
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri merupakan suatu usaha, proses, atau kegiatan pengolahan bahan 

baku baik bahan mentah ataupun bahan setengah jadi menjadi barang yang 

bernilai ekonomis lebih tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat (KBBI). 

Seiring dengan perkembangan zaman, industri dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur akan kemajuan dan kemakmuran suatu negara. Sebutan negara industri 

identik dengan negara-negara maju seperti China, Jepang dan Korea Selatan.  

Geografi industri merupakan suatu ilmu yang mempelajari fenomena 

kegiatan perekonomian dalam pengolahan bahan baku menjadi barang yang 

memiliki nilai ekonomis yang dilihat dari segi pendekatan keruangan, ekologis 

dan kewilayahan. Geografi industri merupakan penggabungan 2 hal yang 

berbeda namun saling memiliki keterkaitan.(Sumaadmadja, 1988) 

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan peran 

besar terhadap perekonomian suatu daerah maupun suatu negara apabila dapat 

dikelola secara baik. Selain itu, sektor industri juga dapat menyediakan 

lapangan pekerjaan serta menyediakan kebutuhan barang dan jasa. 

Tumbuhnya sektor baru yaitu kegiatan industri kecil merupakan satu gejala 

baru dalam sektor perekonomian masyarakat. 

Menurut Dumairy (1997) dalam Dewi Setiyorini (2011) industri kecil di 

Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang, 

perkembangan ini sangat dihargai apabila dapat berlangsung atas prakarsa dan 

dengan kekuatan masyarakat sendiri, sehingga pemerintah tinggal membantu 

dengan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan serta perlindungan yang 

diperlukan. Usaha kecil juga memiliki arti strategis secara khusus bagi suatu 

perekonomian diantaranya : 

1. Merupakan pemerataan konsentrasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi 

dalam masyarakat. 
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2. Dalam banyak produk tertentu, perusahaan besar banyak bergantung 

kepada perusahaan-perusahaan kecil karena jika dikerjakan sendiri 

oleh perusahaan besar maka marginnya menjadi tidak ekonomis.  

Industri skala kecil mempunyai variasi yang sangat luas baik skala usaha, 

bentuk usaha, pola hubungan kerja, sistem upah, jenis produksi, cara 

pemasaran, modal usaha, keterkaitan dengan berbagai sektor dan sebagainya. 

Disamping itu dilihat dari sumber pendapatan keluarga dapat merupakan satu-

satunya dari sumber pendapatan tetapi mungkin hanya merupakan sebagian 

sumber pendapatan baik bagi pengusaha maupun pekerja. Industri skala kecil 

juga mudah terpengaruh oleh perubahan baik perubahan permintaan pasar, 

adanya produksi substitusi, dan terutama produk-produk sejenis dari industri 

skala menengah/besar yang lebih efisien dan lebih murah. Namun demikian 

industri skala kecil mempunyai sifat yang lentur dan beberapa diantaranya 

mempunyai pasar yang spesifik, sehingga mempunyai kemampuan untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan. (Sugeng Tri Heri Wibowo, 2006)  

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang sedang mengalami pertumbuhan industri baik industri skala 

besar, industri skala menengah dan industri skala kecil. Keberadaan industri 

tersebut tersebar hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten 

Purbalingga salah satunya di Kecamatan Purbalingga. 

Secara administrasi Kecamatan Purbalingga terdiri dari 13 desa/kelurahan 

dengan luas wilayah secara keseluruhan 1.472 Ha, dan jumlah penduduk 

sebanyak 59.344 jiwa, dengan kepadatan penduduk 4,032 jiwa/km
2
. 

Kecamatan Purbalingga merupakan ibukota kecamatan dari  Kabupaten 

Purbalingga, sehingga Kecamatan Purbalingga merupakan daerah yang 

memiliki perkembangan lebih maju di berbagai sektor, termasuk salah satunya 

di sektor industri. Kecamatan Purbalingga terletak pada ketinggian 50 mdpl 

dengan kemiringan tanah antara 0 – 25 persen. Kondisi hidrologi di 

Kecamatan Purbalingga berasal dari sungai-sungai yang mengaliri daerah 

Kabupaten Purbalingga seperti sungai Serayu, Pekacangan, Klawing dsb. 

Rata-rata curah hujan di Kecamatan Purbalingga yaitu 206 mm/tahun.  
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Banyak terdapat beragam jenis industri yang didirikan di Kecamatan 

Purbalingga, baik industri skala besar, skala menengah maupun skala kecil. 

Salah satu jenis industri yang mengalami perkembangan signifikan setiap 

tahunnya yakni industri knalpot. Industri knalpot sudah berdiri sejak tahun 

1970an khususnya di dusun Pesayangan. Industri knalpot sendiri awalnya 

merupakan industri krenceng atau dandang yang berbahan kuningan. Namun, 

karena mengalami kerugian besar akhirnya pengusaha tersebut melakukan 

inovasi yakni membuat knalpot kendaraan di zaman itu. Industri knalpot di 

Kabupaten Purbalingga terdapat di 4 kecamatan, yakni Kecamatan 

Purbalingga, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan 

Kalimanah. Industri knalpot di Kecamatan Purbalingga mengalami kemajuan 

baik dari segi jumlah produksi maupun perkembangan jumlah industri 

dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten 

Purbalingga, sehingga Kecamatan Purbalingga dikenal sebagai sentra industri 

knalpot di Kabupaten Purbalingga.  

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 

(DISPERINDAGKOP) Kabupaten Purbalingga selama 3 tahun terakhir 

jumlah industri knalpot mengalami peningkatan, khususnya di Kecamatan 

Purbalingga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Industri Knalpot di Kecamatan Purbalingga 

Tahun 2014-2016 

No Tahun Jumlah Industri 

1 2014 30 

2 2015 41 

3 2016 49 

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Purbalingga 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir jumlah 

industri knalpot di Kecamatan Purbalingga mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Dalam satu tahun peningkatan jumlah industri mencapai 8 hingga 

10 industri, hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah permintaan produk 

knalpot setiap tahunnya mengalami peningkatan dan memiliki prospek yang 
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menjanjikan seiring dengan kemajuan bidang otomotif di Indonesia maupun 

mancanegara.  

Tabel 1.2 Jumlah industri knalpot menurut desa di Kecamatan Purbalingga 

Kabupaten Purbalingga 

Kecamatan Desa/kelurahan 
Jumlah 

Industri 

Purbalingga 

Bojong - 

Toyareja - 

Kedung Menjangan - 

Jatisaba - 

Bancar - 

Purbalingga Wetan - 

Purbalingga Kulon - 

Penambongan - 

Purbalingga Kidul - 

Purbalingga Lor 37 

Kandang Gampang - 

Kembaran Kulon 11 

Wirasana 1 

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Purbalingga 2017 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sentra industri knalpot 

Kecamatan Purbalingga terdapat di 3 kelurahan/desa yakni di Kelurahan 

Purbalingga Lor khususnya di Dusun Pesayangan. Di Kelurahan Purbalingga 

Lor terdapat 37 industri knalpot baik industri skala kecil maupun industri 

skala menengah. Selain di Kelurahan Purbalingga Lor, di Kelurahan 

Kembaran Kulon juga terdapat industri knalpot yakni berjumlah 11 industri 

knalpot. Dan yang terakhir, industri knalpot terdapat di Desa Wirasana dan 

hanya terdapat 1 industri knalpot. Maka dari keterangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa daerah Purbalingga Lor merupakan sentra dari industri 

knalpot. 

Industri knalpot didaerah penelitian menggunakan bahan baku yang terdiri 

dari plat stainless steel, plat galvanis, pipa stainless steel, pipa galvanis dan 

beberapa aksesoris. Bahan baku ini diperoleh dari supplier yang berasal dari 

daerah Tegal, Semarang dan Jakarta. Industri knalpot ini juga tidak mengalami 
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kesulitan dalam hal pemasaran produknya, karena produk knalpot sudah 

terkenal sejak dulu sehingga banyak permintaan dari bengkel dan toko 

onderdil otomotif dari berbagai daerah.  

Industri knalpot di Kecamatan Purbalingga terdiri atas industri skala  

menengah dan industri skala kecil, baik industri skala menengah maupun 

industri skala kecil, keduanya saling mengalami keterkaitan dalam proses 

produksi. Misalnya, industri kecil membutuhkan industri menengah untuk 

menyelesaikan proses finishing karena dalam hal ini industri kecil masih 

mengelami keterbatasan teknologi. 

Permasalahan lain yang ada pada industri knalpot berkaitan dengan proses 

produksi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi suatu 

barang antara lain : bahan baku, modal, tenaga kerja dan pemasaran. Dalam 

proses produksi knalpot, perolehan bahan baku untuk pembuatan knalpot 

didapatkan dari daerah luar seperti Tegal, Cilegon, dan Surabaya dikarenakan 

adanya keterbatasan dalam penyediaan bahan baku didaerah produksi. Selain 

bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran produk juga merupakan faktor 

produksi yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi wilayah sehingga akan 

terjadi adanya suatu aliran barang. Adapun dalam konsep geografi, dikenal 

dengan istilah diferensiasi areal (areal differentiation), yaitu anggapan bahwa 

interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu 

wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, karena terdapat permintaan dan 

penawaran antar wilayah tersebut.  (Bintarto, 2015) 

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul “ Analisis Keterkaitan Usaha Industri Knalpot di 

Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2018”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik usaha industri knalpot di Kecamatan 

Purbalingga? 

2. Bagaimana keterkaitan usaha antar industri knalpot di Kecamatan 

Purbalingga? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, antara lain : 

1. Menganalisis karakteristik usaha industri knalpot di Kecamatan 

Purbalingga. 

2. Menganalisis keterkaitan usaha antar industri knalpot di Kecamatan 

Purbalingga. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam 

pengembangan ilmu kajian geografi yang berkaitan dengan bidang 

keindustrian yang dilihat dari segi kewilayahan. 

2. Memberikan manfaat bagi pemerintah setempat dalam upaya 

meningkatkan aktifitas perindustrian di Kabupaten Purbalingga. 

3. Sebagai salah satu syarat akademik menyelesaikan program S1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Geografi 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang 

fisikal maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, 

melalui pendekatan keruangan, ekologikal dan regional untuk kepentingan 

program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1981). 

1.5.1.2 Pengertian Industri 

Secara garis besar, Geografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga cabang, 

yaitu : Geografi Fisik, Geografi Manusia, dan Geografi Regional. Geografi 

ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya adalah aspek 

keruangan dan aktivitas ekonomi. Titik berat studinya adalah aspek keruangan 

struktur ekonomi manusia yang termasuk didalamnya bidang pertanian, 

industri, perdagangan, komunikasi, transportasi dan lain-lain sebagainya. 

(Sumaadmadja, 1988) 

Geografi industri merupakan cabang dari geografi ekonomi. Menurut 

Nursid Sumaadmadja (1988) geografi industri adalah suatu system yang 

merupakan perpaduan antara subsistem fisis dengan subsistem manusia. 

Subsistem fisis yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri 

yaitu komponen lahan, bahan mentah atau bahan baku, sumber data energi, 

iklim dengan segala proses alamiahnya. Subsistem manusia meliputi 

komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi, keadaan politik, 

keadaan pemerintah, transportasi dan komunikasi, konsumen, pasar dan lain 

sebagainya. Perpaduan semua komponen itulah yang mendukung maju 

mundurnya suatu industri. 

1.5.1.3  Industri 

Menurut UU No. 3 tahun 2014, Industri adalah seluruh brntuk kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya 

industri. Tujuan adanya industri yaitu untuk menghasilkan barang yang 
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mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Jasa 

industri bias diartikan sebagai kegiatan industri yang melayani keperluan 

pihak lain (BPS, 2016). Adanya kegiatan industri bias berkaitan dengan 

adanya kegiatan perdagangan. 

Pengertian industri secara umum adalah suatu kegiatan mengolah bahan 

mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai 

tambah untuk mendapatkan keuntungan. 

1.5.1.3.1 Faktor-faktor industri : 

Terdapat beberapa syarat untuk menjalankan suatu industri agar dalam 

keberlangsungan proses produksinya mengalami kelancaran, yakni 

tersedianya bahan baku, tenaga kerja, modal, pemasaran dan fasilitas 

transportasi yang baik. Faktor-faktor produksi tersebut sangat berpengaruh 

dalam keberadaan suatu industri, antara lain : 

1. Bahan Baku 

Bahan baku merupakan bahan utama dalam kegiatan proses 

produksi yang dapat diolah dalam kegiatan proses produksi yang dapat 

diolah menjadi wujud lain. Bahan baku salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kelancaran proses produksi. Tidak ada barang yang dapat 

dihasilkan jika tidak tersedia bahan baku (Daldjoeni, 1992) 

Ketersediaan bahan baku yang memadai sering menjadi 

pertimbangan untuk pendirian suatu industri. Suatu wilayah yang memiliki 

ketersediaan bahan baku cukup dan memadai, dapat dipastikan wilayah 

tersebut merupakan wilayah industri. 

2. Tenaga Kerja 

Menurut UU. RI. No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, 

tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam 

dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar 

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  
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Tersedianya tenaga kerja yang melimpah sering dijadikan 

pertimbangan bagi pengusaha untuk mendirika industri, terlebih industri 

yang sifatnya padat karya. ( Bintarto, 1997 dalam wulandari, 2000) 

3. Modal  

Modal adalah apa saja yang dibuat oleh manusia dan dipergunakan 

dalam proses produksi. Modal dapat berupa bangunan, mesin, peralatan, 

maupun berupa sejumlah uang atau dana (Marsudi Djojodipuro, 1992) 

4. Pemasaran  

Pemasaran adalah kegiatan perekonomian yang berhubungan 

dengan penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-

orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapakan 

keuntungan/ profit yang diharapkan sebagai pemsukan untuk pembiayaan 

kegiatan produksi berikutya, memperluas pasar-pasar, memberika deviden 

kepada pemegang saham, membayar pegawai karyawan, buruh dan lain-

lain. 

5. Transportasi  

Transportasi merupakan perpindahan fisik baik benda maupun 

manusia dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi berperan sebagai 

sarana untuk mengangkat bahan baku ke tempat produksi dan dalam 

pemasaran hasil produksi (Nursid Sumaadmadja, 1988) 

 

1.5.1.3.2 Klasifikasi industri 

Klasifikasi industri terdiri dalam beberapa jenis kelompok. Salah satunya 

pengklasifikasian industri berdasarkan kemampuan penyerapan tenaga kerja. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 1998) Klasifikasi tersebut antara lain : 

1. Industri besar adalah industri yang mempunyai pekerja 100 orang atau 

lebih. 

2. Industri sedang adalah industri yang mempunyai pekerja 20-99 orang. 

3. Industri kecil adalah industri yang mempunyai pekerja 5-19 orang. 
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4. Industri rumah tangga adalah usaha kerajinan atau rumah tangga yang 

mempunyai pekerja 1-4 orang.  

Irsan Ashari Saleh (1986) menjelaskan bahwa industri kecil dan 

industri rumah tangga menurut eksistensinya dapat dibedakan menjadi 3 

kelompok, yaitu : 

1. Industri lokal adalah industri yang menggantungkan kelangsungan 

hidupnya pada pasar setempat yang terbatas sarta relatif tersebar dari 

segi lokasinya. 

2. Industri sentra adalah kelompok jenis industri yang membentuk suatu 

pengelompokan atau kawasan produksi yang menghasilkan barang 

sejenis. 

3. Industri mandiri adalah jenis kelompok industri yang mempunyai sifat-

sifat industri kecil, tetapi sudah mampu mengadaptasi teknologi yang 

canggih. 

Berdasarkan dari kelompok diatas, industri knalpot di Kecamatan 

Purbalingga termasuk dalam kategori industri kecil dan industri sentra. 

Industri knalpot ini membentuk kawasan produksi sendiri di satu daerah 

dan menghasilkan barang yang sejenis.  

(Mubyarto, 1983) mengemukakan bahwa industri kecil yang ada di 

daerah pedesaan akan mengangkat perekonomian masyarakat pedesaan. 

Dengan adanya industri kecil akan dapat menampung tenaga kerja dan 

memberikan kesibukan bagi masyarakat sekitarnya. Keberadaan industri 

kecil di pedesaan akan dapat mengurangi adanya proses migrasi ke kota. 

Ratih Juliati Z (1991), mengemukakan industri pedesaan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam usaha-usaha melaksanakan pemerataan 

pembangunan di Indonesia. Namun corak industri kecil tersebut 

tergantung pada lingkungan kebudayaan masyarakat dipedesaan kegiatan 

yang bersifat turun temurun. 

Dawam Rahardjo (1986), mengemukakan bahwa program industri 

kecil di pedesaan dieksplisitkan secara khusus itu dalam suatu program, 

dibagi atau dikategorikan berdasarkan sifat dan orientasinya yaitu : 
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a. Industri yang memanfaatkan potensi dan sumber alam ini umumnya 

berorientasi pada pemrosesan bahan mentah menjadi bahan jadi. 

b. Industri yang memanfaatkan ketrampilan dan bakat tradisional pada 

sentra-sentra produksi. 

c. Industri penghasil benda-benda seni yang memiliki mutu dan 

pemasaran khusus. 

d. Industri yang terletak di daerah pedesaan yaitu yang berkaitan dan 

merupakan bagian dari kehidupan dan ekonomi pedesaan. 

Dawam Rahardjo (1984), menerangkan bahwa dalam industri kecil dan 

menengah, mutu produk mengandalkan pada ketrampilan tenaga manusia 

bagi industri yang dapat memiliki alat-alat atau mesin-mesin modern, 

masalah pokok dalam tehnik produksi sebagian dapat diatasi dengan 

menggunakan mesin-mesin tapi adapula yang sangat menggantungkan 

ketrampilan/daya kreasi pengusaha/pekerjanya. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Muh. Sidiq (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Usaha 

Industri Meubel di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 dan 

2006” dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Analisa data 

menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang dan diuji dengan statistic korelasi 

product moment. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil 

dari penelitian ini adalah tahun 2001-2006 yang berkembang tinggi sebanyak 16 

pengusaha dan tidak berkembang 14 pengusaha, sumbangan pendapatan industri 

terhadap pendapatan keluarga sebesar 87,50 %. 

Dewi Setiyorini (2011), dengan judul penelitian “Analisis Strategi 

Pengembangan Industri Kecil Knalpot di Purbalingga” menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif dan analisis SWOT. Tujuan penelitian yakni .Mengetahui 

profil dan strategi pengembangan industri knalpot di Kabupaten Purbalingga 

dengan hasil penelitian pada tahun 2010 jumlah industri knalpot yang ada di 

daerah penelitian sebanyak 147 unit usaha yang terdapat di 6 kecamatan, 

terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi perkembangan industri seperti 

Waktu proses produksi lama, Modal usaha yang dimiliki terbatas, Minimnya 

desain produk, serta strategi yang dapat dikembangkan ialah strategi konsentrasi 

melalui integrasi horizontal. 

Neni Novianti (2012), dengan judul penelitian “Keberlangsungan Usaha 

Industri Mie So’on dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten” metode yang digunakan adalah metode survey di 

lapangan secara langsung. Hasil yang diperoleh yakni Keberlangsungan usaha 

industri mie so’on di Kecamatan Tulung adalah rendah, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberlangsungan usaha industri mie so’on adalah : Modal, 

Bahan baku, Tenaga kerja dan produksi, Luas jangkauan wilayah pemasaran 

pengusaha industri mie so’on meliputi : pemasaran lokal (dalam 1 kabupaten) 

yaitu 5,41%, pemasaran luar kabupaten dalam 1 provinsi yaitu 29,73% dan 

pemasaran luar provinsi yaitu 64,86%. 
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Muh. 

Sidik 

(2009) 

Analisis Usaha 

Industri Meubel 

di Kecamatan 

Grogol 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Tahun 2001 dan 

2006 

1.Mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

menyebabkan 

rendahnya 

tingkat 

perkembangan 

industri meubel 

di Kecamatan 

Grogol 

Kabupaten 

Sukoharjo 

2.Mengetahui 

sumbangan 

pendapatan 

industri meubel 

terhadap 

pendapatan 

keluarga di 

Kecamatan 

Grogol 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Metode 

Sensus 

1.Didapatkan bahwa 

dari tahun 2001- 2006 

modal bergerak tinggi 

sebanyak 16 pengusaha 

dan yang tidak 

berkembang sebanyak 

14 pengusaha. 

2. Rendahnya 

perkembangan industri 

mebel di daerah 

penelitian adalah 

tingkat penggunaan 

bahan baku dan modal, 

pemasaran, tenaga 

kerja.  

3.Sumbangan 

pendapatan industri 

meubel terhadap 

pendapatan keluarga 

adalah 87,50%. 

 

Dewi 

Setiyorini

(2011) 

Analisis 

Strategi 

Pengembangan 

Industri Kecil 

Knalpot di 

Purbalingga 

1.Mengetahui 

profil industri 

knalpot di 

Kabupaten 

Purbalingga 

2.Mengetahui 

strategi 

Metode 

deskriptif 

kuantitatif 

1.Profil industri kecil 

knalpot di Kabupaten 

Purbalingga menurut 

data tahun 2010 ada 

147 unit usaha yang 

tersebar di 6 kecamatan 

dan menyerap 906 
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pengembangan 

industri knalpot 

di Kabupaten 

Purbalingga 

tenaga kerja. 

2.Terdapat beberapa 

kendala yang 

mempengaruhi 

perkembangan industri 

knalpot yaitu : Waktu 

proses produksi lama, 

Modal usaha yang 

dimiliki terbatas, 

Minimnya desain 

produk. 

3.Strategi yang dapat 

dilakukan untuk 

pengembangan ialah 

strategi konsentrasi 

melalui integrasi 

horizontal. 

Neni 

Novianti 

(2012) 

Keberlangsunga

n Usaha 

Industri Mie 

So’on dan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhin

ya di 

Kecamatan 

Tulung 

Kabupaten 

Klaten  

1.Mengetahui 

bagaimanakah 

keberlangsunga

n industri mie 

so’on di daerah 

penelitian 

2.Mengetahui 

faktor-faktor 

apa sajakah 

yang 

mempengaruhi 

keberlangsunga

n usaha industri 

mie so’on di 

daerah 

Metode 

Survey 

1.Keberlangsungan 

usaha industri mie 

so’on di Kecamatan 

Tulung adalah rendah. 

2.Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberlangsungan usaha 

industri mie so’on 

adalah : Modal, Bahan 

baku, Tenaga kerja dan 

produksi. 

3.Luas jangkauan 

wilayah pemasaran 

pengusaha industri mie 

so’on meliputi : 
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penelitian 

3.Mengetahui 

jangkauan 

pemasaran hasil 

produk industri 

mie so’on di 

daerah 

penelitian 

pemasaran local(dalam 

1 kabupaten) yaitu 

5,41%, pemasaran luar 

kabupaten dalam 1 

provinsi yaitu 29,73% 

dan pemasaran luar 

provinsi yaitu 64,86%. 

Hal ini menunjukan 

bahwa peminat mie 

so’on yang paling 

dominan berasal dari 

luar kabupatenbaik 

masih dalam 1 provinsi 

maupun luar provinsi. 

Yulita 

Windi 

Eka L 

(2018) 

 

 

 

 

Analisis 

Keterkaitan  

Usaha Industri 

Knalpot di 

Kecamatan 

Purbalingga 

Kabupaten 

Purbalingga 

Tahun 2018 

1.Menganalisis 

karakteristik 

usaha industri 

knalpot di 

Kecamatan 

Purbalingga. 

2. Menganalisis 

keterkaitan 

usaha antar 

industri knalpot 

di Kecamatan 

Purbalingga. 

Metode 

Sensus, 

dengan 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 

dan 

interaksi 

keruangan 

1. Karakteristik usaha 

industri knalpot 

meliputi : Bahan baku, 

modal, tenaga kerja, 

transpotasi dan 

pemasaran. 

2. keterkaitan paling 

dominan terletak pada 

perolehan bahan baku 

dan pemasaran. 

 
Sumber : Penulis, 2018 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Aktivitas di bidang industri knalpot akan melibatkan berbagai faktor untuk 

dapat berproduksi dan berlangsung. Faktor-faktor tersebut adalah modal, 

bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran. Faktor-faktor tersebut juga akan 

mempengaruhi terhadap perkembangan suatu industri yang ada. 

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis keterkaitan 

industri knalpot mulai dari input, proses hingga output produksi knalpot di 

Kecamatan Purbalingga. Aktifitas input menjelaskan aktifitas pemasokan 

bahan baku meliputi asal daerah pemasok dan cara perolehan bahan baku. 

Serta menjelaskan daerah asal tenaga kerja yang ada dalam industri knalpot. 

Aktifitas proses produksi knalpot menjelaskan aktifitas pembuatan, 

pengemasan, dan pemeliharaan produk knalpot untuk menciptakan nilai 

tambah dari suatu produk knalpot. Aktifitas output menjelaskan pola 

pemasaran yang terjadi dari produsen sampai ke konsumen akhir. 

Dalam aktifitas industri, antara industri satu dengan industri lainnya saling 

melakukan keterkaitan usaha. Selain itu, daerah produksi knalpot dan daerah 

sekitar/lainnya juga saling mengalami keterkaitan baik dalam pengadaan 

bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran produk knalpot. keterkaitan antar 

wilayah ini dapat menimbulkan adanya suatu aliran barang yang dapat 

mempengaruhi jalannya aktifitas perindustrian. Berdasarkan pemaparan 

diatas, maka peneliti dapat membuat kerangka penelitian sebagai berikut : 
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1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran 

Sumber : Penulis, 2018 

 

 

  

Faktor Produksi 

- Bahan Baku 

- Modal 

- Tenaga Kerja 

- Pemasaran 

Karakteristik Usaha 

- Sejarah 

- Lama Usaha 

- Proses Produksi 

Industri Knalpot 

Aliran Barang 

Daerah asal Bahan Baku 

Daerah asal Tenaga Kerja 

Daerah Pemasaran  

Faktor alam : 

Air  

Topografi 

Iklim  

 



18 
 

 

 

1.7  Batasan Operasional 

Analisis : Aktivitas membandingkan, menghubungkan atau mengkaitkan 

sebab akibat sebagai kemampuan menguraikan suatu informasi menjadi 

komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami. 

(KBBI,2018) 

Industri : Suatu usaha proses atau kegiatan  pengolahan bahan baku baik 

bahan mentah ataupun bahan setengah jadi agar menjadi barang yang bernilai 

ekonomis lebih tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. (Kartasapoetra,2000) 

Industri Kecil Menengah :  Industri yang memiliki skala industri kecil dan 

menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 6 tahun 2016, 

industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, 

memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. (Sritomo Wignjosoebroto,2003) 

Industri Sentra : Kelompok jenis industri yang membentuk suatu 

pengelompokan atau kawasan produksi yang menghasilkan barang sejenis. 

(Irsan Ashari Saleh,1986) 

Keterkaitan : Hubungan antara cara satu aktivitas nilai dilaksanakan dan 

biaya/kinerja aktivitas lain. (Porter,1994) 

Keterkaitan Horizontal : Hubunga kerjasama dan saling bertukar informasi 

antar perusahaan. (Dijk dan Sverrison, 2006) 

Keterkaitan Vertikal : Hubungan aktivitas vertikal yang didominasi oleh 

keterkaitan dalam order barang/produksi sesuai dengan rantai produksi. 

(Hoare,1985) 

Faktor-faktor produksi : Unsur yang menopang usaha penciptaan nilai  atau 

usaha memperbesar nilai barang. (Suherman Rosyid,2009) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
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Pemasaran : Salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. (Kotler,2001) 

Knalpot : Bagian motor berbentuk pipa panjang yang berfungsi meredam 

bunyi letupan tempat saluran buangan gas (KBBI,2018) 

Wawancara : Tanya jawab peneliti dengan narasumber. (KBBI,2018)


