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Kecamatan Kalinyamatan merupakan salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten Jepara yang menjadi sentra Industri konveksi. Permasalahan dalam
survei ini adalah bagaimana pola lokasi persebaran, jumlah tenaga kerja, serta jenis
dan hasil produksi dari industri konveksi di Kecamatan Kalinyamatan. Survei ini
bertujuan untuk mengetahui pola lokasi persebaran, jumlah tenaga kerja, serta jenis
dan hasil produksi dari industri konveksi di Kecamatan Kalinyamatan.
Variabel dalam survei ini adalah lokasi industri, jumlah tenaga kerja, jenis
dan hasil produksi. Jenis data survei ini terdiri dari data spasial dan data atribut.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumentasi,
dan studi kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan deskripsi untuk
menjelaskan tentang lokasi persebaran industri Konveksi di Kecamatan
Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
Hasil survey ini menunjukan bahwa di Kecamatan Kalinyamatan memiliki 15
industri konveksi, yang tersebar di 12 Kelurahan. Berdasarkan dari hasil survei dan
proses pemetaan dapat disimpulkan industri konveksi di Kecamatan Kalinyamatan
tidak merata dan persebaranya cenderung mengelompok pada beberapa kelurahan,
dan untuk hasil produksi yaitu baju kemeja, celana jeans, celana panjang dan pendek,
daster, kaos, jaket sweater, jaket jeans, serta kerudung. Saran dari penulis adalah
perlu adanya Pemetaan Persebaran

Industri

Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Industri merupakan sektor penting dalam peranan pembangunan wilayah.
Hampir semua negara memandang industri adalah suatu keharusan yang
terpenting untuk menjamin kelangsungan ekonomi dan proses pembangunan
dalam jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkelanjutan serta menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap
tahun (Tulus T.H Tambunan, 2002). Setiap negara berkembang atau maju
memiliki industri, oleh karena itu industri dianggap mampu membuka
lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang menganggur, mendorong
pertumbuhan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan dapat
mengurangi tingkat pengangguran di suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Junianto (2018) merupakan hal penting
yang harus dicapai oleh setiap pemerintahan guna memajukan kesejahteraaan
masyarakatnya. Salah satu cara penting mempercepat pertumbuhan ekonomi
adalah dengan membangun industri. Industri merupakan sektor penting dalam
peranan pembangunan wilayah. Hampir semua negara memandang industri
adalah suatu keharusan yang terpenting untuk menjamin kelangsungan
ekonomi dan proses pembangunan dalam jangka panjang dengan laju
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta menghasilkan
peningkatan pendapatan per kapita setiap tahun (Tambunan, 2002).
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Pembangunan industri diajukan untuk memperkuat perekonomian
nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, sekaligus
mendorong pembangunan berbagai sektor lainnya. Usaha industri khususnya
industri kecil dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan dikarenakan lahan
pertanian di pedesaan yang tersedia semakin sempit, sehingga masyarakat
pedesaan banyak membuka usaha baru. Dengan kemajuan yang terjadi akan
tercipta lapangan kerja baru dan sumber pendapatan baru.
Industri menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan
merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi peningkatan
kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi sebelumnya
pada sebagian besar penduduk dunia, terutama di negara - negara maju. Bagi
Negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas landasan
pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat
(Kristanto, 2004: 158).
Mengacu dari negara-negara maju, banyak negara berkembang
memandang industri sebagai jalan pintas meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sehingga dapat mengejar negara-negara maju. Secara langsung dan
tidak langsung industri mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, selain
meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, serta mempercepat proses
modernisasi (Edi, 2007).
Setiap negara di dunia memiliki dan mengembangkan industri, karena
industri dianggap dapat membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang
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menganggur, mendorong pertumbuhan teknologi yang berguna untuk
kehidupan manusia dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu
wilayah. Salah satu kesuksesan pembangunan ekonomi sebuah Negara terlihat
dari kesempatan kerja yang dapat tercipta dengan tingkat pengangguran tenaga
kerja yang minimal (Fadliilah, 2012).
Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari
pembangunan masyarakat. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat
tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja yang
tersedia perlu diberdayakan agar mampu produktif, sehingga Negara perlu
menyediakan lapangan kerja yang cukup. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
menyebutkan bahwa ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti tugas negara
bersama dengan masyarakat untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau
dan mampu bekerja dapat mendapatkan pekerjaan yang alangkah baik apabila
sesuai dengan yang kemampuan dan pendidikannya, dan setiap orang yang
bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, bagi
tenaga kerja tersebut dan keluarganya.
Tenaga kerja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh
karena itu tenaga kerja harus dibina, baik keahlian maupun ketrampilannya
sesuaai dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat
didayagunakan seefektif dan semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaan
pembangunan, tenaga kerja mempunyai peran penting bagi perusahaan karena
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merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas (Manulang, 2001:129).
Kaitannya dengan industri, pengembangan industri kecil sangat positif
dalam mengurangi pengangguran karena penggunaan sistem produksi yang
padat tenaga kerja, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan bisnis
(Fadliilah, 2012).
Ada berbagai macam jenis industri di antaranya adalah industri konveksi,
yang juga padat tenaga kerja sehigga sesuai untuk negara-negara berkembang.
Industri konveksi mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil pada
umumnya karena menyerap banyak tenaga kerja masyarakat yang kurang
berpendidikan sehingga tidak terserap pada jenis-jenis industri yang
membutuhkan keahlian sehingga mensyaratkan tingkat kompetensi yang
cukup tinggi.
Untuk itu, penentuan lokasi kawasan industri sangat penting, dan harus
dipertimbangkan sebagai salah satu aspek dalam pembangunan industri.
Penelitian Junianto misalnya, mengembangkan sistem informasi untuk
menentukan lokasi pembangunan kawasan industri di Kabupaten Mojokerto
dengan memanfaatkan analisis spasial dari aplikasi QuantumGIS, dan data
citra satelit Landsat-8. Informasi semacam ini sangat diperlukan karena
menginformasikan luasan lahan untuk kesesuaian kawasan industri.
Informasi tentang persebaran lokasi industri konveksi juga mempunyai
peran yang penting dan sangat diperlukan. Dengan adanya peta sebaran lokasi
industri konveksi diharapkan bahwa pemerintah dan investor dapat terbantu
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untuk meningkatkan perkembangan industri. Dalam penelitian ini, informasi
lokasi industri yang dapat diperoleh dengan menggunakan pemetaan dapat
memberikan informasi tentang lokasi sebaran industri konveksi.
Menarik untuk meneliti tentang Kabupaten Jepara, karena potensi Jepara
sebagai salah satu pusat konveksi. Misalnya terlihat dari potensi yang ada di
Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, yang bekerjasama dengan Pemkab
Jepara bermaksud mendirikan dan membuat pasar tekstil (grosiran) seperti
Pasar Tegalgubuk (Cirebon) atau Pasar Kliwon (Kudus). Di pasar tekstil
tersebut rencananya akan dijual khusus barang produk-produk tekstil. Barangbarang tersebut berupa kain-kain yang berasal langsung dari pabrik/produser
atau pasar di Jepara, tenun Ikat (dari Troso), Batik Kartini dan Batik Jepara
(dari Slagi), kemeja (dari Sendang), kerudung muslimah (dari Pendosawalan),
celana kolor (dari Bandungrejo), bordir (dari Nalumsari), dll. Desa Sendang
yang merupakan bagian dari Kecamatan Kalinyamatan, merupakan pusat
konveksi, sehingga sangat pantas jika memiliki pasar konveksi sehingga
potensial mengembangkan Desa Wisata Sandang. Potensi ini ada di beberapa
desa, sehingga Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, menarik untuk
diteliti.
Bertolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul
”Pemetaan Persebaran Industri Konveksi di Kecamatan Kalinyamatan
Kabupaten Jepara Berbasis Sistem Informasi Geografis”.Bertolak dari latar
belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ”Pemetaan
Persebaran Industri Konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten
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Jepara Berbasis Sistem Informasi Geografis”.
1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka yang
menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :
1.

Bagaimanakah pemetaan pola persebaran industri konveksi di Kecamatan
Kalinyamatan Kabupaten Jepara?

2.

Bagaimana pemetaan jumlah dan hasil produksi industri konveksi di
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?

3.

Bagaimanakah pemetaan jumlah tenaga kerja di industri konveksi
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan tugas akhir ini adalah :
1.

Mengetahui pola persebaran industri konveksi berdasarkan lokasi di
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

2.

Untuk mengetahui jumlah dan hasil produksi konveksi di Kecamatan
Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

3.

Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam industri
konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir
Pada dasarnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibedakan
menjadi tiga hal meliputi :
1.

Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan
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Dengan adanya survei dan pemetaan diharapkan akan dapat menambah
ilmu pengetahuan terutama SIG baik bagi penulis maupun pembaca.
2.

Manfaat Bagi Pembangunan
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif

bagi pembangunan daerah, karena dengan penelitian ini diharapkan :
a.

Dapat memberikan informasi tentang lokasi persebaran industri
konveksi di Kecamatan Kalinyamatan.

b.

Sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan dalam bidang
industri oleh Pemerintah Daerah agar penetapan lokasi untuk kawasan
industri secara tepat.

c.

Sebagai masukan kepada pemerintah daerah tentang persebaran
industri konveksi untuk peningkatan dan untuk mengembangkan
usaha industri konveksi tersebut.

d.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama
pemerintah Kabupaten Jepara.

3.

Manfaat Bagi Pemilik industri.
Dengan adanya suvei dan pemetaan sangat membantu buat pemilik

industri, yaitu dapat dengan mudah mengembangkan industri konveksinya
untuk meningkatkan hasil produksinya.
4.

Bagi Penulis
Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman

bagi penulis.
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1.5 Batasan Istilah
Batasan istilah dalam penelitian yang berjudul “Pemetaan Industri
Konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Berbasis Sistem
Informasi Geografis” dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam
menangkap isi dan memperoleh gambaran dan objek yang dikaji. Beberapa
istilah yang perlu di beri batasan adalah :
1.

Pemetaan
Adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta, yang

dilakukan yaitu pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan
penyajian data dalam bentuk peta (Juhadi dan Dewi Liesnoor, 2001). Dalam
hal ini pemetaan yang di maksud adalah pemetaan industri konveksi di
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
2.

Persebaran
Adalah suatu lokasi persebaran pada letak industri konveksi yang terdapat

di 12 Keluran pada Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara (BPS, 2018).
3.

Industri Konveksi
Industri konveksi adalah suatu usaha industri yang melakukan usaha

pembuatan celana jeans, jaket jeans, baju kemeja, busana wanita, kain mukena,
kaos, celana pendek dan panjang, dan jaket sweater.
4.

Sistem Informasi Geografis (SIG)
SIG di definisikan sebagai sejenis software yang dapat digunakan untuk

pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan dan keluaran informasi
geografis berikut atribut-atributnya. (Prahasta, Edi, 2002).

9

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan
Pemetaan Industri konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara
Berbasis SIG adalah mempelajari dan mengkaji tentang pembuatan peta
mengenai persebaran Industri konveksi di Kecamatan Kalinyamatan.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pemetaan
Peta adalah suatu representasi atau gambaran unsur-unsur atau
kenampakan-kenampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi, atau
yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan
umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan
(Maruli Sinaga,1992). Dalam membuat peta tematik ada beberapa hal yang
harus diperhatikan oleh pembuat peta sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi
antara lain:
1.

Peta tidak boleh membingungkan.

2.

Peta harus mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna peta (map use).

3.

Peta harus memberikan gambaran yang sebernarnya sesuai dengan
keadaan atau kondisi lapangan.
Setelah kaidah-kaidah diatas terpenuhi maka langkah selanjutnya yang

dilakukan oleh pembuat peta adalah:
1.

Persiapan peta dasar.

2.

Merancang simbol peta.

3.

Merancang komposisi peta atau layout peta.
Klasifikasi peta dalam Juhadi dan Dewi Liesnoor S. (2001), peta dapat

dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu peta berdasarkan isi, berdasarkan
skala, dan berdasarkan kegunaan.
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1.

Peta berdasarkan isi antara lain:
a. Peta Umum atau peta rupa bumi adalah peta yang menggambarkan
bentang alam secara umum dipermukaan bumi, dengan menggunakan
skala tertentu. Peta-peta yang termasuk kedalam peta umum adalah
antara lain: peta dunia, topografi, dan atlas yang memuat mengenahi
bentang lam secara umum.
b. Peta Tematik adalah peta yang memuat informasi tema-tema tertentu
(khusus) dan digunakan untuk kepentingan tertentu yang bermanfaat
untuk

pengembangan

ilmu

pengetahuan,

penelitian,

bidang

perencanaan wilayah, kepariwisataan dan kebudayaan, ekonomi,
sosial, dan politik.
c. Peta Navigasi atau Chart adalah peta yang dibuat secara khusus atau
bertujuan praktis untuk membantu navigasi laut, penerbangan,
ataupun perjalanan darat. Unsur yang digambarkan dalam peta
tersebut adalah berupa rute perjalanan yang berguna dalam panduan
perjalanan seperti lokasi atau letak suatu kota, kedalaman laut,
maupun ketinggian suatu daerah.
2.

Peta berdasarkan skala:
a. Peta skala sangat besar, peta dengan skala > 1 : 10.000.
b. Peta skala besar, peta dengan skala < 1 : 100.000 -1 : 10.000.
c. Peta skala sedang, peta dengan skala 1 : 100.000 - 1 : 1.000.000.
d. Peta skala kecil, peta dengan skala > 1 : 1.000.000.
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Peta berdasarkan kegunaan adalah peta yang digunakan untuk sesuatu hal
yang sifatnya sesuai dengan kegunaanya, contoh penggunaan peta untuk media
pembelajar, atau peta sarana pendidikan dan lain-lain.

Peta tematik adalah peta yang memperlihatkan informasi atau data
kualitatif dan kuantitatif dari suatu tema atau maksud atau konsep tertentu
dalam hubungannya dengan unsur atau detail-detail topografi yang spesifik,
terutama yang sesuai dengan tema peta tersebut (Aziz 1985:1). Pada dasar peta
tematik adalah peta yang memberikan gambaran atau informasi kekhususan
mengenai tema-tema tertentu.
Secara umum peta tematik dapat digunakan untuk membantu perencanaan
daerah, administrasi, manajemen, perusahaan, swasta, pendidikan, dan lainlain. Selain itu perkembangan serta pembuatan peta tematik ini memiliki
hubungan yang erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam
penyajian data untuk keperluan tertentu seperti : geografi, geologi, pertanahan,
geodesi (geomatika), perkotaan, pertambangan, dan ilmu-ilmu lainnya yang
berkaitan dengan sosial ekonomi.
Dalam peta tematik (Aziz 1985:1) terdapat komponen-komponen tertata
pada peta yang memuat informasi dalam peta, komponen-komponen tersebut
antara lain:
1.

Judul Peta.
Judul peta harus sesuai dengan tema yang ada dalam peta dan sesuai
dengan informasi yang akan di tampilkan dalam peta tematik tersebut, oleh
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karenanya judul peta harus memuat tema atau informasi, lokasi, dan tahun.
2.

Skala Peta.
Skala peta merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan
jarak sesungguhnya di lapangan, skala pada peta dapat berupa skala angka
maupun skala garis. Jarak pada peta harus di cantumkan agar pembaca peta
dapat menghitung dan mengetahui perbandingan jarak pada peta dengan
jarak di lapangan.

3.

Orientasi Peta.
Orientasi peta merupakan arah mata angin, namun biasanya hanya
mengambarkan arah utara saja, yang menghadap keatas atau (grid north).
Bentuk orientasi biasanya digambarkan secara sederhana dengan bentuk
tombak yang anak panahnya berada diatas dan diberi tanda notasi huruf
“U” (utara).

4.

Garis Tepi Peta.
Garis tepi peta adalah garis yang membatasi informasi pada tepi peta.
Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta. Komponen peta
yang dimaksud berada di dalam garis tepi yaitu judul peta, skala, orientasi,
legenda, sumber peta, garis lintang dan garis bujur.

5.

Nama Pembuat Peta.
Nama pembuat peta merupakan salah satu informasi pendukung
dalam peta. Namun demikian nama pembuat peta adalah hal yang wajib
dicantumkan.
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6. Koordinat Peta.
Koordinat peta adalah salah satu unsur penting karena koordinat
menunjukan lokasi absolut pada bola bumi. Terdapat dua cara membuat
koordinat peta yaitu koordinat UTM dan Geografis.
7. Sumber Peta.
Sumber peta adalah bukti akurasi atau kebenaran data dan informasi
yang ditampilkan dalam peta, peta yang dapat di jadikan sumber acuan
dalam pembuatan peta adalah peta yang dibuat oleh Badan Informasi
Geospasial (dahulu bernama BAKOSURTANAL).
8. Legenda Peta.
Lengenda peta berisi mengenai keterangan simbol yang ada dalam
peta atau informasi-informasi yang termuat dalam peta.
9. Inset Peta.
Inset peta menunjukan informasi lokasi atau letak suatu wilayah yang
menjadi objek pemetaan sehingga akan memudahkan pembaca atau
pengguna peta dalam memahami letak suatu wilayah yang di petakan. Ada
dua macam inset. antara lain :
a.

Inset pembesaran peta dapat di jumpai pada atlas menerangkan suatu
informasi dari suatu pulau, di mana kenampakan suatu pulau tersebut
pada skala tertentu nampak kecil maka perlu adanya pembesaran
skala.

b.

Inset lokasi wilayah sering dijumpai pada peta-peta tematik yang
berguna untuk menjelaskan cakupan wilayah yang lebih luas lagi.
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Dalam proses pemetaan ada tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu :
1) Tahap Pengumpulan Data
Data merupakan suatu bahan yang diperlukan dalam proses pemetaan.
Keberadaan data sangat penting artinya, dengan data seorang dapat
melakukan analisis dan evaluasi tentang suatu data wilayah tertentu. Datadata tersebut diperoleh atau dikumpulkan dengan biaya yang besar dan
memerlukan waktu yang lama, sehingga data harus dimanfaatkan secara
optimal.
2) Tahap Penyajian Data
Langkah pemetaan kedua berupa penyajian data atau tahap pemetaan
atau pembuatan peta. Tahap penyajian data merupakan upaya melukiskan
atau menggambarkan data dalam bentuk symbol, supaya data tersebut
menarik, mudah dibaca, dan dimengerti oleh pengguna (user). Penyajian
data pada sebuah peta harus dibaca dengan baik dan benar supaya tujuan
pemetaan dapat tercapai. Data – data tersebut disajikan dalam bentuk
simbol yang menarik dan mudah dibaca.
3) Tahap Penggunaan Peta
Keberhasilan pembuatan suatu peta. Peta yang dirancang dengan baik
akan dapat digunakan atau dibaca dengan mudah. Peta merupakan alat
untuk melakukan komunikasi, sehinggapa dapet harus terjalin interaksi
antara pembuat peta (map maker) dengan pengguna peta (map user).
Pembuat peta harus dapat merancang peta sedemikian rupa sehingga peta
mudah dibaca, diinterpretasi, dan dianalisis oleh pengguna peta. Pengguna
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peta harus dapat membaca peta dan memperoleh gambaran informasi
sebenarnya di lapangan (real world).
Simbol adalah alat untuk mengadakan komunikasi. Simbol ini mempunyai
arti dan bentuk. Dengan mengetahui arti dan bentuk simbol-simbol tersebut,
maka pemilihan simbol harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari peta
tematik. Jenis Simbol menurut T.Lukman Aziz dan Ridwan Racman (1985):
1) Prinsip Dot (Dot Principle)
Simbol dalam bentuk dot ini tidak selalu berarti titik, bisa saja bentuk dot
ini berbentuk lain. Setiap dot digunakan sebagai wakil dari harga satuan yang
tertentu, jadi harga satuanya ditentukan lebih dahulu.
2) Simbol berbentuk grafik ( graph / diagram )
Simbol yang termasuk kategori ini adalah suatu hal yang khusus, tetapi
melihat pada hakekat dari simbol titik yang kuantitatif maka simbol ini dapat
disebut sebagai simbol titik juga.
Simbol ini dapat dibedakan menjadi 5 yaitu :
a.

Grafik bentuk garis lurus (line graph),

b.

Grafik yang berbentuk batang (bar graph),

c.

Grafik berupa lingkaran (Pie Graph),

d.

Grafik segitiga (trangular graph),

e.

Grafik lingkaran (circular graph, polar chart, clock chart).
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2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG)
2.2.1 Pengertian SIG
Menurut Esri tahun 1990 dalam Prahastha tahun 2001 SIG adalah
kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak,
data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh,
menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan
semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Menurut Aronoff tahun
1997 dalam Prahastha tahun 2001 SIG adalah sistem yang berbasiskan
komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi
informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpam, dan
menganalisis obyek dan fenomena dimana lokasi geografi merupakan
karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis, dengan demikian, SIG
merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam
menangani data bereferensi geografi:
a.

Masukan

b.

Manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data)

c.

Analisis dan manipulasi data

d.

Keluaran
Secara umum SIG diartikan sebagai sistem informasi berbasis komputer

dalam menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan data. Sistem
Informasi Geografis (SIG) apabila dipisah merupakan gabungan dari 3 kata
yaitu:
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a.

Sistem adalah suatu kesatuan komponen atau variabel yang terorganisir
secara terpadu, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain untuk
mendapatkan suatu hasil.

b.

Informasi adalah data yang berformat dengan baik agar mudah dianalisis
atau diproses.

c.

Geografis menunjukan keterkaitan data dengan lokasi yang diketahui dan
dapat dihitung berdasarkan koordinat geografis.
Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa SIG dirancang

untuk membentuk suatu data yang terorganisasi dari berbagai data keruangan
dan atribut yang memiliki ”Geo Code” dalam suatu basis data agar dapat
dengan mudah dimanfaatkan serta dianalisis, hal ini dikemukakan oleh team
pelatihan SIG (BP2SIG Unnes, 2006:5).

2.2.2 Subsistem SIG
Berdasarkan definisi diatas, SIG diuraikan dalam beberapa subsistem,
yaitu:
1.

Data Input (Masukan Data)
Subsistem ini berfungsi untuk mengumpulkan data spasial dan data atribut

dari berbagai sumber, sekaligus bertanggung jawab dalam merubah atau
mengkonversi data atau mentransformasikan format data aslinya ke dalam
format yang dapat digunakan untuk SIG.
2.

Data Management (Pengelolaan Data)
Subsistem ini berfungsi untuk mengorganisasikan baik data spasial

maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga

19

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.
3.

Data Manipulation dan Analysis (Manipulasi dan Analisis Data)
Subsistem ini berfungsi untuk menentukan informasi – informasi yang

dapat dihasilkan oleh SIG. Subsistem ini juga dapat melakukan manipulasi dan
permodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.
4.

Data Output
Berfungsi untuk menayangkan informasi dan hasil analisis data geografis

secara kualitatif maupun kuantitatif. Atau dapat juga berfungsi untuk
menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik
dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk hardcopy, seperti tabel, grafik,
peta, arsip elektronik dan lain sebagainya.
2.2.3 Kemampuan SIG
Pada dasarnya, dengan memperhatikan pengertian, definisi-definisi,
berikut cara kerjanya, kemampuan-kemampuan SIG sudah dapat dikenali.
Kemampuan-kemampuan ini dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi analisis
spasial dan atribut yang dilakukan, jawaban-jawaban, atau solusi yang dapat
diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
Kemampuan SIG dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan (yang bersifat) konseptual sebagai berikut :
a) What is at.?
Mencari keterangan (atribut-atribut) atau deskripsi mengenai unsur peta

20

yang terdapat pada lokasi tertentu atau posisi-posisinya ditentukan. Lokasi ini
dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa cara, seperti : nama lokasi,
kode lokasi (kode pos atau zipcode, dan lain-lain), atau referensi geografisnya
(koordinat- koordinat geografi atau proyeksinya).
b) Where is it.?
Mengindentifikasi unsur peta yang deskripsinya (salah satu atau lebih
atributnya) ditentukan. Dengan pertanyaan ini pula, SIG dapat menentukan
lokasi yang memenuhi beberapa syarat atau kriteria sekaligus. Sebagai contoh
SIG dapat menentukan lokasi yang sesuai untuk pengembangan lokasi
permukiman penduduk yang memiliki beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi.
c) What has canged since.?
Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini diperlukan beberapa layers
(data spasial) yang didapat dari beberapa kali (minimal dua kali) pengamatan
atau pengukuran secara periodik (time series). Unsur-unsur di dalam setiap
layer ini kemudian dibandingkan satu sama lain dengan unsur-unsur yang
terdapat di dalam layer yang lain dengan menggunakan fungsi analisis spasial
atau atribut. Hal perbandingan ini adalah kecenderungan perubahan atau trend
spasial maupun atribut dari berbagai unsur-unsur peta.
d) What spatial patterns exist.?
Pernyataan ini lebih menekankan pada keberadaan pola-pola yang terdapat
di dalam data-data spasial (juga atribut) atau layers suatu SIG untuk
mengetahui pola-pola yang terjadi di lapangan (lokasi tertentu).
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e) What if.?
Pertanyaan ini berkenaan dengan masalah pemodelan di dalam SIG.
Secara konsepsi, pemodelan dalam SIG dapat diartikan sebagai penggunaan
fungsi dasar manipulasi (misalnya transformasi) dan analisis (misalnya
overlay) untuk menyelesaikan persoalan yang cukup kompleks.
2.3 Industri
2.3.1 Pengertian Industri
Sumaatdja memberikan Batasan industri dari sudut pandang geografi
sebagai berikut: industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan subsiste
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 komponen – komponen tenaga kerja,
kemampuan teknologi, tradisi, keadaan politik, keadaan pemerintahan,
transportasi dan komunikasi, konsumen dan pasar.
Industri juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan
pengelolaan bahan mentah barang setengah jadi menjadi barang jadi yang
memiliki nilai tambah guna mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau
assembling dan juga reparasi merupakan bagian dari industri. Hasil dari
industri ini tidak hanya berupa barang, akan tetapi juga dalam bentuk jasa.
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.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 – 330) Industri
didefinisikan sebagai perusahaan untuk membuat atau (menghasil kan).
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).
Berdasarkan jenisnya industri di bedakan menjadi 3 jenis, antara lain :
1.

Industri ekstraktif
Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil
langsung dari alam sekitar. Contoh : perkebunan, perhutanan,
perikanan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

2.

Industri nonekstaktif
Industri nonekstaktif adalah industri yang bahan bakunya didapat dari
tempat lain selain dari alam sekitar.

3.

Industri fasilitatif
Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya berbentuk
jasa yang kemudian dijual kepada para konsumennya. Contoh
industry jasa adalah Asuransi, perbankan, ekspedisi, transportasi dan
lain sebagainya. (Hadiwinata,2002).

Berdasarkan penyelenggaranya, industri dapat di kelompokan menjadi 2
yaitu :
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1.

Industri Rakyat/Industri Kecil
Memiliki ciri – ciri produksinya banyak menggunakan tenaga kerja,
menggunakan alat – alat dan Teknik sederhana, tempat produksinya
dilakukan di rumah dan upah pekerjanya murah, yang termasuk
industri kecil adalah industri batik, industri batu bata, industri genteng
dll.

2.

Industri Besar
Memiliki ciri – ciri 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 meliputi : industri kertas, industri pengolahan kayu,
industri otomotif dll (Soegiyanto,1989:30 dalam Niyanto 2004:10).

2.3.2 Penggolongan Industri
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perindustrian No. 64 Tahun 2016
Industri dikelompokan menurut jumlah pekerja dan nilai investasinya :
1.

Industri Kecil
Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19

pekerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (pasal 3).
2.

Industri Menengah
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Industri menengah mempekerjakan paling banyak 19 pekerja dan memiliki
Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
mempekerjakan paling sedikit 20 pekerja dan mimiliki Nilai Investasi paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) (Pasal 4).
3.

Industri Besar
Industri besar mempekerjakan paling sedikit 20 pekerja dan mimiliki Nilai

Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) (Pasal 5).

Secara lebih rinci klasifikasi industri kecil, menengah dan besar dapat dilihat
dalam tabel berikut:
Tabel 1. Klasifikasi Industri
Jumlah
Tenaga Kerja
< 20
20 – 99

> 100

Investasi < 1 M

Investasi 1 – 15 M

Investasi > 15 M

Industri Kecil (IK)

Industri Menengah (IM)

Industri Menengah (IM)

Industri Menengah (IM)

Industri Besar (IB)

Industri Menengah (IM)

Industri Besar (IB)

Industri Menengah
(IM)
Industri Menengah
(IM)

Sumber : Permenperin No 64, Tahun 2016
Menurut Bob Sugeng Hadiwinata industri dibedakan berdasarkan jumlah
tenaga kerja, antara lain :
1.

Industri Rumah Tangga
Industri yang jumlah karyawannya atau jumlah tenaga kerjanya berjumlah

antara 1 sampai dengan 4.
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2.

Industri Kecil
Industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 5

sampai dengan 19 orang.
3.

Industri Sedang atau Menengah
Industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 20

sampai dengan 99 orang.
4.

Industri Besar
Industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 100

orang bahkan lebih. (Hadiwinata,2002).
Berdasarkan tingkat produksinya, industri digolongkan menjadi dua yaitu
1.

Industri Berat

Meliputi industri baja, senjata, bahan kimia dasar.
2.

Industri Ringan

Meliputi tekstil, alat rumah tangga. (BPS,2002:96).
2.3.3 Karakteristik Industri
Dalam pelaksanaannya karakter industri dapat berupa kompleks industri, estet
industri, lahan peruntukan industri, kawasan berikat, permukiman industri kecil,
sentra industri kecil dan sarana industri kecil. Adapun pengertian masing – masing
bentuk lokasi industri tersebut sesuai dengan hasil rapat kerja Departemen
Perindustrian tahun 1997/1998 adalah sebagai berikut :
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1.

Kompleks Industri
Suatu lahan peruntukan yang secara khusus disediakan bagi sekumpulan

kegiatan industri yang mempunyai keterkaitan proses produksi mulai dari
industri dasar (hulu) dan hilir. Contoh peruntukan khusus misalya kompleks
industri pupuk dan kompleks kertas.
2.

Estet industri (Industrial Estate.
Suatu lahan peruntukkan yang secara khusus disediakan untuk

menampung berbagai jenis kegiatan industri hilir yang dilengkapi berbagai
fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dan
penglolahannya ditangani oleh suatu badan industri. Estet merupakan suatu
lahan khusus yang menampung industri-industri yang bersifat manufaktur yang
dikelola oleh suatu manajemen terpusat dengan luas minimal 20 Ha - 40 Ha.
3.

Lahan Peruntukkan Industri.
Lahan peruntukkan industri ini merupakan lahan industri yang

peruntukkannya telah ditetapkan dalam suatu master plan kota untuk berbagai
jenis kegiatan industri yang biasanya bersifat pertumbuhan pita dan secara fisik
dalam pertumbuhan nantinya akan menjadi kawasan industri (imim).
Pengembangan di masa mendatang memungkinkan menjadi estet industri.
4.

Kawasan Berikat (Bonded zone).
Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah Indonesia yang di

dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu
terhadap barang-barang yang dimasukkan atau dari luar daerah pabean lainnya
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tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea cukai atau atau pungutan negara
lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor atau ekspor.
5.

Permukiman Industri Kecil.
Lahan yang disediakan khusus untuk industri kecil yang didalamnya

dilengkapi dengan infrastruktur serta tempat tinggal pengusahanya.
6.

Sentra Industri Kecil.
Suatu areal atau lahan peruntukkan dimana terdapat berbagai kegiatan

usaha industri kecil sejenis yang tumbuh dan berkembang dalam suatu lokasi
tertentu.
7.

Sarana Usaha Industri Kecil
Suatu sarana usaha yang disediakan didalam estet industri yang

mempunyai kaitan dengan berbagai industri didalam estet industri tersebut.
2.3.4 Lokasi Industri
Pertimbangan utama dalam menentukan alternative lokasi industri yaitu
ditekankan pada biaya transportasi yang rendah, Pada prinsipnya beberapa
teori lokasi tersebut untuk memberikan masukan bagi penentuan lokasi
optimum, yaitu lokasi yang terbaik dan menguntukan secara ekonomi. Berikut
ini merupakan penjelasan mengenai beberapa teori lokasi.
a) Teori Lokasi Industri (Alfred Weber)
1.

Untuk menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan
risiko biaya atau ongkos yang paling minimum, dengan asumsi
sebagai berikut : Wilayah yang akan dijadikan lokasi industri
memiliki : topografi, iklim dan penduduk relative homogen.
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2.

Sumber daya atau bahan mentah yang di butuhkan cukup memadai.

3.

Upah tenaga kerja didasarkan pada ketentuan (UMR)

4.

Hanya satu jenis alat transportasi.

5.

Biaya angkut ditentukan berdasarkan beban dan jarak angkut.

6.

Terdapat persaingan antar kegiatan angkut

7.

Manusia yang ada ditempat tersebut masih berpikir rasional.

b) Teori Lokasi Industri Optimal (Lorch) :
Diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri yaitu
apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas, sehingga dapat
dihasilkan pendapatan paling besar. Untuk membangun teori ini, losch juga
berasumsi bahwa pada suatu tempat yang topografinya datar atau homogen,
jika disuplai oleh pusat (industri) volume penjualan akan membentuk kerucut.
Semakin jauh dari pusat industri semakin berkurang volume penjualan barang
karena harganya semakin tinggi, akibat dari naiknya ongkos transportasi.
Berdasarkan teori ini, setiap tahun pabrik akan mencari lokasi yang dapat
menguasai wilayah pasar seluas-luasnya. Di samping itu, teori ini tidak
menghendaki wilayah pasarannya akan terjadi tumpang tindih dengan wilayah
pemasaran milik pabrik lain yang menghasilkan barang yang sama, sebab dapat
mengurangi pendapatannya. Karena itu, pendirian pabrik – pabrik dilakukan
secara merata dan saling bersambungan sehingga berbentuk heksagonal.
c) Teori Susut dan Ongkos Transport
Teori ini didasarkan pada hubungan antara faktor susut dalam proses
pengangkutan dan ongkos transport yang harus dikeluarkan, yaitu dengan cara
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mengkaji kemungkinan penempatan industri di tempat yang paling
menguntungkan secara ekonomi. Suatu lokasi dinyatakan menguntungkan
apabila memiliki nilai susut dalam proses pengangkutan yang paling rendah
dan biaya transport yang paling murah. Teori ini berasumsi bahwa :
1.

Makin besar angka rasio susut akibat pengolahan maka makin besar
kemungkinan untuk penempatan industri di daerah sumber bahan mentah
(bahan baku), dengan catatan faktor yang lainnya sama.

2.

Makin besar perbedaan ongkos transport antara bahan mentah dan barang
jadi maka makin besar kemungkinan untuk menempatkan industri di
daerah pemasaran.

2.3.5 Pengertian Industri Konveksi
Industri konveksi dalam penelitian ini termasuk kedalam industri rumahan
(home industri).Karakteristik atau ciri-ciri industri (usaha) tersebut adalah
menggunakan

tekhnologi

tardisional,

sangat

sederhana

dan

masih

menggunakan keahlian tangan.
Untuk memperoleh bahan-bahan dasar dalam pembuatanya tidaklah sulit,
bahan-bahan tersebut dapat diperoleh di pasar-pasar dan toko kain terdekat.
Pemasaran hasil produksinya berdasar pada promosi, iklan, perantara
(distributor),dan di tawarkan ke pasar-pasar dalam dan luar kota.kegiatan
tambahan untuk pendapatan keluarga (Mubiarto dalam Sutomo, 2001: 3).

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan survei tersebut diatas, penulis dapat memberikan
kesimpulan sebagai berukut :
1.

Pemetaan persebaran lokasi industri konveksi di Kecamatan Kalinyamatan
Kabupaten Jepara dapat dilakukan dengan menggunakan program ArcGIS
Map 10.5 melalui 3 proses, yaitu input data baik data spasial maupun data
atribut, proses pengolahan dan proses output yang berupa peta dan tabel.

2.

Pemetaan industri berbasis SIG dengan menggunakan program ArcGIS Map
10.5 memiliki berbagai macam keunggulan yaitu dapat memudahkan bagi
pengguna maupun masyarakat untuk mengetahui informasi yang terkait
dengan dengan keberadaan industri Konveksi di Kecamatan Kalinyamatan.

3.

Pola persebaran Industri Konveksi di Kecamatan Kalinyamatan ini cenderung
mengelompok pada tiap kelurahan.

4.

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ini merupakan daerah penghasil
celana jeans, jaket, baju kemeja, kaos, celana panjang dan pendek, serta daster.

5.

Persebaran lokasi industri dipengaruhi oleh faktor lokasi, transportasi, dan
komunikasi.
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5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan dari hasil survei tentang Pemetaan Industri
Konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Berbasis Sistem
Informasi Geografis (SIG) adalah :
1.

Perlu adanya penyajian data dalam bentuk peta, karena peta sangat penting dan
dapat memberikan keterangan yang lebih mudah dan di pahami.

2.

Sistem pengupahan yang ada sudah cukup baik dengan penerapan UMR namun
demikian masih ada perusahaan yang belum menggunakan standart tersebut.
Perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk mempertegas hal ini.

3.

Perlu adanya Pemetaan Persebaran Industri Konveksi dan Kecamatan
Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
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