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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah dimana potensi dan 

kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka 

mendapat manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan. 

Aglomerasi cenderung terjadi di wilayah perkotaan, hal ini terjadi karena kota 

umumnya menawarkan berbagai kelebihan dalam bentuk produktifitas dan 

pendapatan yang lebih tinggi, menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja 

terdidik dan terampil dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding perdesaan 

(Malecki, 1991). Hubungan positif antara aglomerasi geografis dari kegiatan-

kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan (Martin 

dan Octavianno, 2001). Aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam 

tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian 

maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak 

industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang 

hanya mempunyai sedikit industri pengolahan. Alasannya adalah daerah-

daerah yang mempunyai industri pengolahan lebih banyak mempunyai 

akumulasi modal. Dengan kata lain, daerah-daerah dengan konsentrasi industri 

pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak punya 

konsentrasi industri pengolahan.  

Mengenai teori aglomerasi menyajikan sumbangan pemikiran yang 

berharga mengenai perilaku pengelompokan industri secara spasial. Namun, 

teori aglomerasi hanya relevan untuk industri skala besar dan sedang daripada 

industri kecil dan rumah tangga. Hal ini mengundang paradigma lain dalam 

literatur yang mencoba menjelaskan mengapa aktivitas ekonomi, khususnya 

industri manufaktur cenderung mengelompok atau membentuk kluster di 

beberapa daerah atau sering disebut kluster kluster industri (industrial 

districts). 

Kluster adalah aglomerasi dari industri-industri dalam aktivitas yang 

biasanya berhubungan dengan batas geografi, dengan keterkaitan sektoral 
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secara horizontal dan inter-intra vertikal dalam bidang fasilitator, kelembagaan 

dan bekerjasama bersaing dalam pasar internasional (Pitelis, 2001:2 dalam 

Pitelis, dkk, 2006:20). Porter (2000, dalam Marijan, 2005) menyatakan kluster 

industri akan saling berhubungan baik secara fungsional maupun geografis. 

Lebih dari itu kluster tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan perusahaan yang 

berada di suatu tempat tertentu, tetapi juga adanya keterkaitan (linkages) di 

antara perusahaan-perusahaan tersebut. Keterkaitan tersebut memiliki arti yang 

sangat luas dimana perusahaan-perusahaan di dalam satu kluster yang sama 

tidak hanya bersaing (competition) satu sama lain, tetapi juga melakukan 

kerjasama (cooperation). Perusahaan yang mengelompok di dalam satu kluster 

tertentu akan memiliki keuntungan-keuntungan baik itu penghematan secara 

eksternal (external economies) maupun penghematan internal (internal 

economies). Penghematan internal dapat terjadi berkaitan dengan adanya 

penghematan biaya yang dapat dilakukan oleh suatu unit perusahaan. 

Sedangkan penghematan eksternal dapat tercipta apabila di antara para pelaku 

usaha mampu melahirkan efisiensi secara kolektif (collective efficiency) 

dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang disebabkan karena adanya 

aksi bersama (Marijan, 2005). 

Lokasi aglomerasi industri di wilayah Indonesia ditemukan adanya 

disparitas konsentrasi lokasi industri itu sendiri. Menurut Kuncoro (2002), 

bahwa pusat konsentrasi industri manufaktur Indonesia berlokasi di pulau jawa 

dengan konsentrasi yang membentuk pola dua kutub (bipolar pattern), yaitu di 

ujung barat pulau Jawa yang meliputi Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, 

Bekasi) dan Bandung. Sedangkan di ujung timur pulau Jawa berpusat di 

kawasan Surabaya. Hal ini merupakan pertanda pentingnya ekonomi Iokalisasi 

bagi terkonsentrasinya industri di daerah perkotaan besar (large urban areas). 

Menyimak perkembangan konsentrasi industri di kutub barat pulau Jawa yang 

meliputi Greater Jakarta dan Bandung, terdapat beberapa fenomena yaitu 

terdapat kecenderungan perkembangan aktifitas industri manufaktur di kota-

kota inti (core region) dalam hal ini Metropolitan Jakarta dan Bandung terlihat 

menurun. Sementara itu di kota-kota pinggiran (fringe region) seperti Bogor, 
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Tangerang, dan Bekasi (Botabek) aktivitas industri manufaktur justru semakin 

meningkat. Serta terdapat fenomena pengelompokan industri yang cenderung 

membentuk suatu koridor pembangunan diantara wilayah metropolitan Jakarta 

dengan metropolitan Bandung. Secara fenomenal dapat dibuktikan dengan 

meningkatnya jumlah desa urban di sepanjang koridor-koridor tersebut. 

Sedangkan secara geografis konsentrasi industri terlihat tersebar di sepanjang 

koridor Jakarta - Bandung, sehingga wilayah perkotaan di Jabotabek dan 

Metropolitan Bandung hampir menyatu atau membentuk suatu jaringan kota 

(network cities) (Kuncoro, 2000). 

Setiap wilayah memiliki kekhasannya sendiri dan sangat beragam 

jenisnya, kekhasan  tersebut  bisa  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang,  

bagaimana  kita melihat dan menafsirkan setiap fenomema  yang ada. 

Kekhasan  yang ada  disetiap wilayah  akan  terus  berkembang  ketika  banyak  

yang  tetap  memegang  teguh kekhasan tersebut, tetapi akan berbanding 

terbalik ketika kekhasan yang ada mulai dilupakan dan ditinggalkan mungkin 

yang ada hanya tinggalah sebuah kenangan. Kekhasan  yang  dimiliki  oleh 

suatu  wilayah  bisa  menjadi  daya  dukung wilayah  tersebut  dalam  

peningkatan,  pembangunan  bahkan  pendapatan  daerah. Tetapi    selain itu 

faktor mengurangi tingkat pengangguran pun sangat memungkinkan terjadi di 

wilayah tersebut. 

Kota Tasikmalaya sebagai  jantung  perokonomian  wilayah  Priangan  

Timur, yang  meliputi  wilayah  Kabupaten  Garut,  Kabupaten Tasikmalaya, 

Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran yang memiliki 

banyak potensi yang bisa dikembangkan dari segi keanekaragaman industri 

yang ada. Kota Tasikmalaya juga dikenal sebagai Kota Kerajinan, sebutan 

Kota kerajinan ini di sematkan kepada Tasikmalaya karena di Kota itu terdapat 

aneka ragam kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Industri Kerajinan 

ini membentuk kluster di beberapa wilayah yang ada di Kota Tasikmalaya. 

Salah satunya yaitu Industri Bordir yang mengelompok di daerah Kecamatan 

Kawalu, Industri Batik di Kecamatan Cipedes, Industri Kelom Geulis di 

Kecamatan Tamansari, Industri Payung Geulis di Kecamatan Indihiang, 
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Industri Mebeul di Kecamatan Cibereum, dan Industri Kerajinan Mendong di 

Kecamatan Purbaratu. Berikut Gambar 1.1 merupakan Peta Kluster Industri 

Kota Tasikmalaya. 
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Dari sekian banyak jenis industri yang ada di Kota Tasikmalaya yang 

keberadaannya semakin di kenal dan semakin berkembang adalah industri kelom 

geulis. Salah satu indikator dari semakin dikenal dan berkembangnya kelom 

geulis yaitu sudah adanya   wisatawan   dari  daerah lain di Indonesia yang 

melakukan wisata belanja kelom geulis. 

Kota Tasikmalaya merupakan kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di jalur 

utama selatan Pulau Jawa. Kota Tasikmalaya memiliki potensi home industry 

yang menghasilkan beraneka ragam produk kerajinan yang memiliki daya tarik 

dan seni yang sangat luar biasa dan sebagian besar telah memenuhi gugus kendali 

mutu. Istilah Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Factory Outlet kerajinan di 

Priangan Timur telah mengangkat nama Kota Tasikmalaya ini dikenal di dalam 

maupun luar negeri. Mayoritas masyarakat di Kota Tasikmalaya telah 

memanfaatkan ”home industry” tersebut sehingga dengan bekal pengalaman, 

mereka telah memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih dibandingkan 

dengan masyarakat lainnya. Potensi industri kreatif di Kota Tasikmalaya ternyata 

cukup besar. Dari mulai bordir, batik, alas kaki (kelom geulis), kerajinan 

mendong, anyaman bambu, meubel, hingga payung geulis sangat memberikan 

kontribusi ekonomi yang tentunya menopang pertumbuhan kota Tasikmalaya 

(Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tasikmalaya). 

Kota Tasikmalaya merupakan kota yang mempunyai potensi bisnis kerajinan 

yang cukup baik. Salah satu potensi bisnis unggulan Kota Tasikmalaya adalah 

industri kerajinan kelom geulis. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Data Potensi Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2018 

No  Komoditi Unggulan  Unit Usaha  

1.  Bordir   1.407  
2.  Alas Kaki (Kelom Geulis, 

Sandal dan Sepatu)  
536  

3.  Makanan Olahan (Meubel) 656  
4.  Kayu Olahan  217 
5.  Kerajinan Anyaman Mendong  174  
6.  Kerajinan Anyaman Bambu  75  
7.  Batik  41  
8.  Payung Geulis  8  

Jumlah  3.114 
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya 

Kelom geulis merupakan kerajinan tangan  yang telah menjadi ikon 

Kota Tasikmalaya, keberadaannya  sebagian besar terdapat  di Kecamatan 

Tamansari.  Kelom geulis di ambil dari bahasa Belanda „kelompen‟ yang 

artinya sandal kayu. Istilah kelom geulis sendiri berasal dari bahasa Sunda 

yang berarti sandal kayu cantik. Kelom geulis terbuat dari kayu mahoni, 

dengan berbagai keindahannya dapat menjadi pelengkap fashion wanita, 

baik yang berusia remaja hingga orang tua bahkan anak - anak. Secara 

umum kelom geulis saat ini di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu  kelom   

geulis   natural   dan   kelom   geulis   bungkus.   Kelom   geulis   natural 

merupakan  kelom  geulis  yang  dibuat  dengan  keadaan  asli,  dalam  

artian  tidak  menghilangkan   sisi   keberadaan   kayunya.   Sedangkan   

kelom   geulis   jenis  bungkus  merupakan  kelom  geulis  yang  dibuat  

dengan  kondisi  kayu  yang dilapisi oleh bahan pelapis sehingga permukaan 

dan serat kayu  yang  ada pada kayu tidak terlihat. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Industri Kelom Geulis di Kecamatan Tamansari 

No Desa Jumlah Usaha 

1 Setiawargi 10 

2 Mulyasari 7 

3 Sukahurip 43 

Jumlah 60 
Sumber : Data Monograf Kecamatan Tamansari 

Berdasarkan tabel di atas, kluster kelom geulis banyak didapatkan di daerah 

Tamansari. Daerah tersebut memiliki 60 industri kelom geulis dan merupakan 

industry kelom geulis yang terbanyak dibandingkan kecamatan lain. 

Kelom Geulis dikenal tidak hanya dalam cakupan nasional tetapi juga 

internasional. Kelom geulis telah di ekspor ke wilayah Asia Tenggara, Korea, 

Jepang, Afrika, Kota Panama (Amerika Tengah), Timur Tengah dan sebagian 

wilayah Eropa. Produksi kerajian kelom geulis ini bisa menjadi satu di antara 

produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing dengan produk 

mancanegara. 

Kelom geulis yang diekspor tersebut memiliki tampilan yang berbeda 

dibandingkan dengan sandal sejenis yang dipasarkan di dalam negeri. 

Perbedaan tersebut antara lain terlihat dari desain gambar pada sandal dan 

bahan baku kayu yang digunakan. Desain tersebut antara lain bunga sakura, 

tulip, teratai, dan pohon bambu. Kelom Geulis yang diekspor memilih untuk 

menggunakan kayu sampang dibandingkan dengan kayu mahoni atau albasia 

yang selalu digunakan oleh perajin kelom geulis lainnya. Pemilihan kayu 

sampang ini peminat luar negeri sangat selektif memilih produk hingga ke 

urusan bahan baku yang digunakan. Khusus untuk kelom geulis, menginginkan 

bahan kayu yang digunakan bukanlah jenis kayu yang dilindungi pemerintah, 

sedangkan mahoni ataupun albasia merupakan kayu yang masuk ke kelompok 

tersebut dan ada juga peminat kelom yang bukan berbahan baku kayu mahoni, 

asalkan kayu tersebut memiliki sertifikat resmi dari pemerintah yang 

menunjukkan kalau kayu tersebut bukan illegal. 

Pendekatan kluster dinilai lebih efektif mengingat jumlah IKM yang 

sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Strategi IKM melalui 
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kluster (clustering) sudah terbukti di banyak negara mampu meningkatkan 

kemampuan inovasi dan daya saing global dari para pelaku usaha di dalam satu 

kluster tertentu (Tambunan, 2009). Sektor IKM telah dipromosikan dan 

dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu 

tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan tingkat Gross National 

Product yang setinggi-tingginya, namun hal ini tidak dapat terlepas dari 

berbagai masalah ekonomi itu sendiri. Diantara masalah yang dimaksud yaitu 

pemberantasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan 

kerja sebab hal ini menjadi pemicu timbulnya pertumbuhan suatu wilayah 

(Amalia, 2007:89). Industri kecil/UMKM dengan karakter yang fleksibel 

dengan teknologi yang memadukan antara padat modal dan padat karya dalam 

memanfaatkan sumber daya lokal yang telah mampu bertahan dari krisis 

moneter karena efek globalisasi. Ini membuktikan bahwa industri 

kecil/UMKM dapat memainkan peran yang penting dalam pembangunan 

ekonomi lokal. Untuk itu arahan pengembangan industri dilakukan dengan 

mengacu pada pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan potensi 

lokal. Fokus pengembangan ekonomi lokal adalah pengembangan klaster usaha 

yang sering disebut sebagai mesin ekonomi lokal. Keberhasilan dalam 

pengembangan ekonomi lokal juga tidak terlepas dari adanya hubungan 

kerjasama (networking) antar stakeholder yang terkait (Munir dan Fitanto, 

2008). Hubungan kerjasama merupakan salah satu faktor penting dalam 

keberlanjutan pengembangan klaster yang bertujuan untuk menciptakan 

efisiensi kolektif dalam klaster itu sendiri melalui kerjasama kegiatan sejenis 

(Schmitz, 2002 dalam Suryono, 2012).  Melalui klaster, kelompok pengusaha 

tumbuh dan berkembang dengan adanya upaya kerjasama dari berbagai 

pihak/stakeholder. Keberadaan klaster usaha juga memperkuat ketahanan 

ekonomi wilayah karena umumnya klaster usaha mengandalkan potensi 

wilayah yang ada dan tidak bergantung pada ekspor. Pendekatan klaster 

industri yang diterapkan pemerintah berguna untuk memajukan industri kecil 

dengan mengoptimalkan pembangunan melalui konsep keterkaitan aktivitas 

industri di dalamnya. Melalui pendekatan tersebut diharapkan terjadi 
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keterkaitan aktivitas antar kegiatan industri di dalamnya (keterkaitan 

horizontal) maupun antara pelaku usaha dengan seluruh jaringan produksi dan 

distribusi yang terkait dengan industri tersebut (keterkaitan vertikal). 

Dari latar belakang di atas maka peneliti menentukan judul untuk 

penelitian ini yaitu “KAJIAN KETERKAITAN USAHA DALAM 

KLUSTER INDUSTRI KELOM GEULIS DI KECAMATAN 

TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA”. 

1.2  Perumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah berupa : 

1. Bagaimana karakteristik usaha kelom geulis di Kecamatan Tamansari 

Kota Tasikmalaya? 

2. Bagaimana keterkaitan usaha dalam kluster industri kelom geulis di 

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya? 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis karakteristik usaha dalam kluster industri kelom geulis di 

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. 

2. Menganalisis keterkaitan usaha dalam kluster industri kelom geulis di 

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat serta berguna bagi 

semua pihak antara lain : 

1. Sebagai salah satu syarat pencapaian derajat sarjana S-1 Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dapat memberikan referensi dan bahan perbandingan penelitian sejenis 

lainnya. 

3. Untuk masukan kepada pemerintah supaya pembangunan UMK lebih 

ditingkatkan lagi khususnya untuk industri rumah tangga 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka  

1.5.1.1  Keterkaitan Industri 

Porter (1994) menyatakan keterkaitan adalah hubungan antara cara 

satu aktivitas nilai dilaksanakan dan biaya/kinerja aktivitas lain. 

Keterkaitan dapat menghasilkan keunggulan bersaing dengan dua cara 

yaitu optimisasi dan koordinasi. Keterkaitan menyiratkan bahwa biaya 

perusahaan/meningkatkan diferensiasi bukan sekadar hasil dari upaya 

untuk mengurangi biaya atau meningkatkan kinerja dalam tiap aktivitas 

nilai secara individual. Keterkaitan di antara aktivitas-aktivitas nilai 

muncul dari beberapa sebab generik antara lain: Fungsi yang sama 

dapat dilaksanakan dengan cara yang berbeda, biaya/kinerja aktivitas 

langsung ditingkatkan melalui upaya yang lebih besar dalam aktivitas 

tak langsung, aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan 

mengurangi kebutuhan untuk melakukan peragaan, menjelaskan atau 

memperbaiki produk di lapangan, fungsi pemastian mutu dapat 

dilaksanakan dengan cara-cara yang berbeda. Selain itu keterkaitan 

antar industri dapat dilihat juga dari kebutuhan yang diperoleh dari 

industri hulu (upstream industry) dan penggunaan output suatu industri 

hilir (downstream industry).  

Keterkaitan industri ditinjau dari aktivitas industri terbagi menjadi 

dua yaitu :  

1. Keterkaitan Aktivitas Horizontal, menurut Dijk dan Sverrison dalam 

Pertiwi (2006), keterkaitan horizontal dalam klaster industri terbentuk 

adanya hubungan kerjasama dan saling bertukar informasi antar 

perusahaan. Bentuk keterkaitan horizontal yaitu kegiatan saling 

membantu antar pengusaha kecil dalam menangani order besar, 

kegiatan antar perusahaan dalam penggunaan mesin/alat-alat produksi 

bersama, kolaborasi antar perusahaan dalam pemasaran produk. 
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2. Keterkaitan Aktivitas Vertikal hubungan aktivitas vertikal didominasi 

oleh keterkaitan dalam order barang/produksi sesuai dengan rantai 

produksi (Hoare, 1985 dalam Pacione, 2001). 

Canfei Hei dan Shengjun Zhu (2016) menyebutkan keterkaitan industri 

dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Backward Linkage 

Keterkaitan yang terjadi dalam material bahan dalam aktivitas 

produksi. 

2. Forward Linkage 

Keterkaitan yang terjadi antara pengusaha industri kepada konsumen 

yang membeli barang produksi. 

1.5.1.2 Konsep Kluster Industri 

Rosenfeld (1997) mengemukakan bahwa klaster industri 

merupakan mekanisme sederhana yang dapat digunakan untuk 

merepresentasikan konsentrasi perusahaan-perusahaan yang mampu 

menghasilkan sinergi karena kedekatan geografis dan saling 

ketergantungan, walaupun skala ketenagakerjaannya belum jelas terinci. 

Studi Empiris membuktikan bahwa kluster-kluster industri dalam praktek 

di berbagai Negara dapat digolongkan menurut : 

1. Struktur kelembagaan 

Struktur kelembagaan jelas terlihat perbedaan antara kluster 

industry yang hanya terdiri atas usaha kecil dan menengah dank luster 

industi dimana UKM di organisasi seputar perusahaan-perusahaan inti 

yang biasanya usaha besar, bahkan perusahaan internasional (Hayter, 

1997: 330-6). Kedua jenis kluster ini mampu menciptakan 

penghematan skala ekonomis dan penghematan cakupan secara 

eksternal dan lokal. Seberapa jauh penghematan skala ekonomis dan 

cakupan direalisasi tergantung sepenuhnya pada ciri jaringan 

wirausaha yang berkaitan dan jaringan pasar tenaga kerja yang 

terdapat dalam kluster-kluster industri tersebut. 
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2. Tingkat Kepemilikan dan Organisasi 

Meningkatnya tingkat kepemilikan menyiratkan semakin 

kuatnya peran perusahaan inti, sedang meningkatnya koordinasi 

mencerminkan semakin kuatnya kerjasama antar UKM. Dengan ini 

kluster industri yang di dominasi oleh UKM memiliki tingkat integrasi 

kepemilikan yang rendah namun bervariasi tergantung koordinasi 

yang mereka lakukan (Hayter, 1997: 341-3). 

3. Kluster Dewasa dan Kluster Baru 

Kluster dewasa sering dikaitkan dengan kluster industri 

tradisional yang telah lama dikenal sebagai pusat industry kerajinan. 

Kluster-kluster industri berbasis kerajinan maupun industri kreatif 

yang “padat desain” seperti pakaian, tekstil, mebel, permata, keramik, 

produk olahraga, dan lain-lain ditemukan di berbagai pusat kerajinan 

tua seperti Third Italy, bagian Perancis, Yunani, Portugal, Jerman, 

Spanyol, dan Skandinavia (Scott & Storper, 1992). 

Sejumlah studi telah meneliti kluster-kluster industri baru akhir-

akhir ini yang tumbuh akibat program pengembangan industri 

nasional di beberapa Negara du dunia. Inisiatif kebijakan bervariasi 

dari program intervensi secara formal di Skandinavia, model “broker” 

di Denmark, Wales dan South West England, Norwegia, hingga 

jaringan bisnis yang lunak dan keras misalnya Business Network 

Programme di Australia dan New Zealand (Ingley & Selvarajah, 

1998). 

1.5.1.3 Konsep Ekonomi Aglomerasi (Agglomeration Economies) 

Istilah Aglomerasi menurut Montgomery dalam Kuncoro (2002) 

bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di 

kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan 

(economies of proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari 

perusahaan, para pekerja dan konsumen. 

Keuntungan-keuntungan dari konsentrasi spasial sebagai akibat 

dari ekonomi skala (scale economies) disebut dengan ekonomi aglomerasi 
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(agglomeration economies). (Mills dan Hamilton, 1989). Pengertian 

ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan 

geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi 

merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi yang 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan 

kota. (Bradley and Gans, 1996). Ekonomi aglomerasi diartikan sebagai 

penurunan biaya produksi karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi 

pada tempat yang sama. Gagasan ini merupakan sumbangan pemikiran 

Alfred Marshall yang menggunakan istilah localized industry sebagai 

pengganti dari istilah ekonomi aglomerasi. 

Ahli ekonomi Hoover juga membuat klasifikasi ekonomi 

aglomerasi menjadi 3 jenis yaitu large scale economies merupakan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala 

produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi, localization economies 

merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam 

industri yang sama dalam suatu lokasi dan urbanization economies 

merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama 

sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk, pendapatan, 

output atau kemakmuran) dari lokasi tersebut. 

Berbeda dengan pendapat para ahli ekonomi yang lain, O‟Sullivan 

(1996) membagi ekonomi aglomerasi menjadi dua jenis yaitu ekonomi 

lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 

ekonomi aglomerasi adalah eksternalitas positif dalam produksi yaitu 

menurunnya biaya produksi sebagian besar perusahaan sebagai akibat dari 

produksi perusahaan lain meningkat. 

1.5.1.4 Perbedaan Aglomerasi dengan Kluster Industri 

Aglomerasi merupakan proses yang lebih kompleks jika 

dibandingkan kluster industri. Perbedaan antara aglomerasi industri dan 

klaster industri terletak pada skala ekonomi dan keanekaragaman industri. 

Skala ekonomi dan keanekaragaman industri (industrial diversity) 

merupakan peran penting dalam pembentukan dan pertumbuhan 
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aglomerasi. Industri yang terkonsentrasi secara geografis disebabkan 

karena skala ekonomi. Sedangkan keanekaragaman industri mendorong 

eksplorasi dan mencegah stagnasi sehingga berperan dalam penyebaran 

pengetahuan (knowledge spillover) dan pertumbuhan regional. Adanya 

keragaman industri menunjukkan terjadinya aglomerasi karena produk 

lebih heterogen (Kuncoro 2002). 

Perbedaan antara aglomerasi industri dan klaster industri terlihat 

pada output yang dihasilkan. Klaster industri merupakan kumpulan 

industri sejenis yang secara geografis terkonsentrasi di suatu lokasi karena 

adanya keuntungan atau penghematan akibat lokalisasi dan spesialisasi 

sehingga menghasilkan output yang lebih homogen. Sedangkan 

aglomerasi industri terbentuk karena berkumpulnya beragam industri pada 

suatu lokasi tertentu yang akhirnya akan menghasilkan output yang 

heterogen. Kluster dan aglomerasi menjadi semakin berkembang tidak 

hanya karena industri-industri yang ada didalamnya tetapi didukung pula 

oleh organisasi yang terkait sehingga dapat meningkatkan daya saing 

berdasarkan keunggulan kompetitif (Santoso dan Prabatmodjo 2012). 

Salah satu ciri penting di dalam aglomerasi ialah tumbuhnya industri-

industri yang menggunakan teknologi lebih maju, berkembangnya 

spesialisasi proses produksi pada perusahaan-perusahaan tersebut, dan 

kegiatan ekonomi antar industri yang saling terkait dan saling mendukung. 

1.5.1.5 Geografi Industri 

Secara garis besar, Geografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

cabang, yaitu: Geografi Fisik (Physical Geography), Geografi Manusia 

(Human geography), dan geografi Regional (Regional geography). 

Geografi Industri adalah cabang dari geografi ekonomi, dan geografi 

ekonomi merupakan salah satu kajian dari geografi manusia. Geografi 

Industri adalah suatu sistem yang merupakan perpaduan antara subsistem 

fisis dengan subsistem manusia (Nursid Sumaatdja, 1988: 179-180). 

Subsistem fisis yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri 

yaitu komponen lahan, bahan mentah atau bahan baku, sumber daya 
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energi, iklim dan segala proses alamiahnya. Subsistem manusia meliputi 

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

keadaan pemerintah, transportasi, komunikasi konsumen, pasar, pola 

pemasaran, dsb. Perpaduan semua komponen itulah yang mendukung 

maju atau mundurnya suatu industri. 

1.5.1.5.1 Faktor-Faktor Industri 

Faktor-faktor industri 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 produksi. Tidak ada barang yang 

dihasilkan jika tidak tersedia bahan baku (Daldjoeni, 1992) 

2. 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). 

3. Tenaga Kerja 

UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 menyebutkan 

bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan baranag dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga 

kerja berfungsi sebagai penggerak di dalam proses produksi dan 

pemasaran hasil produksi. Oleh karena itu, suatu industri akan 

mencari tenaga kerja, baik yang berasal dari daerah sekitar lokasi 

industri atau dari luar daerah lokasi industri untuk menjalankan 

kegiatan industrinya. 

4. Pemasaran 
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Proses pemasaran adalah aktivitas terakhir dari proses 

industri untuk menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat 

guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh N. Daldjoeni (1992:60), bahwa 

tujuan satu-satunya dari perindustrian adalah memproduksi barang-

barang untuk dijual dan pasar itu penting kedudukannya. 

5. Transportasi 

Transportasi merupakan perpindahan fisik baik benda 

maupun manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi 

berperan sebagai sarana untuk mengangkat bahan baku ke tempat 

produksi dan dalam pemasaran hasil produksi (Nursid 

Sumaadmadja, 1988). 

1.5.1.5.2 Klasifikasi Industri Berdasarkan Tenaga Kerja 

Klasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerja menurut Badan Pusat 

Statistik yaitu : 

1. Industri Rumah Tangga : Industri dengan tenaga kerja sejumlah 1-4 

orang. 

2. Industri Kecil : Industri dengan tenaga kerja sejumlah 5-19 orang. 

3. Industri Sedang : Industri dengan tenaga kerja sejumlah 20-99 orang. 

4. Industri Besar : Industri dengan tenaga kerja sejumlah >100 orang. 

1.5.1.6 Interaksi Spasial 

Yunus Hadi (2010) menyatakan interaksi adalah suatu proses saling 

mempengaruhi antara dua hal. Sedangkan interaksi spasial adalah proses 

saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam 

penelitian ini interaksi spasial dapat menggambarkan keterkaitan suatu 

wilayah dengan wilayah lainnya dan saling mempengaruhi dalam hal 

sektor ekonomi. Spasial adalah suatu ruang, dalam hal ini ruang memiliki 

definisi yang luas, ruang dalam penelitian ini yakni suatu wilayah atau 

tempat yang memiliki pembatas atau batasan, baik batas secara admitrasi 

maupun secara morfologi. Dan di dalam pembahasan ruang tentuntunya 
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tidak lepas dengan adanya interaksi antar ruang tersebut, baik interaksi 

spasial dan interaksi sosial. 
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Interaksi spasial menurut Edward Ullman diestimasikan berdasarkan 

tiga faktor, yaitu : 

1. Adanya wilayah yang saling melengkapi, yaitu wilayah yang berbeda 

sumber daya sehingga terjadi aliran yang sangat besar dan 

membangkitkan interaksi spasial yang tinggi. 

2. Kesempatan berinteraksi, yaitu kemungkinan perantara yang dapat 

menghambat terjadinya interaksi. Hal ini terjadi karena adanya daerah 

yang menghambat arus komoditi antar daerah-daerah yang dapat 

berinteraksi. 

Kemudahan transfer dalam ruang yaitu fungsi jarak yang diukur dalam 

biaya dan waktu yang nyata, yang termasuk karakteristik khusus dari 

komoditi yang ditransfer. Arust ransfer yang dapat terjadi antara lain 

berupa arus ekonomi, arus sosial, arus politik, dan arus komunikasi. 

1.5.1.7 Kerajinan Tradisional 

Kerajinan adalah implementasi dari karya seni kriya yang telah 

diproduksi secara massal (mass product). Produk massal tersebut 

dilakukan oleh para perajin. Terdapat kelompok-kelompok perajin 

sebagai home industry yang banyak berkembang di beberapa wilayah 

Indonesia. Hal ini sebagai bagian ekonomi kerakyatan. Keterampilan 

tangan yang dimiliki oleh para perajin yang berkecimpung dalam bidang 

seni kerajinan menjadi bentuk usaha seni kerajinan, membuat mereka 

banyak mengandalkan keterampilan tangan yang dilakukan dalam bentuk 

usaha keluarga. 

Seni kerajinan tradisional sebagai hasil kerja tangan manusia dan 

bersifat turun-temurun, dikerjakan dengan teknik sederhana dan modern, 

menggunakan alat dan bahan alam, berfungsi sebagai kebutuhan rumah 

tangga, kebutuhan keagamaan dan pelestarian nilai-nilai budaya, serta 

berfungsi sebagai barang ekonomi. Contohnya anyaman, ukiran, batik, 

keramik, tenunan, lukisan, patung, arsitektur dan lain-lain. Peranan dan 

perkembangannya sangat diperlukan, itu dapat dilihat pada 

pembangunan rumah tempat tinggal, rumah tempat ibadah, dan tempat-
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tempat kegiatan sosial. Jika hal ini dapat terjawab otomatis peran dan 

perkembangan seni kerajinan tradisional dalam pembangunan sangat 

besar andilnya. Salah satu cara yang harus dilakukan perajin adalah 

dengan peningkatan berketerampilan serta dapat membaca selera pasar. 

Kerajinan tradisional biasanya memiliki kekhasan, yakni 

mengandung nilai-nilai estetik (Enden Irma, 2008:471). Oleh karena itu, 

sebagian besar benda-benda kerajinan tradisional lebih cenderung 

dikategorikan sebagai seni kriya. Seni kriya tiada  lain adalah hasil karya 

seni yang bersifat terapan, artinya diciptakan dengan kesadaran dan rasa 

keindahan, dikerjakan dengan perorangan dengan telaten untuk dipakai 

atau dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari (Th. A. Darminto, 

1987:1)
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 A.D 

Norzistya 

Keterkaitan Aktivitas 

Industri di Klaster 

Industri Bayat di 

Kabupaten Klaten 

 

1.Mengidentifikasi 

karakteristik klaster industri 

Batik Bayat Kabupaten 

Klaten. 

2.Menganalisis jenis 

keterkaitan aktivitas industri 

secara ekonomi di klaster 

industri Batik Bayat 

Kabupaten Klaten 

3.Menganalisis jenis 

keterkaitan aktivitas industri 

secara sosial di klaster 

industri Batik Bayat 

Kabupaten Klaten. 

4.Menganalisis keterkaitan 

aktivitas klaster industri 

Batik Bayat Kabupaten 

Klaten 

5. Merumuskan rekomendasi 

sebagai masukan 

pengembangan klaster batik 

di Kabupaten Klaten sebagai 

pengembangan ekonomi 

lokal. 

Survei 

 

Keterkaitan aktivitas di industri 

binaan pemerintah berdasarkan 

kerjasama antar pengrajin batik 

yang dilakukan secara horizontal 

terbilang tinggi. Ini dikarenakan 

kerjasama yang dilakukan hanya 

melewati satu pintu yaitu 

koperasi  sebagai jalur utama 

pemasaran. Selain itu 

keterkaitan vertikal yang masih 

rendah pada sharing informasi 

pameran dan promosi. 
Pengembangan klaster industri 

Batik Bayat Kabupaten Klaten 

untuk jalinan keterkaitan 

aktivitas ini diarahkan dengan 

menekankan pada Keterkaitan 

aktivitas yang dapat 

memberikan dampak ekonomi 

masyarakat seperti penyerapan 

tenaga kerja dan Menciptakan 

keterkaitan aktivitas yang 

memberikan pengaruh simbosis 

mutualisme antar 

pengusaha/pengrajin batik 

Dengan adanya keterkaitan 

tersebut diharapkan dapat 

menciptakan klaster yang 
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tangguh yang siap menghadapi 

kendala dan dapat memberikan  

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

     nilai ekonomi yang besar bagi 

masyarakat melalui penyerapan 

tenaga kerja. 

2 Moh. Sulis 

Andre 

Asmawan    

 

Kajian Aglomerasi 

Industri Logam di Desa 

Ngingas Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo 

1. Besarnya pasar terkait 

dengan aglomerasi industri 

logam di Desa Ngingas 

Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo. 

2. Biaya transportasi terkait 

dengan aglomerasi industri 

logam di Desa Ngingas 

Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo. 

3. Increasing return dari 

perusahaan terkait dengan 

aglomerasi industri logam di 

Desa Ngingas Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo. 

Survei 

 

 

Menunjukkan bahwa sistem 

pemasaran yang paling banyak 

digunakan oleh para pengrajin 

adalah lewat pengepul. Omset 

produk terbanyak adalah 

peralatan pertanian dan 

komponen kompor gas yang 

mencapai >6.000 unit/bulan. 

Desa Ngingas pemasarannya 

sudah luas baik dalam lingkup 

lokal, regional, nasional, bahkan 

internasional. Lokalisasi industri 

yang berdekatan membawa 

keuntungan yang dapat menekan 

biaya transportasi. Bahan baku 

didapatkan dari luar daerah 

Sidoarjo seperti Surabaya, 

Pasuruan, Malang, 

Tulungagung, Ponorogo, 

Semarang, dan Yogyakarta. 

Biaya transportasi dari lokasi 

bahan baku ke lokasi industri 

sebesar ± Rp 140.000,00. Biaya 

transportasi pemasaran 

ditanggung oleh konsumen. Asal 
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modal dari tabungan sendiri 

dengan jumlah modal awal yang 

digunakan  

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

     paling banyak antara Rp 

16.000.000,00 - Rp 

20.000.000,00. Jumlah 

pendapatan bersih dalam 

industri ini adalah paling banyak 

antara Rp 6.000.000,00-Rp 

8.000.000,00. 

3 Betty 

Yarsita 

Agustina 

Pengaruh Aglomerasi Dan 

Hubungan Vertikal 

Industri Terhadap 

Produktivitas Industri di 

Indonesia 

Menganalisis pengaruh 

aglomerasi terhadap 

produktivitas perusahaan 

dari dua faktor penting 

aglomerasi, yaitu 

intraindustry (lokalisasi) 

dan crossindustry spillover 

(urbanisasi) dan mengkaji 

bagaimana pengaruhnya 

jika aglomerasi tersebut 

berasal dari industri 

upstream atau downstream 

dari perusahaan tersebut. 

Analisis Data 

Sekunder 

 Perusahaan menerima dampak 

spillover produktivitas yang 

positif dan signifikan dari 

berkumpulnya perusahaan dari 

sektor industri yang sama, 

maupun dari sektor industri lain 

yang berada di wilayah yang 

sama. Namun makin jauh jarak 

geografisnya, pengaruh tersebut 

semakin kecil. Spillover 

produktivitas juga diperoleh dari 

perusahaan sektor upstream dan 

downstream yang berkumpul di 

wilayah yang sama dengan 

perusahaan tersebut. Makin 

dekat jarak ekonominya makin 

besar pengaruh spillover dari 

sektor downstream. Pengaruh 

jarak ekonomi ini tidak 

ditemukan pada sektor 
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upstream. Dengan demikian 

implikasi kebijakan dari hasil 

penelitian yaitu mendorong 

terciptanya  

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

     hilirisasi industry, memfalitasi 

transfer teknologi dari 

perusahaan upstream, dan 

melakukan evaluasi kawasan 

industri secara berkala. 

4 Dilahur 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 
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menjadi tenaga kerja di industri 

kulit, lebih besar ke sektor 

pertanian sisanya adalah 

pedagang dan kerajinan lain. 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

5 Khairunisa 

Z.A 

Kajian Algomerasi 

Industri Kelom Geulis di 

Kecamatan Tamansari 

Kota Tasikmalaya. 

1. Menganalisis karakteristik 

usaha kelom geulis di 

Kecamatan Tamansari Kota 

Tasikmalaya. 

2. Menentukan faktor 

penyebab aglomerasi 

industri kelom geulis di 

Kecamatan Tamansari Kota 

Tasikmalaya. 

 

Survey  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pembentukan kluster bisa membantu industri kecil untuk meningkatkan 

daya saing. Karena adanya aglomerasi perusahaan-perusahaan sejenis yang 

mempunyai kesamaan maupun keterkaitan aktivitas, sehingga akan 

membatasi ekternalitas ekonomi yang dihasilkan dan akan mengurangi atau 

menurunkan biaya produksi perusahaan yang tergabung dalam klaster. 

Keuntungan yang dihasilkan dari pembentukkan kluster antara lain peluang 

penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, kemudahan dalam modal, akses 

kepada supplier, dan input pelayanan khusus serta terjadinya transfer 

informasi dan ilmu pengetahuan. Suatu aglomerasi tidak lebih dari 

sekumpulan klaster. Kluster industri bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi 

antara lain melalui pengurangan biaya transportasi dan transaksi, penggunaan 

aset kolektif, dan mendorong terciptanya inovasi. Keberadaan kluster Industri 

memperkuat ekonomi suatu wilayah karena memiliki faktor pendorong untuk 

melakukan kegiatan usaha dengan berbagai karakteristik usaha industri 

sehingga terdapat keterkaitan dalam usaha industri kelom geulis dengan usaha 

lainnya. 
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Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Penulis 2019 

 

 

 

 

 

Keterkaitan  Usaha: 

1. Backward Linkage 

2. Forward Linkage 

1. Meningkatkan daya saing 

2. Mengurangi biaya produksi 

3. Peluang tenaga kerja lebih besar 

4. Meningkatkan efisiensi 

KLUSTER 

INDUSTRI 

Karakteristrik Usaha: 

1. Modal 

2. Bahan Baku 

3. Tenaga Kerja 

4. Pemasaran 

Kluster 

Industri Kelom Geulis 
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1.7 Batasan Operasional  

a. Aglomerasi 

Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan 

perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies 

of proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, 

para pekerja dan konsumen. Montgomery dalam Kuncoro (2002) 

b. Bahan Baku 

Bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, 

bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. (Hanggana 

2006:11) 

c. Industri  

Industri adalah kesibukan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, bahan 1/2 jadi atau barang jadi jadi barang dengan nilai plus atau 

barang jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, 

termasuk kesibukan rancang bangun dan perekayasaan industri. (UU RI 

No. 5 Tahun 1984)  

d. Karakteristik Usaha 

Karekteristik Usaha merupakan ciri khas suatu entitas usaha, karakteristik 

tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran usaha, dan faktor 

produksi.  

e. Keterkaitan Usaha 

Keterkaitan Usaha adalah hubungan suatu usaha yang memiliki 

keterkaitan dengan usaha lainnya berdasarkan cara produksinya. 

f. Kelom Geulis 

Kelom geulis atau yang biasa kita kenal sebagai “Bakiak” merupakan 

kerajinan asli Bumi Parahyangan yang terbuat dari kayu Albazzia atau 

kayu Mahoni, kayu diolah dan dibentuk hingga menjadi alas kaki yang 

siap pakai. Dalam perkembangannya kelom geulis memiliki beberapa 

perubahan dalam bentuknya, seperti penggunaan bahan kulit sebagai 

pengikat ke kaki, penggunaan karet pada alas kelom. 
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g. Kluster Industri 

Kluster Industri adalah Klaster adalah aglomerasi dari industri-industri 

dalam aktivitas yang biasanya berhubungan dengan batas geografi, 

dengan keterkaitan sektoral secara horizontal dan inter-intra vertikal 

dalam bidang fasilitator, kelembagaan dan bekerjasama bersaing dalam 

pasar internasional (Pitelis, 2001:2 dalam Pitelis, dkk, 2006:20). 

h. Modal 

Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih 

lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, 

daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung 

dalam barang-barang modal. 

i. Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan 

penting yang memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan ingin kan melalui pertukaran dengan pihak 

lain. (Boyd,dkk 2000:4) 

j. Pengusaha 

Pengusaha merupakan orang yang mendirikan sebuah perusahaan dengan 

cara yang inofativ yang akan memberikan banyak keuntungan banyak 

orang dan tentunya untuk orang yang menjalankan perusahaannya 

(Andrew J Durbin). 

k. Tenaga Kerja 

Tenaga adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja,guna menghasilkan jasa atau 

barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Peraturan 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017). 

l. Usaha 

Usaha adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tetap dan terus 

menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan secara 

individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum maupun tidak 

yang didirikan dan berkedudukan disuatu tempat. (Harmaizar) 


