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ANALISIS INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI PROVINSI DIY DENGAN 

MEMPERHATIKAN FAKTOR DATA GENERATING TAHUN 2016 

 

Abstrak 

 

Pertumbuhan produksi industri sedang dan besar pada tahun 2011-2017 di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat, terbukti bahwa peran industri di 

dalam perekonomian di Provinsi ini mampu mendorong menumbuhkan ekonomi 

masyarakat, dan perekonomian daerah, baik dari sisi kontribusi dalam PDRB dan 

ekspor maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Namun demikian industri ini masih 

menghadapi banyak masalah, baik di tingkat persaingan pemasaran domestik maupun 

pasar internasional. Tujuan penelitian ini, yaitu (1) mengestimasi data produksi tahun 

2016, dan (2) menganalisis fungsi produksi sub sektor industri. Metode penelitian 

menggunakan analisis data generating dan regresi data panel dengan metode Random 

effect Model (REM). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan cross section 

pada empat belas sub sektor industri dan data time series dalam kurun waktu 2011-2017 

data generating tahun 2016 dan regresi panel data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ketiga faktor yaitu tenaga kerja, nilai energi, dan nilai bahan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai output pada industri sedang dan besar di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

 

Kata kunci: industri, nilai output, tenaga kerja, nilai enegi, bahan baku.. 

 

Abstract 

 

The growth of medium and large industrial production in 2011-2017 in the Special 

Region of Yogyakarta Province tends to increase, it is proven that the role of industry in 

the economy in this Province is able to encourage the growth of the people's economy 

and regional economy, both in terms of contribution to GDP and exports as well as in 

absorption. labor. However, this industry still faces many problems, both at the level of 

competition in the domestic market and the international market. The objectives of this 

study are (1) to estimate the 2016 production data, and (2) to analyze the production 

function of the industrial sub-sector. The research method uses data generating analysis 

and panel data regression with the Random effect Model (REM) method. This study 

uses secondary data with cross sections on fourteen industrial sub-sectors and time 

series data in the period 2011-2017 data generating 2016 and panel regression data 

obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Yogyakarta Special Region 

Province. that the three factors, namely labor, energy value, and material value have a 

positive and significant effect on the output value of medium and large industries in the 

Province of Yogyakarta.  

 

Keywords: industry, output value, labor, energy value, raw materials. 
 

1. PENDAHULUAN 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam 
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penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri 

merupakan usaha di sektor perekonomian untuk meningkatkan kapasitas dan 

produkivitas tenaga manusia serta memperluas ruang lingkup kegiatan manusia.  

Dalam dunia industri, Industri Besar dan Sedang (IBS). Industri ini memiliki 

peran yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan ini tidak 

hanya memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, kesempatan 

pekerja, serta devisa namun industri ini dapat menunjang daya saing suatu wilayah, 

mengingat Industri Besar dan Sedang (IBS) memiliki sifat industri cenderung padat 

modal dan berteknologi. 

Menurut Departemen Perindustrian Indonesia, industri dikelompokkan menjadi 

industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Industri kecil secara makro 

diartikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang 

yang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat 

erat. Fungsi dari industri kecil ini adalah menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai 

tambah suatu produk.  

Industri sedang diartikan sebagai industri yang memiliki ciri-ciri modal relatif 

besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga 

kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional) 

(Arsyad, 2001). Industri ini memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari industri besar ini adalah meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, industri besar dan sedang dapat memacu dan 

mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan hasil 

produksi yang memiliki skala besar. 

Sektor industri menjadi sektor pemimpin (leading sector) dalam perekonomian 

Indonesia, yang berarti sektor industri mampu mengangkat dan memacu pertumbuhan 

sektor lainnya. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor 

pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasapun juga 

berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut. Hal tersebut ditandai dengan 

berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, dan sebagainya. 

Semua indikator tersebut merupakan bukti bahwa sektor industri mendukung laju 

pertumbuhan sektor lain. Selain itu, lapangan pekerjaan mulai meluas yang pada 

akhirnya meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). 
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2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantutatif. Jenis 

penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang lebih menitikberatkan pada 

teori, mengukur variabel dengan menggunakan angka dan menganalisis data sesuai 

dengan prosedur statistik. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari 

deret berkala (time series) dari tahun 2011-2017 dan deret lintang (cross section) yang 

terdiri dari 14 sub sektor industri denga data observasi sebanyak 97 data. Data yang 

dipakai dalam penelitian ini merupakan data nilai output, nilai energi dan nilai bahan 

baku sub sektor industri besar dan sedang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

tahun 2011-2017.  

Regresi data panel dilakukan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai output industri sedang dan besar di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Model persamaan regresi data panel data mengacu pada model persamaan 

Cobb Douglas dan untuk mempermudah pendugaan maka persamaan tersebut diperluas 

secara umum dan di ubah menjadi linear dengan cara melogaritmakan persamaan 

tersebut. 

Estimasi model ekonometrik data panel diatas meliputi langkah- langkah antara 

lain mengestimasi model data panel Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau 

Random Effect Model, uji pemilihan model panel dengan menggunakan uji Chow dan 

uji Hausman, uji normalitas, uji validitas pengaruh, uji F (F test) dan uji determinasi R
2
 

(R-square). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Jumlah nilai output industri sedang dan besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

selama tahun 2016. Sub sektor industri dengan jumlah nilai output tertinggi adalah sub 

sektor industri makanan yang mencapai angka sebesar Rp. 4.208.793.320 Sedangkan, 

sub sektor industri dengan jumlah nilai output terendah adalah sub sektor industri kayu 

yang mencapai angka sebesar Rp. 257.638.476 Meningkatnya jumlah sub sektor 

industri serta tenaga kerja mengakibatkan nilai output yang dihasilkan juga mengalami 

peningkatan. jumlah tenaga kerja industri sedang dan besar di Provinsi Daerah 



4 

 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016. Sub sektor industri dengan jumlah tenaga kerja 

tertinggi adalah industri pakaian jadi yang mencapai angka 19.996 (dalam jiwa), lalu 

diurutan kedua sub sektor industri tekstil jumlah tenaga kerja yang mencapai angka 

9.042 (dalam jiwa). Wilayah dengan jumlah tenaga kerja terendah adalah sub sektor 

industri batu bara dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai angka 346 (dalam jiwa). 

Jumlah tenaga kerja terendah dalam industri sedang dan besar karena industri kecil dan 

menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih mendominasi penyerapan 

tenaga kerja. jumlah nilai bahan baku yang digunakan industri sedang dan besar di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016. Sub sektor industri dengan 

jumlah penggunaan nilai bahan baku tertinggi adalah sub sektor industri pakaian jadi 

dengan nilai sebesar Rp. 289.520.216. Urutan kedua yaitu sub sektor industri tekstil 

dengan nilai sebesar Rp. 137.610.458. Sedangkan sub sektor industri dengan jumlah 

penggunaan nilai bahan baku terendah adalah sub sektor industri pengolahan tembakau 

dengan nilai sebesar Rp. 4.429.294. Jumlah nilai energi industri sedang dan besar di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. Sub sektor industri dengan jumlah 

nilai output tertinggi adalah sub sektor industri makanan yang mencapai angka sebesar 

Rp.826.466.378. Sedangkan, sub sektor industri dengan jumlah nilai output terendah 

indutri pengolahan tembakau yang mencapai angka sebesar Rp. 57.491.620. 

 

3.2 Pembahasan 

Hasil regresi panel data menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan dan 

porsitif terhadap nilai output. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Istanti dan Karmini (2016) yang menyatakan besarnya output yang dihasilkan ditunjang 

oleh banyaknya jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja yang semakin meningkat maka 

output yang dihasilkan juga semakin banyak, begitu pula sebaliknya apabila tenaga kerja 

yang digunakan semakin sedikit maka output yang akan dihasilkan juga semakin 

sedikit. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan output yang dihasilkan dan 

akan meningkatkan nilai produksinya. Sehingga, tenaga kerja memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap output. 

Nilai bahan baku juga memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap nilai 

output. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2016). Bahan 

baku berperan penting dalam proses produksi, oleh karena itu supply stock bahan baku 

dapat dilakukan perbaikan oleh perusahaan industri. Perbaikan dapat dilakukan oleh 
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berbagai pihak, seperi mitra kerja yang bekerja sama dalam hal pengiriman bahan baku. 

Perusahaan dan mitra kerja dapat membuat kesepakatan mengenai jadwal pengiriman 

bahan baku agar tepat, sehingga proses produksi berjalan dengan baik dan target 

produksi yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Semakin meningkatnya 

bahan baku, maka hasil produksi juga akan meningkat (Sartin, 2016).  

Nilai energi juga menunjukkan bahwa nilai energi berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap nilai output. Nilai energi merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

produksi kategori modal. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya modal, maka 

output yang dihasilkan juga semakin meningkat. Mencegah apabila sewaktu-waktu di 

dalam proses produksi terjadi hal yang tidak terduga yang dapat menghambat proses 

produksi, seperti mati listrik, perusahaan industri dapat melakukan penambahan tenaga 

alternatif seperti melakukan pemasangan generator pembangkit yang pada umumnya 

menggunakan energi (Santin, 2016). Sebab, apabila suatu proses produksi terhenti 

sewaktu-waktu oleh suatu hal maka akan mempengaruhi output yang dihasilkan. 

Perusahaan industri juga mengalami kerugian karena terhentinya proses produksi 

tersebut.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hasil analisis regresi panel data yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor produksi terhadap nilai output 

menunjukkan bahwa model terpilih adalah Random Effect Model. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa tenaga kerja, nilai bahan baku, dan energi memiliki pengaruh 

signifikan dan positif terhadap nilai output pada industri sedang dan besar di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa implikasi yang dapat dilakukan untuk mencapai 

produksi penuh yaitu diperlukan berbagai kebijakan seperti penggunaan berbagai faktor 

produksi untuk menunjang output yang dihasilkan. Faktor produksi yang dapat 

menunjang diantaranya adalah tenaga kerja, bahan baku, serta energi. Jumlah tenaga 

kerja yang tersedia diharapkan memiliki kualitas yang baik, sebab kualitas tenaga kerja 

yang baik akan mempengaruhi secara signifikan pada output yang dihasilkan. Begitu 

pula Serta variabel nilai pengeluaran untuk bahan baku ataupun energi apabila dikelola 

dengan baik akan berpengaruh terhadap output yang dihasilkan. Harga bahan baku 

dapat berubah seiring dengan permasalahan ekonomi yang dialami seperti inflasi, hal 
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tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir produksi. Apabila harga semakin meningkat 

seiring dengan inflasi yang terjadi, maka pelaku usaha harus mengambil kebijakan 

dalam menggunakan faktor produksi tersebut agar sesuai target. 
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