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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

merupakan sebuah tantangan dan peluang bagi sebuah daerah untuk lebih 

berinovasi dan kreatif dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang 

ada, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan di daerahnya.  

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan (growth) akan 

membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan (Simanjuntak, 2013). 

Perubahan yang terjadi bisa berarti perubahan yang positif, akan tetapi bisa juga 

ke arah negatif. Setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak 

serta merta selalu dapat  meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. 

Kenyataannya kadang-kadang pembangunan menyebabkan sebuah permasalahan 

baru di masyarakat seperti permasalahan lingkungan dan kesenjangan sosial. Hal 

ini disebabkan karena  pembangunan yang dilakukan hanya berorientasi pada 

kegiatan ekonomi saja tanpa memperhatikan aspek yang lain.   

Salah satu jenis kegiatan pembangunan yang sering menjadi polemik di 

masyarakat adalah pembangunan di sektor industri. Pembangunan di sektor 

industri ini walaupun menjadi polemik, tetapi masih menjadi andalan 

pembangunan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kondisi 

perekonomian daerahnya. Ada berbagai macam faktor yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan pembangunan industri diantaranya adalah kondisi fisik wilayah 

(kemiringan lereng, jarak dengan jalan utama, jarak terhadap kondisi infrastruktur, 

jarak terhadap sungai, kondisi tanah, penggunaan lahan, jumlah penduduk) dan 

Rencana Tata Ruang Wilayah.  

Salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi untuk pengembangan 

industri adalah Kabupaten Karanganyar. Adanya industri di Kabupaten 

Karanganyar dianggap penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

menyerap tenaga kerja. Sektor industri menjadi sektor andalan di Kabupaten 

Karanganyar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja. Pengembangan sektor industri di Kabupaten Karanganyar diarahkan 
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untuk memperkuat basis industri yang memiliki daya saing. Secara visual untuk 

serapan tenaga kerja industri menengah dan kecil di Kabupaten Karanganyar 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Serapan Tenaga Kerja Industri Menengah dan Kecil di Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2011-2015 

Kecamatan 
Industri Menengah dan Kecil 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jatipuro 0 1 0 0 0 

2. Jatiyoso 0 1 0 0 0 

3. Jumapolo 1 0 0 0 0 

4. Jumantono 1 2 3 3 4 

5. Matesih 2 0 5 0 5 

6. Tawangmangu 1 0 0 0 2 

7. Ngargoyoso 0 1 0 2 1 

8. Karangpandan 3 4 1 6 12 

9. Karanganyar 3 13 8 2 8 

10. Tasikmadu 5 4 2 4 7 

11. Jaten 23 21 24 11 23 

12. Colomadu 5 10 7 11 8 

13. Gondangrejo 15 9 17 10 11 

14. Kebakkramat 4 2 12 6 3 

15. Mojogedang 2 0 2 3 2 

16. Kerjo 0 0 1 1 1 

17. Jenawi 1 0 0 0 0 

Jumlah  66 68 82 59 87 

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Karanganyar, 2016  

Berdasarkan Tabel 1.1 didapatkan hasil bahwa pada tahun 2015 di 

Kabupaten Karanganyar terdapat 60 industri sedang dan 133 industri kecil. 

Industri tersebut terbagi ke dalam beberapa kelompok, yakni industri pangan yang 

tersebar disemua kecamatan, industri bahan kimia, industri bahan bangunan, dan 

industri kerajinan. Mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jumlah industri 

sedang dan kecil di Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi. Adapun data 
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rekaputulasi mengenai jumlah industri sedang dan kecil di Kabupaten 

Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Gambar 1.1. 

 

Tabel 1.2. Rekapitulasi Jumlah Industri Menengah dan Kecil di Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2011-2015 

No. Tahun Sedang Kecil 

1 2011 34 33 

2 2012 44 24 

3 2013 49 33 

4 2014 37 24 

5 2015 60 23 

 Jumlah 224 133 

Sumber: DISPERINDAG Karanganyar, 2016 

 

 

Gambar 1.1. Grafik Fluktuasi Jumlah Industri Besar dan Kecil di Kabupaten 

Karanganyar tahun 2011-2015 

Sumber: Peneliti, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah industri di Kabupaten 

Karanganyar mengalami fluktuasi. Jumlah industri tahun 2015 relatif naik 

mengindikasikan bahwa Kabupaten Karanganyar potensial dijadikan sebagai 

lokasi tumbuhnya industri sedang yang baru. Sementara industri kecil mengalami 

penurunan. Hal ini dikarenakan persaingan yang terjadi diantara industri kecil, 
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sehingga banyak industri kecil mengalami kegagalan berkembang. Untuk 

mendorong pertumbuhan sektor industri agar lebih terarah, terpadu dan 

memberikan hasil guna yang lebih optimal maka dibutuhkan kajian 

pengembangan kawasan industri.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah potensi wilayah untuk pengembangan industri di 

Kabupaten Karanganyar? 

b. Bagaimanakah kesesuaian wilayah untuk pengembangan kawasan industri 

di Kabupaten Karanganyar ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Menganalisis potensi wilayah untuk pengembangan kawasan industri di 

Kabupaten Karanganyar. 

b. Menganalisis kesesuaian wilayah untuk pengembangan kawasan industri 

di Kabupaten Karanganyar. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a. Salah satu syarat untuk memperoleh derajat gelar Sarjana Tingkat S-1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

b. Menambah pengetahuan terhadap pengembangan industri yang ada di 

Kabupaten Karanganyar 

c. Sebagai analisis data untuk pengembangan Industri di Kabupaten 

Karanganyar. 

1.5. Telaah Pustaka Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka  

1.5.1.1. Teori lokasi industri 

Daldjoeni (1998) dalam bukunya yang berjudul: “Organisasi Keruangan 

dan praktek”, dimuat beberapa teori tentang lokasi industriyang dijadikan dasar 

bagi pengkajian untuk memilih lokasi potensial kawasan industri. Teori tersebut 

antara lain: 
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a. Teori lokasi industri menurut Losch 

Teori lokasi industri optimal berdasarkna pada permintaan, sehingga disitu 

diasumsikan bahwa  lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri adalah dimana 

yang bersangkutan dapat menguasai wilayah pasaran yang terluas, sehingga dapat 

menghasilkan paling banyak keuntungan.  

Teori ini didasarkan pada permintaan (demand), sehingga dalam teori ini 

diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri yaitu apabila 

dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas, sehingga dapat dihasilkan 

pendapatan paling besar. Untuk membangun teori ini, Losch juga berasumsi 

bahwa pada suatu tempat yang topografinya datar atau homogen, jika disuplai 

oleh pusat (industri) volume penjualan akan membentuk kerucut. Semakin jauh 

dari pusat industri semakin berkurang volume penjualan barang karena harganya 

semakin tinggi, akibat dari naiknya ongkos transportasi. Berdasarkan teori ini, 

setiap tahun pabrik akan mencari lokasi yang dapat menguasai wilayah pasar 

seluas- luasnya. Di samping itu, teori ini tidak menghendaki wilayah pasarannya 

akan terjadi tumpang tindih dengan wilayah pemasaran milik pabrik lain yang 

menghasilkan barang yang sama, sebab dapat mengurangi pendapatannya. Karena 

itu, pendirian pabrik-pabrik dilakukan secara merata dan saling bersambungan 

sehingga berbentuk heksagonal.  

b. Teori lokasi indutsri menurut Weber 

Isi pokok dari teori industri adalah optimum (titik optimal) yang 

dipandang sebagai hal yang pokok. Ini berwujud titik dimana biaya trasnportasi 

bahan mentah yang dibutuuhkan dan barang jadi yang disuplai oleh pabrik ke  

pasar adalah minimal. Artinya pemilihan lokasi- lokasi industri berdasarkan 

tempat- tempat yang mempunyai biaya yang paling minimum dari bahan mentah 

yang dibutuhkan, tenaga kerjua serta konsumen (pasar), yang semuanya 

ditimbang dengan biaya transportasi yaitu lokasi yang terbaik secara ekonomis. 

Teori ini dimaksudkan untuk menentukan suatu lokasi industri dengan 

mempertimbangkan risiko biaya atau ongkos yang paling minimum, dengan 

asumsi sebagai berikut: 

 Wilayah yang akan dijadikan lokasi industri memiliki: topografi, iklim dan 

penduduknya relatif homogen. 
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 Sumber daya atau bahan mentah yang dibutuhkan cukup memadai.  

 Upah tenaga kerja didasarkan pada ketentuan tertentu, seperti Upah 

Minimum Regional (UMR). 

 Hanya ada satu jenis alat transportasi.  

 Biaya angkut ditentukan berdasarkan beban dan jarak angkut.  

 Terdapat persaingan antar kegiatan industri. 

1. Manusia yang ada di daerah tersebut masih berpikir rasional.  

Persyaratan tersebut jika dipenuhi maka teori lokasi industri dari 

Alfred Weber dapat digunakan. Weber menggunakan tiga faktor 

(variabel penentu) dalam analisis teorinya, yaitu titik material, titik 

konsumsi, dan titik tenaga kerja. Ketiga titik (faktor) ini diukur 

dengan ekuivalensi ongkos transport. Berdasarkan asumsi tersebut di 

atas, penggunaan teori Weber tampak seperti pada gambar berikut 

ini : 

             

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Segitiga Weber dalam Penentuan Lokasi Industri 

Keterangan: 

M: Pasar  

P: Lokasi biaya terendah. 

R1,R2: Bahan baku 

 (a) apabila biaya angkut hanya didasarkan pada jarak.  

 (b) apabila biaya angkut bahan baku lebih mahal dari pada hasil 

industri. 

 (c) apabila biaya angkut bahan baku lebih murah dari pada hasil 

industri. 

(c) Teori lokasi industri menurut Robinson 

(a) (b) (c) 
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Inti dari teori ini adalah faktor lokasi yang dipakai dalam geografi 

perindutrian bertalian dengan gejala yang berpengaruh atas penempatan pabrik. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lokasi wilayah sumber daya bahan 

mentah, pasaran, sumber suplay tenaga kerja, wilayah bahan bakar dan tenaga, 

jalur transportasi, medan wilayah, pajak, dan peraturan kota. Adapun untuk 

wilayah perindutrian yang ideal harus dapat menyajikan empat kebutuhan pokok 

yaitu : bahan mentah, bahan bakar, tenaga keruja, konsumen. Karena lokasi yang 

memenuhi syarat semua itu jarang terdapat maka dipilih salah satu faktor yang 

paling menentukan berdirinya pabrik untuk itu lalu orientasinya (pengkiblatan) 

khusus ke bahan mentah, pasar, sumber daya tenaga kerja dan tenaga buruh.  

1.5.1.2. Klasifikasi industri 

Klasifikasi industri berdasarkan skala usaha dapat dibagi menjadi 3 kriteria 

sebagai berikut : 

a. Industri skala usaha kecil (small scale industry) 

b. Industri skala usaha menengah (medium scale industry) 

c. Industri skala usaha besar (large scale industry) 

Kasifikasi industri atas dasar skala usahanya dapat dilakukan berdasarkan 

modal usaha atau jumlah tenaga kerja yang ada. Untuk menghadapi persaingan di 

pasar global maupun pasar domestik serta memanfaatkan keunggulan lokasional 

(locational advantage), pengembangan industri kita harus diarahkan dan 

dipersiapkan melalui pembentukan kawasan industri guna mendorong 

peningkatan kemampuan bersaing secara menyeluruh. Dengan bertumbuhnya 

Kawasan Perindustrian, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru di pabrik 

yang dapat menyerap ribuan buruh/tenaga kerja. Dengan tambahnya lapangan 

kerja tersebut, maka pendapatan masyarakat dapat menjadi meningkat yang 

disertai juga dengan peningkatan SDM-nya. Masyarakat akan memperoleh 

pekerjaan dan memperoleh pelatihan dan peningkatan pengetahuan dengan 

bekerja di pabrik - pabrik perindustrian. Untuk bekerja di suatu pabrik, pekerja 

tentu saja harus memiliki keahlian dan keterampilan. Untuk memenuhi hal ini, 

maka salah satu usaha yang dilakukan pemerintah berupa Program Magang di 

Kawasan Industri yang dikhususkan kepada para masyarakat di sekitar lingkungan 

Kawasan Industri. Dengan program tersebut, SDM dan ketrampilan masyarakat 
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diharapkan dapat meningkat yang nantinya dapat menghasilkan tenaga-tenaga 

kerja yang terampil dan siap bekerja.  

 

Suemi, (2012) mengatakan bahwa faktor penghambat industri di Indonesia 

adalah: 

a. Penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan 

b. Mutu barang yang dihasilkan masih kalah dengan negara – negara lain 

c. Promosi di pasar internasional masih sangat sedikit dilakukan 

d. Jenis – jenis barang tertentu bahan bakunya masih sangat tergantung 

dengan negara lain. 

e. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum merata di seluruh Indonesia.  

f. Modal yang dimiliki masih relatif kecil 

g. Daya beli masyarakat yang masih rendah 

h. Pemasaran yang belum merata 

i. Kecenderungan perilaku industri untuk mengekspor sumber daya alam 

unggulan 

j. Lemahnya dukungan infrastruktur dengan efisiensi birokrasi.  

Sementara itu faktor pendukung Industri di Indonesia adalah: 

a. Indonesia kaya bahan mentah 

b. Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak 

c. Iklim usaha yang menguntungkan untuk orientasi kegiatan industri 

d. Tersedia berbagai sarana dan prasarana untuk industri 

e. Stabilitas politik yang semakin mantap 

f. Banyak melakukan berbagai kerjasama dengan negara – negara lain dalam 

hal permodalan, ahli teknologi dll.  

g. Letak geografis Indonesia yang menguntungkan 

h. Kebijaksanaan pemerintah yang menguntungkan 

i. Tersedia sumber tenaga listrik yang cukup 

j. Keanggotaan indonesia dalam badan – badan internasional maupun 

regional sehingga terjadi kerja sama di bidang industri.  

Kehidupan ekonomi di dunia ini terdapat dua kelompok besar, yaitu 

negara maju (kelompok  negara – negara industri maju (developed countries) dan 
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negara-negara berkembang/sedang berkembang (developing countries). Pada 

umumnya, negara-negara industri maju memperoleh bahan mentah yang 

merupakan bahan baku bagi kegiatan industrinya dari negara-negara berkembang 

atau sedang berkembang dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang sangat 

diperlukan bagi kehidupan ekonomi dan pembangunan di negara-negara 

berkembang tersebut (Sri Haryani, 2002).  

Sedangkan untuk pengertian Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

hubungan kausal dari gejala-gejala muka bumi baik yang menyangkut fisik 

maupun mahluk hidup berserta permasalahanya melalui pendekatan-pendekatan, 

baik itu pendekatan keruangan, ekologi, regional untuk kepentingan program. 

Proses untuk keberhasilan dari pembangunan (Bintarto, 1984). 

1.5.1.3. Pendapatan per kapita 

Pendapatan per kapita adalah indikator yang paling sering digunakan 

sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. 

Pendapatan per kapita itu sendiri merupakan indikator atas kinerja perekonomian 

secara keseluruhan. Pendapatan  per  kapita adalah indikator  moneter atas setiap 

kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Beberapa ekonom  memandang bahwa 

pendapatan per kapita bukanlah indikator yang terbaik untuk menilai kinerja 

pembangunan suatu negara, karena seperti telah disinggung di muka – 

pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi juga 

harus disertai oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya 

menjadi penghambat kemajuan-kemajuan ekonomi. 

Pendapatan per kapita juga merupakan salah satu variabel penting dalam 

pembahasan ekonomi makro. Selain digunakan sebagai indikator tingkat 

kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per kapita juga dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke 

masa, melihat sturktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan k inerja 

perekonomian suatu negara dengan negara lain (Lincolin Arsyad, 2010). 

Sementara itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka 

tidak saja diperlukan pengetahuan teknologi dan barang-barang modal tetapi juga 

tenaga kerja yang terlatih serta memiliki rasa tanggung jawab (Robert, 1986).  

1.5.1.4. Pertumbuhan penduduk  
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Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan 

mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari 

spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya 

spesialisasi dan pembagian kerja diantara para tenaga kerja akan mempercepat 

proses pertumbuhan ekonomi, karena adanya spesialisasi akan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Adam Smith 

dalam Lincolin Arsyad, 2010). 

1.5.1.5. Peran Industri Kecil dan Menengah 

Peran industri kecil dan rumah tangga sangat penting bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Industri  kecil  dan  rumah tangga perlu dikembangkan 

karena terdapat tiga alasan, yaitu: 

1. industri  kecil dan rumah tangga mampu menyerap tenaga kerja.   

Kecenderungan   menyerap   banyak   tenaga   kerja umumnya   membuat   

banyak   IKRT   intensif   pula dalam menggunakan   sumber   daya   alam   

lokal, sehingga   akan menimbulkan dampak  positif terhadap peningkatan 

jumlah tenaga  kerja,  pengurangan  jumlah  kemiskinan,  pemerataan 

dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di wilayah 

tersebut. 

2. industri kecil dan rumah tangga (IKRT) memegang peranan penting dalam 

ekspor nonmigas, meskipun jika dibandingkan dengan industri besar 

kontribusinya masih jauh lebih kecil.  

3. pengembangan  industri  skala  kecil  merupakan  cara  yang dinilai   besar   

peranannya   dalam   pengembangan   industri manufaktur (Mudrajad 

Kuncoro, 2007). 

Pertumbuhan IKM yang lebih cepat dibandingkan kelompok industri besar 

akan memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan 

(Ikhsan, 2004). Faktor pendukung Industri kecil dan menengah dapat bertahan dan 

cenderung meningkat pada masa krisis adalah: 

1. sebagian industri kecil dan menengah mempergunakan modal sendiri dan 

tidak mendapat modal dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. 
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Sehingga pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya 

suku bunga tidak berpengaruh terhadap industri.  

2. terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor 

formal banyak memberhentikan pekerjanya. Sehingga pengangguran yang 

ada melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah 

industri meningkat (Partomo dkk, 2004) 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Yoni Setiawan (2005) dengan judul “ Analisa Potensi Daerah 

Untuk Kawasan Industrindi Kabupaten Cirebon”. Tujuan untuk mengetahui untuk 

mengetahui kesesuaian distribusi industri di Kabupaten Cirebon yang sudah ada 

saat ini dengan potensi yang ada dan mencari wilayah kecamatan yang potensial 

untuk kawasan industri di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah 

metode analisis data sekunder dilakukan dengan cara mencatat, menyalin dan 

mempelajari data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada, baik berupa data 

fisik maupun data sosial ekonomi. Hasil dari penelitiannya adalah keberadaan 

indsutri besar, sedang maupun kecil berdasarkan hasil analisis telah memiliki 

lokasi yang tepat, kemudian Kecamatan yang berpotensi tinggi untuk kawasan 

industri adalah Ciledug, Babakan, Astanajapura, Mundu, Palimanan dan Cirebon 

Utara. 

Penelitian Dyah Arumastuti Wibowo (2007) dengan judul “Analisis 

Potensi Wilayah Untuk Pengeamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Tujuan dari 

penelitiannya adalah (1) mengetahui agihan potensi pengembangan kawasan 

indusrti kecil daerah penelitian, dan (2) mengetahui jenis-jenis industri kecil yang 

sesuai. Metode yang digunakan adalah metode penelitian analisa data sekunder, 

penentuan potensi untuk kawasan industri dengan menggunakan metode skoring.  

Hasil dari penelitiannya adalah potensi untuk lokasi kawasan industri kecil adalah 

rendah hingga tinggi dan kelompok industri kecil yang diprioritaskan dapat 

ditempatkan atau dikembangkan di lokasi kawasan industri adalah industri kayu 

dan bambu. Adapun perbedaan peneliti dan peneliti sebelumnya akan dijelaskan 

dengan Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Yoni 

Setiawan 

(2005) 

Analisis 

Potensi Daerah 

Untuk 

Kawasan 

Industri di 

Kabupaten 

Cirebon 

Mengetahui 

kesesuaian 

distribusi industri 

di Kabupaten 

Cirebon yang 

sudah ada saat ini 

dengan potensi 

yang ada, dan 

Mencari wilayah 

kecamatan yang 

potensial untuk 

kawasan industri 

di Kabupaten 

Cirebon 

Analisis 

data 

sekunder 

(a) Keberadaan 

industri besar, 

sedang 

maupun 

indsutri kecil 

berdasarkan 

hasil analisis 

telah memiliki 

lokasi yang 

tepat, (b) 

Kecamatan 

yang memiliki 

potensi tinggi 

untuk kawasan 

industri adalah 

Cibedug, 

Babakan, 

Astanaja, 

Mundu, 

Palimanan, dan 

Cirebon Utara. 

Diyah 

Arumastuti 

Wibowo 

(2007) 

Analisis 

Potensi 

Pengembangan 

Wilayah Untuk 

Kawasan 

Industri Kecil 

di Kecamatan 

Nogosari 

Kabupaten 

Boyolali 

Mengetahui agihan 

potensi 

pengembangan 

kawasan industri 

kecil, Mengetahui 

jenis-jenis industri 

kecil yang sesuai 

untuk 

dikembangkan di 

kawasan industri 

daerah penelitian 

Analisis 

Data 

Sekunde

r 

(a) Potensi 

untuk lokasi 

kawasan 

industri kecil 

adalah rendah 

hingga tinggi, 

(b) Kelompok 

industri kecil 

yang 

diprioritaskan 

dapat 

ditempatkan 
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atau 

dikembangkan 

di lokasi 

kawasan 

industri adalah 

industri kayu 

dan bambu. 

Ningrum 

Erlianti 

(2019) 

Analisis 

Potensi 

Wilayah 

Untuk 

Pengembanga

n Kawasan 

Industri 

Menengah dan 

Kecil  di 

Kabupaten 

Karanganyar 

 

Menganalisis 

potensi wilayah 

untuk 

pengembangan 

industri di 

Kabupaten 

Karanganyar, dan 

Menganalisis 

kesesuaian 

wilayah untuk 

pengembangan 

kawasan industri. 

Analisis 

data 

sekunder 

(a) Daerah 

penelitian 

memiliki 

tingkat potensi 

wilayah untuk 

pengembangan 

kawaan 

industri yang 

bervarasi, 

yakni tinggi, 

sedang, dan 

potensi rendah  

b) Daerah 

penelitian 

memiliki 

tingkat 

kesesuaian 

wilayah untuk 

pengembangan 

kawaan 

industri yang 

bervarasi, 

yakni sangat 

sesuai, sesuai, 

kurang sesuai, 

dan tidak 

sesuai. 

Sumber: Peneliti, 2019 

1.6. Kerangka Penelitian  

Penentuan lokasi industri sangat besar pengaruhnya, terutama dalam hal 

pembangunan suatu wilayah yang ditentukan oleh keadaan geografi daerah 

tersebut. Lokasi industri diletakkan pada tempat yang memiliki lokasi paling 

ekonomis yaitu keadaan fisik dasar, fasilitas kesehatan, aksesbilitas, kondisi 
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lingkungan binaan, dan sumber daya manusia. Pemilihan lokasi industri 

merupakan tempat yang memiliki keadaan geografi yang menguntungkan untuk 

dikembangkan lokasi industri.  

Pembangunan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Munculnya sektor 

industri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah 

sistem perekonomian ke arah yang lebih baik, maju dan lebih seimbang serta 

memberikan nilai tambah untuk industri khususnya.  

Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah wilayah yang potensial untuk 

dikembangkan sektor industri terutama sektor industri sedang. Hal ini bisa dilihat 

dari indikasi naiknya jumlah industri sedang pada tahun 2015 di Kabupaten 

Karanganyar. Adanya industri di Kabupaten Karanganyar akan memberikan 

dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah 

terserapnya tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar sehingga mampu mengurangi 

angka pengangguran. Sementara dampak negatif yang bisa ditimbulkan adalah 

berbagai masalah lingkungan dan sosial.  

Pengembangan sektor industri di Kabupaten Karanganyar harus 

memperhatikan beberapa hal terkait pendiriannya yakni kondisi fisik wilayah 

(kemiringan lereng, jarak dengan jalan utama, jarak terhadap kondisi infrastruktur, 

jarak terhadap sungai, kondisi tanah, penggunaan lahan, jumlah penduduk), 

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Pembangunan sektor industri yang terarah dapat 

mengeliminir kekurangan atau dampak negatif yang ada, sehingga adanya 

pembangunan sektor industri tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi 

masyarakat sekitarnya. 

Pembangunan sektor industri di Kabupaten karanganyar harus disesuaikan 

dengan kondisi potensi wilayahnya (fisik maupun sosial), sehingga 

keberlangsungannya tetap terjaga. Selain itu pendirian sebuah industri juga harus 

memperhatikan kondisi tata ruang wilayahnya, agar pembangunan industri yang 

dilakukan sejalan dengan rencana pembangunan wilayah di Kabupaten 

Karanganyar. Secara detail mengenai alur pikir peneliti dapat dilihat pada Gambar 

1.3. 
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Gambar 1.3.  Diagram  Alir Pemikiran 

Sumber: Penulis, 2019 

 

 

Potensi wilayah 

Variabel yang di gunakan: 

- Kemiringan lereng 
- Ketersediaan air tanah 

- Prasarana jalan 
- Jaringan telepon 
- Fasilitas kesehatan 

- Kepadatan bangunan 
- Penduduk angkatan kerja 

- Kualitas tenaga kerja 
 

Skoring dan klasifikasi 

potensi per Kecamatan 

Peta potensi per Kecamatan RTRW Kabupaten 
Karanganyar 

Klas Kesesuaian: 
Kelas I (Sangat sesuai) 

Kelas II (Sesuai) 
Kelas III (Kurang sesuai) 
Kelas IV (Tidak sesuai) 

 

Peta kelas kesesuaian 

Kelas Potensi: 

Kelas I (Tinggi) 
Kelas II (Sedang) 

Kelas III (Rendah) 
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1.7. Hipotesa  

1. Potensi wilayah untuk pengembangan industri di Kabupaten 

Karanganyar bervariasi (tinggi, sedang, dan rendah). Adapun potensi 

tinggi. Wilayah yang memiliki potensi tinggi merupakan wilayah 

dengan topografi datar, memiliki akuifer dengan produktivitas sedang 

sampai dengan tinggi, memiliki prasarana jalan yang baik, memiliki 

sarana komunikasi yang baik, memiliki infrastruktur jalan yang baik, 

memiliki tingkat kepadatan bangunan yang rendah, dan memiliki 

jumlah penduduk produktif (angkatan kerja) yang banyak. Salah satu 

contohnya adalah terdapat di Kecamatan Karanganyar, Colomadu, dan 

Kebakkramat, Gondangrejo 

2. Kelas Kesesuaian wilayah untuk pengembangan kawasan industri di 

Kabupaten Karanganyar bervariasi (sangat sesuai, sesuai, kurang 

sesuai, dan tidak sesuai). Kelas kesesuian sangat sesuai dikarenakan 

wilayah tersebut memiliki potensi tinggi dan sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah di Kabupaten Karanganyar. Salah satu contohnya adalah 

terdapat di Kecamatan Kebakkramat, Colomadu, Gondangrejo. 


