
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
AGLOMERASI USAHA KECIL MENENGAH JATIM Study Kasus 
Usaha Kecil & Menengah Alas Kaki di Jawa Timur Tahun 2002-2007

 
Oleh: DENY ADININGSARI ( 03630017 )
Dept. of Development Economic Study  
Dibuat: 2010-01-20 , dengan 4 file(s).   

Keywords: Kata Kunci: Aglomerasi, Usaha Kecil Menengah, Jawa Timur.   

Judul: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aglomerasi Usaha Kecil Menengah 
Jatim 2002-2007 (Study Kasus Usaha Kecil & Menengah Alas Kaki Jawa Timur) .  
(Deny Adiningsari, Pembimbing I Dr.H. Nazaruddin Malik, Msi, Pembimbing II Zainal 
Arifin, SE, MSi) 
Aglomerasi terjadi karena dipicu oleh tenaga kerja yang tersedia memiliki kemampuan 
dan keahlian yang lebih baik dibandingkan di luar daerah tersebut. Suatu perusahaan 
menjadi daya tarik bagi perusahaan lain, berkembangnya suatu perusahaan dari kecil 
menjadi besar. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan perusahaan lain untuk menunjang 
perusahaan yang membesar tersebut. Perpindahan suatu kegiatan produksi dari satu 
tempat ke beberapa tempat lain. Perusahaan lain mendekati sumber bahan untuk aktifitas 
produksi yang dihasilkan oleh perusahaan yang sudah ada untuk saling menunjang satu 
sama lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang meliputi 
produktivitas tenaga kerja, tingkat upah (UMK) dan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) mempengaruhi aglomerasi usaha alas kaki di Jawa Timur pada periode 2002-
2007 
Alat analisis data yang digunakan adalah analisa kuantitatif yang digunakan dalam 
hipotesa ini adalah regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) 
yaitu sebesar 0,567, dengan demikian berarti bahwa aglomerasi usaha alas kaki di Jawa 
Timur pada periode 2002-2007, dapat dijelaskan sekitar 56,7% oleh variabel 
produktivitas tenaga kerja, tingkat upah dan produk domestik regional bruto sedangkan 
sisanya sekitar 43,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam 
model penelitian ini. Hasil uji F dan uji t dapat menunjukkan bahwa variabel independent 
yaitu variabel produktivitas tenaga kerja, tingkat upah dan produk domestik regional 
bruto mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara parsial dan simultan terhadap 
aglomerasi usaha alas kaki di Jawa Timur pada periode 2002-2007. Berdasarkan hasil 
koefisien regresi (standardized coefficients) masing-masing variabel dapat diuraikan 
bahwa variabel produktivitas tenaga kerja sebesar 0,362, variabel tingkat upah sebesar 
0,015 dan variabel produk domestik regional bruto sebesar 0,071. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa variabel produktivitas tenaga kerja mempunyai pengaruh dominan 
terhadap aglomerasi usaha alas kaki di Jawa Timur pada periode 2002-2007. 


