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SARI 

 

SetyaAji, Bagus. 2011. Pemetaan Persebaran Industri Konveksi di Kecamatan 
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis. 
Program Studi Survei dan Pemetaan Wilayah D3, Jurusan Geografi,  Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2011. 
 
Kata kunci : Pemetaan, Persebaran Industri Konveksi, Sistem Informasi 
Geografis (SIG). 
 

Kecamatan Kedungwuni merupakan salah satu kecamatan yang berada di 
Kabupaten Pekalongan yang menjadi sentra Industri konveksi. Usaha industri 
konveksi itu sendiri sudah berlangsung lama. Permasalahan dalam survey ini 
adalah dimana lokasi sebaran industri konveksi di Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan. Survey ini bertujuan untuk persebaran Industri konveksi 
di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 
 Variabel dalam survey ini adalah lokasi sebaran industri, Tenaga Kerja, 
Produksi dan Pemasaran, Jumlah Produksi Industri konveksi. Jenis data survey ini 
terdiri dari data spasial dan data atribut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
metode observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Alat dalam survey ini 
adalah seperangkat komputer dengan software ArcView GIS 3.3, printer, GPS 
(Global positioning System), dan kamera digital. Pengolahan data dilakukan dengan 
software ArcView GIS 3.3, yang terdiri dari persiapan ArcView, pemasukan sumber 
data, digitasi, editing, tabel, dan layout. Analisis data dengan menggunakan deskripsi 
untuk menjelaskan tentang lokasi persebaran industri Konveksi di Kecamatan 
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

Hasil survey ini menunjukan bahwa di Kecamatan Kedungwuni memiliki 
empat belas industri konveksi, yang tersebar di tujuh Kelurahan, yaitu Kelurahan 
Pekajangan, Kelurahan Ambokembang, Kelurahan Podo, Kelurahan 
Karangdowo, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Salakbrojo, Kelurahan 
Kwayangan. Berdasarkan dari hasil survei dan proses pemetaan dapat 
disimpulkan bahwa dengan adanya peta sebaran Industri konveksi di Kecamatan 
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan kita dapat mengetahui lokasi industri 
tersebut dengan mudah. 

Saran yang dapat diberikan dari hasil survei ini adalah perlu diadakan 
Pemetaan Persebaran Industri Konsveksi di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan menggunakan Sisitem Informasi Geografis (SIG) agar dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang persebaran industri konveksi di 
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

 
 
 
 
 

 



 

ix 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN JUDUL .....................................................................................  i 
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................  ii 
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................  iii 
HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................  iv 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................  v 
KATA PENGANTAR ...................................................................................  vi 
ABSTRAK .....................................................................................................  viii 
DAFTAR ISI .................................................................................................  ix 
DAFTAR TABEL .........................................................................................  xii 
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................  xiii 
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................  xv 
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................  1 

A. Latar Belakang ...........................................................................  1 
B. Perumusan Masalah ....................................................................  2 
C. Tujuan Survey ............................................................................  2 
D. Manfaat Survey ..........................................................................  3 
E. Penegasan Istilah ........................................................................  4 
F. Sistematika Penulisan .................................................................  5 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................  6 
A. Industri .......................................................................................  6 

1. Pengertian Industri ................................................................  6 
2. Penggolongan Industri .........................................................  6 
3. Pengertian Industri Konveksi ...............................................  7 

B. Peta  ............................................................................................  7 
1. Pengertian Peta .....................................................................  7 
2. Pengertian Pemetaan................................................................  8 
3. Penggolongan Peta ................................................................  8 
4. Komponen Peta Tematik .......................................................  9 

C. SIG (Sistem Informasi Geografis)  ..............................................  13 
1. Pengertian SIG ......................................................................  13 
2. Subsistem SIG ......................................................................  13 
3. Kemampuan SIG ..................................................................  14 

BAB III. METODOLOGI SURVEI .............................................................  16 
A. Lokasi Survei..............................................................................  16 
B. Alat dan Bahan Survei ...............................................................  16 
C. Variabel Survei  ..........................................................................  17 
D. Jenis Data ...................................................................................  17 
E. Metode Pengumpulan Data .........................................................  18 
F. Metode Analisis Data .................................................................  18 
G. Kerangka Berpikir ......................................................................  19 

BAB IV. HASIL SURVEY  DAN PEMBAHASAN .....................................  20 
A. Gambaran Umum Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
 Pekalongan     .............................................................................  20 



 

x 

1. Letak Astronomis..................................................................  20 
2. Letak Administratif ...............................................................  20 

B. Keadaan Fisik Kecamatan Kedungwuni Kabupaten pekalongan .  21 
1. Suhu .......................................................................................  21 
2. Ketinggian Tanah ...................................................................  21 

C. Kondisi Sosial Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan .....    21 
1. Jumlah Penduduk ...................................................................    21 
2. Kondisi Industri Konveksi ......................................................    24 
3. Lokasi Industri Konveksi............................................................. 24 

D. Proses Pemetaan...........................................................................    24 
E. Pembahasan Pemetaan Persebaran Industri Konveksi di Kecamatan 

Kedungwuni.....................................................................................  45 
1. Industri Konveksi........................................................................ 45 
2. Persebaran Industri Konveksi...................................................... 45 
3. Tenaga Kerja................................................................................ 46 
4. Hasil Produsi................................................................................ 46 

BAB V. PENUTUP...........................................................................................    47 
A. Kesimpulan ..................................................................................    47 
B. Saran ............................................................................................    48 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................    49 
LAMPIRAN ..................................................................................................    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

xi 

DAFTAR TABEL 
 
 

Tabel 1. Kepadatan Penduduk Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan......................................................................................................    23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xii 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 1. Subsistem-subsistem SIG ...............................................................  14 
Gambar 2. Kerangka Berpikir .........................................................................  19 
Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Kedungwuni....................................  22 
Gambar 4. Memulai Arc View ........................................................................    26 
Gambar 5. Membuat View Baru......................................................................    26 
Gambar 6. Tampilan View ..............................................................................    27 
Gambar 7. Mengaktifkan Register and Transform ...........................................    27 
Gambar 8. Membuka Register and Transform .................................................    28 
Gambar 9. Membuat Titik Ikat Koordinat .......................................................    29 
Gambar 10. Menyimpan Koordinat .................................................................    30 
Gambar 11. Membuat Theme Tipe Poligon .....................................................    30 
Gambar 12. Feature Digitasi ...........................................................................  31 
Gambar 13. Membuat Image Background .......................................................  32 
Gambar 14. Memasukkan Titik GPS di ArcView ............................................  34 
Gambar 15. Tampilan view .............................................................................  34 
Gambar 16. Mengatur Sistem Proyeksi ...........................................................  35 
Gambar 17. Page setup Layout ........................................................................  36 
Gambar 18. Tampilan View di Layout ............................................................  36 
Gambar 19. Mengatur Sistem Koordinat .........................................................  37 
Gambar 20. Membuat Judul Peta.....................................................................  38 
Gambar 21. Memberi Arah Utara ....................................................................  38 
Gambar 22. Memberikan Skala Peta ...............................................................  39 
Gambar 23. Memberi Legenda Peta ................................................................  40 
Gambar 24. Memberi Inset dan Logo ..............................................................  40 
Gambar 25. Mencetak Peta .............................................................................  41 
Gambar 26. Eksport Peta. ................................................................................  41 
Gambar 27. Peta Persebaran Industri Konveksi Kecamatan Kedungwuni ........    42 
Gambar 28. Peta Jumlah Tenaga Kerja Kecamatan Kedungwuni ....................... 43 
Gambar 29. Peta Jumlah Hasil Produksi Tahun 2005 – 2010 Kecamatan 
Kedungwuni ......................................................................................................... 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xiii 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian.......................................................................... 50 
Lampiran 2. Instrumen Survey.............................................................................  51 
Lampiran 3. Koordinat Lokasi di Kecamatan Kedungwuni……………………  55 
Lampiran 4. Aktifitas tenaga kerja konveksi khairul…………………………… 55 
Lampiran 5. Hasil Produksi Konveksi milik Ibu Maryam……………………...  56 
Lampiran 6. Wawancara responden di konveksi maryam……………………… 56 
Lampiran 7. Mesin jahit dan mesin obras milik Ibu Maryam…………………..  57 
Lampiran 8. Mesin pres kancing milik ibu maryam……………………………. 57 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Peningkatan kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan baik 

untuk keperluan produksi pertanian maupun keperluan lainya memerlukan 

pemikiran yang seksama dalam mengambil keputusan pemanfaatan yang paling 

menguntungkan dari sumber daya lahan yang terbatas dan sementara itu juga 

melakukan tindakan untuk penggunaan lahan pada masa mendatang 

(Sitorus,1989 : 1).        

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari 

pembangunan masyarakat. Tujuan terpenting dari pembangunanmasyarakat 

tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja yang di 

perlukan harus mempunyai keahlian dan ketrampilan kerja guna untuk 

membuktikan ketrampilan tenaga kerja. 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 kita 

bersamauntuk mengusakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja dapat 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang di inginkannya dan setiap orang 

yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, bagi 

tenaga kerja 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 dengan 

tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat di dayagunakan 

seefektif dan semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaan pembangunan, Tenaga 

kerja mempunyai peranan bagi unsur penunjang untuk berhasilnya tenaga kerja 

yang mempunyai dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan 

produktifitas (Manulaung, 2001:7129). 
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Pembangunan industry diajukan untuk memperkuat perekonomian 

nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, sekaligus 

mendorong pembangunan berbagai sector 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, industry 

sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang meningkat (Kristanto, 2004: 158). 

Dipilihnya industri konveksi karena industri konveksi rumah tangga 

mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil pada umumnya. Untuk itu 

informasi tentang persebaran lokasi dan informasi tentang industri konveksi 

sangatlah diperlukan dengan adanya peta sebaran lokasi industri konveksi 

diharapkan pihak investor baik negeri maupun swasta dapat terbantu. Dengan 

pemetaan ini  dapat memberikan informasi tentang lokasi sebaran industri 

konveksi di Kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan. 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul ”Pemetaan Persebaran Industri Konveksi di Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang 

muncul antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pemetaan persebaran industri konveksi di Kecamatan 

Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana pemetaan  jumlah produksi konveksi tahun 2005-2010? 
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3. Bagaimanakah pemetaan jumlah tenaga kerja di masing-masing industri 

konveksi? 

 

C. Tujuan Survei dan Pemetaan 

1). Survei dan pemetaan ini  bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas 

tentang persebaran industri konveksi berdasarkan lokasi di Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

2). Untuk mengetahui jumlah produksi konveksi dalam jangka beberapa tahun 

di dalam         masing-masing industri konveksi di Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

3). Serta untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam industri 

konveksi tersebut pada masing-industri konveksi yang berada di 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

 

D. Manfaat Survei dan Pemetaan 

 Pada dasarnya manfaat yang diharapkan dari survei dan pemetaan ini  

dibedakan kedalam tiga hal yaitu : 

1. Bagi ilmu pengetahuan  

Dengan adanya survei dan pemetaan diharapkan akan dapat 

menambah ilmu pengetahuan terutama SIG baik bagi penulis maupun 

pembaca. 

2. Bagi pembangunan. 

Dari survei dan pemetaan tersebut diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang positif  bagi pembangunan daerah, karena diharapkan  

a) Dapat memberikan informasi tentang lokasi persebaran industri 

konveksi di Kecamatan Kedungwuni. 

b) Sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan dalam 

bidang industri oleh Pemerintah Daerah agar penetapan lokasi 

untuk kawasan industri secara tepat. 
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c) Sebagai masukan kepada pemerintah daerah tentang persebaran 

industri konveksi untuk peningkatan dan untuk 

mengembangkan usaha industri konveksi tersebut. 

3. Bagi pemilik industri. 

Dengan adanya suvei dan pemetaan sangat membantu buat 

pemilik industri, yaitu: 

       a)  Dapat dengan mudah mempromosikan hasil produksi 

konveksinya tentang lokasi industri konveksinya. 

b) Untuk memberikan informasi kepada Konsumen atau pembeli       

tentang letak lokasi industri konveksinya.  

 

E. Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah dalam penelitian yang berjudul “ Pemetaan Industri 

Konveksi di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 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 Setiyowati, 2001 ; 59). 

Dalam hal ini pemetaan yang di maksud adalah pemetaan industri 

konveksi di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

2. Persebaran 

Adalah suatu lokasi persebaran pada letak industri konveksi yang terdapat 

di 10 Keluran pada Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan (BPS, 2007 

:75). 

3. Industri Konveksi 

Industri konveksi adalah suatu usaha industri yang melakukan usaha 

pembuatan celana jeans, jaket jeans, baju kemeja, busana wanita, kain 

mukena bordir ( Sutomo,2001;21). 
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4. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG di definisikan sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari 

perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil 

yang didesain untuk memperoleh, menyimpan dan mengupdate 

(memperbaiki), memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua 

bentuk informasi yang bereferensi geografis (ESRI dalam Tim Pelatihan 

SIG, 2006). 

 Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dengan 

Pemetaan Industri konveksi di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografi adalah mempelajari dan 

mengkaji tentang pembuatan peta mengenai persebaran Industri konveksi 

di Kecamatan Kedungwuni yang ada di Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan maksud menjelaskan beberapa konsep 

dasar mengenai alasan, tujuan, pengertian, penggunaan, permasalahan dan 

proses pemetaan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis 

(SIG) yang menggunakan ArcView GIS. Hasil penulisan dibuat dengan 

menggunakan sistematika yang terdiri tiga bagian yaitu bagian awal tugas 

akhir, bagian isi tugas akhir dan bagian akhir tugas akhir. 

BAGIAN AWAL  

Bagian awal tugas akhir ini berisikan Halaman judul, Pernyataan, 

Motto dan Persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar gambar dan 

daftar lampiran.  

BAGIAN ISI (pokok) Tugas Akhir terdiri dari : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika tugas akhir.  
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 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dapat dijadikan dasar dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

 BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode – metode dalam pengumpulan data, 

jenis pengumpulan data, serta analisis data.  

 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.  

 BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran-saran.  

 BAGIAN AKHIR 

 Bagian ini berisikan tentang kepustakaan dan berbagai lampiran 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Kajian Industri 

1. Pengertian Industri 

Industri adalah sebagai suatu sistem, merupakan sub-sistem fisis dan sub-

sistem perkembangan manusia. Sub-sistem fisis yang mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan industri yaitu komponen-komponen lahan, bahan mentah atau 

bahan baku, sumber-sumber daya energi, iklim dengan segala proses alamiahnya. 

Sub-sistem manusia yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan 

industri meliputi komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi, 

tradisi, keadaan politik, keadaan pemerintahan, transportasi dan komunikasi, 

konsumen dan pasar. (Indriyani, 2005;8). 

2. Penggolongan Industri 

 Berdasar kegiatanya, industri digolongkan kedalam empat bagian yaitu : 

Aneka Industri, industri Logam dasar,  industri kimia, industri Kecil (Sandy, 

1985:50). 

 Berdasarkan penyelenggaraanya industri dikelompokkan kedalam dua 

bagian kelompok yaitu : 

a). Industri  Rakyat atau kecil 

Produksinya banyak menggunakan tenaga kerja, menggunakan 

alat-alat dan tekhnik sederhana, tempat produksinya dilakukan 

dirumah dan upah yang didapat juga sedikit (murah) bagi para 

pekerjanya, dalam hal ini yang termasuk industri kecil adalah 

seperti : industri batik, industri batu bata, industri genteng, dan 

lain-lain. 

          b). Industri Besar 

Industri ini mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai industri besar 

diantaranya adalah sebagai berikut : Modal yang digunakan besar, 

bisa berasal dari pemerintah, swasta nasional dengan pihak asing, 

penggunaan mesin yang modern, tenaga kerja yang sudah ahli 
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dalam bidangnya (terdidik). Yang termasuk kedalam industri 

tersebut adalah : Industri kertas, industri pengolahan kayu (kayu 

lapis), otomotif (Soegiyanto, 1989:30 dalam Niyanto, 2004:10). 

3. 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). 

 

B. Kajian Peta 

1. Pengertian Peta 

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan 

dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Melalui 

sebuah peta akan mudah dalam melakukan pengamatan terhadap permukaan bumi 

yang luas, terutama dalam hal waktu dan biaya (Juhadi dan Dewi L.S. 1999). 

Peta menggambarkan fenomena geografikal dalam ujud yang diperkecil 

dan mempunyai kegunaan yang luas apabila didesain dengan tujuan khusus. 

Kegunaan peta antara lain untuk kepentingan pelaporan (recording), peragaan 

(displaying), dan pemahaman dalam interaksi (interelation) dari obyek atau 

kenampakan secara keruangan (spatial-relationship) (Juhadi dan Dewi L.S. 1999). 

Sebagai alat bantu, peta mempunyai peranan penting bagi manusia terutama 

dalam melakukan pengamatan lapangan, laporan penelitian, atau dalam 

mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan manusia. 

 Beberapa contoh dan kegunaan atau fungsi peta antara lain sebagai alat 

yang diperlukan dalam proses perencanaan wilayah, alat yang membantu dalam 

kegiatan penelitian, alat peraga untuk proses pembelajaran di kelas, dan sebagai 
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media untuk belajar secara mandiri. Pada proses perencanaan wilayah peta sangat 

diperlukan terutama pada awal kegiatan atau tahap persiapan. Peta sangat 

diperlukan sebagai penentu langkah awal perencanaan, sebagai pedoman penentu 

lokasi dalam kegiatan survei lapangan, sebagai alat penentu desain perencanaan, 

dan sebagai alat untuk melakukan analisis secara keruangan. 

 

2.  Pengertian Pemetaan 

  Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran 

permukaan bumi. Dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga 

didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk vektor 

maupun raster (www.wikimapia.go.id). 

 

3. Penggolongan Peta 

  Peta dibuat untuk berbagai tujuan dan kepentingan, sehingga terdapat tema 

dan judul peta. Namun dari berbagai tema dan judul peta tersebut dapat 

digolongkan beberapa tema besar. Penggolongan peta sangat diperlukan untuk 

mengetahui fungsi dan kegunaan peta secara tepat dan pemilihan atau pencarian 

peta secara tepat. 

Klasifikasi peta dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu penggolongan peta 

menurut isi peta, skala peta, dan kegunaan peta. Diuraikan sebagai berikut : 

a. Penggolongan Peta Menurut Isi (content) 

a.1. Peta Umum atau Peta Rupa Bumi 

Adalah peta yang menggambarkan bentang alam secara umum di 

permukaan bumi, dengan menggunakan skala tertentu. 

a.2. Peta Tematik 

 Adalah peta yang memuat tema-tema khusus untuk kepentingan 

tertentu, yang bermanfaat dalam penelitian, ilmu pengetahuan, 

perencanaan, pariwisata dan sebagainya. 
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a.3. Peta Navigasi (Chart) 

 Adalah peta yang dibuat secara khusus atau bertujuan praktis 

untuk membantu para navigasi laut, penerbangan maupun 

perjalanan. Unsur yang di gambarkan dalam chart meliputi route 

perjalanan dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh atau sangat 

penting sebagai panduan perjalanan seperti lokasi kota-kota, 

ketinggian daerah / bukit-bukit, maupun kedalaman laut. 

b. Penggolongan Peta Berdasarkan Skala (Scale) 

b.1. Peta skala sangat besar : 1 : 10.000 

b.2. Peta skala besar  : < 1 : 100.000 – 1 : 10.000 

b.3. Peta skala sedang  : 1 : 100.000 – 1 : 1.000.000 

b.4. Peta skala kecil  : > 1 : 1.000.000 

c. Penggolongan Peta Berdasarkan Kegunaan (Purpose) 

Meliputi peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, informasi umum, 

turis, navigasi, aplikasi teknik, perencanaan. 

 

4. Komponen Peta Tematik 

Komponen peta tematik merupakan informasi tepi peta, meliputi judul 

peta, skala peta, orientasi peta, garis tepi peta, letak koordinat, sumber peta, inset 

peta dan legenda peta. 

a. Judul Peta 

  Pada peta tematik judul peta disesuaikan dengan tema peta 

yang dibuat, dan posisi judul dapat diubah-ubah sedemikian rupa 

dengan bentuk wilayah. Judul peta tematik harus memuat tiga hal 

yaitu tema peta, nama lokasi yang dipetakan dan tahun pembuatan 

peta. 

b. Skala Peta 

 Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik dipeta dengan 

jarak sebenarnya dari dua titik di peta. Jarak sebenarnya disebut 

jarak horisontal kedua titik tersebut di permukaan bumi. Skala peta 

harus dicantumkan pada peta, karena dapat digunakan untuk 
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memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di permukaan 

bumi. 

 Berdasarkan bentuknya ada dua macam skala peta, yaitu : 

1. Skala Angka (skala numeris), merupakan skala yang ditampilkan 

dalam ujud besaran angka. 

 Contoh : Skala 1 : 25.000 artinya setiap satu cm pada peta sama 

dengan 25.000 cm atau 0.25 km di lapangan. 

2. Skala Garis (skala grafis), merupakan skala yang di tampilkan 

dalam bentuk garis seperti petunjuk penggaris (sebagai satuan 

cm) dan keterangan skalanya dalam kilometer (sebagai jarak 

sebenarnya). 

 Contoh :  

c. Orientasi Peta 

 Orientasi peta adalah suatu tanda petunjuk peta, bukan arah 

mata angin. Arah yang di tampilkan pada peta hanya arah utara saja 

dengan posisi arah utara selalu mengahadap keatas, sesuai dengan 

utara grid.  

d. Garis Tepi Peta 

 Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang 

membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di 

dalam garis tepi peta atau dengan kata lain tidak tidak ada informasi 

yang berada di luar garis tepi peta. Komponen peta yang dimaksud 

berada di dalam garis tepi meliputi judul peta, skala peta, orientasi 

peta, legenda, sumber peta dan garis lintang dan bujur peta. 

e. Nama Pembuat Peta 

 Informasi yang berada di luar garis tepi peta terluar hanya 

informasi pembuat peta yang di letakkan pada bagian luar peta 

berbatasan dengan garis tepi peta terluar. Letaknya pada sisi kanan 

bagian bawah di luar garis tepi peta. 

 Pembuat peta sebaiknya menuliskan kata-kata disalin, disusun, 

digambar atau dibuat secara jujur. Membuat peta dengan cara 
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menyalin atau ngeblat informasi yang ada tanpa menambahkan atau 

memasukkan ide dari pembuat peta maka identitas yang ditulis 

adalah disalin oleh. Apabila pembuat peta menggambarkan peta 

dengan menambah informasi data lain maka dapat ditulis dengan 

digambar oleh. Kalau peta tersebut dibuat dengan ide murni dari 

pembuat peta maka dapat ditulis dengan kata dibuat oleh. 

f. Koordinat Peta 

 Besaran koordinat pada peta tematik berfungsi untuk 

mengetahui posisi sustu titik di muka bumi, atau untuk mengetahui 

letak astronomis suatu tempat di muka bumi. Suatu titik di peta 

mempunyai lokasi yang di tentukan berdasarkan pada besarnya 

lintang dan bujur. 

Besaran bujur (longitude) adalah busur yang diukur (dalam derajat) 

antara titik tersebut dengan meredian utama (meredian greenwich). 

Meredian greenwich mempunyai harga bujur 00 (nol derajat). Bujur 

dari greenwich ke arah timur disebut bujur timur (BT) dan ke arah 

barat disebut bujur barat (BB). Jadi besaran BB (00 sampai 1800) dan 

besaran BT (00 sampai 1800). 

 Besaran lintang (latitude) adalah busur yang diukur (dalam 

derajat) antara tempat tersebut dengan equator (sebagai titik nol 

derajat lintang). Pengukuran besaran lintang dari equator ke arah 

kutub utara disebut dengan lintang utara (LU), dan dari equator ke 

arah kutub selatan disebut lintang selatan (LS). Nilai besaran LU dan 

LS adalah dari 00 sampai 900.  

g. Sumber Peta 

 Sumber peta dapat terdiri dari dua macam sumber yaitu sumber 

data dan sumber peta, sumber peta berasal dari peta dasar yang 

digunakan dan sumber data berasal dari data statistik yang 

digunakan. Informasi sumber peta pada peta tematik berisi tentang 

sumber peta dan skala, sedangkan sumber data berisi tentang jenis 

data, sumber data, dan tahun data. 
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h. Legenda Peta 

 Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada 

pada peta. Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau 

singkatan yang dipergunakan pada peta. Peranan legenda peta sangat 

penting dalam pembacaan peta, maka legenda peta harus dibuat 

secara benar dan baik serta pada posisi yang serasi dan seimbang. 

i. Inset Peta 

 Inset peta ada dua macam jenis inset peta yaitu inset 

pembesaran peta dan inset lokasi wilayah. Inset pembesaran peta 

banyak dijumpai pada Atlas, kegunaannya menerangkan informasi 

penting dari suatu pulau. Kenampakan pulau tersebut pada skala 

tertentu tampak sangat kecil sehingga perlu diperbesar. Sedangkan 

pada inset lokasi wilayah banyak dijumpai pada peta-peta tematik. 

Inset lokasi ini kegunannya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah 

pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi. 

 

5. Simbol Peta 

 Simbol merupakan suatu media komunikasi grafis, atau suatu alat 

untuk mengadakan komunikasi antara pembuat peta dengan pengguna 

peta. Secara sederhana simbol dapat diartikan suatu gambar atau tanda 

yang mempunyai makna atau arti. Simbol dalam suatu peta memegang 

peranan yang sangat penting, bahkan dalam peta tematik atau peta khusus 

simbol merupakan informasi utama untuk menunjukkan tema dan 

membaca suatu peta (Juhadi dan Setyowati, 1999 ; 17). 

 Menurut artinya simbol dibedakan atas dua yaitu simbol kualitatif 

dan simbol kuantitatif. Simbol kualitatif adalah simbol yang berbentuk 

titik, garis, maupun luas melukiskan keadaan asli suatu unsur dan tidak 

mempunyai nilai atau kuantitas dari unsur yang diwakili. Simbol yang 

dipetakan hanya menampilkan identitas suatu objek saja, Sedangkan 

simbol kuantitatiif merupakan simbol baik berupa titik, garis maupun luas 
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yang selain melukiskan keadaan asli dari suatu unsur juga menunjukkan 

adanya nilai atau kuantitas dari unsur yang diwakilinya. 

 

C. Sistem Informasi Geografis 

1. Pengertian SIG 

  SIG di definisikan sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari 

perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil 

yang didesain untuk memperoleh, menyimpan dan mengupdate 

(memperbaiki), memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua 

bentuk informasi yang bereferensi geografis (ESRI dalam Tim Pelatihan 

SIG, 2006). 

 SIG atau Sistem Informasi Geografis secara sederhana dapat 

diartikan sebagai sistem manual atau digital (dengan menggunakan 

komputer sebagai alat  pengolahan dan analisis) yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan informasi 

yang mempunyai rujukan spasial atau geografis (Danoedoro : 1996; 173). 

 

2. Subsistem SIG 

 Jika definisi-definisi di atas diperhatikan maka SIG dapat diuraikan 

menjadi beberapa subsistem berikut : 

a. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan 

data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula 

yang bertanggungjawab dalam mengkorvensi atau 

mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam 

format yang dapat digunakan oleh SIG.  

b. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basis data baik dalam bentuk Softcopy maupun bentuk 

hardcopy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. 
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c. Data Management 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke 

dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, 

diupdate dan diedit. 

d. Data Manipulation and Analysis Subsistem ini menentukan 

informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, 

subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

SIG 

Data Manipulation and Analysis 

Data Managament 

Data Input Data Output 

Gambar 1. Subsistem-subsistem SIG (Prahasta, 2001 ; 59). 
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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). 

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. 
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BAB III 

METODE SURVEI DAN PEMETAAN 

 

A. Metode Survei 

1. Lokasi  

Lokasi survei dan pemetaan terletak di Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan. Secara administratif  Kecamatan Kedungwuni 

mempunyai batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan  dengan 

Kecamatan Buaran dan Kecamatan Tirto, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan  Doro, sebelah Barat berbatasan dengan  Kecamatan Wonopringgo 

dan Kecamatan Bojong, sedangkan sebelah Timur  berbatasan dengan Kecamatan 

Karangdadap. (BPS; 2009). 

Kecamatan Kedungwuni terbagi atas 19 kelurahan yaitu Kelurahan 

Rowocacing, Kelurahan Langkap, Kelurahan Pajomblangan, Kelurahan Tosaran, 

Kelurahan  Pakisputih, Keluran Kedungpatangewu, Kedungwuni barat, Kelurahan 

Podo, Kelurahan Kwayangan, Kelurahan Proto, Kelurahan Salakbrojo, Kelurahan 

Ambokembang, Kelurahan Pekajangan, Kelurahan Tangkiltengah, Kelurahan 

Tangkilkulon, Kelurahan Karangdowo, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Rengas, 

Kelurahan kedungwuni Timur. (BPS 2009). 

 

2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam survei dan pemetaan ini adalah 

sebagai berikut : 

Alat survei dan pemetaan : 

a. Seperangkat komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat 

lunak untuk pemasukan data, pengolahan data, dan pengeluaran data. 

a.1. Perangkat keras berupa komputer dengan spesifikasi prosesor 

pentium Core 2 Duo, hard disk 250 GB, RAM 2 MB, monitor, 

mouse, keyboard dan printer. 
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                  a.2. Perangkat lunak yang dipakai adalah ArcView GIS 3.3, ACDsee 

7.0,                                       Paint, Microsoft office Word 2007 

dan Microsoft office Excel 2007. 

b. Kamera digital. 

c. GPS (Global Position System). 

d.   Peta Administrasi Kecamatan Kedungwuni  skala 1 : 20.000. 

 

3. Variabel Survei 

Variabel adalah objek survei dan pemetaan atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu survei dan pemetaan(Suharsimi, 2002 ; 96). Variabel yang 

digunakan dalam survei dan pemetaan adalah Industri konveksi yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan persebaran industri konveksi ,jumlah produksi industri konveksi 

serta jumlah tenaga kerja pada masing-masing industri konveksi antara lain : 

a) Lokasi 

Lokasi survei dan pemetaan terletak di Kecamatan Kedungwuni terutama 

di Kelurahan-kelurahan yang terdapat industri konveksi. 

b) Tenaga Kerja  

Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam produksi konveksi adalah sekitar 

20 orang, kemudian ada sekitar 8-9 orang pada bagian pemasaran 

konveksi. 

c) Luas Lahan Perusahaan 

Untuk luas area industri konveksi di butuhkan luas area sekitar 20 x 30 m. 

 

4.  Jenis Data 

   Survei dan Pemetaan yang digunakan dalam survei dan pemetaan ini 

adalah jenis data spasial dan data atribut. 

1. Data Spasial 

Data spasial merupakan data yang memiliki referensi ruang kebumian 

(georeference) dimana terdapat berbagai data atribut terletak dalam 

berbagai unit spasial. Data spasial yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah : Peta Administrasi Kecamatan Kedungwuni skala 1 : 20.000 

sumber BAPPEDA. 

2. Data Atribut 

Data atribut Atribut biasa disebut juga data elemen, data field, atau 

data item yang digunakan untuk menerangkan suatu identitas. Data atribut 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

- Data Kecamatan Kedungwuni Dalam Angka (Monografi) 

Untuk mengetahui informasi umum lokasi survei dan pemetaan seperti 

letak geografis, luasan area desa, banyaknya desa, luasan tanah kering 

menurut jenisnya, banyaknya tempat tinggal dan demografi 

penduduknya. 

 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Studi dokumentasi diperoleh dari data sekunder yaitu Peta 

Administrasi Kecamatan Kedungwuni. Penelitian ini bersumber Peta 

tersebut karena tingkat kedetailan yang lebih baik dan sebagai acuan untuk 

memberikan informasi lokasi objek survei dan pemetaan. 

2. Observasi 

 Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan yaitu 

industri, menganalisis peta berdasarkan perserbaran industri.  Kegiatan ini 

bermaksud untuk melihat keadaan kenampakan lokasi industri dengan 

pemberian titik tersebut menggunakan bantuan alat Global Position 

System (GPS). 

3. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur yang 

sudah ada dalam kepustakaan yang berkaitan dengan topik Tugas Akhir 

ini. 
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6.  Metode Analisis Data 

Analisis pengolahan data merupakan salah satu langkah yang paling 

penting dalamsurvei dan pemetaan, sebab analisis yang salah dapat menimbulkan 

kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Suatu kesimpulan biasanya diambil 

dari pengolahan data yang telah dibuat sebelumnya. 

Metode pengolahan data pada penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan 

dengan perangkat lunak  ArcView GIS. Perangkat lunak ini digunakan untuk 

pengolahan data atribut dan data spasial. Software ini memiliki berbagai 

keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan pengolah data spasial. 

ArcView mempunyai kemampuan dalam pengolahan atau editing Arc, menerima 

atau konversi dari data digital lain seperti CAD, atau dihubungkan dengan data 

image seperti format JPEG, TIFF, atau image gerak. Dengan berbagai kelebihan 

tersebut, maka dapat mengetahui persebaran dan pola permukiman dengan mudah. 
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B. Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berpikir 

Tahap Pra Survei 
 Penyusunan Proposal  
 Penyiapan Data Spasial  

Tahap Survei 
 Penentuan titik koordinat pada masing-

masing lokasi 

Tahap Pasca Survei 
 Tabulasi data 
 Analisis data 

Tahap Pemetaan 
 Digitasi 
 Simbolisasi Peta 
 Plotting data (memasukkan koordinat 

lokasi industri 

PETA TEMATIK INDUSTRI  
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BAB IV 

HASIL SURVEY DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

1. Letak Astronomis 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan secara astronomis 

terletak 109’ – 110’ BT dan 6’ – 7’ LS. 

2. Letak Administratif 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan luas 2.293 

Ha (BPS,2009). Kecamatan ini mempunyai batas-batas wilayah. 

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kedungwuni sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Kecamatan Buaran da Tirto 

 Sebelah Timur : Kecamatan Karangdadap 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Doro 

 Sebelah Barat  : Kecamatan Wonopringgo dan Bojong 

3. Letak Geografi 

Jarak dari Kecamatan Kedungwuni ke beberapa kota antara lain ke 

Kota Propinsi Jawa Tengah berjarak 100 Km, Jarak ke kabupaten 

Pekalongan 8 km. Untuk mengetahui letak Kecamatan Kedungwuni 

dapat dilihat pada peta administrasi peta Kecamatan Kedungwuni yang 

terbagi atas 19 Kelurahan.(BPS, 2009 : 1). 

 

B. Keadaan Fisik Kecamatan Kedungwuni 

1. Suhu 

Suhu udara di Kecamatan Kedungwuni menurut BPS tahun 2009 

bahwa rata-rata suhu udara pada pagi atau siang hari adalah 31 0C dan 

pada sore atau malam hari rata-rata suhu udaranya 26 0C. 

2. Ketinggian Tanah 

Wilayah Kedungwuni bagian utara merupakan daerah dataran 

rendah dengan ketinggian antara 5 meter, sedangkan wilayah 

Kecamatan Kedungwuni bagian selatan ± 10 meter. (BPS; 2009). 
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C. Keadaan Sosial Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

1. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 

menurut data dari BPS tahun 2009 adalah 93.829 orang. Jumlah 

penduduk yang paling tinggi terdapat di Kelurahan Kedungwuni Barat 

dengan jumlah penduduk 13.514 orang dengan luas wilayah 2,47 Ha 

dan jumlah penduduk paling rendah dengan jumlah penduduk 

sebanyak 2.130 orang ada di Kelurahan Tosaran, dengan luas wilayah 

0,84 Ha. (BPS; 2009). 
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Tabel 2. Kepadatan Penduduk Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan 

Desa Penduduk Luas (Km2) Kepadatan 
Rowocacing 2.063  0.69  2.990 
Langkap 2.791  1.35  2.067 
Pajomblangan 2.779  0.99  2.807 
Tosaran 2.130  0.84  2.536 
Pakisputih 3.176  1.00  3.176 
Kedungpatangewu 2.755  1.10  2.505 
Kedungwuni Barat 13.514  2.47  5.471 
Podo 3.457  0.70  4.939 
Kwayangan 2.977  1.56  1.908 
Proto 2.711  0.80  3.389 
Salakbrojo 3.623  1.36  2.664 
Ambokembang 7.801  1.06  7.359 
Pekajangan 10.175  1.80  5.653 
Tangkiltengah 40330  0.89  4.865 
Tangkilkulon 3.738  1.11  3.368 
Karangdowo 3.598  1.08  3.331 
Bugangan 2.720  0.65  4.185 
Rengas 3.506  0.99  3.541 
Kedungwuni Timur 15.985  2.50  6.394 
       
Jumlah  93.829 22.94 4.090 

Sumber : BPS Kabupaten. Pekalongan Tahun 2009. 

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa kepadatan penduduk 

Kecamatan Kedungwuni adalah 4.090 Orang/Km2 dari jumlah penduduk 

93.829 orang dan luas wilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan 22,94 Km2. Kelurahan Kedungwuni Barat merupakan 

kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah 4.090 Orang/Km2. 

sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kelurahan Ngasinan 

adalah 459 Orang/Km2. 

2. Kondisi Industri Konveksi 

Menurut hasil dari  survey yang telah dilakukan sebagian besar dari 

industri - industri konveksi di kedungwuni telah menggunakan alat-alat 

yang dikatakan sudah lebih modern dibanding alat-alat sebelumnya. 
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Karena agar lebih efektif dan lebih efisien dalam pengerjaanya. Mesin 

yang di gunakan yaitu mesin jahit, mesin obras, alat potong atau 

gunting, serta benang dan jarum untuk memasang jarum. 

3. Lokasi Industri Konveksi 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 

Kelurahan, tidak semuanya terdapat industri Konveksi hanya di 

kelurahan tertentu diantaranya Kelurahan Pekajangan, Kelurahan 

Ambokembang, Kelurahan Podo, Kelurahan Karangdowo, Kelurahan  

Bugangan, Kelurahan Salakbrojo, Kelurahan Kwayangan. 

 

D. Proses Pemetaan 

Proses pemetaan merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam 

pembuatan peta. Langkah awal pemetaan yang dilakukan yaitu 

pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data, dan penyajian data 

dalam bentuk peta (Juhadi dan Setiyowati, 2006 ; 58). 

Pembuatan suatu peta dengan tema tertentu dapat menggunakan 

bantuan teknologi komputer yaitu perangkat keras yang mendukung dalam 

hal pemetaan seperti R2V, autocad Map, arcInfo, arcView, MapInfo, dan 

lain-lain. Pembuatan Tugas Akhir ini menggunakan bantuan software 

arcView karena yang dirasakan cukup mudah serta arcView dapat 

memberikan kecepatan, ketepatan dan penyajian data yang lebih baik dan 

dalam bentuk digital. 

Pembuatan Tugas Akhir ini menghasilkan beberapa sebuah peta 

diantaranya yaitu : 

1. Peta Administrasi Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

2. Peta Persebaran Industri Konveksi Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. 

3. Peta Jumlah Tenaga Kerja Industri Konveksi Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan. 

4. Peta Hasil Produksi Konveksi Tahun 2005 – 2010 Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 
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Proses pemetaan yang dilakukan untuk survei ini mengolah data 

dengan program software arcView GIS 3.3. Adapun langkah-langkah 

proses pemetaannya sebagai berikut : 

1. Memulai arcView 

a. Untuk memulai penggunaan software arcView dalam proses 

pembuatan pemetaan persebaran industri Konveksi di Kecamatan 

Kedungwuni, panggil program ini dari start menu dengan klik 

start, pilih program, pilih ESRI kemudian pilih program ArcView 

GIS 3.3. 

 
         Gambar 4. Memulai ArcV 

b. Atau cara lain adalah dengan klik dua kali pada shortcut arcView 

di dekstop. 

 

2. Membuat Project Baru 

a. Selanjutnya arcView akan menanyakan membuat projek baru atau 

memanggil projek yang sudah ada. Jika belum mempunya projek 

atau ingin membuat view baru maka tanda diklik pada lingkaran  

b. with a new view kemudian klik OK, sehingga akan muncul kotak 

dialog add data kemudian klik Yes maka selanjutnya akan muncul 

kotak dialog Add Theme. 
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  Gambar 5. Membuat View Baru. 

c. Selanjutnya ubahlah direktori yang berisikan data yang akan 

digunakan untuk pengolahan yaitu D:/Ta Bagus, dengan cara klik 

2X maka akan terlihat data yang akan digunakan Kemudian 

mencari sumber data yang akan dimasukkan sebagai theme baru. 

d. Pilih image data source pada menu data source. 

e. Setelah itu image yang merupakan peta dasar diklik dua kali atau 

dengan mengklik saja kemudian klik OK. Peta dasar akan tampil 

di view. 

 
           Gambar 6. Tampilan View. 

3. Membuat Titik Ikat Koordinat 

a. Sebelum membuat titik ikat di arcview maka harus mengaktifkan 

register and transform dengan cara mengklik pada cek box 

register and transform. Langkahnya yaitu klik file pilih extensions  
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Gambar 7. Mengaktifkan Register end transform . 

b. kemudian pilih register and transform dengan diklik selanjutnya 

klik OK. 

c. Setelah extensions register and transform diaktifkan, maka 

langkah selanjutnya adalah memanggil peta yang disiapkan untuk 

didigitasi. Untuk memasukkan titik ikat atau koordinat yang 

letaknya sudah ditentukan dengan klik view di menu utama 

arcview, pilih register and transform akan muncul jendela register 

and transform (test version). 

 
  Gambar 8. Membuka Register and Transform. 

d. Cari Source point, kemudian klik atau klik pada icon . Setelah 

itu carilah titik koordinat pertama yang sudah ditentukan kemudian 

klik pada bagian tengah koordinat pertama. Untuk lebih mudah 

peta yang akan didigitasi dapat diperbesar dengan mengklik icon 

 kemudian diklikkan pada tengah peta. Untuk memperkecil 

kembali dapat mempergunakan icon  pada bagian tengah peta. 

Masukkan titik koordinat X dengan cara mengetik angka 

koordinatnya pada kolom destination X kemudian pointer 

diklikkan pada bagian yang diblok (hitam) di bawahnya. 

Kemudian masukkan koordinat Y dengan mengetikkan angka 
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koordinatnya pada kolom destination Y kemudian diklik pada 

bagian yang diblok (hitam) di bawahnya. Setelah sebuah koordinat 

selesai pindahkan koordinat yang kedua dengan menggunakan 

icon  kemudian aktifkan pointer dan masukkan koordinatnya 

sama seperti memasukkan koordinat yang pertama. Lakukan 

seterusnya sampai koordinat yang ditentukan terisi semua. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Sesudah koordinat terisi semua, langkah berikutnya adalah 

menyimpan koordinat tersebut dengan cara klik Write World File 

yang berarti menyimpan dengan nama yang sama dengan peta 

dasarnya. Setelah itu klik OK, tampilan akan menghilang dan  

 

 

f. panggil kembali dengan klik icon Add Theme. Klik peta dasar tadi 

yang sudah berkoordinat dan peta tersebut tampil di view dan siap 

untuk melakukan digitasi. 

 

Destination X dan Y 

Sourch point 

Gambar 9. Membuat Titik Ikat Koordinat. 

Gambar 10. Menyimpan Koordinat. 
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4. Digitasi 

a. Untuk memulai digitasi harus membuat theme baru, disamping 

theme yang sudah ada yang berisi peta dasar. Theme baru ini diisi 

dengan data digitasi yang didasarkan pada peta dasar pada theme 

yang lain. Untuk membuat area permukiman maka pilih tipe 

poligon dengan cara klik view dari menu utama kemudian pilih 

New Theme akan muncul kotak dialog New Theme. Selanjutnya 

pilih feature type polygon, kemudian klik OK akan muncul jendela 

New Theme. Beri nama baru file pada direktori kemudian klik OK. 

Maka theme baru yang bertipe poligon akan muncul di view dalam 

kondisi aktif dan siap melakukan digitasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Membuat Theme Tipe Poligon. 

b. Untuk memulai digitasi maka harus memilih icon pada sub menu 

yang tepat sesuai dengan feature yang didigitasi. Dalam memulai 

didigitasi harus mengaktifkan icon pada sub menu utama caranya 

dengan mengaktifkan pointer , kemudian arahkan pointer 

tersebut pada icon tersebut untuk digitasi dan klik pada icon 

tersebut kemudian ditahan maka akan muncul icon tersebut 

berderet ke bawah. 

 

 

 

Polygon Beri nama baru 
Direktori 
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Gambar 12. Feature Digitasi. 

c. Agar lebih mudah melakukan digitasi besarkan image dengan 

mengklik  pada tengah image yang akan didigitasi. Selanjutnya 

icon Draw Polygon   klik satu kali pada ujung garis yang akan 

dibuat area, kemudian ikuti garis yang didigitasi pada image 

sehingga membentuk area atau poligon. Klik dua kali untuk 

mengakhirinya. Pada saat pertama kali membuat poligon besar 

merupakan atau menunjukkan garis batas suatu wilayah maka 

setelah diakhiri terjadi poligon yang terblok satu warna, sehungga 

image background tidak kelihatan. Supaya image background 

dapat kelihatan maka harus diklik dua kali pada cek box poligon 

yang berwarna pada theme tersebut, sehingga muncul dialog box 

legend editor. Klik dua kali cek box symbol sehingga akan muncul 

Fiil Palette kemudian klik  selanjutnya pilih yang arsiran 

(yang tembus)  dengan cara mengklik. Selanjutnya klik sub 

icon color atau  sehingga muncul banyak pilihan warna. Pada 

kolom color pilih background kemudian pilih yang tidak terisi . 

Kemudian klik apply maka warna poligon menjadi transparan dan 

image yang menjadi background digitasi akan terlihat kembali. 

 

 

 

Draw Rectanguler 

Draw Circle 

Draw Polygon 

Draw Line to Split Polygon 

Draw Line to Append Polygon 

Draw Line to Split Feature 

Draw Line 

Draw Point 
Draw Staight Line 



33 

 

 
d.  Untuk mendigit poligon baru yang memotong poligon yang sudah 

didigit maka dapat menggunakan draw line to split polygon atau 

pada icon  dan untuk mendigit poligon kecil yang berada di 

dalam poligon yang besar maka setelah didigit diedit dengan : 

a. substract polygon supaya poligonnya tidak double dengan 

langkah klik menu edit pilih substract. Setelah selesai 

disimpan. 

b. Membuat jalan atau sungai harus membuat theme baru yang 

langkahnya sama seperti membuat theme feature tipe polygon 

tetapi ini menggunakan feature type line. Langkahnya sama 

seperti diatas kemudian beri nama baru klik OK, selanjutnya 

klik icon draw line . Klik satu kali pada ujung garis yang 

akan dibuat kemudian ikuti yang didigitasi. Klik dua kali untuk 

mengakhirinya. 

c. Untuk mendigit feature garis yang berpotongan maka dapat 

menggunakan sub icon  atau draw line to split feature. 

Setelah selesai semua garis yang didigitasi kemudian disimpan. 

 

5. Memasukkan Titik GPS di ArcView 

a. Sebelum titik koordinat GPS (Global Position System) terlebih 

dahulu dibuat di microsoft office excel kemudian disimpan dalam 
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directori penyimpanan file D:\tA Bagus\tA Bagus\Peta dalam 

bentuk format dBASE (DBF) beri nama file. 

b. Dari window arcView klik icon tables  kemudian klik add 

akan muncul kotak dialog add table, buka file tersebut kemudian 

dari menu utama klik view pilih Add Event Theme akan muncul 

kotak dialog Add Event Theme. Buka file tadi kemudian X dan Y 

nya cari keterangan yang bersangkutan. Setelah itu titik GPS akan 

masuk di view. 

 
Gambar 14. Memasukkan Titik GPS di ArcView. 

6. Layout 

a. Tampilkan view dan aktifkan themes yang terdapat di dalamnya 

yang akan dibuat layoutnya. 

 

Gambar 15. Tampilan View 
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b. Dari manubar pilih view kemudian pilih properties kemudian 

isikan dari list Map Units pilih meter dan dari list Distance Units 

pilih meter juga. Kemudian klik projection pada kotak dialog 

projection properties  klik standart kemudian pada baris category 

cari UTM 1983 dan pada baris type cari Zone 49. pindahkan 

pointer ke arah custom dengan di klik pada baris projection pilih 

transverse Mercator dan pada baris Spherold cari WGS 84. isikan 

angka 10000000 (sepuluh juta) pada baris false northing kemudian 

klik OK. 

 
Gambar 16. Mengatur Sistem Proyeksi 

c. Aktifkan window project kemudian klik icon layout  pilih 

button new atau langsung klik dua kali pada icon layout sehingga 

muncul layout kosong. Untuk menentukan halaman layout pilih 

layout kemudian pilh page setup akan muncul kotak dialog page 

setup. Dari list page size pilih ukuran kertas A4, dari list 

orientation pilih potrait kemudian klik OK, akan muncul lembaran 

layout peta yang diinginkan. 
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Gambar 17. Page setup Layout. 

d. Untuk menentukan tampilan view didalam layout terlebih dahulu 

aktifkan tool pointer kemudian klik view frame atau icon  akan 

muncul kotak dialog view farame properties kemudian dari list 

view cari peta yang akan dilayout, dari list scale pilih User 

Specified Scale isikan skala peta yang diinginkan kemudian klik 

OK. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 18. Tampilan View di Layout 

e. Pada umumnya peta memiliki informasi letak koordinat (graticules 

and grid), untuk menambahkan pada layout dapat mengklik icon 

 akan muncul kotak dialog Graticules and Grid Wizard. Pada 

view frame yang akan diberi grid atau graticule kemudian klik next 

akan muncul kotak dialog yang meminta untuk memilih option 

untuk gridnya. Isikan interval grid kemudian tampilkan grid 

berupa titik dan garis, dan untuk melihat grid klik privew jika 

Pilih Potrait 

Pilih A4 

User Specified Scale 
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belum sesuai dengan keinginan klik remove kemudian back 

kembali ke menu yang akan diganti, jika sudah selesai klik finish. 

 

Gambar 19. Mengatur Sistem Koordinat. 

f. Untuk membuat judul dapat ditambahkan ke dalam layout dengan 

mengklik  muncul kotak dialog Text Properties kemudian judul 

di ketik di dalam text box yang sudah disediakan. 

 

Gambar 20. Membuat Judul Peta 
g. Untuk memberikan arah utara ke dalam sebuah layout dari toolbar  

frame klik icon  (north arrow frame) drag ditempat akan 

diletakkan arah utaranya. Akan muncul kotak dialog North Arrow 
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Manager kemudian klik dua kali bentuk arah utaranya yang akan 

digunakan. 

 

 Gambar 21. Memberi Arah Utara. 

h. Skala batang yang biasanya terdapat di dalam layout 

memperlihatkan skala komponen view frame. Untuk 

menambahkan skala batang klik icon  akan muncul kotak 

dialog Scale Bar Properties. Dari list view klik file bersangkutan, 

dari list units pilih kilometers. Jika skala kurang panjang maka 

menggunakan dengan pointer skala bar ditarik ke kiri. Untuk 

menyingkat kata kilometers menjadi Km maka skala bar dengan 

menggunakan pointer  kemudian klik kanan tetap pada skala bar 

pilih Simplify, klik  kemudian klik pada kilometer ubah menjadi 

Km, klik OK. 

 

Gambar 22. Memberikan Skala Peta. 

i. Untuk menambahkan legenda peta dapat mengklik icon  

(legend frame) akan muncul kotak dialog Legend Frame 

Properties, pilih view frame data tadi kemudian klik OK. Untuk 
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mengedit legenda peta klik pada legenda dengan menggunakan 

pointer  kemudian diperbesar dengan menggunakan , klik 

kanan tetap pada legenda pilih Simplify. Hapus yang tidak 

diperlukan, setelah selesai di group dengan icon . 

 

Gambar 23. Memberi Legenda Peta. 

j. Untuk menambahkan logo dan inset menggunakan icon  akan 

muncul kotak dialog Picture Frame Properties kemudian dari list 

browse cari file logo dan insetnya kemudian klik OK. 

 

Gambar 24. Memberi Inset dan Logo. 

7. Menyimpan dan Mencetak Layout 

a. Agar peta dapat dipergunakan lain waktu maka perlu dilakukan 

penyimpanan. Penyimpanan layout peta sama dengan 

penyimpanan project dengan extensi .apr. untuk menyimpannya 

dari manubar pilih file kemudian save as kemudian beri nama baru 

file. 

b. Peta akhir dapat dicetak melalui perangkat setak seperti printer. 

Layout harus berada pada posisi yang sesuai dengan ukuran kertas 

cetaknya. Adapun langkahnya yaitu aktifkan layout yang akan 
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dicetak kemudian pilih file kemudian pilih print kemudian akan 

muncul kotak dialog Print Setup selanjutnya klik OK. 

 

Gambar 25. Mencetak Peta 
 

8. Mengeksport Layout 

a. Selain dicetak sebuah layout juga dapat dikonversikan atau 

dieksport ke dalam format grafik untuk kebutuhan integrasi 

dengan laporan atau presentase yang telah dibuat dengan 

menggunakan program aplikasi yang berbeda. 

b. Aktifkan layout yang akan di eksport, dari manubar pilih file 

kemudian pilih exsport akan muncul kotak dialog Export, dari list 

file name isikan nama file baru layout hasil export, dari list Files 

of Types pilih format grafik, kemudian dari list options untuk 

memilih Resolution (DPI) dan Quality dari grafik yang dipilih. 

 

Gambar 26. Ekspor Peta. 
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E. Pembahasan  

1. Industri Konveksi Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. 

Peranan lokasi industri penting untuk menentukan kelangsungan 

suatu industri, karena pada dasarnya penentuan lokasi industri 

bertujuan untuk mencari keuntungan yang maksimum dari suatu proses 

produksi dalam suatu industri, penempatan lokasi industri tidak bisa 

dilakukan secara serampangan tetapi harus dengan berbagai 

pertimbangan, hal ini untuk menghindari efek negatif dari 

pembangunan industri yang dilakukan. 

2. Persebaran Industri Konveksi 

Persebaran Industri Konveksi di Kecamatan Kedungwuni dapat 

diketauhi dengan cara melihat peta persebaran industri konveksi. 

Berdasarkan peta persebaran industri konveksi di Kecamatan 

Kedungwuni tidak terpusat pada Desa (Kelurahan) yang ada pada 

Kecamatan Kedungwuni. Persebaranya tidak teratur. Tersebar hampir 

di sebagian Kecamatan Kedungwuni. 

Industri Konveksi paling banyak terdapat pada Kelurahan 

Pekajangan dan Ambokembang. Masing-masing Kelurahan tersebut 

terdapat 3 lokasi industri konveksi yang berdekatan. Hanya berjarak 

beberapa meter dari 1 industri ke industri yang lain. 

Pada umunya letak industri konveksi di Kelurahan Pekajangan dan 

Ambokembang terletak di sebelah jalan raya atau dipinggir jalan raya. 

Sehingga memudahkan industri konveksi tersebut untuk melakukan 

pemasaran. Sebagai contoh industri konveksi milik ”Pak Khairul” 

yang setiap harinya konveksi tersebut mampu menghasilkan celana 

jeans minimal 20 kodi atau 500 potong  setiap harinya. Karena 

letaknya berdekatan dengan jalan raya. 

Adanya industri konveksi tersebut secara tidak langsung dapat 

memberikan keuntungan bagi warga di sekitar industri, yaitu dapat 
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menjadi lapangan pekerjaan bagi pemuda atau warga di sekitar pabrik 

yang belum mempunyai pekerjaan. 

3). Tenaga Kerja 

 Tenaga Kerja yang ada di Kecamatan Kedungwuni Sebagian 

Besar adalah penduduk asli Kecamatan Kedungwuni dan sisanya adalah 

penduduk  sekitar Kecamatan Kedungwuni yang menetap atau 

menglaju. Jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah jumlah tenaga 

kerja industri khususnya dan tenaga kerja secara keseluruhan atau di 

perinci tiap bidangnya sehingga dapat dijadikan sebagi pembanding. 

Sebagian besar tenaga kerja menyatakan bahwa mereka bekerja selama 

6 hari dalam satu minggu namun demikian beberapa menyatakan 

bekerja selama 5 hari dalam satu minggu, dan sisanya mengaku bekerja 

setiap hari dalam satu minggu. 

4). Hasil Produksi 

Produsi yang di hasilkan dalam Industri Konveksi di Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu celana jeans, jaket jeans, 

baju kemeja, kaos, mukena, serta daster. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kegiatan survei tersebut diatas, penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berukut : 

1. Pemetaan persebaran lokasi industri konveksi di Kecamatan 

Kedungwuni Kanupaten Pekalongan dapat dilakukan dengan 

menggunakan program Arc View 3.3 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 Arc 

View 3.3 memiliki berbagai macam keunggulan yaitu dapat 

memudahkan bagi pengguna maupun masyarakat untuk mengetahui 

informasi yang terkait dengan dengan keberadaan industri Konveksi di 

Kecamatan Kedungwuni. 

3. Persebaran Industri Konveksi di Kecamatan Kedungwuni ini tersebar 

tidak merata persebarannya.  

4. Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ini merupakan daerah 

penghasil Celana Jeans, Kemeja, Mukena di Kabupaten Pekalongan. 

5. Persebaran lokasi industri dipengaruhi oleh faktor lokasi, transportasi, 

dan komunikasi. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil survey tentang Pemetaan Industri 

Konveksi di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 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 dean 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 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TENAGA KERJA 
INSTRUMEN SURVEY 

 
“PEMETAAN INDUSTRI KONVEKSI  INDUSTRI DI KECAMATAN 
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN BERBASIS SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS” 
 
Petunjuk pengisian 

1. Sebelum Mengisi angket ini bacalah dengan cermat. 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan member tanda silang 

(x) pada huruf a,b,c,d sesuai dengan pilihan saudara 
3. Isi jawaban pada bagian yang telah disediakan (……………..) 
4. Coret yang tidak perlu 

 
A. Identitas Responden 

Nama   :…………………………………………… 
Umur   :…………………………………………… 
Jenis Kelamin  : ( Laki-laki / Perempuan ) 
Asal Daerah  :…………………………………………… 
Bagaimanakah status Tinggal Bapak/Ibu? 
Jawab : 
a. Tinggal di rumah sendiri 
b. Kontrak 
c. Kos 
d. Lain-lain (…………………) 

 
B. Pekerjaan 

1. Apa pekerjaan pokok Bapak/Ibu? 
a. Tenaga Kerja Industri  
b. PNS 
c. Pedagang 
d. Lainnya……………………….. 

2. Selain Bapak/Ibu adakah anggota keluarga lain yang bekerja? 
Jawab : Ada/Tidak 
 

3. Bila ada siapa 
a. Suami/Istri 
b. Anak (jumlahnya : ……………….) 
c. Lain-lain (…………………………) 

4. Apa pekerjaan sambilan Bapak/Ibu? 
Jawab : 
a. ……………………… 
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b. ……………………… 
c. ……………………… 

 
C. Tingkat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal yang dimiliki Bapak/Ibu? 
a. Tamat PT   c.  Tamat SLTP 
b. Tamat SLTA   d.  Lainnya(……………) 

2. Pendidikan Non Formal yang dimiliki Bapak/Ibu? 
a. Kursus    c.  Seminar 
b.  Pelatihan   d.  Tidak punya 

3. Apakah ada ijasah dari pendidikan non formal yang dijalani? 
Jawab : Ya / Tidak 

4. Bila Ya dari mana Bapak/Ibu mendapatkannya 
Jawab : …………………………………… 
 

D. Sistem Pengupahan 
1. Bagaimanakah sistem pengupahan tenaga kerja yang digunakan dalam 

industri  di Kabupaten Semarang? 
Jawab : 

a. Borongan b. Harian 
c. Mingguan d. Bulanan 

 
2. Berapa Upah yang diterima Bapak/Ibu dalam satu kali pengupahan? 

Jawab :  Rp………………………./…………….. 
 

E. Sistem Perekrutan 
1. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendapatkan Pekerjaan di Bidang Industri?  

a. Mencari dan melamar sendiri 
b. Disalurkan penyedia layanan tenaga kerja 
c. Lain-lain (…………………………..) 

2. Dari mana informasi tentang lowongan pekerjaan itu didapat? 
a. Lembaga Penyalur 
b. Dinas terkait 
c. Selebaran 
d. Dari mulut ke mulut 
e. Lain-lain (…………………………………) 

3. Persyaratan apa yang  Bapak/Ibu gunakan sehingga bisa diterima 
sebagai tenaga kerja industri Besar di Kabupaten Ungaran? 
a. Memiliki kemampuan untuk bekerja 
b. Memiliki keterampilan dan pengalaman kerja 
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c. Memiliki ijasah dan keterampilan tertentu 
d. Tidak ada ketentuan Khusus 
e. Alasan lainnya 

…………………………………………………………… 
 

F. Waktu Kerja 
1. Berapa jumlah waktu kerja dalam satu minggu, sebutukan 

Jawab :……………hari 
2. Berapa hari libur yang diperoleh Bapak/Ibu dalam satu bulan/tahun? 

Jawab :……………hari 
3. Apakah dalam satu hari kerja, bapak/Ibu diberi jam istirahat? 

a. Ya, selama…………jam 
b. Tidak 

 
G. Aksebilitas 

1. Berapa jarak tempat tinggal Bapak/Ibu dengan lokasi kerja? 
Jawab :…………..km 

2. Alat transportasi apa yang digunakan Bapak/Ibu untuk menjangkau 
lokasi kerja? 

a. Sepeda b. Sepeda motor 
c. Angkutan umum d. Mobil Pribadi 
e. Angkutan pabrik f. Lainnya........................................... 

 
3. Berapa jam waktu yang ditempuh bapak/ibu untuk sampai ketempat 

kerja? 
Jawab :…………….jam 

4. Berapa biaya yang diperlukan Bapak/Ibu untuk sampai ketempat kerja 
dalam satu perjalanan? 
Jawab :Rp……………. 
 

H.  Pendapatan Keluarga 
1. Berapa pendapatan bapak/ibu setiap bulannya? 

a. Pendapatan suami dari pekerjaan pokok : Rp………………… 
b. Pendapatan suami dari pekerjaan Sampingan : Rp………………… 
c. Pendapatan Istri dari pekerjaan pokok : Rp………………… 
d. Pendapatan Istri dari pekerjaan sampingan : Rp………………… 
e. Pendapatan anggota keluarga lain dari  

Pekerjaan pokok    
:Rp…………………  

f. Pendapatan anggota keluarga yang lain 
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Dari pekerjaan sampingan   
:Rp………………... + 
Jumlah pendapatan Keluarga   : Rp………………… 

2. Apakah Bapak/Ibu memiliki investasi lain? 
Jawab : Ya/Tidak 

3. Bila Ya dalam bidang apa dan berapa nilainya 
a. Tanah  

(nilainya : …………………………………………...) 
b. Bangunan 

 (nilainya :……………………………………………) 
c. Ternak  

(nilainya :……………………………………………..) 
d. Lain-lain (…………………………………………….) 

(nilainya………………………………………………) 
4. Pengeluaran setiap Bulannya? 

a. Biaya untuk makan dan minum  : Rp………………… 
b. Biaya untuk pendidikan   : Rp………………… 
c. Biaya untuk Kesehatan   : Rp………………… 
d. Biaya untuk pakaian    : Rp………………… 
e. Biaya untuk Tempat tinggal   : Rp………………… 
f. Lainnya     : Rp………………… 

Jumlah pengeluaran    : Rp………………… 
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Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Untuk Tenaga Kerja 
 
 
 

Data Base Lokasi Industri Konveksi di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan 

No Nama Konveksi Jumlah 
Produksi 

Tahun 2005-
2010 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

X Y 

1 Konveksi 
Ahmad 

39768/kodi 20 Orang 35216328 23035514 

2 Konveksi 
Aminudin 

19365/kodi 7   Orang 35091493 23140385 

3 Konveksi H. 
Najib 

23275/kodi 15 Orang 34916328 23057532 

4 Konveksi 
Herlina 

15825/kodi 23 Orang 34994799 23226263 

5 Konveksi 
Hikmah 

17611/kodi 12 Orang 35069455 23169642 

6 Konveksi 
Khairul 

56512/kodi 27 Orang 25086081 23203780 

7 Konveksi 
Kuzman 

31241/kodi 17 Orang 34846694 23075944 

8 Konveksi 
Lukman 

15770/kodi 12 Orang 35047037 23080730 

9 Konveksi 
Maryam 

48440/kodi 23 Orang 35054331 23220978 

10 Konveksi 
Mazayah 

34714/kodi 15 Orang 34875441 23105192 

11 Konveksi Mirza 57530/kodi 35 Orang 35054256 23131266 
12 Konveksi 

Mumtaz 
15265/kodi 5   Orang 35094553 23184081 

13 Konveksi 
Rohmat 

31421/kodi 23 Orang 35196364 22922564 

14 Konveksi 
Toyanto 

19262/kodi 36 Orang 35069075 23060571 
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DOKUMENTASI SURVEY 
 

 
 

Aktivitas Tenaga Kerja Konveksi Khairul 
 
 

 
Lampiran 4. Hasil Produksi Konveksi Milik Ibu Maryam 
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Mesin Pres Kancing Milik Ibu Maryam 
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