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ABSTRAK
Handayani, Siwi Indriyani Kartika, 2005. Pemetaan Persebaran Industri Besar di
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang menggunakan Sistem Informasi
Geografis. Prodi Survei dan Pemetaan Wilayah Jurusan Geografi Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Semarang.93hal.
Kata Kunci : Pemetaan, Persebaran, Industri, Sistem Informasi Geografis
Kecamatan Bergas merupakan kecamatan di Kabupaten Semarang yang
dijadikan sebagai pusat pengembangan industri baik industri besar, sedang, kecil
maupun rumah tangga. Untuk itu perlu adanya suatu pemetaan. Berdasarkan hal
tersebut maka penelitian ini bertolak pada permasalahan (1) Bagaimana
persebaran industri besar di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ?, (2)
Bagaimana karakteristik industri besar di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
?
Variabel dalam penelitian ini adalah lokasi industri, sarana dan prasarana industri,
tenaga kerja dan persebaran industri. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode observasi lapangan dan pengukuran, metode studi dokumentasi dan
metode studi kepustakaan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta,
kamera, perangkat komputer dan GPS (Global Positioning System).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Bergas mamiliki 58
industri besar yang tersebar dibeberapa desa meliputi desa Wujil (1) industri,
Bergas Lor (1 industri), Bergas Kidul (5 industri), Randu Gunting (2 industri),
Jatijajar (1 industri), Diawak (1 industri), Ngempon (26 industri), Karangjati (19
industri) dan Wringin Putih (2 industri). Dari hasil analisa melalui Sistem
Informasi Geografis (SIG) dapat diketahui bahwa industri besar di Kecamatan
Bergas tersebar tidak merata dan cenderung bergerombol. Hal itu disebabkan
karena kondisi topografi daerah yang bervariasi.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemetaan persebaran
industri yang dilakukan dengan menggunakan program arc view 3.3 memiliki
keunggulan yaitu dapat lebih memudahkan bagi pengguna maupun masyarakat
untuk mengetahui informasi tentang keberadaan industri di Kecamatan Bergas
Kabupaten Semarang. Adapun kelemahannya yaitu biaya mahal, membutuhkan
tenaga ahli untuk mengoperasikannya serta hanya mampu menampilkan satu
persatu basisi data. Informasi yang dapat diperoleh berupa data spasial persebaran
industri besar beserta sarana dan prasarananya dan dengan dilengkapi oleh data
atribut yang merupakan basis data dari masing-masing data yang telah dibuat.
Hasil keluaran pengolahan data dengan menggunakan arc view adalah berupa
peta, tabel, laporan dan informasi mengenai persebaran industri besar di
Kecamatan Bergas.
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah (1)
Perlu adanya pemetaan persebaran industri besar di Kecamatan Bergas Kabupaten
Semarang, (2) Perlu adanya basis data tentang karkteristik industri besar di
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap negara berkembang selalu mendambakan pembangunan industri
yang tangguh dinegaranya. Oleh karena industri dianggap lebih mampu membuka
lapangan pekerjaan bagi tenaga yang menganggur, mendorong pertumbuhan
teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia, menumbuhkan berbagai
kegiatan yang saling berkaitan dalam jaringan industri sehingga mampu berfungsi
sebagai pendorong pembangunan dan akhirnya pembangunan industri merupakan
bagian dari ikhtiar dalam merombak struktur ekonomi yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, sedangkan pembangunan industri di Indonesia ditujukan
untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, dan
meningkatkan ekspor (Johara T Jayadinata, 1986 : 135). Dalam GBHN 1993
tercantum bahwa pembangunan industri di Indonesia dilakukan dalam jangka
panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih kokoh dan keadaan
pertanian serta industri yang lebih seimbang. Dalam pelaksanaan pembangunan
industri perlu diusahakan terciptanya kaitan yang erat antara industri besar,
imdustri menengah, industri kecil dan industri rumah tangga, sehingga
pengembangan industri besar dan menengah dapat merangsang pembangunan
industri kecil atau sering disebut dengan industri rumah tangga. Dapat dikatakan
bahwa dibeberapa negara berkembang, industri seringkali menjadi permasalahan.
1
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Permasalahan tersebut meliputi permasalahan dalam penggunaan lahan. Oleh
karena itu perlu adanya pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan
secara berkelanjutan dan konsisten yang mengarah pada pemanfaatan,
penggunaan dan pengembangan tanah secara terarah, efisien dan efektif sesuai
dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan baik
untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk keperluan lainnya memerlukan
pemikiran yang seksama dalam mengambil keputusan pemanfaatan yang paling
menguntungkan dari sumber daya lahan yang terbatas dan sementara itu juga
melakukan tindakan konservasinya untuk penggunaan masa mendatang
(Sitorus,1989 : 1). Berdirinya lokasi industri yang semakin banyak dan cepat
sebagai perkembangan aktivitas kota dan perkembangan kehidupan lebih lanjut
dari proses cara manusia memenuhi kebutuhan materi dibeberapa daerah atau
wilayah di Indonesia mengharuskan satu tindakan penyelesaian yang cepat dan
tepat untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya,
terutama menyangkut masalah penentuan lokasi industri. Oleh karena itu perlu
adanya penilaian terhadap suatu kawasan untuk dijadikan kawasan industri yaitu
dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor fisik
maupun faktor sosial.
Faktor fisik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri
meliputi komponen-komponen lahan, bahan mentah atau bahan baku,
sumberdaya energi dan iklim dengan segala proses alamiahnya. Sedangkan faktor
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sosial yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri meliputi
komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi, keadaan
politik, keadaaan pemerintahan, transportasi dan komunikasi, konsumen dan
pasar dan lain sebagainya. Perpaduan komponen-komponen tersebut dapat
mendukung perkembangan dan maju mundurnya suatu industri.
Pembangunan industri dan pengembangan industri harus disesuaikan
dengan potensi daerah dengan memperhatikan segala masalah yang ada pada
daerah yang bersangkutan, sebagai suatu upaya untuk mensejahterakan
masyarakat dan daerah yang bersangkutan. Masalah lain yang juga sedang
dialami masyarakat Indonesia yaitu perbedaan masalah dan perkembangan sosial
ekonomi antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Daerah pedesaan yang
agraris dapat dikatakan sangat terbatas menampung tenaga kerja. Kelebihan
tenaga kerja didaerah pedesaan ini akan mengarus kedaerah perkotaan, padahal
daerah perkotaan ini juga mempunyai permasalahannya sendiri yang cukup unik
(Sumaatmadja, 1981: 184). Adanya arus penduduk dari daerah pedesaan ke
daerah perkotaan menjadi beban tambahan bagi daerah perkotaan. Untuk itu perlu
adanya usaha untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu alternatifnya yaitu
dengan penyebaran pembangunan industri ke daerah pedesaan.
Lokasi penyebaran industri ke daerah pedesaan harus sesuai dengan
kondisi geografi daerah pedesaan yang bersangkutan. Kondisi geografi ini
menyangkut potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber daya
industri, baik yang menyangkut sumber daya mineral dan energinya maupun
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yang menyangkut transportasi dan komunikasi dengan kondisi fisiknya
sedangkan komponen tenaga kerja sedapat mungkin harus memanfaatkan
kelebihan tenaga kerja di daerah pedesaan yang bersangkutan. Bahkan harus ada
usaha untuk dapat menarik penduduk setempat yang telah mengarus ke daerah
perkotaan. Seperti halnya di Kecamatan Bergas. Industri di Kecamatan Bergas
menurut data BPS tahun 2003 terdiri dari 230 industri yang terbagi kedalam 58
industri besar, 20 industri sedang, 21industri kecil dan 131 industri rumah tangga.
Dari uraian diatas maka penulis dalam penelitian ini tertarik mengambil
judul “ Pemetaan Persebaran Industri Besar di Kecamatan Bergas Kabupaten
Semarang Menggunakan Sistem Informasi Geografis”
Dipilihnya industri besar dalam penelitian ini karena industri besar di
Kecamatan Bergas terdiri dari berbagai jenis industri besar diantaranya industri
tekstil,minuman,jamu dan industri gelas dengan lokasi yang tersebar. Untuk itu
perlu adanya suatu pemetaan terhadap persebaran industri terutama industri besar
di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

B. Perumusan Masalah
Dari uraian diatas maka permasalahan yang dihadapi meliputi :
1. Bagaimanakah persebaran industri besar di Kecamatan Bergas Kabupaten
Semarang ?
2. Bagaimanakah karakteristik industri besar di Kecamatan Bergas
Kabupaten Semarang ?
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C. Manfaat Penulisan Tugas Akhir
Pada dasarnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibedakan
kedalam dua hal yang meliputi :
1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat menambah ilmu
pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi para pembaca dan pihak yang
memerlukan informasi tentang daerah lokasi industri besar di Kecamatan
Bergas Kabupaten Semarang.
2. Manfaat Bagi Pembangunan
Dari penelitian ini diharapkan akan menambah atau memberikan
sumbangan yang positif bagi pembangunan daerah, karena dengan penelitian
ini diharapkan :
a. dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan
dalam bidang industrialisasi oleh pemerintah daerah agar penetapan lokasi
untuk kawasan industri dapat dilakukan secara tepat
b. diharapkan dapat memberikan informasi yang

jelas tentang lokasi

industri besar di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
c. untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama
pemerintah Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
3. Manfaat Bagi Penulis
Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman
bagi penulis
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D. Tujuan Penulisan Tugas Akhir
Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Ingin melaksanakan pemetaan persebaran industri besar di Kecamatan Bergas
Kabupaten Semarang
2. Ingin membuat basis data tentang karakteristik industri besar di Kecamatan
Bergas Kabupaten Semarang

E. Sistematika Tugas Akhir
Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi tugas akhir serta
memberikan gambaran secara menyeluruh maka secara garis besar sistematika
penulisan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal tugas akhir, isi tugas
akhir, dan bagian akhir tugas akhir.
Bagian Awal
Bagian awal tugas akhir ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing,
halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, prakarta, sari,
daftar isi, daftar tabel dan lampiran.
Bagian Isi terdiri atas:
BAB I Pendahuluan, yang bersi uraian tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, manfaat penulisan tugas akhir, tujuan penulisan tugas akhir
dan sistematika tugas akhir
BAB II Landasan Teori, yang berisi uraian tentang konsep dan teori industri,
penggolongan industri dan lokasi industri
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BAB III Metode Penelitian, berisi uraian tentang lokasi penelitian, teknik
pengumpulan data, alat-alat penelitian dan analisa data
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian
dan pembahasan
BAB V Penutup, yang berisi uraian kesimpulan dan saran-saran dari peneliti
Bagian Akhir Tugas Akhir
Bagian akhir Tugas Akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Industri
1. Pengertian Industri
Sumaatmadja (1981:179) memberikan batasan industri dari sudut pandang
geografi sebagai berikut : industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan
subsistem fisis dan subsistem manusia. Subsistem fisis yang mendukung
pertumbuhan dan perkembangan industri yaitu komponen-komponen lahan,
bahan mentah atau bahan baku, sumber daya energi, iklim dengan segala proses
alamiahnya. Sedangkan subsistem manusia yang mempengaruhi perkembangan
dan

pertumbuhan

kemampuan

industri

teknologi,

meliputi

tradisi,

komponen-komponen

keadaan

politik,

keadaan

tenaga

kerja,

pemerintahan,

transportasi dan komunikasi, konsumen dan pasar.
Industri juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memproduksi
barang jadi, bahan baku, atau barang mentah melalui proses penggarapan dalam
jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah
mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sandy,1985:148)
Industri merupakan bagian dari produksi dimana bagian itu tidak
mengambil bahan-bahan yang langsung dari alam yang kemudian diolah menjadi
barang yang bernilai bagi masyarakat ( Bintarto,1997:88).
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:330) Industri didefinisikan
sebagai perusahaan untuk membuat atau menghasilkan (memproduksi barangbarang).
2. Penggolongan Industri
Berdasarkan kegiatannya, industri dapat digolongkan menjadi empat
golongan yaitu : (1) Aneka Industri, (2) Industri Logam Dasar, (3) Industri Kimia
Dasar dan (4) Industri Kecil ( Sandy,1985:50).
Berdasarkan penyelenggaraannya, industri dapat dikelompokan menjadi 2
yaitu (1) industri rakyat atau industri kecil yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut
: produksinya banyak menggunakan tenaga kerja, menggunakan alat-alat dan
teknik sederhana, tempat produksinya dilakukan dirumah dan upah pekerjanya
murah, yang temasuk industri kecil adalah industri batik, industri batu bata,
industri genteng dan lain-lain, (2) industri besar dengan ciri-ciri sebagai berikut :
modal yang digunakan besar, bisa berasal dari pemerintah, swasta nasional,
patungan atau modal asing; menggunakan mesin-mesin modern dalam
produksinya, tenaga kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja terdidik. Yang
termasuk industri besar adalah industri kertas, industri pengolahan kayu, industri
otomotif dan lain-lain (Soegiyanto,1989:30 dalam Niyanto 2004:10)
Mohs dalam John Bale (1983) dalam Sutanto dan Sugiman, 1996 : 2)
membagi industri atas 4 macam industri antara lain : (1) Industri primer (raw
material), dalam industri primer material bahan baku diperoleh langsung dari
dalam bumi atau laut; tidak mengalami proses lewat pabrik. Misal batubara

10

(coal), kayu (trees), perikanan (fishing)., (2) Industri Sekunder (manufacture):
industri ini ditandai oleh berbagai variasi dari lokasinya; bergantung pada
pembeli; letak dan material yang tersedia; berorientasi pada hasil produksi
pabrik., (3) Industri Tersier (Services): industri tersier berorientasi pada
pemberian servis serta cenderung kearah mana servis itu dibutuhkan dengan
memperhatikan pasar yang ada., (4) Industri Kwarter (Expertise): industri ini
berorientasi kepada keahlian yang dimiliki serta diidentifikasikan sebagai
aktivitas group misal : universitas yang pada umumnya berorientasi pada pasar.
Berdasarkan tenaga kerja yang digunakan industri dapat dikelompokan
menjadi empat yaitu (1) industri rumah tangga, industri dengan jumlah tenaga
kerja kurang dari 1-5 orang, (2) industri kecil dimana jumlah tenaga kerjanya
antara 5-19 orang, (3) industri sedang dimana jumlah tenaga kerjanya antara 2099 orang, (4) industri besar dimana jumlah tenaga kerjanya 100 orang atau lebih
(BPS,2002:viii).
Berdasarkan tingkat produksinya, industri digolongkan menjadi dua yaitu
(1) industri berat yang meliputi industri besi baja, senjata, bahan kimia dasar, (2)
industri ringan meliputi tekstil, alat rumah tangga (BPS,2002:96).
3. Karakteristik Industri
Perkembangan industri merupakan perkembangan kehidupan lebih lanjut
dari proses cara manusia memenuhi kebutuhan materi. Suatu masyarakat
tradisional sebelum dapat memasuki kehidupan industri lebih dulu menjalani pra
kondisi untuk tinggal landas (precondition for take off) atau masa transisi, dan
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kemudian baru dapat melakukan tahap tinggal landas (take off) kesuasana
pembangunan industri. Perkembangan industri pada masa transisi ini dapat
dikatakan baru menjajagi kearah pertumbuhan yang akan dimatangkan jika
kondisi untuk tinggal landas itu telah penuh. Pada saat ini pemindahan teknologi
atau alih teknologi (transfer of technology) telah mulai terjadi, untuk itu perlu
adanya kehati-hatian supaya pada masa yang akan datang tidak terjadi
ketimpangan. Oleh karena itu perlu diterapkannya konsep teknologi tepat yang
biasa disebut dengan teknologi adaptif, yaitu alih teknologi dari negara-negara
maju yang disesuaikan dan diserasikan dengan pertimbangan-pertimbangan
keadaan lingkungan masyarakat yang menerapkannya. Untuk menerapkan
teknologi tepat inilah perlu adanya pengkajian keruangan.
Berdasarkan penelaahan studi geografi, penerapan teknologi adaptif pada
sektor industri berarti :
a. Tepat sesuai dan serasi dengan kondisi fisis geografis wilayah yang akan
dikembangkan sektor industrinya
b. Tepat sesuai dan serasi dengan kondisi ekonomi setempat
c. Tepat sesuai dan serasi dengan kondisi demografi setempat
d. Dapat memberikan lapangan usaha dan lapangan kerja baru bagi penduduk
setempat, terutama bagi para petani yang masih terikat oleh lapangan di
sektor pertanian yang sudah jenuh.
Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas salah satu karakteristik industri
adalah menerapkan teknologi adaptif pada setiap sektor industri untuk
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pengembangan industri kearah yang lebih maju. Ciri lainnya adalah mampu
menyediakan lapangan kerja, menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar, dapat
menurunkan penggunaan mata uang asing dan menghemat devisa (D. Seers
dalam M Dawam Rahardjo, 1984: 83-84 ).
4. Lokasi Industri
Lokasi kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan pengolahan bahan mentah
menjadi barang jadi dan setengah jadi, diputuskan atau ditetapkan berdasarkan
bermacam-macam orientasi. Keputusan lokasi industri yang bersangkutan, ada
yang berorientasi kepada energi, tenaga kerja, pasaran, bahan mentah dan ada
pula yang berorientasi kepada kemajuan teknologi. Dasar orientasi keputusan
tersebut terutama ditekankan kepada biaya transportasi yang rendah (
Sumaatmadja,1981:129).
Mengenai lokasi industri ini, Alfred Weber mengemukakan teorinya
dimana dalam menentukan lokasi industri didasarkan pada biaya transportasi
minimum. Weber dalam teorinya membedakan antara biaya transportasi bahan
mentah dari sumber bahan mentah ke lokasi produksi (assembly costs) dan biaya
transportasi pemasaran komoditi dari tempat produksi ketempat penjualan
(marketing

costs).

Secara

keseluruhan,

biaya

transportasi

merupakan

penjumlahan antara biaya pengangkutan bahan mentah dan biaya pemasaran.
Berdasarkan yang dikemukakan diatas jika lokasi industri diletakkan di
daerah pasar, biaya transportasi sama dengan biaya pengangkutan bahan mentah.
Dalam hal ini berarti biaya pemasaran nol. Sebaliknya jika industri dibangun
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lokasinya di daerah sumber bahan mentah, maka biaya transportasi sama dengan
biaya pemasaran sedangkan biaya pengangkutan bahan mentah sama dengan nol.
Makin dekat lokasi industri ke pasar, makin kecil biaya pemasaran dan makin
besar biaya pengangkutan bahan mentah. Sebaliknya jika lokasi industri dekat
dengan sumber bahan mentah makamakin besar biaya pemasaran dan makin kecil
biaya pengangkutan bahan mentah.
Weber menyatakan bahwa ada dua unsur dasar dari biaya transportasi yaitu
biaya pemindahan berat suatu unit produksi pada unit jarak tertentu. Berat dan
jarak inilah yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan biaya transportasi
minimum dalam membuat keputusan tentang lokasi industri.
Pada pemilihan lokasi industri, faktor tenaga kerja merupakan salah satu
faktor

penentu

dalam

meletakkan

lokasi

industri.

Weber

(dalam

Sumaatmadja,1981:132) menunjukkan bahwa atraksi efisiensi tenaga kerja
sebagai suatu alat pengganti dari pada sebagai suatu pilihan (alternatif).
Penggantinya adalah apakah lokasi industri akan ditempatkan pada daerah yang
biaya transportasinya minimum ataukah akan dipindahkan sepenuhnya kearah
lokasi tenaga kerja yang efisien. Untuk mengadakan analisa tentang hal ini Weber
mengemukakan konsep isodapen (isodapane). Yang dimaksud dengan isodapen
adalah suatu garis yang menghubungkan semua titik yang melibatkan kenaikan
biaya transportasi yang sama besarnya diatas biaya transportasi lokasi minimum.
Penghematan biaya tenaga kerja dengan menarik industri dari lokasi biaya
transportasi minimum, harus diadakan penambahan biaya diatas biaya
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transportasi minimum. Karena makin jauh dari biaya minimum, maka akan terjadi
suatu isodapen diluar batas kenaikan biaya transportasi yang tidak dapat
seimbang lagi dengan tingkat ekonomi buruh. Isodapen semacam itu oleh Weber
disebut dengan isodapen kritis (critical isodapane). Didalam wilayah isodapane
kritis, penghematan biaya tenaga kerja seimbang dengan kenaikan biaya
transportasi sedangkan diluar wilayah tidak terjadi keseimbangan. Oleh karena itu
didalam wilayah isodapen kritis, firma-firma akan berorientasi kepada tenaga
kerja dan diluar wilayah tersebut berorientasi kepada biaya transportasi.
Depdikbud (1989:78) menjelaskan bahwa dalam penentuan lokasi industri
dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomis seperti tersedianya bahan baku,
besarnya biaya angkutan dan upah tenaga kerja. Sedangkan faktor lain seperti
faktor sejarah, alam dan ketentuan-ketentuan pemerintah hanya berpengaruh pada
industri-industri tertentu misalnya industri pengolahan bahan tambang.
5. Faktor Pendukung Industri
Menurut Daldjoeni (1992:59-60), faktor-faktor geografis yang mendukung
berdirinya industri adalah bahan mentah, sumber daya tenaga, suplai tenaga kerja,
suplai air, pasaran dan fasilitas transportasi.
a.

Bahan Mentah
Bahan mentah merupakan salah satu faktor produksi alam yang mendukung
pengadaan dan pengembangan industri kecil, misalnya industri pensil
membutuhkan tambang grafit dan kayu jenis khusus.
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b.

Sumber Daya Tenaga
Hal ini menyangkut tenaga air (hydro power) atau pelistrikan untuk
menggerakkan mesin pabrik. Selain itu dapat digunakan petroleum atau gas
sebagai bahan penggeraknya.

c.

Suplai Tenaga Kerja
Hal ini menyangkut 2 segi yaitu segi kuantitatif, artinya banyaknya orang
yang direkrut dan kualitatif yakni berdasarkan ketrampilan tekniknya.
Dalam UU No.14 Tahun 1969 Pasal 1 yaitu tentang ketentuan pokok
mengenai tenaga kerja disebutkan bahwa tenaga kerja adalah tiap-tiap orang
yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri,
hubungan kerja guna menghasilkan barang-barang jasa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

d.

Suplai Air
Persediaan air pada suatu industri sangat diperlukan sekali, baik itu
berdasarkan kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan kualitas misalnya
pabrik kertas, pabrik pangan dan kimiawi sedangkan berdasarkan kuantitas
artinya yang memerlukan air khusus yang bersih atau air yang keras secar
kimiawi serta air yang bebas dari pencemaran.

e.

Pasaran
Tujuan satu-satunya dari perindustrian adalah memproduksi barang-barang
untuk dijual dan untuk itu pasaran memiliki kedudukan yang penting.
Dalam pasaran ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu luas pasaran yang
artinya banyaknya omset pasaran ( the possible purchacers) dan kuatnya
pasaran (the purchasing power of the market).
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f.

Fasilitas Transportasi
Fasilitas transportasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam perindustrian yaitu dalam hal usaha mendatangkan bahan mentah dan
usaha pemasaran produksi.
Menurut Subroto (1979:7), bahwa faktor-faktor produksi yang mendasar,

meliputi :
a.

Alam, meliputi sumber material yang disediakan alam, seperti bahan
mentah, tanah, tempat bangunan dan lainnya.

b.

Ketrampilan, yaitu kemampuan pengusaha dalam mengelola tata laksana
usahanya yang meliputi kepribadian, pengetahuan, dan ketrampilan.

c.

Tenaga, meliputi sumber tenaga (energi) untuk industri dan tenaga kerja
yaitu untuk terlaksananya proses produksi.

d.

Modal, merupakan barang atau uang yang digunakan untuk mencapai
tujuan produksi.
Suatu proses produksi dalam suatu kegiatan industri memerlukan sejumlah

tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan tertentu sesuai
dengan kebutuhan industri.
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B. Sistem Informasi Geografis (SIG)
1. Pengertian SIG
SIG adalah suatu kumpulan yang teroganisir dari perangkat keras komputer,
perangkat lunak, data geografis dan personil yang didesain untuk memperoleh,
menyimpan dan meng-update (memperbaiki), memanipulasi, menganalisis dan
menampilkan

semua

bentuk

informasi

yang

bereferensi

geografis

(BAKOSURTANAL dalam Eko Budiyanto, 2002:2).
Berdasarkan jenis data yang menjadi masukkannya, SIG adalah suatu
sistem informasi yang secara terintegrasi mampu mengolah data spasial maupun
data atribut secara efektif dan efisien.
Berdasarkan fungsi atau kemampuan sistemnya, SIG adalah suatu teknologi
baru yang pada saat ini menjadi alat bantu (tools) yang sangat esensial dalam
menyimpan, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan kembali kondisikondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial (grafis).
Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa SIG dirancang untuk
membentuk suatu data yang terorganisasi dari berbagai data keruangan dan data
atribut yang mempunyai “Geo-Code” dalam suatu basis data agar dapat dengan
mudah dimanfaatkan dan dianalisis. Dengan demikian basis analisis dari SIG
adalah data spasial dalam bentuk digiatal yang diperoleh melelui data satelit atau
data lain terdigitasi. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak
komputer untuk melakukan pengolahan data seperti : perolehan dan verifikasi,
kompilasi, penyimpanan, pembaruan dan perubahan, manajemen dan pertukaran,
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manipulasi, penyajian dan analisis (Tor Bernhardsen, 1992:3 dalam Eko
Budiyanto, 2002:3).
2. Subsistem SIG
Berdasarkan definisi dan pengertian yang tersebut diatas SIG dapat
diuraikan kedalam beberapa subsistem yaitu sebagai berikut.
a.

Masukan Data (data input)
Subsistem ini berfungsi mengumpulkan data spasial dan data atribut dari
berbagai sumber, sekaligus bertanggung jawab dalam merubah atau
mengkonversi data atau mentransformasikan format data-data aslinya
kedalam format yang dapat digunakan untuk SIG.

b.

Pengelolaan Data (data management)
Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut
kedalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Jadi subsistem ini dapat menimbun dan menarik kembali
dari arsip data dasar, juga dapat melakukan perbaikan data dengan cara
menambah, mengurangi atau memperbaharui.

c.

Manipulasi dan Analisis Data (data manipulation and analysis)
Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh
SIG. Subsistem ini juga dan dapat melakukan manipulasi dan pemodelan
data untuk menghasilkan informasi data.
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d.

Keluaran Data (data output)
Berfungsi menayangkan informasi dan hasil analisis data geografis secara
kualitatif maupun kuantitatif atau dapat berfungsi menampilkan atau
menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data dalam bentuk soft
copy maupun dalam bentuk hard copy, seperti tabel, grafik, peta arsip
elektronik dan lain-lain. Sub sistem tersebut secara sederhana dapat dibuat
skema sebagai berikut.
Input

Laporan

Pengukuran Lapangan

Data Management & Manipulation

Data Digital Lain

Output
Peta

Storage
(Data Base)

Peta (Tematik,
Topografi, dll)

Tabel
Tidak

Citra Satelit

Retrieval

Output
Laporan
Ya

Foto Udara

Procesing

Data Lainnya

Gambar 1. Sub Sistem SIG
(Sumber : Prahasta dengan perubahan, 2002 : 57)

Informasi
Digital
(Softcopy)
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3. Cara Memperoleh Data SIG
Data SIG berupa data digital yang berformat raster dan vektor. Sumber data
digital dapat berupa citra satelit atau data foto udara digital serta foto udara yang
terdigitasi (scanning). Data lain dapat berupa data dasar terdigitasi. Untuk
memperoleh data tersebut ada beberapa metode perolehan data yang digunakan
meliputi : digitasi peta-peta yang ada dengan menggunakan digitizer, scanning
peta, produksi peta foto digital, masukan manual dari koordinat perkomputasi dan
perhitungan, transfer dari sumber data digital.
4. Mengolah Data SIG
Prinsip pengolahan data dalam SIG secara sederhana dapat digambarkan
dengan cara overlay beberapa peta berwarna. Dalam pengolahan digital SIG,
masing-masing satuan pemetaan memiliki bobot tertentu. Pembobotan ini
dilakukan dengan scorring atau pengharkatan. Perbaikan (editing) data raster
seringkali dilakukan untuk menyempurnakan hasil dan visualisasi. Hal itu
dilakukan dengan cara mengedit feature dari suatu theme. Mode edit yang aktif
dari sebuah theme ditandai dengan adanya kotak strip pada tombol aktifasi theme.
Langkah untuk mengaktifkan sebuah theme adalah sebagai berikut.
a. Klik ikon pointer
b. Klik theme yang akan diedit pada daftar isi project
c. Pilih theme dari menu
d. Pilih Start Editing.
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Pada daftar isi view terdapat kotak strip pada kotak cek theme yang
diaktifkan. Kotak strip ini menunjukkan bahwa theme tersebut siap untuk diedit
pada feature.
Sesudah perbaikan (editing) telah selesai dilakukan simpanlah dengan cara
meng-klik ikon save atau dengan klik theme pada sub menu kemudian klik stop
editing kemudiam klik yes.
5. Proyek (Project) Arc View dalam SIG
Arc View merupakan software pengolah data spasial yang memiliki
berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan pengolah data
spasial. Untuk memulai penggunaan software Arc View, klik ganda pada shortcut
pada Arc view di dekstop. Selanjutnya Arc View akan menayangkan membuat
proyek baru atau memanggil proyek yang sudah ada. Pembuatan proyek baru
dilakukan dengan memilih opsi with a new view. Jika telah terdapat proyek yang
akan diolah lebih lanjut pilih open existing project. Hasil pengolahan data spasial
dalam Arc View disimpan dalam sebuah project dengan ekstensi APR.
Seluruh isi dari proyek tersebut saling terkait, namun masing-masing isi
mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Berikut disajikan fungsi isi dari
masing-masing proyek adalah sebagai berikut.
a. View
View berfungsi untuk mempersiapkan data spasial dari peta yang akan dibuat
atau diolah. Dari View ini dapat dilakukan input data dengan digitasi atau
pengolahan (editing) data spasial.
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b. Tabel (table)
Tabel merupakan data atribut dari data spasial. Data atribut ini digunakan
sebagai dasar analisis dari data spasial.
c. Grafik (chart)
Grafik merupakan alat penyaji data yang efektif. Grafik dalam program ini
berfungsi sebagai alat analisis yang baik terhadap sebuah fenomena. Arc
View memiliki variasi grafik yang beraneka ragam. Masing-masing grafik
tersebut memiliki sifat atau karakteristik terhadap tipe data yang disajikan.
d. Layout
Layout merupakan tempat mengatur tata letak dan rancangan dari peta akhir.
Dalam layout ini dilakukan penambahan berbagai simbol, label dan atribut
lainnya.
e. Script
Script adalah makro dalam Arc View. Dengan makro ini kemampuan Arc
View dapat diperluas dengan membuat sebuah program aplikasi yang
nantinya dapat di add ins pada Arc View.
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6. Cara Kerja SIG
Menurut Eko Budiyanto, 2002 : 5, cara kerja SIG diawali dengan kegiatan
survei lapangan. Dimana dari kegiatan survei lapangan akan diperoleh kenyataankenyataan yang ada di lapangan (physical reality). Dari physical reality akan
diperoleh real world models yang menjelaskan konsep-konsep mengenai model
dunia nyata, entity, relasi, model data dan representasi grafis dari obyek spasial
yang digunakan didalam SIG. Real world models tersebut akan dibuat kedalam
model data spasial yang berupa raster (koordinat, resolusi dan format) dan vektor
(konsep-konsep titik, garis dan poligon) yang kemudian akan dimasukkan
kedalam data base sehingga akan menghasilkan keluaran berupa map/reports. .
Secara diagram cara kerja SIG dapat digambarkan sebagai berikut.
Physical Reality

Surveys

Real Word Models

Data Models

Data Base
Maps/Reports

Gambar 2. Cara Kerja SIG
(Budiyanto,Eko, 2002:5)
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7. Kerangka Berfikir/ Diagram Alir Kegiatan
Kerangka alir penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pra lapangan,
tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Diagram alir penelitian dapat
digambarkan sebagai berikut.
Tahap Pra Lapangan
- Menyusun rancangan
penelitian
- Memilih lapangan
penelitian
- Mengurus Perijinan
- Menjajagi dan menilai
keadaan lapangan
- Menyiapkan
perlengkapan
penelitian

Tahap Pekerjaan Lapangan
- Memahami latar penelitian
- Memasuki Lapangan
- Berperan serta sambil
mengumpulkan data
Tidak
Tahap Analisis data
- Pembuatan Peta
- Memasukkan Data Atribut
- Analisa Data
Ya
Peta Persebaran Industri Besar

Gambar 3. Diagram Alir Kegiatan

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
Penulis memilih lokasi tersebut karena didaerah Kecamatan Bergas Kabupaten
Semarang merupakan daerah atau kawasan yang mempunyai potensi untuk
dikembangkannya industri. Hal itu terlihat dari banyaknya industri yang telah
didirikan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang baik itu industri besar,
industri sedang, atau industri rumah tangga.

B. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau yang menjadi titik
perhatian suatu penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Lokasi
Pada studi geografi, lokasi merupakan variabel yang dapat mengungkapkan
berbagai hal tentang gejala yang berkaitan dengan obyek geografi. Lokasi
dalam penelitian ini adalah lokasi absolut dan relatif industri itu berada.
Lokasi absolut adalah lokasi yang menunjukkan posisi lokasi penelitian
menurut garis lintang dan bujur. Penelitian lokasi absolut ini diambil dengan
menggunakan Global Positioning System (GPS). Sedangkan lokasi relatif
25
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adalah lokasi yang menunjukkan tempat atau wilayah penelitian berkenaan
dengan hubungan tempat dan faktor alam atau budaya yang ada disekitarnya.
Lokasi relatif suatu industri didapat melalui BAPPEDA dan BPS (Kecamatan
Bergas Dalam Angka Tahun 2003).
2. Sarana dan Prasarana Industri
Sarana dan prasarana industri merupakan salah satu faktor yang mendukung
berkembangnya industri di suatu tempat. Sarana dan prasarana dalam
penelitian ini meliputi jaringan jalan, dimana jaringan jalan merupakan salah
satu faktor deterministis terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat
penting. Data ini diperoleh melalui BAPPEDA dan pengamatan secara
langsung di lapangan.
3. Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat. (UU No.13 Th 2003 Bab I Pasal 1 (3)
tentang ketenagakerjaan). Salah satu karakteristik tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk industri sekarang ini adalah tenaga kerja yang yang trampil
didalam bidang industri yang bersangkutan.
4. Persebaran Industri
Persebaran industri merupakan suatu pola keberadaan lokasi industri.
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C. Hubungan Antar Variabel
Berdasarkan cara kerja SIG halaman 23, maka akan diperoleh hubungan antar
variabel, dimana variabel-variabel lokasi, sarana prasarana industri, tenaga kerja
dan persebaran industri merupakan real world models yang dibuat kedalam data
models baik itu berupa raster maupun vektor yang kemudian dari data models
tersebut akan diperoleh suatu data base yang dijadikan sebagai data dasar dalam
pembuatan peta (map/report).
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Metode Observasi Lapangan (Field Observation) dan Pengukuran Lapangan
Metode ini dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung di
lapangan terhadap obyek yang diteliti. Metode ini diawali dengan survei
lapangan terlebih dahulu dimana survei lapangan bertujuan untuk mengetahui
kondisi lapangan yang sebenarnya. Hal yang diamati adalah kualitas jalan,
transportasi dan aksesibilitas (keterjangkauan). Sedangkan pengukuran
lapangan dilaksanakan untuk memperoleh letak koordinat dari lokasi industri
yang diteliti dengan menggunakan GPS (Global Positioning System).
2. Metode Studi Dokumentasi
Yaitu cara mengumpulkan data melalui peningggalan tertulis seperti
arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan
lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman,1995:96)
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Metode ini diawali dengan menyerahkan surat terlebih dahulu kepada
instansi terkait. Setelah permohonan data disetujui baru kita mengambil data
yang dibutuhkan. Data yang diperoleh melalui metode ini berupa data BPS
Kecamatan Bergas dalam angka tahun 2003, data ketenagakerjaan, kondisi
geografis daerah penelitian, jumlah industri, jenis industri, sarana dan
prasarana transportasi dan data-data pendukung lainnya.
3. Metode Studi Kepustakaan
Metode ini dilaksanakan dengan mempelajari kepustakaan dan
menyeleksi kepustakaan sesuai dengan penelitian yang diangkat. Hal-hal yang
dilakukan adalah dengan mengadakan peminjaman buku-buku perpustakaan
dan mencari kepustakaan lain di toko buku.
E. Alat Penelitian
1. Alat Pengumpul Data
Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah peta dasar (base map) dan alat
pemotret (camera)
2. Alat-alat Laboratorium
Alat-alat laboratorium yang digunakan adalah perangkat komputer dan GPS
(Global Positioning System)
a. Perangkat komputer yaitu perangkat keras meliputi satu set komputer, hard
disk, floppy disk, printer dan perangkat lunak yaitu sistem Arc View GIS versi
3.3 untuk membuat peta-peta tematik. Alat-alat ini juga digunakan untuk
penulisan dan pengolahan data.

29

b. Alat kerja dilapangan yaitu alat yang digunakan pada saat penelitian
dilapangan meliputi GPS (Global Positioning System). Alat ini merupakan
sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit yang dimiliki
dan dikelola oleh Amerika Serikat (USA). Sistem yang terdiri dari 24 satelit
ini dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala cuaca, serta
didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi yang teliti juga
informasi mengenai waktu secara kontinu diseluruh dunia (Abidin, dkk, 1995
:1). Menurut Hendra Kustono (2004 : 31) langkah-langkah pengambilan data
GPS yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1) Menyalakan receiver GPS navigasi dengan menekan tombol power
2) Setelah GPS dinyalakan selama 45 detik, muncul ready to navigate pada
tampilan skyview option.
3) Setelah GPS nyala 45 detik atau muncul ready to navigate pada tampilan
skyview option, maka GPS siap digunakan dengan menekan tombol page
untuk masuk ke tampilan menu.
4) Menggunakan tombol Up atau Down untuk memilih Mark dan perintah
Enter, perintah ini digunakan untuk masuk kedalam menu Mark
Waypoint.
5) Perintah Enter digunakan pada pilihan OK, untuk melakukan perekaman
nilai koordinat posisi titik. Nilai ini akan terekam pada Waypoint dalam
koordinat geodetik.
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6) Menggunakan tombol page untuk kembali ke tampilan Skyview option
dan mencatat nilai akurasi serta jumlah satelit pada saat melakukan
perekaman.
c.

pendukung lainnya berupa kertas tulis, pensil, bolpoint, penggaris dan
penghapus.

F. Langkah-langkah dalam membuat peta persebaran industri besar dengan
menggunakan program Arc View 3.3
Langkah-langkah dalam meembuat peta menurut Eko Budiyanto (2002 : 9 –
102) adalah sebagai berikut.
a. Memulai Arc View 3.3
1) Membuka Arc View pada komputer yang telah dilengkapi dengan program Arc
View 3.3. Pilh Start – Program – ESRI – Arc View 3.3 atau langsung klik icon
pada program Arc View 3.3.

Gambar 4. Cara 1 Membuka Arc View
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Gambar 5. Cara 2 Membuka Arc View
2) Selanjutnya Arc View 3.3 akan menanyakan membuat project baru atau
memanggil project yang sudah ada. Pembuatan project baru dilakukan dengan
memilih opsi With a New View. Jika telah terdapat project yang akan diolah lebih
lanjut pilih Open an Existing Project.

Gambar 6. Jendela pembuka Arc View
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3) Jika kita belum punya project atau ingin membuat view baru maka tandai/klik
lingkaran With a New View. Kemudian klik OK sehingga akan muncul dialog
Add Data.

Gambar 7. Dialog add data
4) Kemudian klik Yes, maka selanjutnya muncul Add Theme pada dialog box.

Gambar 8. Window add theme
5) Selanjutnya ubahlah directory yang berisikan data yang akan digunakan yaitu
D:\Siwi, dengan cara klik 2 kali pada directory D:\ sehingga dapat terlihat

33

directory Siwi pada Directory box. Setelah itu klik folder Siwi 2 kali, maka akan
terlihat data yang akan digunakan.
6) Kemudian mencari sumber data yang akan dimasukkan sebagai theme baru.
7) Setelah memilih sebuah sumber data klik OK.
8) Arc View 3.3 akan menampilkan sebuah theme baru pada view.

Gambar 9. View yang belum aktif
9) Aktifkan theme tersebut dengan mengklik kotak kecil didepan nama theme,
gambar akan muncul pada view sebelah kanan.

Gambar 10. View dengan sebuah sumber data
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b. Membuat titik ikat/titik kontrol
Sebelum kita membuat titik ikat/titik kontrol di Arc View 3.3, maka harus
mengecek program yang kita miliki, seperti fasilitas Register and Transform.
Adapun langkah-langkah Register and Transform adalah sebagai berikut.
1) Klik menu File pilih Extension, maka Program Arc View akan memunculkan
window sebagai berikut.

Gambar 11. Extension dalam sub menu file
2) Pilih dan klik Register and Transfrom

Gambar 12. Jendela pilihan format extension
3) Klik OK.
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Setelah Extensions Register and Transform diaktifkan, maka langkah selanjutnya
adalah memanggil peta yang sudah discan dengan tipe Tiff yang akan didigitasi,
adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
1) Klik icon Add Theme

Gambar 13. Window add theme
2) Arahkan directory pada D:\Siwi
3) Pilih Data Source dengan tipe Image data source
4) Pilih salah satu feature hasil scan yang akan didigitasi, misalnya peta
administrasi.tiff

Gambar 14. View dengan sebuah sumber data
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5) Klik OK, maka akan muncul tanpilan View (View 1) dengan peta administrasi
yang belum aktif.
6) Aktifkan peta yang akan didigitasi dengan mengklik cek box.
Sesudah peta hasil scan yang akan didigitasi muncul/aktif, maka langkah
selanjutnya adalah memasukkan titik ikat atau koordinat yang letaknya sudah
dipersiapkan sebelumnya (minimal 4 titik ikat) langkahnya adalah sebagai
berikut.
1) Klik view pilih Register and Transform, maka akan muncul jendela seperti
berikut.

Gambar 15. Register and transform dalam sub menu view
2) Cari Source Point kemudian cari titik koordinat 1 yang sudah dipersiapkan,
kemudian klik.
3) Masukkan titik koordinat X dengan cara mengetik angka koordinatnya pada
kolom destination X kemudian dengan pointer klikkan pada bagian yang
diblok (hitam) dibawahnya, selanjutnya masukkan koordinat Y dengan
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mengetikkan angka koordinatnya pada kolom destination Y kemudian dengan
pointer diklikkan pada bagian yang diblok (hitam) dibawahnya.

Gambar 16. Window Register and transform
4) Setelah sebuah koordinat selesai, selanjutnya pindah pada koordinat yang
kedua, masukkan koordinatnya dengan cara seperti memasukkan koordinat 1.
Lakukan cara tersebut sampat 4 buah koordinat terisi semua.
5) Sesudah 4 buah titik koordinat terisi semua, cek kembali koordinat tersebut
dengan cara melihat RMS Error.

Gambar 17. Window Register and transform
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6) Setelah itu simpan dengan cara klik Write World File, maka akan muncul
jendela write world file.

Gambar 18. Jendela Write World File
7) Klik OK, maka tampilan akan menghilang.
8) Panggil kembali peta administrasi.tiff yang sudah diregister dengan cara
mengklik Add Theme. Arahkan Cursor pada directory pada D:\Siwi, dan klik
peta administrasi.tiff, Klik OK selanjutnya feature peta administrasi akan
muncul pada view, aktifkan.
9) Langkah selanjutnya adalah melakukan digitasi.
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c. Digitasi
Untuk memulai digitasi harus dibuat sebuah Theme baru, disamping Theme yang
sudah ada. Theme baru ini akan diisi dengan data digitasi peta dasar dari Theme
yang lain, hal ini bertujuan agar hasil digitasi tidak bercampur dengan peta dasar.
Masing-masing Theme hendaklah diisi dengan jenis coverage yang sejenis, misal
: Theme yang akan berisi jaringan jalan jangan dicampur dengan digitasi
coverage jaringan sungai. Tentukan terlebih dahulu tipe feature yang sesuai
dengan coverage yang akan didigitasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut.
1) Pilih View dari menu utama
2) Pilih New Theme dari sub menu view
3) Dari jendela New Theme pilih jenis feature yang diinginkan, sebagai contoh
untuk membuat jalan pilih tipe line, klik OK. Muncul jendela sebagai berikut.

Gambar 19. Jendela type feature
4) Beri nama file pada Theme yang akan disimpan sebagai sebuah file baru
dengan ekstensi shp.
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d. Editing
Sebuah project yang kan diedit harus dibuka terlebih dahulu filenya. File
penyimpan project diaktifkan dengan cara memanggil project tersebut dari media
penyimpan. Panggil file penyimpan dengan cara sebagai berikut.
1) Pilih menu File
2) Open project atau tekan ctrl + O
3) Pilih lokasi folder penyimpan file
4) Pilih file yang akan dipanggil, klik OK.

Gambar 20. Jendela Lokasi Penyimpanan Theme Baru
File project telah terbuka dan siap diolah lebih lanjut. Untuk menampilkan
gambar dari data spasial, bukalah salah satu view yang ada. Adapun langkahlangkah membuka view adalah sebagai berikut.
a. Klik View dari daftar isi project
b. Pada jendela project sebelah kanan akan muncul daftar view
c. Pilih salah satu view, klik open.
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Gambar 21. Jendela Proyek
Sebuah Theme dari file project yang terbuka belum dapat diedit lebih lanjut
sebelum Theme diaktifkan. Mode edit yang aktif dari sebuah Theme ditandai
dengan kotak strip pada tombol aktifasi Theme. Untuk mengaktifkan theme
lakukan langkah-langkah sebagai berikut.
1) Klik icon pointer
2) Klik Theme yang akan diedit
3) Pilih Theme dari menu
4) Pilih Start Editing

Gambar 22. Start editing dalam menu theme
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5) Lakukan editing pada obyek yang perlu diedit.
6) Apabila editing selesai simpan dengan mengklik icon Save atau dengan cara
klik Theme pada sub menu kemudian klik Stop Editing.
e. Pembuatan layout peta
Peta yang telah selesai diedit harus melalui proses layout agar siap dicetak.
Siapkan peta-peta yang terdapat pada Theme dalam sebuah View. Satu buah view
berupa satu buah tampilan. Aktifkan semua Theme yang diperlukan untuk sebuah
tampilan layout peta. Berikut langkah-langkah mempersiapkan layout peta.
1) Pilih view dari jendela project
2) Klik New untuk membentuk sebuah view baru
3) Klik icon Add Theme untuk menambah sebuah Theme ke dalam view tersebut,
misalnya mengaktifkan Theme jalan dan peta administrasi.
4) Aktifkan Theme tersebut dengan cara mengklik kotak cek di depan nama
Theme. Obyek-obyek terdapat pada Theme tersebut akan ditampilkan pada
jendela view.
5) Jika terdapat tipe feature pada theme-theme yang berupa area, maka
sebaiknya theme yang berupa tipe polygon diletakkan pada bagian paling
bawah.
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Gambar 23. layout dalam menu view
6) Selanjutnya memilih layout dari menu View
7) Pilih salah satu Template layout peta

Gambar 24. Jendela Template
8) Arc View 3.3 akan memberikan sebuah jendela layout, yang akan mengatur
berbagai atribut peta.
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Gambar 25. Jendela layout peta
1).

Setelah layout jadi, agar peta tersebut dapat tercetak sesuai dengan
ukuran kertas yang ada, atur page setup pencetakannya.

2).

Tampilan layout yang sudah jadi dapat dilhat sebagai berikut

Gambar 26. Jendela layout peta

BAB IV
HASIL KEGIATAN DAN PEMETAAN

A. Hasil Kegiatan
1. Kondisi Umum Daerah Penelitian
a. Letak Astronomis
Letak astronomis merupakan letak suatu tempat berdasarkan letak lintangdan
bujur. Kecamatan Bergas secara astronomis terletak antara 7o7110,90811LS –
7o14132,711LS dan 110o18156,1611BT – 110o24117,411BT ( BAKOSURTANAL,
Peta Rupa Bumi Indonesia, 1998, Skala 1 : 25.000).
b. Letak Administratif
Kecamatan Bergas secara administratif berbatasan dengan :
Sebelah selatan

: Kecamatan Bawen

Sebelah utara

: Kecamatan Ungaran

Sebelah Barat

: Kabupaten Kendal

Sebelah Timur

: Kecamatan Pringapus

( BAKOSURTANAL, Peta Rupa Bumi Indonesia, 1998, Skala 1 : 25.000).
c. Kondisi Geografis
Letak geografis yaitu letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya
dipermukaan bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan
posisi daerah lain. Jadi secara geografis Kecamatan Bergas terletak pada posisi
sebagai berikut.
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1) Antara

7o7110,90811LS

-

7o14132,711LS

dan

110o18156,1611BT-

110o24117,411BT
2) Antara Kecamatan Bawen, Kecamatan Ungaran, Kecamatan Pringapus
3) Antara Kabupaten Kendal
( BAKOSURTANAL, Peta Rupa Bumi Indonesia, 1998 Skala 1 : 25.000).
Letak geografis yang demikian itu menempatkan Kecamatan Bergas pada
posisi yang strategis dan baik. Kecamatan Bergas juga dilalui jalur utama
transportasi Jawa Tengah yaitu Semarang – Yogyakarta dan Semarang –
Surakarta (Joglosemar).
d. Luas Wilayah
Kecamatan Bergas merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Semarang yang
memiliki luas 3.732,70 Ha atau 0,039 % luas wilayah Kabupaten Semarang (BPS
Kecamatan Bergas dalam Angka Tahun 2003).
2. Kondisi Fisik Wilayah
a. Geomorfologi
Kondisi Geomorfologi Kecamatan Bergas sangat bervariasi meliputi topografi
bergelombang denudasional pada satuan breksi vulkanik ungaran muda (D7)
yang terdapat di Desa Munding dan Gebugan, perbukitan denudasional pada
satuan breksi Kaligates (D2) yang terdapat

di Karangjati, Wringin Putih,

Gondoriyo. Daerah perbukitan denudasional pada satuan napal cipluk (D4)
terdapat di Gondoriyo, perbukitan denudasional basalt olivin augit gunung
Kaligesik (D7) terdapat di Gebugan, Lereng atas satuan lava andesit basalt
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gunung api ungaran muda (V1) yang terdapat di Munding, Lereng kaki satuan
breksi vulkanik ungaran muda (V3) terdaapat di Munding, Pagersari, Bergas Lor,
Bergas Kidul, Wujil, Karangjati, Diwak, Ngempon, Randu Gunting dan daerah
bukit intrusi andesit (ia) terdapat di Karangjati dan Wringin Putih (BAPPEDA
Kabupaten Semarang, Peta Geomorfologi Skala 1 : 65.000). (lihat Peta 2)
b. Kemiringan Lereng
Kondisi Kemiringan lereng di Kecamatan Bergas sangat bervariasi yaitu
meliputi kemiringan lereng sangat terjal dengan kemiringan 30-70% terdapat di
Gebugan dan Munding. Daerah dengan kondisi miring terdapat di desa Gebugan,
Munding, Pagersari, Bergas Kidul, Jatijajar, Wringin Putih dan Gondoriyo
dengan kemiringan 15-30% sedangkan daerah dengan kondisi datar terdapat di
desa Wujil, Karangjati, Pagersari, Bergas Lor, Bergas Kidul, Diwak, Jatijajar,
Wringin Putih, Gondoriyo Dan Ngempon dengan kemiringan 0-5% (BAPPEDA
Kabupaten Semarang, Peta Kemiringan Lereng Skala 1 : 65.000). (lihat Peta 3)
c. Jenis Tanah
Jenis tanah di Kecamatan Bergas terdiri dari aluvial coklat tua, andosol coklat
dan grumusol kelabu. Aluvial coklat tua terdapat di Desa Munding, Pagersari,
Bergas Lor, Bergas Kidul, Wringin Putih dan Gondoriyo. Andosol coklat terdapat
di Desa Gebugan, Wujil, Karangjati, Ngempon, Bergas Kidul, Diwak, Jatijajar,
Randu Gunting dan Grumusol Kelabu terdapat di Desa Gebugan dan Munding
(BAPPEDA Kabupaten Semarang, Peta Jenis Tanah Skala 1 : 65.000). (lihat Peta
4)
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d. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kecamatan Bergas meliputi penggunaan lahan untuk
hutan, semak, sawah irigasi, sawah tadah hujan, kebun, tegalan, dan pemukiman.
Penggunaan lahan tertinggi adalah untuk permukiman dimana lahan yang yang
digunakan untuk permukiman seluas 1.064,15 Ha (BAPPEDA Kabupaten
Semarang, Peta Penggunaan Lahan Skala 1 : 65.000). (lihat Peta 5)
Tabel 1.
Luas Penggunaan Tanah Dirinci Per Desa/ Kel
Di Kecamatan Bergas Tahun 2003 (0,000) Ha
Desa/Kel
Munding
Pagersari
Gebugan
Wujil
Bergas Lor
Bergas Kidul
Randu Gunting
Jatijajar
Diwak
Ngempon
Karangjati
Wringin Putih
Gondoriyo

Tanah
Sawah
69,24
96,25
111,00
40,00
79,30
214,00
10,00
76,00
31,00
31,60
61,00
87,70
170,00
1077,09

Tanah
Kering
107,00
104,75
102,75
104,30
118,50
158,80
81,75
149,50
33,50
130,25
270,40
74,30
369,00
1804,80

Hutan
Negara
-

Sumber : BPS Kecamatan Bergas Tahun 2003

Perkeb.
Negara
566,05
163,80
729,85

Lainlain
2,26
4,30
15,00
3,00
27,20
10,20
16,10
10,40
1,40
3,50
12,40
5,70
9,50
120,96

Jum/Luas
Desa/Kel
178,50
205,30
794,80
147,30
225,00
383,00
107,85
235,90
65,90
165,35
343,80
331,50
548,50
3732,70
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3. Lokasi Industri Besar di Kecamatan Bergas
Lokasi industri besar di Kecamatan Bergas secara administratif terletak di
desa Wujil, Bergas Lor, Bergas Kidul, Randu Gunting, Jatijajar, Diwak,
Ngempon, Karangjati dan Wringin Putih. Industri tersebut sebagian besar terletak
di Desa Ngempon dengan jumlah 26 industri besar sedangkan paling sedikit
terletak di desa Wujil, Bergas Lor, Jatijajar dan Diwak dengan jumlah 1 industri
besar. Hal itu dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.
Tabel 2.
Banyaknya Industri Besar Dirinci per Desa/Kel
di Kecamatan Bergas Tahun 2003
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desa/Kelurahan
Munding
Pagersari
Gebugan
Wujil
Bergas Lor
Bergas Kidul

7.
8.
9.
10.

Randu Gunting
Jatijajar
Diwak
Ngempon

2
1
1
26

11.

Karangjati

19

12.
13.

Industri Besar
1
1
5

Wringin Putih
2
Gondoriyo
Jumlah
58
Sumber : BPS Kecamatan Bergas Tahun 2003

Jenis Industri
Tekstil
Gas Industri/Organik
Kayu Pakis, minuman ringan,
pakaian
Sepatu, pakaian
Furniture
Jamu
Permen, saos tomat, pengolahan
kayu, karton, gelas, bulu itik, tekstil,
pestisida
Perak, vulkanisir ban, tekstil, kaos,
pengolahan kayu, sarung tangan,
Furniture, mebel, karoseri
Keramik, pakaian jadi
-
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Persebaran Lokasi industri besar di Kecamatan Bergas dapat dilihat pada peta 6
dan tabel data base lokasi industri besar pada lampiran 7 halaman 78.
4. Jenis Industri Besar di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
Industri besar di Kecamatan Bergas terdiri dari berbagai jenis industri.
Berdasarkan tabel 2 halaman 54, jenis industri besar yang ada meliputi industri
tekstil yang terletak di desa Wujil (PT. Semarang Garment), desa Ngempon (Sari
Indah Busana, CV. Sri Rejeki Mas) dan Desa Karangjati (Ungaran Sari Garment,
Morich Indo Fashion) ; Industri gas yang terletak di desa Bergas Lor (PT.
Langgeng Gas Industri) ; Industri minuman (PT. Toba Sosro Kencana) terletak di
Desa Bergas Kidul, PT. Tirta Megah Cendana terletak di desa Ngempon ; Industri
jamu terletak di desa Diwak (PT. Sido Muncul) ; Industri gelas terletak di desa
Ngempon (PT. Kanigara Gelas dan Supreme Indo American) ; Industri benang
terletak di desa Ngempon (PT. Kamaltex) ; Industri permen terletak di desa
Ngempon (PT. Indo Candi Manis) ; Industri pestisida terletak di desa Ngempon
(PT. Parama Bina Tani) ; Industri karton terletak di desa Ngempon (PT. Kanigara
Karton) ; Industri sepatu terletak di desa Karangjati (PT. Ara Schoeffabric) ;
Industri perak terletak di desa Karangjati (PT. Oro Argento Indonesia) ; Industri
sarung tangan terletak di desa Karangjati (PT. Koryo Puspita dan PT. Asa
Indonesia) ; Industri Kaos terletak di desa Karangjati (PT. Catleya Ariana).
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5. Sarana dan Prasarana Industri
a. Sarana Industri
Alat transportasi yang digunakan oleh karyawan adalah jenis kendaraan roda
dua dan roda empat. Jenis kendaraan roda empat yang ada berupa angkutan
umum yang berupa angkutan kota. Setelah turun dari angkutan kota lokasi
industri dapat ditempuh dengan jalan kaki.
b. Prasarana Industri
1) Jalan
Berdasarkan pengamatan lapangan dan peta jaringan jalan (peta 7), jalan di
Kecamatan Bergas dikelompokkan menjadi 2 kelas yaitu jaringan jalan kelas I
(berupa jalan kolektor) dan jalan kelas II (berupa jalan lokal). Jalan tersebut
menghubungkan lokasi industri di Kecamatan Bergas baik itu industri besar,
industri sedang, industri kecil maupun industri rumah tangga.
Industri besar yang dilalui jalan kelas I (jalan kolektor) berjumlah 10 industri
meliputi PT. Gemilang Prana Surya/Glory Industrial SMR, PT. Morich
Indofashion, PT. Koryo Puspita, PT. Catleya Ariana, PT. Bapak Jenggot, PT.
Langgeng Gas Industri, PT. Cahaya Terang Abadi, PT. Sumafindo, PT. Sido
Muncul dan PT. Semarang Garment. Sedangkan industri yang dilalui jalan kelas
II (jalan lokal) berjumlah 47 industri. Kondisi jalan yang menuju industri di
Kecamatan Bergas, secara keseluruhan sudah baik. Ini terlihat bahwa semua
lokasi industri dapat dilalui oleh transportasi umum.
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2) Listrik
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa jaringan listrik yang ada di
Kecamatan Bergas terbilang sudah merata, karena karena jaringan listrik ini
sudah tersebar hingga kedaerah pelosok sekalipun. Keberadaan listrik disuatu
lokasi industri sangatlah mendukung kemajuan dari industri tersebut karena
jaringan listrik ini terkait dengan penerangan jalan dan industri. Keberadaan
jaringan listrik di kawasan industri besar sudah mencukupi hanya saja
pemanfaatan terhadap jaringan listrik untuk masing-masing industri tidak sama.
6. Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam
proses pembangunan bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan
Bergas, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 10
tahun keatas dan dibedakan menjadi dua angkatan kerja dan bukan angkatan
kerja. Sektor industri masih menjadi gantungan hidup tenaga kerja di Kecamatan
Bergas. Terbukti 13 persen penduduk di Kecamatan Bergas bermata pencaharian
di bidang industri, 9 persen bermatapencaharian sebagai petani, 9 persen
bermatapencaharian sebagai buruh tani dan 2 persen bermata pencaharian
sebaagai pedagang.
7. Persebaran Industri
Persebaran industri di Kecamatan Bergas dapat diketahui dengan melihat peta
lokasi industri besar (Peta 6). Berdasarkan peta lokasi industri, persebaran
industri besar di Kecamatan Bergas tersebar tidak merata dan cenderung
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bergerombol. Hal tersebut disebabkan karena kondisi topografi wilayah yang
bervariasi yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dari kondisi seperti
itu menyebabkan persebaran industri besar mengarah pada lokasi yang datar.

B. Pemetaan Persebaran Industri Besar
Pemetaan persebaran industri berbasis SIG ( Sistem Informasi Geografis)
yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga tahapan yaitu pencarian
data untuk data input (peta topografi, data dari instansi dan data pengukuran titik
koordinat dilapangan untuk data titik objek yang belum diperoleh), proses
pengolahan data input dan tahapan yang terakhir adalah proses output data dalam
bentuk peta, tabel dan laporan.
Informasi yang terkait dengan keberadaan dan persebaran industri besar di
Kecamatan Bergas dapat dilihat dengan membuka file Project data yang telah
dibuat dengan menggunakan Arc View 3.3. Melalui pengolahan data tersebut kita
dapat melihat persebaran industri (data spasial) dan data atribut dari masingmasing data yang diperlukan dengan cara mengaktifkan data spasial. Adapun
langkah-langkah menampilkan data digital persebaran lokasi industri dengan
menggunakan program Arc View 3.3.
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1. Membuka program arc view pada komputer yang telah dilengkapi dengan
program arc view 3.3. Pilih Start - program - ESRI – Arc View 3.3 atau
langsung klik simbol program Arc View 3.3.

Gambar 27. Membuka Arc View 3.3
2. Membuka file project yang telah dibuat

Gambar 28. Membuka file project
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Gambar 29. Membuka File project

Gambar 30. Membuka Arc view

63

Gambar 31. Membuka Arc view
3. Untuk menampilkan informasi dari data digitasi yang telah dibuat dapat
dilakuan dengan mengaktifkan informasi yang diinginkan pada jendela arc
view yang telah dibuka

Gambar 32. Tampilan data spasial batas administrasi
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Gambar 33. Tampilan data spasial jaringan jalan
4. Menampilkan data atribut dari titik objek data spasial yang telah dibuat
dengan mengaktifkan data yang diinginkan dan melihatnya pada table data
base yang telah dibuat untuk memperoleh informasi yang yang diinginkan.

Gambar 34. Tampilan data spasial persebaran industri
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Gambar 35.Tampilan basis data (data atribut) persebaran industri

Gambar 36. Tampilan basis data satu titik industri
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh lokasi industri
besar di Kecamatan Bergas dihubungkan oleh jalan beraspal dan jalan berpasir.
Kondisi jalan yang baik tersebut memudahkan karyawan untuk menjangkau
lokasi tersebut.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang persebaran industri di Kecamatan
Bergas Kabupaten Semarang, diperoleh simpulan sebagai berikut :
1.

Pemetaan persebaran lokasi industri besar di Kecamatan Bergas dapat
dilakukan dengan menggunakan program arc view 3.3 melalui tiga tahapan
yaitu input data baik data spasial maupun data atribut, proses pengolahan dan
proses output yang berupa peta dan tabel.

2.

Pemetaan industri berbasisi SIG dengan menggunakan program arc view 3.3
memiliki berbagai macam keunggulan yaitu dapat lebih memudahkan bagi
pengguna maupun masyarakat untuk mengetahui informasi yang terkait
dengan keberadaan industri di Kecamatan Bergas.

3.

Pemetaan persebaran industri besar dengan menggunakan program arc view
3.3 memiliki kelemahan diantaranya yaitu biaya mahal, membutuhkan tenaga
ahli dalam mengoperasikannya serta hanya mampu menampilkan satu
persatu basis data tidak menampilkan secara menyeluruh.

4.

Persebaran industri di Kecamatan Bergas dipengaruhi oleh kondisi fisik
daerah yang meliputi kondisi topografi wilayah dimana wilayah Kecamatan
Bergas merupakan wilayah yang memiliki kondisi topografi yang bervariasi
yaitu berupa dataran rendah dan dataran tinggi.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat menyarankan agar
1. Diadakan pemetaan industri besar di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
menggunakan GPS agar letak koordinat suatu tempat mudaah untuk diketahui.
2. Perlu adanya basis data tentang karakteristik industri besar di Kecamatan
Bergas Kabupaten Semarang.
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