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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari

ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi

satu wilayah dengan wilayah lain. Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari

keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi

atas kegiatan tersebut. Ilmu bumi ekonomi menggarap kegiatan itu secara individual,

yaitu mempelajari dampak satu atau kelompok kegiatan dei satu lokasi terhadap

kegiatan lain di lokasi lain, atau bagaimana kinerja kegiatajn di lokasi itu sebagai

akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain, tetapi lokasi tersebut

saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu ekononomi regional tidak membahas

kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah)

secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam

dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan

ekonomi seluruh wilayah.

Ilmu ekonomi regional termasuk salah satu cabang yang baru dari ilmu ekonomi.

Cabang ilmu ekonomi lain yang terakhir berkembang adalah ilmu ekonomi

lingkungan sebagai pecahan dari ilmu ekonomi regional. Pemikiran ke arah ekonomi

regional secara sepotong-sepotong dicetuskan oleh Von Thunen (1826), Weber
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(1929), Ohlin (1939) dan Losch (1939). Namun secara umum Walter Isard adalah

orang pertama yang dianggap dapat member wujud atas ilmu ekonomi regional, IER

baru menunjukkan wujudnya setelah diterbitkannya disertasi Walter Isard di

Universitas Harvard yan berjudul Location and Space Economics (1956). Walter

Isard adalah orang yang pertama memberikan kerangka landasan tentang apa saja

yang dapat dikategorikan ke dalan regional science, yang pada dasarnya adalah

penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antara

wilayah yang memiliki potensi yang berbeda.

a. Sejarah Perkembangan Regional Science

Sebagimana telah dikemukakan terdahulu, di masa lalu ada teori-teori yang dapat

dikategorikan sebgaai bagian dari ekonomi regional yang tertuang secara berserakan

pada berbagai tulisan. Dalam hal ini, antara lain model lokasi berbagai jenis usaha

dari Von Thunen (1826) model lokasi dari Weber (1929), teori Central Places dari

Christaller (1933), dan teori lokasi ekonomi dari Losch (1939). Di antara keempat

teori tersebut, di dalam studi ekonomi, hanya teori Weber yang agak banyak dikenal.

Regional Science mencakup beberapa bidang ilmu, seperti ekonomi regional, ilmu

bumi ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu hukum. Dalam pertumbuhannya,

terutama karena didesak oleh kebutuhan, materi dari regional science banyak dibahas

dalam perencanaan perkotaan dan perencanaan pembangunan daerah. Di dalam

perencanaan daerah selalu muncul permasalahan tentang  memilih lokasi dari

berbagai kegiatan yang direncanakan akan dibangun di masa mendatang. Karena

tidak adanya pedoman atau buku referensi yang dapat dipakai, penentuan lokasi
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sering dilakukan atas dasar musyawarah dari orang-orang yang memiliki berbagai

keahlian/kepentingan dalam suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah

(pedesaan dan perkotaan).

B. Teori Lokasi Weber

Teori lokasi menurut (Tarigan, 2005) adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang

(spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari

sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap

keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.

Adapun faktor-faktor yang menentukan lokasi industri menurut Djojodipuro (1992)

sebagai berikut :

a. Fakor endownmen.

b. Pasar dan harga.

c. Bahan baku dan energi.

d. Aglomerasi, keterkaitan antar industri dan penghematan ekstern.

e. Kebijaksanaan pemerintah dan

f. Biaya angkutan.

Menurut Hamzah (1997), dalam tesisnya menyatakan,”fungsi utama dari teori lokasi

adalah untuk menjelaskan bagaimana berbagai aktivitas ekonomi saling berkaitan di

dalam ruang geografi”. Tapi teori pada umumnya menyatakan bahwa teori lokasi

lebih menekankan pada lokasi dari industri, dimana semakin dekat lokasi industri,

maka akan semakin kecil harga satuan angkutan untuk industri tersebut. Teori lokasi

Industri dikemukakan oleh Alfred Weber, dalam bukunya yang berjudul Uber den
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Standart der Industrien (1909) yang kemudian dialihbahasakan oleh J.C. Friedrich

menjadi Alfred Weber’s Theory of Location of Industries (1929).

Menurut teori Weber pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi

biaya. Weber menyatakan ‘bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya

transportasi dn tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat

di mana total biaya transportasi dan tenga kerja yang minimum identik dengan tingkat

keuntungan yang maksimum’. Isi pokok Teori Weber adalah memilih lokasi industri

yang biayanya paling minimal (prinsip least cost location) dan untuk mendapatkan

enam pra-kondisi tersebut perlu diasumsikan :

1. Wilayah yang seragam dalam hal topografi, ikim dan penduduk (berkaitan dengan

keterampilan)

2. Sumber daya atau bahan mentah yang terdapat di tempat tertentu saja

3. Upah buruh yang telah baku, artinya sama dimanau juga.

4. Biaya transpotasi yang tergantung dari bobot bahan mentah yang diangkut dan

dipindahkan

5. Terdapat kompetisi antar industri

6. Manusia berfikir rasional

Menurut Weber yang dikutip oleh Syafrizal (2008), teori lokasi berorientasi kepada

tempat lokasi mengalami perkembangan pesat sehingga dijabarkan sebagai berikut :

1. Lokasi Perusahaan satu Bahan Baku dan Satu Pasar

2. Lokasi Industri Dua Bahan Baku dan Satu Pasar
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Weber memberikan contoh 3 arah sebagai berikut. Konsep ini dinyatakan sebagtai

segitiga lokasi atau locational triangle seperti dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Locational triangle dari Weber

Dimana :

T = Lokasi optimum

M1 dan M2 = Sumber bahan baku

P = Pasar

X, Y, Z = bobot input dan output

a, b, c = Jarak lokasi input dan output

Pada gambar di atas dimisalkan ada dua sumber bahan baku yang lokasinya berbeda,

yaitu M1 dan M2 dan pasar berada pada arah yang lain. Dengan demikian, terdapat 3

arah lokasi sehingga ongkos angkut termurah adalah pada pertemuan dari 3 arah

tersebut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lokasi optimum adalah titik T.

Untuk menunjukan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku

atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM) sebagai berikut :

T
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IM = ℎ ℎℎ
Apabila IM > 1, perusahaan akan berlokasi dekat ke bahan baku dan apabila IM < 1,

perusahaan akan berlokasi dekat ke pasar. (Tarigan, 2005).

Namun model Weber masih memiliki kelemahan yang kemudian dikembangkan oleh

Hoover (1948), terutama asumsi biaya dengan membedakan antara biaya transportasi

(distribusi dan perantara) dengan biaya produksi. Biaya transportasi yang tidak

proporsional dengan jarak. Serta faktor kebijakan pemerintah lokal seperti besarnya

pajak lokal dan ketentuan lainnya sangat menentukan lokasi. (Tarigan, 2005).

C. Industri

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, yang dimaksud

industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku/atau

memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai

nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2008 industri mempunyai dua pengertian.

Pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang

ekonomi bersifat produktif. Dalam pengertian secara sempit, industri hanyalah

mencakup industri pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan

kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga

menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, kemudian barang yang kurang

nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian

akhir.
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Menurut Nurimansyah (1995) definisi industri dikategorikan dalam lingkup mikro

dan makro. Pada lingkup mikro industri didefinisikan sebagai kumpulan dari

perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen atau

barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Sedangkan

dalam lingkungan makro industri didefenisikan sebagai kegiatan ekonomi yang

mempunyai nilai tambah.

a. Klasifikasi Industri

Klasifikasi jenis industri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Industri besar, yaitu banyaknya pekerja 100 orang atau lebih.

2. Industri sedang, yaitu banyaknya pekerja 20-99 orang.

3. Indistri kecil, yaitu banyaknya pekerja 5-9 orang.

4. Industri kerajinan rumah tangga (mikro), banyaknya pekerja 1-4 orang.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pengelompokam industri dibagi

menjadi tiga kategori yaitu :

1) Industri mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan

paling banyak Rp 300.000.000,00.
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2) Industri kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp

500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari12 Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp

2.500.000.000,00.

3) Industri menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp

10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak

Rp 50.000.000.000,00.

b. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tujuan Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan

usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi

ekonomi yang berkeadilan.
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b. Kelebihan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki ciri-ciri skala usaha kecil, padat karya, berbasis sumberdaya lokal

dan sumberdaya alam, pelaku banyak, dan menyebar. Sehingga dari ciri-ciri tersebut

dapat diuraikan beberapa kekuatan dan kelemahan UMKM sebagai berikut:

1. Skala usaha kecil

Salah satu karakter penting dari UKM adalah skala usahanya yang relatif kecil.

Meskipun batas atas kategori usaha kecil adalah dengan omset maksimal 1 miliar,

namun dalam kenyataannya sebagian besar usaha kecil justru memiliki omset

dibawah 500 juta. Mengacu pada argumentasi bahwa salah satu sumber keunggulan

adalah melalui economies of scale, maka akan sulit bagi usaha berskala kecil secara

individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktivitas bisnis

yang sama.

2. Padat karya

Produk usaha berskala kecil pada umumnya sangat padat karya. Kegiatan produksi

yang melibatkan banyak tenaga kerja sebagai konsekuensi dari aktivitas yang

menghasilkan produk yang berciri hand made. Produk UMKM yang bersandar pada

keahlian dan keterampilan tangan ini membawa konsekuensi pada kurangnya aspek

presisi dan kesulitan untuk distandarisasi. Disamping memiliki kelemahan, aktivitas

bisnis yang mengandalkan keterampilan individu tentu juga memiliki keunikan,

sehingga mendapat pasar yang tersendiri. Keunikan produk UMKM dapat

dikembangkan sebagai sumber keungulan menghadapi produk-produk yang berbasis

pabrikasi (produk cetak).
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3. Berbasis sumberdaya lokal dan sumberdaya alam

Salah satu ciri dari orientasi berusaha di kalangan UMKM pada umumnya adalah

lebih kepada upaya melakukan aktivitas apa yang bisa dilakukan dengan sumberdaya

yang ada, ketimbang memproduksi sesuatu yang diminta oleh pasar. Dengan kata lain

aktivitas usaha UMKM lebih kepada production oriented, memproduksi sebaik

mungkin apa yang bias dilakukan dengan bertumpu pada ketersediaan sumberdaya

yang ada. Karakter aktivitas bisnis UMKM seperti ini menghasilkan produk-produk

unggulan yang komparatif pada masing-masing wilayah. Kesinambungan usaha yang

berbasis sumberdaya alam tentu sangat rentan, manakala UMKM terlibat dalam

aktivitas produksi yang mengeksploitasi sumberdaya alam yang tidak terbaharui.

4. Pelaku banyak

Pada aktivitas bisnis UMKM hampir tidak ada barrier to entry, baik dari aspek

teknologi, investasi, manajemen, perlindungan hak intelektual, maka sangat mudah

bagi masyarakat untuk masuk ke dalam industri yang digeluti oleh

UMKM. Sebagai konsekuensinya relatif sangat banyak pelaku bisnis UMKM dalam

sektor dan kegiatan bisnis tertentu. Di satu sisi struktur usaha seperti ini sangat baik

untuk mendorong kompetisi, tetapi di lain pihak UMKM sering dihadapkan pada

kondisi dimana banyak UMKM sebagai produsen menghadapi kekuatan monopsonis.

5. Menyebar

Aktivitas bisnis UMKM dapat dijumpai hampir diseluruh pelosok tanah air serta

diberbagai sektor. Dengan demikian, bila UKM dapat mengembangkan jaringan yang

efektif, maka konsep global production dapat dipenuhi, karena UMKM mampu
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menghasilkan produk di mana saja dan memasarkannya kemana saja serta kapan saja.

Dengan kata lain produk UMKM yang sejenis sangat mudah diperoleh masyarakat

dimana saja dan kapan saja.

c. Peranan UMKM

Peran industri kecil dan rumah tangga sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi

suatu negara. Industri kecil dan rumah tangga perlu dikembangkan karena terdapat

tiga alasan, yaitu:

1. Industri kecil dan rumah tangga mampu menyerap tenaga kerja. Kecenderungan

menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak IKRT intensif pula dalam

menggunakan sumber daya alam lokal, sehingga akan menimbulkan dampak positif

terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan,

pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di wilayah

tersebut.

2. Industri kecil dan rumah tangga (IKRT) memegang peranan penting dalam ekspor

nonmigas, meskipun jika dibandingkan dengan industri besar kontribusinya masih

jauh lebih kecil.

3. Pengembangan industri skala kecil merupakan cara yang dinilai besar peranannya

dalam pengembangan industri manufaktur (Kuncoro, 2007).

Beberapa dampak positif industri yang juga menjadi peranan industri kecil dalam

kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran.
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2. Menghasilkan aneka barang yang diperlukan oleh masyarakat dan untuk

mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri.

3. Memperluas lapangan kerja dan memberi sumbangan devisa bagi negara.

4. Merangsang masyarakat memperluas kegiatan ekonomi dan meningkatkan

pengetahuan industri dan kewirausahaan (Hanafi dan Sutopo, 2006).

E. Teori Produksi

a. Pengertian Produksi

Pengertian produksi yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami

bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam menghasilkan output

dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input

sedemikian rupa (Sukirno, 2002).

Menurut Salvatore (2001) produksi merupakan transformasi dari berbagai  macam

input atau sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Sedangkan input

menurutnya adalah berbagai sumberdaya yang digunakan dalam produksi barang dan

jasa.

Dari ke dua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses produksi adalah

mengkombinasikan berbagai macam input atau masukan untuk menghasilkan output.

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, baik perorangan ataupun perusahaan

(industri) bertujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, begitupun dalam hal

berproduksi. Bagaimana untuk mengatur secara efisien mungkin setiap input yang

digunakan, untuk menghasilkan output yang optimal. Produksi dapat didefinisikan
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sebagai transformasi faktor produksi (resources) menjadi barang produksi (product)

atau merupakan proses dimana input diubah menjadi output. Ada beberapa pengertian

yang berarti produksi yaitu, Guna Bentuk (Form Utility), Guna Tempat (Place Utility,

Guna Waktu (Time Utility) dan Guna Pemilikan (Possesion Utility).

b. Fungsi Produksi

Fungsi produksi menurut Soekartawi (2003) adalah hubungan fisik antara variabel

yang dijelaskan dan variabel yang menjelaskan. Variabel yang dijelaskan biasanya

berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input. Dalam

pembahasan teori ekonomi produksi, maka telaahan yang banyak diminati dan

dianggap penting adalah telaahan fungsi produksi ini. Hal tersebut disebabkan karena

beberapa hal, antara lain:

1. Dengan fungsi produksi, maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara

faktor produksi (input) dan produksi (output) secara langsung dan hubungan

tersebut dapat lebih mudah dimengerti.

2. Dengan fungsi produksi, maka peneliti dapat mengetahui hubungan antara variabel

yang dijelaskan (dependent variable) Q, dan variabel yang menjelaskan

(independent variable) A, K dan L serta sekaligus mengetahui hubungan antar

variabel penjelas.

3. Menurut Dornbusch (2001) fungsi produksi adalah hubungan teknis antar input

dengan output. Perusahaan dalam hal ini tidak bisa mencapai output yang lebih

tinggi tanpa menggunakan input yang lebih banyak, dan perusahaan tidak bisa

menggunakan lebih sedikit input tanpa mengurangi tingkat outputnya. Selain
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mengkaitkan jumlah output yang diproduksi dalam perekonomian dengan input

produksi, fungsi produksi juga berhubungan atau terkait dengan penguasaan

teknologi. Secara matematis fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut :

= ( , , )
Dimana Y =Biaya Produksi (Rupiah), K = faktor produksi modal, L = faktor produksi

tenaga kerja dan M = biaya bahan baku. Fungsi ini dikenal sebagai fungsi produksi

Cobb-Douglas.

F. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64

tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang

dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka mau berpartisipasi dalam

aktifitas tersebut (Mulyadi, 2003). Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara

langsung dalam pekerjaan atau kegiatan di sektor industri kecil. Tenaga kerja adalah

penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun (Mantra, 2003).

Tenaga kerja merupakan sejumlah orang yang mempunyai keterampilan dan

kemampuan tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari segi keahlian dan

pendidikannya tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut :

a. Tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak

mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.

b. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan
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pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan

tukang memperbaiki televisi dan radio.

c. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang

tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan ahli

ekonomi, dan insinyur (Rochman, 2005).

Faisal Karsyono dalam Rochman (2005) mengungkapkan bahwa sebagian besar

tenaga kerja industri rumaha tangga di pedesaan yang terserap dalam lapangan kerja

non pertanian merupakan tenaga kerja tidak terampil, pendidikan rendah, dan

biasanya berasal dari anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu dalam perkembangan

lapangan kerja non pertanian di pedesaan diprioritaskan pada jenis industri yang

bertekhnologi sederhana, modal usaha kecil, dan bersifat padat karya sehingga jenis

industri tersebut mudah untuk dikembangkan dan diusahakan oleh masyarakat

pedesaan. Jumlah tenaga kerja apabila diikuti dengan tingkat pendidikan,

pengetahuan, dan keterampilan yang memadai akan memberikan kekuatan pada

industri rumah tangga.

G. Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk dimana bahan

tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya (atau merupakan bagian

terbesar dari bentuk barang). Sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk

memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan,

ongkos angkut, penyimpanan dan lain–lain.
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Meskipun istilah bahan baku dapat digunakan secara luas untuk menutup seluruh

bahan baku yang dipergunakan dalam produksi. Sebutan acapkali dibatasi untuk

barang-barang yang secara fisik dimasukkan dalam produk yang diproduksi. Istilah

Bahan Pembantu Pabrik (factory supplies) atau Bahan Pembantu Produksi

(Manufacturing Supplies), kemudian dipergunakan untuk menyebut bahan tambahan,

yaitu bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak secara langg

dimasukkan dalam produk. Minyak dan bahan bakar untuk peralatan pabrik, bahan

pembantu pembersih, dan pos-pos serupa digolongkan dalam bentuk kelompok ini

karena pos-pos ini tidak dimasukkan dalam suatu produk tetapi hanya membantu

dalam produksi secara keseluruhan. Bahan baku yang secara langsung digunakan

dalam produksi barang-barang tertentu disebut bahan langsung; bahan pembantu

pabrik disebut bahan tidak langsung (Smith, 1992).

H. Pemasaran

Pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang

potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia (Kotler,

2001). Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan

mendistribusikan barang dan jasa yang memerlukan kebutuhan baik pembeli yang

ada maupun pembeli yang potensial (Stanton, 1996).

Hardati dalam Rochman (2005) memberikan penjelasan bahwa pemasaran industri

merupakan strategi memasarkan produk yang digunakan untuk proses prduksi

selanjutnya. Pemasaran industri mengarahkan produknya untuk perusahaan-
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perusahaan yang menjual produknya kembali kepada orang lain, kepada lembaga-

lembaga yang membutuhkannya untuk membantu aktifitas mereka setiap hari.

Pemasaran industri mengarahkan produk untuk konsumen akhir atau pemakai. Secara

garis besar jalur-jalur pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebagai

berikut :

1. Pemasaran secara langsung, yaitu.

a. Produsen menjual langsung dengan cara mengunjungi konsumen dari rumah ke

rumah.

b. Produsen menjual produknya secara langsung kepada konsumen di pasar.

2. Pemasaran secara tidak langsung, yaitu.

a. Produsen menjual produk melalui tengkulak dipasar.

Menurut Hardati dalam Rochman (2005), yang dimaksud dengan pemasaran adalah

cara pemasaran hasil industri, sedangkan untuk mencari cara pemasaran hasil industri

yaitu apakah dengan menjual langsung dengan jalan mengunjungi konsumen ke

rumah atau menjual secara langsung kepada pembeli dipasar atau dengan menjual

secara tidak langsung yaitu menjual hasil produk industri melalui tengkulak ke pasar

atau melalui juru lelang khusus.

I. Transportasi

a. Pengertian Transportasi

Menurut Kamaluddin (2003) transportasi sebagai kegiatan pemindahan penumpang

dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam usaha memperlancar sistem
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transportasi sebaiknya semua elemen dimasukkan dalam unsur pokok sistem

transportasi yang terdiri dari :

1.penumpang atau barang yang dipindahkan.

2.kendaraan atau alat angkutan sebagai sarana.

3.jalan sebagai prasarana angkutan.

4.terminal.

5.organisasi sebagai pengelola angkutan.

b. Ekonomi Transportasi

Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana

keduanya dapat saling mempengaruhi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tamin

(1997) bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan transportasi,

karena akibat pertumbuhan ekonomi maka mobilitas seseorang meningkat dan

kebutuhan pergerakannya pun menjadi meningkat melebihi kapasitas prasarana

transportasi yang tersedia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transportasi dan

perekonomian memiliki keterkaitan yang erat. Di satu sisi transportasi dapat

mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya

infrastruktur transportasi maka suatu daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya.

Namun di sisi lain, akibat tingginya kegiatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi

meningkat maka akan timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu

lintas, sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi

tingginya kegiatan ekonomi tersebut.
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Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan adanya

sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif. Transportasi yang efektif

memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut,

terpadu atau terintegrasi dengan antar modal transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat

dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya terjangkau secara ekonomi. Sedangkan

efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah

dan memiliki utilitas yang tinggi.

c. Biaya Transportasi

Biaya trasportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses

transportasi. Biaya tersebut berupa :

1.Biaya penyediaan prasarana.

2.Biaya Penyediaan Sarana.

3.Biaya operasional transport.

Biaya transportasi adalah sebagai dasar penentuan tarif jasa transportasi. Tingkat tarif

ditentukan berdasarkan pada biaya seperti biaya langsung, biaya tak langsug dan

keuntungan.

1.Biaya langsung adalah jumlah biaya yang diperhitungkan dalam proses produksi

yang harus dibayarkan langsung.

2.Biaya tak langsung adalah biaya lain dalam menunjang proses produksi.
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J. Tinjauan Empris

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil

penelitian yang berkaitan dengan topik yang sedang ditulis yang telah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya.

Tabel 5. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul Kajian Teori Lokasi Weber Terhadap Keberadaan Industri Batu
Bata Merah di Desa Kejagan, Temon dan Trowulan Kecamatan
Trowulan Kabupaten Mojokerto

Penulis Ayu, Emilda F
Tujuan Mengetahui orientasi keberadaan industri batu bata merah di

Desa Kejagan, Temon dan Trowulan Kecamatan Trowulan
Kabupaten Mojokerto dilihat dari Teori Lokasi Weber

Variabel Bahan Baku, Tenaga kerja dan Pasar
Analisis data Data Bahan baku, tenaga kerja dan pasar dalam industri tahu dan

tempe yang dihitung menggunakan rumus Indeks Material
berdasarkan Teori Lokasi Weber

Jenis Data Data primer meliputi : teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi.
Data sekunder yang dikumpulkan adalah jumlah pengusaha batu
bata merah, kemudian jumlah penduduk, luas wilayah dan batas
administrative dalam BPS.

Kesimpulan 1) Indeks material tertinggi pada industri model 5 dan
indeks material terkecil pada industry model 3

2) Keuntungan maksimum untuk bahan baku beli pada
model industri 2 dan keuntungan minimum untuk bahan
baku beli pada model industri 3

3) Keuntungan maksimum untuk bahan baku sewa pada
model industri 6 dan keuntungan minimum untuk bahan
baku sewa pada model industri 7

4) Dari ke 8 model tersebut tidak sesuai dengan teori weber
karena besarnya keuntungan ditentukan oleh sistem
pemasaran da asal tenaga kerja. Keuntungan tidak
ditentukan dari penjumlahan minimum antara  biaya
transporasi dan tenaga kerja

Judul Eksistensi Industri Kerajinan Rumah Tangga Anyaman Tikar
Pandan di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Ditinjau
dari Orientasi Teori Lokasi

Penulis Pranita dan Sulistina
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Tujuan Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan industri kerajinan
rumah tangga anyaman tikar pandan di Kecamatan Sambeng
Kabupaten Lamongan tetap eksis ditinjau dari teori lokasi weber

Variabel Eksistensi Industri, Faktor-faktor penyebab, teori lokasi industri
Analisis data Analisis Indeks Material (IM) dan segitiga lokasional menurut

Weber
Jenis Data Data primer meliputi : teknik pengumpulan data melalui

wawancara dan dokumentasi.
Data sekunder yang dikumpulkan adalah jumlah pengerajin
kerajinan rumah tangga anyaman tikar pandan, kemudian jumlah
penduduk, luas wilayah dan batas administratif dalam BPS.

Kesimpulan 1) Faktor yang paling berpengaruh adalah tenaga kerja 72%,
Bahan baku 16%, Pemasaran 8%, dan modal 4%

2) Industri ini berorientasi pada bahan baku dari desa
sendiri karena memerlukan biaya yang lebih kecil Rp
45.449 dibanding biaya transportasi bahan baku dari desa
lain Rp 86.377. perhitungan IM menunjuka IM>1 yaitu
3,07 maka perusahaan lebih dekat ke bahan baku

3) Industri ini juga berorientasi pada tenaga kerja dengan
besarnya upah Rp 0.00 edan jauh lebih rendah dari upah
minimum regional (UMR) yang seharusnya perhari Rp
31.700 karena berasal dari keluarga sendiri

Judul Penentun Alternatif Lokasi Industri Pengolahan Sorgum di
Kabupaten Lamongan

Penulis Candy, Nanda G dan Pamungkas, Adjie
Tujuan Mengetahui alternatif lokasi industri pengolahan sorgum di

Kabupaten Laongan yang sesuai dan layak betdasrkan criteria-
kriteria penentuan lokasi industri pengolahan sorgum

Variabel Bahan baku, kondisi lahan, tenaga kerja, pemasaran, rencana tata
ruang, fasilitas penunjang, kecukupan infrastruktur

Analisis data Menggunakan LQ, AHP dan analsiis deskriptif dengan metode
komparatif

Jenis Data Data primer meliputi : teknik pengumpulan data wawancara
Data sekunder yang dikumpulkan adalah jumlah penduduk, luas
wilayah, RTRW kabupaten Lamongan, PDRB, batas
administratif dalam BPS.

Kesimpulan 1) Kecamatan yang berpotensi untuk lokasi industri sorgum
di kabupaten lamongan didapatkan

2) 4 kecamatan yang layak untuk dijadikan alternatif lokasi
industri pengolahan sorgum dikabupaten lamongan

Judul Studi profil industri tempe berdasarkan tingkat kesuksesan
(studi kasus Industri tempe Kecamatan Parang Kabupaten
Bogor
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Penulis Sutrisno, Endang
Tujuan Melakukan pengelompokan industri berdasarkan tingkat

kesuksesan di lokasi penelitian, mengetahui profil industri
ditinjau dari aspek ketersediaan teknin atau manajemen, dan
mengidentifikasi factor-faktor kunci sukses industri tempe

Variabel Profil dan faktor-faktor kunci sukses industri tempe. Indikatror
yang digunakan perkembangan pemakaian bahan baku

Analisis data Menggunakan LQ, AHP dan analsiis deskriptif dengan metode
komparatif

Jenis Data Data primer meliputi : penenlitian survey, wawawncara terhdap
responden

Kesimpulan 1) Terdapat 4 kelompok industri kecil tempe dimana 20
responden dijadikan sampel. 30% responden tergolong
industri berpeluang sukses, 5% responden tergolong
industri sangat sukses, 35% responden tergolong industri
snagat sukses,  30% responden tergolong industri kurang
sukses

2) Hal lain factor kunci sukses industri tempe adalah target
pemasaran, lama usaha, pencacatan keuangan,
pembagian SDM, anggaran dana khusus pemilik, tenaga
pemasaran tetap dan cara menentukan harga

Judul Analisis dampak kenaikan harga kedelai terhadap pendapatan
usaha pengerajin tempe skala kecil dan rumah tangga (studi
kasus kelurahan krobokan, kecamatan semarang barat kota
semarang)

Penulis Tonoyo, Sesotyo Brilliantoro
Tujuan Untuk mengidentifikasi karakteristik industri tempe di kelurahan

krobokan, menganalisis dampak kenaikan harga kedelai,
pendapatan yang diterima pengerajin, menganalisis kelayakan
industri tempe setelah kenaikan harga kedelai

Variabel Teori produksi, biaya produksi, analisis pendapatan usaha, R/C
ratio

Analisis data Analsiis kuantitaif. Analisis yang dilakukan berupa analisis
pendapatan usaha, analsiis R/C ratio

Jenis Data Data primer meliputi : penenlitian survey, wawawncara terhdap
responden

Kesimpulan 1) Karakteristik industri tempe di kelurahan krobokan
adalah memiliki skal usaha kecil dengan modal terbatas,
penggunaan peralatan yangt masih sangat tradisional dan
sederhana, volume produksi tempe yang masih kecil,
sebagian besar menggunakan tenaga kerja keluarga,
jangkauan pemasaran masih kecil.
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2) Dmpak kenaikan harga kedelai mencapai 14.65%
diantaranya penurunana volume produski, penurunan
pengguanaan factor input, penurunana penerimaan dan
penurunan pendapatan  usaha

3) Analsis ratio penerimaan dan biaya menyataakn bahwa
usaha tempe masih menguntungkan dan masih layak
untuk dijalankan


