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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

1. Konsentrasi spasial industri manufaktur berbasis perikanan di jawa timur 

studi kasus industri besar dan sedang (Zainal Arfin, 2006) 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lokasi industri  manufaktur berbasis perikanan di Jawa Timur, 

mengetahui perkembangan industri manufaktur berbasis perikanan, 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi industri manufaktur 

berbasis perikanan di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data industri manufaktur Indonesia hasil survey Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Statistik 

deskriptif, Analisis regresi denga data panel dan Sistem informasi geografi  

Dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa lokasi industri 

manufaktur berbasis perikanan di Jawa Timur tahun 1998 cenderung 

mengumpul di tiga kabupaten atau kota di Jawa Timur yaitu kabupaten 

Banyuwangi, Pasuruan, dan Sidoarjo. Tahun 2003 terjadi perubahan pola, 

dimana industri berstrata sangat tinggi di Jawa Timur terkonsentrasi di 

empat kabupaten dan kota yaitu kabupaten Banyuwangi, Pasuruan, 

Sidoarjo, dan kota Surabaya. Kabupaten atau kota yang paling tinggi 

peringkat outputnya berlokasi di sekitar pusat-pusat perdagangan dan 

disekitar daerah bahan baku (terjadi tarik menarik antara kekuatan 

sentripetal dan sentrifugal). 
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2. Spasialisasi dan konsentrai spasial indutri keci dan menengah di kota 

semarang (Agustina 2010) 

Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan spesialisasi industri kecil dan 

menengah di Kota Semarang sesuai dengan potensi wilayahnya dan 

mendeskripsikan dimana Industri Kecil Menengah di Kota Semarang 

terkonsentrasi secara spasial. 

Metode analisis data meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif, digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan 

sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-

angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah. Dalam 

analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah LQ, Indeks 

Spesialisasi Krugman, Indeks Herfindahl, Indeks Ellison Glaeser. 

Dari penelitian ini dapat ditunjukan bahwa Spesialisasi subsektor IKM 

di Kota Semarang berdasarkan spesialisasi tingkat kecamatan adalah 

subsektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 3.1), subsektor 

kayu dan sejenisnya (ISIC 3.3), dan subsektor industri tekstil, pakaian jadi 

dan kulit (ISIC 3.2). Untuk Subsektor IKM yang berpotensial 

dikembangkan menjadi subsektor unggulan adalah subsektor industri 

kertas, percetakan, dan penerbitan (ISIC 3.4) dan subsektor industri 

pengolahan lain (ISIC 3.9).  
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B. Landasan Teori 

1. Konsentrasi Spasial 

Konsentrasi spasial merupakan pengelompokan setiap industri dan 

aktivitas ekonomi secara spasial, dimana industri tersebut berlokasi pada 

suatu wilayah tertentu (Fujita, 1999). Krugman menyataka bahwa dalam 

konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial, ada 3 hal yang saling terkait 

yaitu interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi dan permintaan. 

Untuk mendapatkan dan meningkatkan kekuatan skala ekonomis, 

perusahaan-perusahaan cenderung berkonsentrasi secara spasial dan 

melayani seluruh pasar dari suatu lokasi. Sedangkan untuk meminimalisasi 

biaya transportasi. perusahaan perusahaan cenderung berlokasi pada 

wilayah yang memiliki permintaan lokal yang besar, akan tetapi 

permintaan lokal yang besar cenderung berlokasi di sekitar 

terkonsentrasinya aktivitas ekonomi, seperti kawasan industri 

maupunperkotaan (Fujita, 1999). Konsentrasi spasial adalah aktivitas 

ekonomi secaraspasial menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan 

suatu proses yang selektif dan hanya terjadi pada kasus tertentu bila 

dipandang dari segi geografis. 

2. Spasialisasi 

Menurut OECD (2000), spesialisasi industri menunjukkan bahwa 

aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dikuasai oleh beberapa industri 

tertentu. Suatu wilayah dapat diartikan sebagai wilayah yang 

terspesialisasi apabila dalam sebagian kecil industri pada wilayah tersebut 
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memiliki pangsa yang besar terhadap keseluruhan industri. Struktur 

industri yang terspesialisasi pada industri tertentu menunjukkan bahwa 

wilayah tersebut memiliki keunggulan berupa daya saing pada industri 

tersebut.  

3. Industri Kecil dan Menengah 

Definisi industri kecil menurut Rencana Induk Pengembangan 

Industri Kecil Menengah yang diterbitkan Disperindag Republik Indonesia 

(2002) yaitu, industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk 

memproduksi barang maupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, 

yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta 

rupiahdan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar satu milyar rupiah 

atau kurang. Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang 

ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai nilai 

penjualan pertahun lebih besar dari satu milyar rupiah namun kurang dari 

50 milyar rupiah. 

Ciri - Ciri Industri Kecil Menengah (IKM)  

Industri Kecil dan Menengah tergolong batasan Usaha Kecil dan 

Menengah menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, maka kelompok Industri Kecil dan 

Menengah memiliki ciri–ciri sebagai berikut:  
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1. Menggunakan bahan baku lokal yang mudah diperoleh. 

2. Cara memproduksinya tidak sulit dan dikuasai oleh masyarakat 

setempat. 

3. Sebagian besar produknya dapat diserap oleh pasar lokal / 

domestik. 

4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup 

banyak. 

5. Melibatkan masyarakat setempat. 

6. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah.   

4. Tenaga Kerja 

Menurut Simanjuntak (1998), Secara singkat, tenaga kerja juga 

didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (working age 

population). Di Indonesia tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah 

atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan 

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga 

golongan yang disebut terkakhir (pencari kerja, bersekolah, dan meng urus 

rumah tangga) walaupun tidak bekerja mereka dianggap secara fisik 

mampu sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. 

Pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan 

masyarakat. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi 
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tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga batasan 

usia kerja antar negara menjadi tidak sama. Di Indonesia, batas umur 

minimal untuk tenaga kerja yaitu 15 tahun.  

Badan Pusat Statistik membagi tenaga kerja menjadi 3 (tiga) macam, 

yaitu:  

1. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang 

mempunyai jumlah jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan 

hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. 

2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under 

employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam 

seminggu.  

3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja 

(unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja ≤ 1 jam per 

minggu.   

5. Unit Usaha 

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), unit usaha adalah unit yang 

melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga 

maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan 

berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. 

Sedangkan, perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu unit 

(kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan 

menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, 

dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan 
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sruktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas 

usaha tersebut.Untuk penguruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja 

industri kecil menurut Aditya (2004), pertumbuhan unit usaha suatu sektor 

dalam hal ini sektor industri disuatu daerah secara signifikan akan 

menambah jumlah lapangan pekerjaan di suatu daerah. 

6. Produksi 

Menurut potung dalam Herawati (2008) produksi atau 

memproduksi adalah  menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang 

sehingga memberikan manfaat baru dari bentuk semula. Tenaga kerja 

sebagai faktor industry yang berubah-ubah jumlahnya, sehingga didaam 

mengambarkan hubungan diantara faktor produksi yang digunakan dan 

tingkat produksi yang tercapai, yang digambarkan dalam hubungan 

diantara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah yang dicapai 

(Sadono Sukirno, 2002)  

Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi 

(input) dan hasil produksi (output). Hal ini berarti bahwa produksi hanya 

bisa dilakukan dengan menggunakan faktor produksi dimaksud. Bila 

faktor produksi tiak ada maka tidak ada proses produksi. Produksi yang 

dihasilkan dengan menggunakan faktor alam disebut dengan faktor alami. 

Produksi yang bersifat alami tidak dapat dikontrol, baik dari sisi efisiensi 

maupun efektivitasnya sebab ia bersifat eksternal. Kelebihan dan 

kekurangan produksi alami merupakan suatu yang seharusnya diterima 
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oleh pemakai. Sedangkan produksi rekayasa adalah produksi yang bersifat 

internal. 

7. Hubungan Antara Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Menengah dan 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam industri kecil dan 

menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. 

Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Aziz Prabowo 

(1997) berpendapat bahwa jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu 

industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga  

bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha 

yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga 

kerja. 

8. Hubungan Antara Jumlah Produksi Industri Kecil Menengah Dan 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Di dalam teori produksi ini terdapat hukum hasil lebih yang semakin 

berkurang (law of diminishing returns). Hukum  tersebut  menjelaskan  sifat  pokok 

hubungan antara tingkat produksi dan tenaga  kerja yang  digunakan  untuk 

mewujudkan  produksi tersebut. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang 

menyatakan apabila faktor  produksi yang dapat diubah jumlahnya (tenaga 

kerja) terus menerus ditambah sebanyak 1unit, pada mulanya produksi total akan 

semakin banyak pertambahannya, tetapi sudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi 

tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. 
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Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total 

semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat  yang  maksimum  kemudian 

menurun. Hubungan antara tingkat produksi dan jumlah  tenaga  kerja  yang  digunakan  

dapat  dibedakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama produksi total 

mengalami pertambahan  yang  semakin cepat, tahap  kedua  produksi  total 

pertambahannya semakin lambat, dan tahap ketiga produksi  total semakin lama 

semakin berkurang (Sadono Sukirno, 2003). 

C. Kerangka Pikir 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) bisa menjadi salah satu penggerak 

ekonomi masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Jika pendapatan para 

pelaku IKM di daerah mengalami peningkatan, maka hal ini akan 

memperbaiki taraf hidup masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan. Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia memegang 

peranan sentral dan strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan 

penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu 97,85 % pada tahun 2001. 

Jika IKM mendapat perhatian khusus dengan pola pengembangan dan 

kebijakan yang terarah maka akan menjadi tulang punggung (backbone) 

bangkitnya sektor riil di daerah (Purbo, 2001).  

Unit usaha adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan 

ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau 

lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai 

produksi dan sruktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung 
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jawab atas usaha tersebut.Untuk pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga 

kerja industri kecil menurut (Aditya, 2004) 

Produksi  dapat  dikatakan  sebagai suatu  aktivitas dalam  perusahaan industri  berupa 

 penciptaan nilai tambah dan input menjadi output secara efektif dan efesien sehingga 

produk sebagai output dari proses penciptaan nilai tambah itu dapat di jual dengan harga 

yang kompetitif dipasar global. Dari berbagai pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa proses produksi pada dasarnya merupakan usaha kegiatan untuk 

menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Tenaga kerja yang 

dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian 

,dalam menggambarkan hubungan diantara faktor produksi yang digunakan dan tingkat 

produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan diantara jumlah tenaga kerja 

yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai (Vincent Gaspers , 2001:167). 

Berdasarkan penjelasan teori diatas yang telah diuraikan mengenai 

pengaruh unit usaha dan produksi terhadap jumlah tenaga kerja, maka 

kerangka pemikir teoritis yang diajukan dalam penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

  Sumber: Zainal A, 2011 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis

Hipotesis merupkan dugaan sementara yang masih di uji tingkat  

kebenarannya. Hipoteis dari penelitian ini adalah: 

Diduga jumlah unit usaha dan jumlah produksi berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil menengah pada tingkat 

kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. 


