan mengubah bahan 

mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi yang kurang bernilai menjadi 

barang yang memiliki nilai lebih tinggi 

Industri Batik merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku 

batik   (pemalaman, pewarnaan dan pemanasaran) menjadi bernilai serta ketelitian 

yang tinggi sehingga memiliki motif tertentu serta makna tertentu 

Keterkaitan Usaha Industri  merupakan hubungan yang dilakukan usaha 

indsutri dengan usaha indsutri lainnya baik secara informasi maupun dalam 

aktivitas produksinya, keterkiatan yang dimaksud dilakukan untuk menegtahui 

keterkaitan secara vertikal (keterkaitan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas 

industri ) serta horizontal (keterkaitan yang dilakukan sesama pengusaha industri 

batik) 

Nilai Keterkaitan merupakan hubungan antara variabel indsutri dengan 

variabel lainnya. Nilai keterkaitan usaha industri dibedakan menjadi tiga macam 

kategori, yaitu : 

d. Keterkaitan Rendah, apabila nilai huungannya kurang dari 33,33% 

e. Keterkaitan Sedang, apabila nilai hubungannya antara 33,33% hingga 

66,66% 

f. Keterkaitan Tinggi, apabila nilai hubungannya lebih dari 66,66% 

 


