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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Industri 

1. Pengertian 

Pengertian industri menurut Kartasaputra, 1987 dalam Nurkolis, 2014 

industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan – bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang jadi menjadi barang 

yang bernilai tinggi. Istilah industri memiliki dua arti, pertama, industri dapat 

berupa himpunan perusahaan – perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan 

misalnya industri kosmetika berarti himpunan dari berbagai macam industri 

kosmetik. Kedua, industri dapat pula menunjuk kesuatu sektor ekonomi yang di 

dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi 

barang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan itu sendiri dapat 

bersifat mesin elektronikal atau bahkan manual (Dumairy, 2000 dalam BAPPEDA 

Kabupaten Purbalingga, 2015). 

Menurut Badan Pusat Statistik, 2004 pengertian industri adalah perusahaan 

atau usaha industri yang merupakan satu unit (kesatuan usaha) melakukan 

kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan dan jasa, terletak pada suatu bangunan 

atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai 

produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung 

jawab atas usaha tersebut. Menurut Hasibuan,1993 dalam Nugroho,2010 industri 

memiliki pengertian sangat luas, dapat dalam lingkup makro dan mikro. Secara 

mikro, sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi mikro, industri adalah 
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kumpulan dari perusahaan – perusahaan yang menghasilkan barang – barang yang 

homogen, atau barang – barang yang mempunyai sifat saling menggantikan secara 

erat. Secara makro, industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai 

tambah. 

2. Klasifikasi Indusri 

Klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing – masing menurut 

BAPPEDA Kabupaten Purbalingga, 2015 adalah sebagai berikut: 

a. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, meliputi : 

1) Industri rumah tangga, berjumlah kurang dari 4 orang 

2) Industri kecil 5 sampai 19 orang 

3) Industri sedang 20 sampai 99 orang 

4) Industri besar, berjumlah lebih dari 100 orang 

b. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi usaha, meliputi : 

1) Industri berorientasi pada pasar 

2) Industri berorientasi pada tenaga kerja 

3) Industri berorientasi pada pengolahan 

4) Industri berorientasi pada bahan baku 

5) Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain 

c. Kalsifikasi industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian nomor 

19/M/I/1986 

1) Industri Kimia dasar (IKD) 

2) Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE) 

3) Aneka Industri (AI) 
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4) Industri Kecil (IK) 

5) Industri Pariwisata 

B. Perdagangan 

1. Pengertian 

Pengertian perdagangan menurut Undang – Undang Republik Indonesia 

nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait 

dengan transaksi dan/atau jasa di dalam negeri dan melampai batas wilayah 

Negara dengan tujuan pengalihan ha katas barang dan/atau jasa untuk 

memperoleh imbalan atau kompensasi. Menurut Abdurrahman dan Maryani, 1997 

dalam Mayasari ,2013 perdagangan merupakan bagian dari geografi ekonomi 

yang khusus mempelajari persamaan dan perbedaan potensi wilayah dalam 

berproduksi, sehingga menimbulkan adanya gerakan atau distribusi barang dan 

jasa antar antar berbagai tempat dipermukaan bumi. Perdagangan adalah kegiatan 

membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab 

untuk mendapatkan keuntungan (Mayasari, 2013). 

2. Jenis – jenis perdagangan menurut lokasi dan skala pelayanan 

Menurut Yeates dan Garner, 1980 dalam Mayasari, 2013, jenis – jenis 

perdagangan sesuai dengan lokasi dan skala pelayanan, yaitu : 

a. Nucleatios (Daerah pusat – pusat perdagangan berkelompok) 

Daerah untuk jenis fasilitas ini biasanya tersebar di seluruh kota dan 

mempunyai hirarki. Jumlah tingkatan dari hirarki dan barang – barang yang dijual 

tergantung pada ukuran kota. 
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Pertumbuhannya secara spontan maupun sesuai dengan perencanaan. 

Pertumbuhan secara spontan biasanya terdapat di tempat – tempat yang 

mempunyai aksesibilitas tinggi bagi penduduk yang dilayaninya, seperti di 

persimpangan jalan – jalan utama dan di pusat – pusat lingkungan. 

b. Ribbons (Daerah perdagangan sepanjang jalan) 

Daerah untuk jenis ini biasanyan terdapat dan berlokasi di jalan – jalan 

utama yang sering dilalui masyarakat. Kebutuhan terhadap lokasi yang paling 

sentral tidak terlalu diperhitungkan, tetapi mempunyai aksesibilitas maksismum 

kepada penduduk yang dilayaninya. 

Berbagai tipe/jenis daerah perdagangan ini biasanya mempunyai lokasi yang 

berbeda di suatu kota, tetapi membentuk pita – pita yang saling terhubung, seperti: 

1) Daerah perdagangan tradisional (traditional shopping street) 

2) Daerah perdagangan di jalan utama kota (urban arterial) 

3) Daerah perdagangan ke daerah sub-urban (new sub-urban ribbon) 

4) Daerah perdagangan dekat jalan – jalan utama antar kota. 

c. Specialized Areas (daerah – daerah perdagangan khusus) 

Daerah perdagangan khusus terdiri dari : 

1) Menjual barang – barang atau memberi pelayanan khusus yang sama/serupa, 

misalnya daerah pembuatan sepatu, kaos dan rekreasi. 

2) Menjual/melayani kebutuhan – kebutuhan yang saling terkait secara 

fungsional, misalnya suku cadang mobil, meubel, dan barang – barang 

kebutuhan rumah tangga. 
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Lokasi pendirian daerah perdagangan tentu akan selalu memperhatikan pada 

kebutuhan penduduk setempat. Kriteria daerah perdagangan di sesuaikan dengan 

kondisi lingkungan tempat pendirian aktivitas perdagangan yang berlangsung 

dengan lancar tanpa adanya kepentingan penduduk lain yang dirugikan. 

3. Fasilitas Perdagangan 

Secara geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Dalam proses 

pertumbuhan tidak seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan disuatu tempat 

(titik) menimbulkan tekanan – tekanan, ketegangan – ketegangan, dan dorongan – 

dorongan pada tempat – tempat (titik – titik) beriktnya. Fungsi – fungsi ekonomi 

berbeda tingkat intensitasnya pada tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi 

diutamakan pada titik originalnya sebelum di sebarkan di berbagai tempat lainnya, 

yang biasa dengan istilah titik pertumbuhan (growing point) atau pusat 

pertumbuhan (growing center), (Hirschman, 1958 dalam Nurhadi 2012). Daerah – 

daerah inti dari perekonomian adalah magnit dari kemajuan. Myrdal 

mengemukakan bahwa setelah pertumbuhan dimulai pada lokasi yang dipilih pada 

perekonomian bebas, arus masuk tenaga kerja, ketrampilan, modal dan komoditi 

berkembang secara spontan untuk mendukungnya (Myrdal, 1957 dalam 

Nurhadi,2012). Teori pusat pertumbuhan di topang oleh kepercayaan bahwa 

kekuatan pasar melengkapi kondisi terjadinya trickle down effect (dampak 

penetesan kebawah) dan menciptakan spread effect (dampak penyebaran) 

pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan (Rondinelli, 1985 dan Unwin, 

1989 dalam Sulistio, 2008). Pusat pertumbuhan (growing center) tidak bermaksud 

untuk memilih industri – industri yang saling berhubungan tetapi, bermaksud 
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untuk menumbuhkan pemusatan invesatasi melalui penyediaan berbagai fasilitas 

yang dapat menciptakan keuntungan – keuntungan yang menarik kegiatan industri 

(Glasson, 1977 dalam Muhar, 2005) 

 Menurut Sutomo dan Shalihati (2015) fasilitas perdagangan adalah kegiatan 

perdagangan yang muncul akibat berdirinya industri. Fasilitas perdagangan 

meliputi restoran, rumah makan, kedai, toko, warung, kios, pedagang kaki lima 

(PKL) non makan, pertokoan, pasar tradisional. 

a. Restoran adalah suatu tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang 

dijual secara penyajian dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang 

datang untuk menikmati hidangan maupun sekedar untuk bersantai (Setianus 

Zai, 2013). 

b. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup 

kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat 

usahanya (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 

tahun 2003). 

c. Kedai adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat berjualan makanan dan 

minuman biasanya di imbuhi dengan menyebutkan jenis barang yang di jual. 

Contoh kedai kopi, artinya kedai yang menjual kopi (Hendriwicaksono,2012). 

d. Toko adalah tempat atau bangunan yang diperuntukan bagi perorangan, 

perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada 

konsumen (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 

23/MPR/Kep/1/1998). 
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e. Warung adalah perorangan yang melakukan penjualan berbagai keperluan 

sehari – hari pada suatu tempat (Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan R.I Nomor 23/MPR/Kep/1/1998). 

f. Pedagang kaki lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang – 

barang dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat – tempat untuk 

kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya (Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 23/MPR/Kep/1/1998). 

g. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai 

dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada 

proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios – kios atau gerai, 

los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola 

pasar (Syamsu, 2015). 

Fasilitas – fasilitas perdagangan tersebut muncul karena adanya 

pasar/penduduk yang ramai (growing center) di daerah tersebut, salah satunya 

adalah daerah sekitar industri besar yang mempunya banyak keryawan yang 

bekerja di industri tersebut. 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sejenis yang pernah dilaksanakan dilakukan untuk membuktikan 

keaslian penelitian ini. Keaslian penelitian dapat dilihat dari mateeri yang dibahas, 

lokasi penelitian maupun metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu, dalam 

penelitian : 

Wahyu (2012) tentang dampak perkembangan industri bulumata terhadap 

perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Panusupan Kecamatan Rembang 
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Kabupaten Purbalingga tahun 2000 – 2011. Metode yang digunakan adalah 

metode historis yaitu melalui tahapan heuristik atau pencarian sumber, verifikasi 

atau kritik, interpretasi, historigrafi dan metode sosiologi komparasi. Dampak 

industri perubahan sosial di Desa Panusupan antara lain terjadi perubahan jumlah 

penduduk, perubahan pendidikan penduduk, dan perubahan sarana dan prasarana 

serta pergeseran nilai sosial pada masyarakat. Sedangkan dampak industri 

terhadap perubahan ekonomi di Desa panusupan antara lain terjadi perubahan 

mata pencaharian masyarakat, perubahan pendapatan masyarakat, dan perubahan 

sarana perekonomian masyarakat. 

Nawawi (2014) tentang pengaruh keberadaan industri terhadap kondisi 

social ekonomi dan budaya masyarakat desa Lagadar Kecamatan Marga Asih 

Kabupaten Bandung. Penelitian Menggunakan Pendekatan campuran (mixed 

method). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara 

keberadaan industri di desa lagadar terhadap kondiosial ekonomi, dengan korelasi 

tinggi pada pendapatan, mata pencaharian, kesehatan, dan kepemilikan fasilitas 

hidup, sedangkan untuk pendidikan keberadaan industri berkorelasi rendah. 

Selanjutnya tidak terdapat pengaruh antara keberadaan industri terhadap kondisi 

budaya, kondisi budaya dalam penelitian ini difokuskan pada gotong royong. 

Permana, 2016 tentang pola persebaran industri bulu mata palsu di 

Kabupaten Purbalingga. Metode yang dilakukan adalah metode survey lapangan. 

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 16 responden dari perusahaan bulu mata 

palsu di Kabupaten Purbalingga. Hasil dari penelitian ini yaitu pola pembangunan 

industri bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga secara mengelompok 
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disebabkan oleh wilayah atau daerah industri bulu mata palsu yang setratergis dan 

mudah dijangkau oleh masyarakat dikarenakan letak atau lokasi industri dekat 

dengan jalan besar, dekat dengan permukiman penduduk serta saran transportasi 

yang memadahi. Sebagian besar industri tersebut berada pada daerah sentral. 

Penelitian yang diusulkan ini melihat adanya celah berupa; fasilitas 

perdagangan yang banyak muncul merupakan salah satu dampak dari keberadaan 

industri khususnya di Kabupaten Purbalingga. Sehingga peneliti mengusulkan 

dengan judul “Fasilitas Perdagangan Pada Industri Besar  di Kabupaten 

Purbalingga”. Tersaji pada Tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
PENELITI JUDUL TUJUAN METODE HASIL 

Wahyu, 2012 Dampak 

perkembangan 

industri bulumata 

terhadap perubahan 

sosial ekonomi 

masyarakat Desa 

Panusupan 

Kecamatan Rembang 

Kabupaten 

Purbalingga tahun 

2000 – 2011 

Untuk mengetahui Dampak 

perkembangan industri bulu 

mata terhadap perubahan 

sosial ekonomi masyarakat 

desa Panusupan, Kecamatan 

Rembang, Kabupaten 

Purbalingga tahun 2000-

2011 

Metode 

historis dan 

sosiologi 

komparatif 

perkembangan 

industri bulumata 

terhadap perubahan 

sosial ekonomi 

masyarakat Desa 

Panusupan 

Kecamatan 

Rembang 

Kabupaten 

Purbalingga tahun 

2000 – 2011 

Nawawi, 

Ruyadi dan 

Komariah, 

2014 

pengaruh keberadaan 

industri terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi dan budaya 

masyarakat desa 

Lagadar Kecamatan 

Marga Asih 

Kabupaten Bandung 

Mengetahui pengaruh 

keberadaan industri terhadap 

kondisi sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat desa 

Lagadar Kecamatan Marga 

Asih Kabupaten Bandung 

Pendekatan 

campuran 

pengaruh 

keberadaan industri 

terhadap kondisi 

sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat 

desa Lagadar 

Kecamatan Marga 

Asih Kabupaten 

Bandung 

Permana, 2016 Pola sebaran industri 

bulu mata palsu di 

Kabupaten 

Purbalingga 

Untuk mengetahui pola 

sebaran industri bulumata 

palsu di kabupaten 

Purbalingga 

Metode 

survey 

lapangan 

Pola sebaran 

industri bulu mata 

palsu di kabupaten 

purbalingga 

M.Abdulloh, 

2017 

Fasilitas perdagangan 

pada industri besar  

di Kabupaten 

Purbalingga 

Mengetahui fasilitas 

perdagangan pada industri 

besar di Kabupaten 

Purbalingga. 

Metode 

survey 

lapangan 

Fasilitas 

Perdagangan 

sebelum dan 

sesudah adanya 

industri di 

Kabupaten 

Purbalingga 

Sumber: Wahyu (2012), Nawawi (2014), Permana (2016) 
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D. Landasan Teori 

1. Industri 

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang 

yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 

Sedangkan industri besar adalah industri yang tenaga kerjanya berjumlah lebih 

dari 100 orang. 

2. Perdagangan 

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi dan/atau 

jasa di dalam negeri dan melampai batas wilayah Negara dengan tujuan 

pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau 

kompensasi. 

3. Fasilitas Perdagangan 

Fasilitas perdagangan  adalah kegiatan yang muncul akibat berdirinya 

industri. Fasilitas perdagangan meliputi restoran, rumah makan, kedai, toko, 

warung, kios, pedagang kaki lima (PKL) non makan, pertokoan, pasar tradisional. 

E. Kerangka Pikir 

Tahap mencari keseluruhan industri besar yang ada di Kabupaten 

Purbalingga dengan meminta data dari Badan Perencaan dan Pengembangan 

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purbalingga. Data yang di dapat dari BAPPEDA 

yaitu nama industri besar di Kabupaten Purbalingg dan alamat. Tahap selanjutnya 

yaitu survey lapangan untuk mencari fasilitas perdagangan yang berada di radius 

100 m dari pintu gerbang industri besar. 
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Gambar 2.1 Diagram Alur Kerangka Fikir Penelitian 

 

Industri 

Fasilitas Perdagangan di 

sekitar Industri besar 

Tenaga Kerja 

Kebutuhan Fasilitas 
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