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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor industri menjadi salah satu sektor yang memberi sumbangan 

untuk pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan 

industri berhubungan erat dengan sektor lapangan kerja yang sampai saat ini 

digerakkan oleh sektor-sektor terkait, antara lain pertanian, kehutanan dan 

perikanan. Selain itu sektor industri juga merupakan salah satu sektor ekonomi 

yang sedang dikembangkan di Indonesia sebagai sektor penggerak kemajuan 

sektor-sektor ekonomi lainnya (Lincoln, 1991). 

Sektor industri berperan sebagai sektor pemimpin (leading sector). 

Leading sektor dalam hal ini adalah dengan adanya pembangunan industri 

maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor lainnya seperti 

pada sektor pertanian dan sektor jasa, sehingga nantinya akan menyebabkan 

meluasnya peluang kerja dan sekaligus akan dapat meningkatkan daya beli 

masyarakat (Arsyad, 1999) 

Sektor industri  dinilai memiliki peran sangat penting dalam 

perekonomian terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sektor 

industri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15,37 juta jiwa, dari 118 juta 

jiwa angkatan kerja yang tersedia. Dari total penyerapan tenaga kerja oleh 

sektor industri, sekitar 61,57 % dari penyerapan tenaga kerja tersebut 

dilakukan oleh Industri Kecil Menengah (BPS, 2012).  

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah usaha yang mempunyai 

ketahanan akan krisis ekonomi. Hal ini terbukti saat terjadi krisis tahun 1998, 
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IKM bisa bertahan dari keterpurukan yang dialami usaha besar lainnya. 

Bahkan jumlah IKM semakin meningkat paska terjadinya krisis. Faktor 

pendukung IKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada 

masa krisis adalah: (1) sebagian besar IKM memproduksi barang konsumsi 

dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, 

(2) sebagian besar IKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat 

modal dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Sehingga pada masa 

krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap IKM, (3) Terjadinya krisis ekonomi yang 

berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan 

pekerjanya. Sehingga pengangguran yang ada melakukan kegiatan usaha yang 

berskala kecil, sehingga jumlah IKM semakin meningkat (Partomo dan 

Soejodono, 2004). 

Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang 

penting dalam perekonomian  Indonesia. IKM menjadi sektor yang penting di 

Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga IKM menjadi 

sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di 

Indonesia. Selain itu IKM juga memiliki peran yang penting dalam 

perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekspor sektor non migas 

dan menjadi industri pendukung yang memproduksi komponen atau suku 

cadang bagi perusahan besar (Purbo, 2001). 

Pembinaan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan (public policy). 
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Kebijakan ini berupa pembinaan teknis maupun kebijakan dalam peng-

implementasi-an untuk setiap sektorpotensial. Adapun tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan melalui peciptaan iklim usaha yang kondusif, 

effisien, dan efektif (Suharjono, 2003) 

IKM yang mendapat bantuan manajemen, teknologi dan finansial dapat 

memperkuat kelangsungan hidup usahanya (Werdaya, 1995). Proses 

pemberian bantuan dapat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi proses 

produksi yaitu berbagai kebijakan yang dilakukan IKM dalam 

mengkombinasikan sumber permodalan, mengadakan perluasan pasar, 

menambah jumlah dan variasi produk serta meningkatkan tingkat upah 

(Farrel, 1992). Program asistensi atau bantuan pemerintah dalam bentuk 

pemberian fasilitas produksi, penyediaan dan bantuan dalam bidang 

manajemen, teknik dan finansial diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

usaha. Berbagai bentuk bantuan pemerintah dengan melalui bantuan BUMN 

dan kredit perbankan menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap 

keberhasilan usaha (kinerja) IKM (Chrisman dan Mulan, 2002).  

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur secara umum lebih baik 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat 

dari Tabel 1.1 yang menyajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Nusa 

Tenggara Timur dengan Indonesia periode 2010-2014. 
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Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun NTT dan Indonesia (persen), 

2010-2014 

Periode NTT Indonesia 

2010 
5,06 

 
6,06 

 

2011 
5,67 

 
6,98 

 

2012 
5,46 

 
6,03 

 

2013*) 5,42 
5,58 

 

2014**) 
5,04 

 
5,02 

Sumber: Data PDRB Provinsi NTT Menurut Pengeluaran, 

2010-2014  

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara 
     

Pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2010 sebesar 5,06 persen se-

dangkan di tingkat nasional sebesar 6,06 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 

laju pertumbuhan ekonomi Propinsi NTT maupun nasional mengalami 

pertumbuhan menjadi 5,67 persen sedang nasional 6,98 persen. Pada tahun 

beri-kutnya pertumbuhan ekonomi propinsi dan nasional kembali melambat, 

pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi propinsi tumbuh 5,04 persen, 

pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami perlambatan menjadi 5,02 

persen.Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun NTT dan Indonesia 

(persen), 2010-2014  

Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi industri pengolahan makanan 

ringan, industri tenun ikat, industri anyaman, industri perkayuan khususnya 

perabotan rumah tangga dan industri jasa lainnya. Dikenal memiliki banyak 

kerajinan tenun tradisional yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun 
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dalam masyarakat, seperti tenun ikat Sumba, tenun ikat Kupang, kain Timor, 

tenun Buna, tenun Lotis, dan lain-lain. Kerajinan tenun tradisional tersebut 

mempunyai potensi untuk dapat menampung banyak tenaga kerja, menopang 

perekonomian masyarakat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dari latar belakang yang telah di jelaskan, penelitian ini mengambil 

judul “Analisis Spasial Di Provinsi Nusa TenggaraTimur”     

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsentrasi daerah  industri kecil menengah pada tingkat  

kabupaten/kota di Provinsi NusaTenggara Timur?  

2. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha dan jumlah produksi pada industri 

kecil menengah terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 

menengah pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penelitian ini 

dibatasi pada Industri Kecil Menengah dimana terdapat dua variabel yaitu unit 

usah, dan produksi yang berpengaruh terhadap tenaga kerja Industri Kecil  

Menengah pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis dan mengetahui: 

1. Mengetahui lokasi industri kecil menengah pada tingkat kabupaten/kota di

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Mengetahui pengaruh jumlah unit usaha dan jumlah produksi industri

kecil menengah terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil

menengah pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi pemeritah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi

dalam mengambil keputusan dari berbagai kebijakan terhadap industri

kecil menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi akademi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi

akademik dan dapat memberikan informasi tambahan untuk melakukan

penelitian selanjutnya,


