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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah banyaknya 

pengangguran yang terus meningkat. Salah satu alternatif yang mengurangi 

jumlah pengangguran yang pada tahun 2015 mencapai 7.506.700 jiwa atau 6,17% 

dari jumlah seluruh rakyat Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016) adalah dengan 

mengembangkan sektor industri. Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari 

proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah 

membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut 

meliputi dampak pembangunan industri terhadap sosial ekonomi masyarakat dan 

lingkungan industri besar. Dampak pembangunan industri terhadap aspek sosial 

ekonomi meliputi mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian menjadi 

sektor industri dan perdagangan (Setyawati, 2002 dalam Nurkolis, 2014). 

Ditiap wilayah di Kabupaten Purbalingga terdapat perindustrian baik yang 

dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta dan industri kecil 

maupun industri besar. Industri – industri tersebut mengalami perkembangan yang 

cepat (Permana, 2016). Berdasarkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009, total nilai ekspor dari 

kabupaten ini ke Amerika Serikat dalam kondisi normal Rp 3.841 miliar per 

bulan, yaitu rambut palsu, bulu mata, dan manequin sebanyak 919.404 set dan 

menyumbangkan 56,10% investasi industri se-Indonesia. Sektor industri 

Kabupaten Purbalingga menyumbangkan 10% dari keseluruhan Pendapatan 
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Domestik Regional Bruto pada tahun 2013 (BAPPEDA,2015). Staf Kementrian 

Perindustrian Republik Indonesia tertarik bekerja sama dengan pemerintah 

Kabupaten Purbalingga untuk mengembangkan industri di Kabupaten 

Purbalingga. 

Kabupaten Purbalingga memiliki potensi industri yang sangat potensial 

dengan beragam jenis produk, yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, lahan 

industri, tenaga kerja terampil, dan pemasaran. Beberapa jenis industri yang telah 

berkembang adalah industri rambut, rokok, keramik cetak, kayu olahan, glagah, 

tempurung, knalpot, tepung tapioka, bambu, dan berbagai macam makanan khas. 

Tersaji pada Tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 Jumlah industri besar di Kabupaten Purbalingga 

No Kecamatan 
Jumlah 

Industri 

1 Kemangkon 3 

2 Bukateja 1 

3 Kejobong 1 

4 Kaligondang 3 

5 Purbalingga  9 

6 Kalimanah 12 

7 Padamara 8 

8 Kutasari 2 

9 Bojongsari 2 

10 Bobotsari 1 

Jumlah 42 

          Sumber : BAPPEDA Kabupaten Purbalingga, 2015 

Hadirnya industri memberikan pengaruh positif dalam menciptakan 

keanekaragaman ekonomi dan menciptakan lapangan baru yang meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. Keanekaragaman ekonomi yang muncul, salah satunya 

adalah membuka dan penambahan fasilitas perdagangan yang baru, seperti toko 

atau kios yang menjual makanan ataupun barang yang bertujuan untuk meraup 

keuntungan dari para pekerja industri (Setiawati, 2002 dalam Nurkolis, 2014). 
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Menurut Sutomo dan  Shalihati, 2015 menyatakan bahwa fasilitas perdagangan 

yaitu berupa restoran, rumah makan, kedai, toko, warung, kios, pedagang kaki 

lima non makan, pertokoan dan pasar tradisional. 

Industri besar dengan jumlah 42 dari berbagai macam jenis industri yang 

tersebar di seluruh Kabupaten Purbalingga tentunya mempunyai pengaruh 

khususnya pada fasilitas perdagangan di kawasan industri tersebut, oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti fasilitas perdagangan pada industri besar di 

Kabupaten Purbalingga. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang, dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana 

fasilitas perdagangan pada industri besar di Kabupaten Purbalingga? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah, tujuan penelitian adalah  mengetahui fasilitas 

perdagangan pada industri besar di Kabupaten Purbalingga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah 

Memberikan informasi mengenai fasilitas perdagangan pada industri besar  di 

Kabupaten Purbalingga. 

2. Bagi masyarakat 

Sebagai sumber informasi atau pengetahuan mengenai fasilitas perdagangan 

pada industri besar di daerah peneliti. 

3. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan mengenai fasilitas perdagangan pada industri besar 

di daerah peneliti. 
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