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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

dimuka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup beserta 

permasalahanya melalui pendekatan keruangan ekologi dan regional untuk 

kepentingan, proses, dan permasalahan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 

1978).  

Analisis spasial atau keruangan pada hakekatnya merupakan analisis 

lokasi yang menitikberatkan kepada tiga unsur geografi yaitu jarak (distance), 

kaitan (interaction),  dan gerakan (movement).  

Industri merupakan kegiatan ekonomi manusia yang menghasilkan 

berbagai kebutuhan hidup manusia. Undang-Undang No 5 Tahun 1984 tentang 

perindustrian mendorong agar upaya pembangunan industri perlu dilakukan 

melalui pembangunan lokasi industri berupa kawasan industri. Pemerintah 

menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan 

Industri guna mendorong percepatan pembangunan kawasan industri dimana 

setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukanya peraturan pemerintah 

tersebut, wajib masuk dalam kawasan industri. Industri merupakan suatu sistem 

perpaduan subsistem fisis dan subsistem manusia, subsistem fisis yang 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri yaitu komponen lahan, 

bahan baku, sumber daya energi, iklim dengan segala proses alamiahnya. 

Sedangkan subsistem manusia yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan industri meliputi komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan 

teknologi, tradisi, keadaan politik, keadaan pemerintah, transportasi dan 

komunikasi, konsumen itulah yang mendukung maju mundurnya suatu industri. 

Industri besar yaitu industri yang membutuhkan tempat tersendiri. Industri 

yang membutuhkan jalan yang diperkeras sampai kedepan tempat usahanya. 

Fasilitas yang diperlukan antara lain tenaga listrik, air dan alat komunikasi 

(Sandy, 1985). Pembangunan industri merupakan bagian dari usaha jangka 

panjang untuk meningkatkan struktur ekonomi yang tidak seimbang, 
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Pembangunan industri ini diajukan untuk memperluas lapangan kerja, 

meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, 

menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi 

serta sumberdaya manusia. 

Tujuan utama pembangunan kawasan industri adalah untuk menarik minat 

investor yaitu memberikan kemudahan bagi para investor dengan menyediakan 

lokasi industri yang siap pakai meliputi: jaminan hak atas tanah dapat diperoleh 

dengan mudah, tersedianya sarana dan prasarana, lahan yang telah siap bangun, 

kemudahan dalam perizinan. Pemerintah mempunyai kesempatan menyediakan 

lokasi industri yang dapat digunakan sebagai sarana memberikan kemudahan bagi 

investor. 

Kabupaten Boyolali merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak sekitar 25 km sebelah barat Kota Surakarta. Kabupaten 

Boyolali mmiliki kepadatan penduduk 949 jiwa/km2, mempunyai wilayah seluas 

101.510,19 ha yang dibagi menjadi 19 kecamatan. Posisi geografis wilayah 

Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal 

pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah Yogyakarta-Solo-

Semarang (Joglosemar), dilewati jalan strategis yang menghubungkan Semarang-

Solo. Kabupaten Boyolali juga diuntungkan dengan adanya program strategis 

nasional yang masuk di wilayah ini seperti pembangunan moda transportasi jalan 

tol, jalur kereta api, bahkan akan ada peluasan Bandara Adisoemarmo, Sehingga 

Boyolali sangat berpotensi untuk terus berkembang dan menyokong pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah. dan program strategis nasional di Boyolali ini juga sudah 

terakomodasi dalam RTRW. 

Kabupaten Boyolali terdapat beragam industri besar yang memproduksi 

beragam jenis produk yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, lahan 

industri, tenaga kerja terampil dan pemasaran. Perkembangan industri yang terjadi 

di wilayah ini harus memperhatikan kondisi fisik lahanya, dengan maksud agar 

tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan seperti degradasi lingkungan. 

Penempatan lokasi pembangunan industri perlu diseleraskan dengan kesesuaian 

lahanya. Permasalahan jangka panjang akan ada dampak negatif yang dapat 

terjadi dan dapat menjaga kelestarian alam yang dapat diwariskan. Tujuan 
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kesesuaian lokasi industri diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan 

industri masih memperhatikan kesesuaian lahan dalam menopang aktifitas 

penduduk didalamnya. 

Pembangunan industri merupakan salah satu upaya manusia dalam 

meningkatkan kualitas hidup, salah satu tujuan dari pembangunan industri  

diantaranya untuk memperluas lapangan kerja, menunjang pemerataan 

pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Industrialisasi berdampak pada masyarakat sekitar, diantaranya: ditinjau dari 

sudut ekonomi: perkembangan perekonomiannya lebih berkembang. Kawasan di 

pinggir jalan sudah mempunyai nilai jual yang tinggi, karena tanah yang diekitar 

pabrik atau industri tersebut sudah beralih fungsi menjadi kawasan kios pertokoan 

dan sarana lainya. Dalam bidang sosial industrialisasi akan menyebabkan 

terjadinya struktur sosial  dimana sebagian besar anggota masyarakat akan 

menggantungkan mata pencaharian pada sektor industri. Pendidikan juga 

merupakan bagian dari kondisi sosial ekonomi, dalam perubahan sosial ekonomi 

dan budaya pendidikan sebagai bagian dari sosial budaya turut berpengaruh pada 

perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Sedangkan dari segi budaya 

industrialisasi diperkirakan akan menimbulkan perubahan nilai-nilai dan pola 

gaya hidup (life style pattern)  masyarakat yang amat berarti pula. Dampak positif 

dari keberadaan industri diantaranya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya seperti pencemaran 

lingkungan yang disebabkan oleh industri. 

Kebijakan pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah diatur dalam 

Perda Nomor 8 Tahun 2019. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 itu 

disebutkan kawasan peruntukan industri (KPI) diperluas menjadi 2.130 

hektare (ha) yang tersebar di 19 dari 22 kecamatan yang ada. Tujuan dari 

penataan ruang di Kabupaten Boyolali yaitu mewujudkan pemerataan 

pembangunan, terintegrasi dengan seluruh wilayah kabupaten. Berbasis pada 

aneka industri yang berwawasan lingkungan. Kebijakan perencanaan ruang 

wilayah tersebut terdiri atas: pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan 

pertanian, Pengembangan wilayah industri, Pengoptimalan produktivitas kawasan 

peruntukan perikanan, Pengembangan pusat-pusat pelayanan, Pengembangan 
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mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, Pengembangan 

sistem jaringan transportasi darat dan udara, Pengendalian dan pelestarian 

kawasan lindung, Pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi 

daya dukung lingkungan, Pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan 

pertumbuhan ekonomi, dan Peningkatan fungsi kawasan pertahanan Negara. 

Masalah pembanguan erat kaitanya dengan kebijakan pemerintah daerah. 

Kerjasama tersebut sebelumnya telah menjadi wacana yang didiskusikan dengan 

seksama Antara investor dengan perusahaan terkait dengan para petinggi 

pemerintah. Kajian mengenai kesesuaian lokasi industri sangat penting dilakukan 

agar menjadi acuan bagi kegiatan pembangunan di suatu daerah. Konversi lahan 

dari satu fungsi satu dengan lainya harus diperhitungkan dengan seksama. 

Permasalahan lain yang sering terjadi saat ini adalah pembangunan kawasan 

indutri yang tidak memperhatikan kemampuan lahan, bahkan tidak sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pendirian bangunan untuk keperluan 

industri harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Boyolali. Hal ini menjadi penting 

karena manfaat dari RTRW yaitu mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam 

wilayah, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah 

sekitarnya, dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas.  

Evaluasi lokasi industri dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Sistem 

Informasi Geografis untuk menghasilkan informasi baru seputar industri dan 

kesesuaianya dengan RTRW di Kabupaten Boyolali. Fungsi Sistem Informai 

Geografi dalam penelitian ini untuk membantu proses analisis data, fungsi lain 

yaitu pengelolaan database, pengukuran keruangan, dan analisis seperti overlay, 

dan fungsi selanjutnya untuk penayangan grafis dan visualisasi. Berdasarkan latar 

belakang diatas penulis mengadakan penelitian dengan judul “Evaluasi 

Kesesuaian Lokasi Industri Besar Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di 

Kabupaten Boyolali” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola sebaran lokasi industri besar di Kabupaten Boyolali? 
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2. Apakah sebaran lokasi industri besar di Kabupaten Boyolali sudah sesuai 

dengan Rencana Tata  Ruang Wilayah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari 

Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sebaran lokasi industri besar di Kabupaten Boyolali. 

2. Mengevaluasi kesesuaian lokasi industri besar berdasarkan RTRW di 

Kabupaten Boyolali 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi manfaat 

antara lain: 

1. Memberikan gambaran mengenai kesesuaian lokasi industri di Kabupaten 

Boyolali. 

2. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Tingkat S-1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

penelitian lebih lanjut, serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis 

maupun pembaca. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

Kawasan industri merupakan sebidang lahan seluas beberapa ratus hektar 

yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan 

keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut biasanya dilengkapi 

dengan jalan antar kavling, saaluran pembuangan limbah, gardu listrik untuk 

menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat 

tersebut (Djojodipuro, 1992). Kawasan peruntukan industri adalah bentangan 

lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tatat 

Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten yang 

bersangkutan. 

Menurut Djali dan Pudji (2008), evaluasi dapat diartikan sebagai proses 

menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang 
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selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. 

Kesesuaian lahan harus didasarkan atas penggunaan lahan untuk tujuan tertentu. 

Proses evaluasi lahan memerlukan sumbangan ilmu pengetahuan dari bidng ilmu 

tanah, teknologi penggunaan lahan, ilmu ekonomi, ilmu social, dan lain-lain. 

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan 

sudah tercapai dalam kegiatan, memberikan objektivitas pengamatan terhadap 

perilaku hasil, mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan, memberikan 

umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. 

 Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku 

atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar, 

sehingga dapat barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin 

dengan mutu setinggi-tingginya (Sandi, 1985:148). 

Lokasi industri merupakan tempat berlangsungnya suatu kegiatan industri 

pada suatu wilayah dipermukaan bumi. Pengertian industri secara kesimpulan 

adalah suatu aktivitas ekonomi yang terspesialisasi secara geografis yang 

memproduksi bahan-bahan tertentu sebagai bahan baku untuk diproses menjadi 

hasil lain yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. 

 Menurut UU. No. 3 Tahun 2014 industri adalah seluruh bentuk dari 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber 

daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah 

atau ada manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri.Berdasarkan 

jumlah tenaga kerja yang digunakan industri dapat dikelompokkan menjadi empat 

yaitu: 

1. Industri rumah tangga  jumlah tenaga kerjanya 1-4  orang 

Pengertian industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga 

kerja kurang dari empat orang. Ciri-cirinya yaitu memiliki modal yang 

sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, pemilik 

industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota 

keluarganya, misalnya industri tahu, anyaman, industri kerajinan.  

2. Industri kecil dimana jumlah tenaga kerjanya antara 5-19 

Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah 

penduduk yang pekerjaanya merupakan anggota keluarga sendiri yang 
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tidak terikat jam kerjadan tempat. Industri kecil juga bisa diartikan sebagai 

usaha produktif di luar usaha pertanian, baik merupakan mata pencaharian 

utama maupun sampingan (Tambunan, 1999). 

3. Industri sedang dimana jumlah tenaga kerjanya antara 20-99 orang,  

Pengertian industri menengah menurut Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri 

modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai 

investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan 70 juta ke bawah dan 

usahanya dimiliki warga Negara Indonesia. 

4. Industri besar dimana jumlah tenaga kerjanya 100 orang atau lebih (BPS, 

2002). 

Industri besar yang produksinya di dominasi oleh mesin yang dikendalikan 

oleh operator yang memiliki kemampuan atau sumber daya manusia yang 

ahli di bidangnya masing-masingdengan tingkat produksi yang tinggi. 

Contoh industri besar yaitu industri manufaktur. 

Pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk peningkatan 

kesejahteraan dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang 

lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan 

mutu sumber daya manusia dan kemampuanya memanfaatkan secara optimal 

sumber daya alam dan sumber daya lainya. Hal ini berarti pula sebagai usaha 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan 

ruang lingkup kegitan manusia. 

Industri sebagai suatu sistem yang merupakan subsistem fisis dan 

subsistem manusia. Subsistem fisis pertumbuhan dan perkembangan industri yaitu 

komponen lahan, bahan mendukung baku, sumber daya energi, iklim. Sedangakan 

subsistem manusia yang mempengaruhinya meliputi komponen tenaga kerja, 

kemampuan teknologi, tradisi, keadaan pemerintah, transportasi dan komunikasi, 

konsumen dan pasar. Relasi, asosiasi dan interaksi komponen tersebut dalam satu 

ruang merupakan bidang pengkajian geografi (Sumaatmaja, 1981:179).  

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam lokasi industri meliputi 

aspek-aspek geografi fisik, ekonomi, pertimbangan manusia, serta sosial dan 

politik. Komponen geografi fisik tentang relief dan iklim dari lokasi industri serng 
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diabaikan. Factor fisikal merupakan pengaruh utama pada pola industri. Orang 

cenderung bekerja hanya dimna kondisi tempat tinggalnya cocok, wilayah industri 

biasanya terkait dengan area dari dataran rendah dan iklim sedang, serta pada area 

relatif kecil. Faktor lokasi meliputi: 

a. Lahan  

Lahan sebagai sumber kekayaan produksi dalam bentuk bahan baku dan 

cadangan tenaga potensial. Industri dalam proses pengolahan jika yang 

digunakan produk primer yang mudah hancur dan berat, berlokasi dekat 

dengan bahan baku hal ini untuk alasan dari penghematan dari produksi. 

Ada beberapa persyaratan lahan yang dituntut oleh semua perusahaan 

sepertiruang yang cukup dan permukaan yang datar, yang keduanya 

mengurangi biaya bangunan. 

b. Modal  

Modal ini mencakup modal tetap dan modal keuangan. Biaya perolehan 

modal tetap bervariasi dari satu tempat ke tempat dan daerah yang dimana 

biaya rendah akan memiliki daya tarik yang lebiih besar daripada 

merekayang tinggi. 

c. Tenaga kerja  

Tenaga kerja, biaya dan ketersediaan dari tenaga kerja, bersama dengan 

kualitas dan kuantitasnya ruang yang berbeda. Tempat yang terdapat 

jumlah ketidak ahlian yang banyak kemungkinan murah, tenaga kerja akan 

menarik tenaga kerja skala besar pada perusahaan intensif. 

d. Pengelolaan 

Pengelolaan suatu bagian pertimbangan dari tenaga kerja. Kesuksesan dari 

setiap industri adalah tergantung atas kemampuan dari pengelolaanya. 

e. Transportasi 

Transportasi penting untuk seluruh perusahaan, maka dari itu area-area 

penyedia yang baik dengan rute transportasi yang efisien akan menarik 

industri lebih daripada area yang fasilitasnya kurang. 

f. Pasar 

Pasar perusahaan dapat berupa masyarakat umum atau perusahaan lain. 

Dalam kedua kasus pentingnya peranan sebagai faktor lokasi tumbuh 
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bahkan untuk perusahaan tidak sebelumnya dianggap pasar berorientasi.ini 

karena kemajuan teknologi dan peningkatan trnsportasi telah 

mengurangipentingnya factor lokasi lain. 

g. Manusia dan Kesempatan Faktor  

Manusia dan kesempatan faktor kadang-kadang industri dan perusahaan 

telah ditemukan dan telah tumbuh di daerah tanpa alasan fisik atau 

ekonomi jelas. 

h. Politik 

Telah diasumsikan bahwa industri bebas dikembangkan di mana saja 

tergantung pada kombinasi fisik, faktor ekonomi dan pribadi.seringkali 

lokasi industri adalah hasil dari intervensi pemerintah. Dengan berbagai 

alasan strategi sebagian bessr saat ini memiliki kebijakan dimana industri 

yang dipaksa untuk mecari di daerah tertentu. 

Sementara itu pembagian atau penggolongan industri berdasarkan 

pemilihan lokasi adalah sebagai berikut:  

a. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar adalah industri 

yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi taget konsumen.  

Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong dimana konsumen 

potensial berada semakin dekat denga pasar akan semakin menjadi lebih 

baik. Industri yang menitikberatkan pada tenaga kerja adalah industri yang 

berada pada lokasi pusat pemukiman penduduk karena biasanya industri 

tersebut membutuhkan banyak pekerja atau pegawai untuk lebih efektif 

dan efisien. 

b. Industri yang berorientasi pada bahan baku adalah jenis industri yang 

mendekati lokasi dimana bahan baku berada untuk memangkas atau 

memotong biaya transportasi yang besar. 

c. Industri yang dekat dengan tenaga kerja 

Ketersediaan tenaga kerja menjadi hal penting dalam kemajuan suatu 

industri.industri banyak yang mendirikan lokasi kegiatan di daerah yang 

banyak tersedia tenaga kerja terampil dan upahnya relative murah. 

d. Industri yang dekat dengan srana transportasi 
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Pemasaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam 

industri.lokasi industri harus memperhatikn ketersediaan sarana dan 

prasarana transportasi untuk mengangkut barang dan komoditas ke 

konsumen.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan satu kesatuan formal yang 

terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika yang berkenaan dengan objek-

objek yang terdapat di permukaan bumi. jadi SIG juga merupakan kombinasi 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk rmengelelola, 

menganalisa, memetakan informasi spasial berikut data atributnya (data 

deskriptis) dengan akurasi kartograsi (Edy Prahasta, 2002).  

SIG merupakan suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk 

menangani data yang berferensi keruangan bersamaan dengan seperangkat operasi 

kerja, SIGjuga mampu mengolah data spasial maupun data atribut secara efektif 

dan efisien, menggabungkan data, mengatur data, dan melakukan analisis data 

yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. 

SIG dapat mempresentasikan real world (dunia nyata) diatas monitor 

komputer sebagaimana lebaran peta dapat mereprentasikan dunia nyata diatas 

kertas. Peta merupakan representasi grafis dari dunia nyata, objek-objek yang 

direprentasikan diatas peta disebut unsur peta atau map features, karena peta 

mengorganisasikan unsur-unsur berdasarkan lokasinya.SIG menyimpan semua 

informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai atribut-atribut di dalam basis data. 

Kemudian SIG membentuk dan menyimpanya di dalam tabel-tabel. setelah itu 

SIG menghubungkan unsur-unsur tersebut dengan tabel-tabel yang bersangkutan. 

atribut dapat diakses melalui lokasi-lokasi unsur-unsur peta, sebaliknya unsur 

tersebut dapat dicari dan ditemukan berdasarkan atribut-atributnya. 

SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-

atributnya di dalam satuan-satuanyang disebut layer. Kumpulan dari layer ini akan 

membetuk basis data SIG. Perencangan basisdata merupakan hal yang esensial di 

dalam SIG. Rancangan basisdata akan menentukan efektifitas dan efisiensi proses 

masukan, pengelolaan, dan keluaran SIG (Eddy Prahasta, 2002). 
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Walaupun produk SIG paling sering disajikan dalam bentuk peta, kekuatan 

SIG yang sebenarnya terletak pada kemampuanya dalam melakukan analisis. SIG 

dapat mengolah dan mengelola data dengan volume yang besar. Dengan demikian 

pengetahuan mengenai bagaimana cara mengekstrak data tersebut dan bagaimana 

menggunakanya merupakan kunci analisis di dalam SIG. Salah satu fungsi SIG 

yang paling powerful dan mendasar adalah imigrasi data dengan cara baru. Salah 

satu contohnya overlay, yang memadukan layer yang berbeda. SIG dapat juga 

mengintegrasikan data secara matematis dengan melakukan operasi terhadap 

atribut-atribut tertentu dari datanya (Eddy Prahasta, 2002). 

SIG terdiri dari beberapa subsistem yang dapat digunakan untuk 

memasukan data, menyimpan, dan mengeluarkan informasi yang diperlukan, 

Secara garis besar komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Masukkan Data: Subsistem masukan data adalah fasilitas dalam SIG 

yangdapat digunakan untuk memasukkan data dan merubah bentuk asli ke 

bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai di dalam SIG. Masukan data 

yang bereferensi geografis dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

Memasukkan data dalam SIG merupakan pekerjaan yang banyak menyita 

waktu. Subsistem ini menganalisasikan baik data spasial maupun data 

atribut kedalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah 

dipanggil dan di edit. 

Manipulasi dan Analisis Data Sub-sistem ini berfungsi untukmembedakan 

data yang akan diproses dalam SIG. Sub sistem ini dapat digunakan untuk 

merubah format data, mendapatkan parameter dan melalui proses dalam 

datadapat pula dijumpai hambatan. Data yang telah dimasukkan bisa 

dimanipulasi dan dianalisis menggunakan perangkat lunak SIG.  

b. Keluaran Data: Subsistem iniBerfungsi untuk menayangkan informasi dan 

hasil analisis data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif. Keluaran 

data berupa tabel, peta, ataupun arsip elektronik. Melalui keluaran ini 

pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai 

bahan dalam pengambilan kebijakan atau perencanaan. 

Aplikasi SIG semakin berkembang dan dapat di manfaatkan untuk 

melakukan pekerjaan dengan berbagai tema.Fasilitas analisis spasial yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis overlay yang 

merupakan salah satu fasilitas yang ada pada software ArcGIS. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan kebijakan dan 

strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan 

ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program 

pembangunan. Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan 

ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkehan 

penggunaan ruang wilayah kabupaten, lanjutan dengan pelaksanaan pembangunan 

yang berbasis industri, pertanian, dan pariwisata. Rencana struktur ruang wilayah 

kabupaten sendiri terdiri atas sistem jaringan prasarana, sistem pusat kegiatan. 

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten ini digambarkan dalam sebuah peta 

dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000. 

 Rencana tata ruang adalah hasil perencaan tata ruang. Rencana tata ruang 

wilayah Kabupaten Boyolali adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari 

wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan berisi 

tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang 

wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, dan ketentuan 

pengendalian penggunaan ruang wilayah kabupaten. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penulisan ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mitra Satria pada tahun 

2012 dengan judul “Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Pemukiman di Kota 

Semarang Bagian Selatan”. Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Metode analisis pada penelitian ini antara lain scoring dan 

overlay dengan GIS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tingkatan 

kesesuaian lahan untuk pemukiman di Kota Semarang bagian selatan. Tingkatan 

ini dibagi menjadi empat tingkatan yaitukawasan sangat sesuai untuk pemukiman 

seluas (29,8%), kawasan sesuai untuk pemukiman seluas (16,9%), kawasan 

kurang sesuai untuk pemukiman seluas (2,4%), kawasan tidak sesuai untuk 

pemukiman berupa kawasan penyangga dan lindung local seluas (50,9%). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu pada tahun 2013 dengan judul 

“Pemantauan Keselarasan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang 
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Wilayah Kecamatan Klaten Selatan Tahun 2013”. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui keselarasan pemanfaatan lahan terhadap Rencana Tata Ruang 

Wilayah di daerah penelitian. Metode penelitian Interpretasi citra yang 

menghasilkan peta penggunaan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan 

sesuai RTRW sebesar 70.76%, lahan belum terealisasi dilapangan sebesar 28, 

23%, dan 1,01% tidak sesuai dengan RTRW 

Penelitian yang dilakukan Rio Melanesia (2017) dengan judul “Evaluasi 

kesesuaian pemanfaatan lahan industri terhadap rencana tata ruang wilayah di 

Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten”. Tujuanya mengetahui sebaran lahan 

industri Kecamatan Pedan, Mengevaluasi kesesuaian lahan industri eksisting 

terhadap RTRW di Kecamatan Pedandengan menggunakan metode interpretasi 

citra (digitasi) dan analitatif. Hasil penelitian lahan yang sesuai dengan RTRW di 

Desa Beji dengan luas 5,818 Ha dan yang tidak sesuai di desa Lemahireng dengan 

luas 0,279 Ha. 

Selanjutnya untuk melihat perbandingan antara penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Tabel Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

    Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Mitra Satria 

(2012) 

Evaluasi kesesuaian lahan 

untuk pemukiman di Kota 

Semarang bagian selatan 

Mengevaluasi permukiman 

Exiting berdasarkan peta tata 

guna lahan dalam penggunaan 

lahan dan kondisi fisik alam 

untuk melihat kesesuaian 

permukiman 

Metode pendekatan 

kuantitatif dengan 

pendekatan analisis 

spasial dengan 

bantuan alat analisis 

Sistem Informasi 

Geografis 

Tingkat kesesuaian lahan 

permukiman dan 

penyimpangan dalam 

penggunaan lahan 

permukiman serta 

rekomendasi untuk lokasi 

permukiman yang sesuai 

Sri Rahayu  

(2013) 

 

Pemantauan Keselarasan 

Pemanfaatan Lahan Terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kecamatan Klaten Selatan 

Tahun 2013 

Untuk mengetahui keselarasan 

pemanfaatan lahan terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

di daerah penelitian 

Interpretasi citra yang 

menghasilkan peta 

penggunaan lahan  

Lahan sesuai RTRW sebesar 

70.76%, lahan belum 

terealisasi dilapangan sebesar 

28, 23%, dan 1,01% tidak 

sesuai dengan RTRW  

Rio Melanesia 

(2017) 

Evaluasi kesesuaian 

pemanfaatan lahan industri 

terhadap rencana tata ruang 

wilayah di Kecamatan Pedan 

Kanupaten Klaten 

- Mengetahui sebaran lahan 

industri Kecamatan Pedan  

- Mengevaluasi kesesuaian 

lahan industri eksisting 

terhadap RTRW di Kecamatan 

PedanKanupaten Klaten 

interpretasi citra 

(digitasi) dan 

analilitatif. 

Lahan yang sesuai dengan 

rtrw di desa Beji dengan luas 

5,818 Ha dn yang tidak 

sesuai di desa Lemahireng 

dengan luas 0,279 Ha. 

Umi latifah 

(2019) 

Evaluasi Kesesuaian lahan 

lokasi industri besar terhadap 

RTRW di Kabupaten 

Boyolali 

- Mengetahui sebaran lahan 

industri besar di Kabupaten 

Boyolali. 

- Mengevaluasi kesesuaian 

lahan industri besar terhadap 

RTRW di Kabupaten Boyolali 

analisis deskriptif  dan 

overlay 

(1) Industri besar yang ada 

saat ini, hanya tersebar di 9 

kecamatan, yakni Kecamatan 

Ampel,  Kecamatan 

Banyudono, Kecmatan 

Mojosongo, Kecamatan 

Sambi, Kecamatan Klego, 
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Kecamatan Nogosari, 

Kecamatan Teras, 

Kecamatan Sawit, dan 

Kecamatan Ngemplak. Pola 

sebarannya adalah pola 

sebaran seragam (dispersed) 

dengan nilai rata-rata sebesar 

5,49, dan (2) Kesesuaian 

lokasi industri besar yang ada 

saat ini dengan Rencana tata 

Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Boyolali meliputi 

sesuai dan tidak sesuai. 

Kategori sesuai dengan 

RTRW sebanyak 26 lokasi 

industri atau sebanyak 74% 

dari total industri besar yang 

ada di Kabupaten Boyolali. 

Sementara itu yang tidak 

sesuai dengan RTRW 

sebanyak 9 lokasi industri 

atau sebanyak 26% dari total 

industri besar yang ada.  

Sumber: Peneliti, 2020 
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1.6. Kerangka Penelitian  

Lahan industri merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena industri dapat memberikan nilai ekonomis bagi banyak orang 

yang bermatapencaharian di bidang industri, akan tetapi keberadaan lahan 

peruntukan industri harus dipertimbangkan agar sesuai dengan yang telah 

ditetapkan pemerintah dalam rencana tata ruang wilayah. 

Pembangunan suatu wilayah didasarkan pada pemanfaatan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia, industri dapat meningkatkan pendapatan dan juga 

mengembangkan perekonomian suatu daerah. Luas Wilayah Kabupaten Boyolali 

untuk ukuran sebagai lokasi pengembangan kawasan industri sangatlah pesat. 

Lahan industri merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena industri dapat memberi nilai ekonomis bagi banyak orang yang bermata 

pencaharian di bidang industri, akan tetapi keberadaan lokasi industri harus 

diperhatikan agar sesuai dengan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang 

wilayah. Perkembangan industri di Kabupaten Boyolali yang demikian pesat 

menimbulkan kekhawatiran dan penyalahgunaan lahan. Perlu dimonitoring agar 

tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, karena lahan industri yang telah 

ditentukan tidak menyalahgunakan pemanfaatan yang ada sehingga tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Tujuan dilakukan 

monitoring yaitu dapat digunakan sebagai acuan pengendalian agar lahan industri 

tidak semakin berkurang.  

1.7. Batasan Operasional 

a. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menyebabkan bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang yang begitu 

bernilai tinggi untuk penggunaan rancang bangun dan perekayasaan 

industri (UURI No. 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian). 

b. Industri besar adalah suatu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 

100 orang atau lebih. (Badan Pusat Statistik 2015). 

c. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. 
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d. Analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitikberatkan pada tiga 

unsur geografi yaitu jarak (distance), kaitan (interaction) dan gerakan 

(movement). (Bintarto dan Surastopo, 1979).  

e. Kesesuaian adalah kecocokan sesuatu untuk penggunaan tertentu (lokasi 

industri), lebih spesifik lagi kesesuaian tersebut ditinjau dari sifat 

lingkungan fisiknya. 

f. Overlay yaitu menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data 

spasial yang berbeda.  

g. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman penyusunan 

Rencana Tata Ruang Kota yang dimaksudkan sebagai acuan dalam 

kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah 

daerah kota dan para pemangku kepentingan lain. (Permen PU No 

17/PRT/M/2009). 

h. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah susunan data yang terorganisir 

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis yang 

didesain untuk  memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

dan menganalisa data dan menampilkan semua informasi yang bereferensi 

geografis (ESRI, 1990 dalam Prahasta, Edy 2001). 

i. Kesesuaian Lahan merupakan pengembangan tingkat kecocokan sebidang 

lahan suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1985). 

 

 

 


