
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang. Oleh karena itu sektor-

sektor industri kini mulai banyak didirikan di negara-negara berkembang, salah satunya di 

Indonesia. Sektor industri ini merupakan salah satu sektor yang dianggap mampu membuka 

lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang menganggur dan dapat mendorong pertumbuhan 

teknologi yang berguna bagi manusia serta dapat memicu pertumbuhan ekonomi di sektor-

sektor lain yang saling berkaitan, seperti sektor perdagangan dan jasa. 

Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari sistem 

perekonomian atau sistem mata pencahariannya dan merupakan suatu usaha dari manusia 

dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari sumber daya lingkungan menjadi 

barang yang bermanfaat bagi manusia (Hendro dalam Sutanta, 2010). Kawasan industri 

menurut Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 tentang Kawasan industri, Pasal 1 

menyebutkan bahwa Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri 

pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang 

disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Kawasan Peruntukan Industri 

adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pemilihan lokasi yang sesuai bagi pengembangan industri sangat diperlukan agar 

pengembangan industri dapat dilaksanakan dan dikelola secara terpadu, berkelanjutan, tidak 

merusak lingkungan, terjangkau oleh sarana dan prasarana serta tidak melanggar Rencana 

Tata Ruang Wilayah. Apabila kawasan industri berada pada lokasi yang tepat maka nantinya 

akan menarik investor untuk menanamkan modal dan mengembangkan industri. Semakin 

banyaknya investor yang menanamkan modal maka akan menambah pelaku dan unit industri 

yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak serta memberikan nilai tambah yang lebih 

besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pemilihan lokasi untuk pengembangan industri 

harus dipersiapkan secara matang dan tepat sasaran. Penentuan lokasi kawasan industri 

dengan pertimbangan beberapa kriteria tersebut perlu dilakukan dengan bantuan alat analisis 

yang mampu menyajikan informasi keruangan sehingga dapat diolah dan dipahami dengan 



 
 

mudah. Adapun alat analisis yang mampu menyajikan informasi keruangan tersebut adalah 

SIG (Sistem Informasi Geografis). SIG merupakan kumpulan yang terorganisasi dari perangkat 

keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien 

untuk memperoleh, meyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan 

semua bentuk informasi yang bereferensi geografi (ESRI, 1990). Dengan adanya SIG maka 

semua informasi keruangan dari setiap variabel yang merupakan kriteria pemilihan lokasi 

kawasan industri dapat dianalisis dan hasilnya dapat dipetakan. 

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang tidak masuk ke dalam WPPI Jawa 

Tengah namun berpotensi untuk dikembangkan industri. Hal ini didukung oleh letak Kabupaten 

Rembang yang berada di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara 

Jawa (Jalur Pantura), Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, 

sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah.  Hal tersebut juga dapat dilihat 

dari laju pertumbuhan ekonomi di sektor industri yang terus meningkat serta kegiatan industri 

yang terus bertambah sehingga mampu memberikan nilai tambah yang semakin besar pada 

PDRB dan menjadikan sektor industri sebagai penyumbang terbesar kedua pada PDRB 

Kabupaten Rembang. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor 

unggulan di Kabupaten Rembang menjadi pendukung dalam penyediaan bahan baku dan 

membuka peluang untuk pengembangan industri berbasis agroindustri di Kabupaten 

Rembang.  

 Untuk mendorong pertumbuhan sektor industri agar lebih terarah, terpadu dan 

memberikan hasil guna yang lebih optimal maka di butuhkan pengembangan kawasan 

peruntukan industri. Pengembangan kawasan peruntukan industri juga harus 

mengembangkan sentra sentra produksi yang memasok bahan baku Industri Kabupaten 

Rembang. Sehingga diperlukan analisi lebih lanjut dalam upaya pengembangan industri, yaitu 

sebaran sentra produksi yang berperan sebagai pemasok bahan baku industri dan sebaran 

sentra prosesing yang berperan sebagai pengolah bahan baku menjadi bahan olahan Industri. 

Penentuan dan pemilihan lokasi  sentra produksi dan sentra pengolahan pada kawasan 

peruntukan industri perlu mempertimbangkan komoditas unggulan yang ada . agar sentra 

produksi dan sentra pengolahan dapat bekerja secara baik dan teritegrasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Pantura
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Pantura
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah


 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Sektor industri merupakan sektor unggulan kedua di Kabupaten Rembang, sektor unggulan 

pertama adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi penyumbang terbesar 

pada PDRB Kabupaten Rembang. Melihat potensi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Rembang dapat mengembangkan industri berbasis 

agro-industri serta membangun kawasan industri dan mengembangkan Industri Kecil Menengah 

(IKM). Dalam mengembangkan industri diperlukan pemilihan lokasi industri yang tidak merusak 

lingkungan dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu dalam upaya 

pengembangan kawasan industri perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai sebaran sentra 

produksi yang berperan sebagai pemasok bahan baku industri serta sebaran sentra prosesing 

yang nantinya akan mengolah bahan baku industri. Penentuan sentra-sentra tersebut perlu 

mempertimbangkan komoditas unggulan yang ada serta pemilihan lokasi pengembangan sentra 

pada Kawasan Peruntukan Industri agar proses produksi dan pengolahan bahan industri dapat 

dilakukan secara terintegrasi. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran sentra produksi, sentra 

pengolahan Industri dan keterkaitannya dengan mengembangkan komoditas unggulan 

Kabupaten Rembang pada Kawasan Peruntukan Industri.  

 

1.3.2 Sasaran 

      Tujuan penelitian dapat dicapai dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Identifikasi karakterisitik Kabupaten Rembang  

2. Mengidentifikasi dan mengkaji kebijakan tentang perindustrian Kabupaten Rembang 

3. Identifikasi sebaran komoditas unggulan kabupaten Rembang 

4. Identifikasi sentra produksi Kabupaten rembang 

5. Identifikasi sentra pengolahan Kabupaten rembang 

6. Identifikasi sebaran industri unggulan Kabupaten rembang 

7. Analisis Karakteritik komoditas unggulan kabupaten Rembang 

8. Analisis keterkaitan sentra produksi dan sentra pengolahan Kabupaten rembang 

9. Memetakan sentra produksi dan sentra pengolahan pada Kawasan Peruntukan Industri 

Kabupaten Rembang dengan memanfaatkan alat analisis SIG.  



 
 

10. Rekomendasi Pengembangan sentra produksi dan sentra pengolahan industri Kabupaten 

Rembang 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dipakai dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi. Berikut ini merupakan penjelasan dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi: 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang Lingkup wilayah dari proyek akhir ini adalah meliputi seluruh wilayah administrasi 

Kabupaten Rembang. Secara Administratif Kabupaten Rembang terdiri atas 14 kecamatan, yang 

dibagi lagi atas 287 desa dan 7 kelurahan serta memiliki luas wilayah meliputi 101.408 ha. Pusat 

pemerintahan berada di Kecamatan Rembang. Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut 

Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis 

koordinat 111000' - 111030' Bujur Timur dan 6030' - 706' Lintang Selatan. Laut Jawa terletak 

disebelah utaranya, sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang (46,39%) berada pada 

ketinggian 25-100 meter dari permukaan air laut. Sebesar 30,42 % berada pada ketinggian 100-

500 meter dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1000 m. Dengan kondisi topografi 

datar sampai dengan pegunungan dan berbukit-bukit. 

Kelerangan yang terdapat di Kabupaten Rembang terdiri dari kelerengan 2-8 % seluas 

45.205 Ha (46,58%), kelerengan 8-15% seluas 33.233 Ha (43,18%), kelerengan 15-40 % seluas 

13.980 Ha (14,38 %), dan sisanya 4,86% merupakan kelerengan >40%. Jenis tanah yang ada 

termasuk jenis tanah aluvial meliputi sekitar 10% dari wilayah kabupaten, jenis tanah regosol 

meliputi area seluas 5%, jenis tanah andosol meliputi area seluas 8%, tanah grumosol sebesar 

32%, dan tanah mediteran merah kuning seluas 5 % dari seluruh wilayah kabupaten. Adapun 

batas- batas administrasi Kabupaten Rembang antara lain:  

• sebelah Utara : Laut Jawa 

• sebelah Timur : Kabupaten Tuban 

• sebelah Selatan : Kabupaten Blora 

• sebelah Barat : Kabupaten Pati 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rembang,_Rembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Pantura


 
 

 
Sumber: Bappeda Kabupaten Rembang, 2018 

 
Gambar 1. 1  

Peta Administrasi Kabupaten Rembang 

 

 

 



 
 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

    Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Sentra produksi, sentra prosessing 

dan keterkaitannya dalam Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Rembang.  Ruang lingkup 

materi pada penelitian ini dibatasi oleh : 

1. Karakteristik Komoditas Unggulan  

Setiap wilayah atau daerah memiliki komoditas unggulan masing masing, begitu pula dengan 

Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang memiliki komoditas unggulan baik pertanian maupun 

perikanan.Komoditas diambil berdasarkan besarnya sumbangan komoditas terhdap sektor 

masing masing pada PDRB kabupaten Rembang. Komoditas unggulan yang diambil terdiri dari 

komoditas unggulan tanaman pangan, komoditas perkebunan, komoditas kehutanan, dan 

komoditas unggulan perikanan laut dan udang vanamei.  

2. Karakteristik Sentra Produksi 

Dalam suatu kawasan peruntukan Industri perlu diketahui bahwa apakah Industri yang ada 

didalamnya hannya sebagai sentra produksi atau sentra prosessing atau sekaligus didalamnya 

terdapat sentra produsi dan sentra prosessing. 

3. Karakteristik Sentra Pengolahan 

Dalam suatu kawasan peruntukan Industri perlu diketahui bahwa apakah Industri yang ada 

didalamnya hannya sebagai sentra produksi atau sentra prosessing atau sekaligus didalamnya 

terdapat sentra produsi dan sentra prosessing.  

4. Keterkaitan sentra produksi dan sentra prosessing dalam Peruntukan Kawasan Industri 

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan 

Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  Pemilihan lokasi yang sesuai bagi pengembangan industri 

sangat diperlukan agar pengembangan industri dapat dilaksanakan dan dikelola secara terpadu, 

berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, terjangkau oleh sarana dan prasarana serta tidak 

melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah. dalam upaya pengembangan industri perlu dilakukan 

analisis lebih lanjut mengenai sebaran sentra produksi yang berperan sebagai pemasok bahan 

baku industri serta sebaran sentra prosesing yang nantinya akan mengolah bahan baku industri 

serta keterkaitan antra kedua sentra tersebut. 

  



 
 

1.5 Kerangka Pikir 
 

Gambar 1. 2 

Kerangka Pikir  

LATAR BELAKANG :  
Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang tidak masuk ke dalam WPPI Jawa Tengah namun berpotensi untuk dikembangkan 

industri. Hal ini didukung oleh letak Kabupaten Rembang yang strategis serta dilihat dari PDRB nya, sektor industri menjadi sektor 
unggulan kedua Kabupaten Rembang. Sektor unggulan pertama pada PDRB Kabupaten Rembang adalah sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan. Melihat hal tersebut maka Kabupaten Rembang dapat dikembangkan industri berupa agro industri. Untuk pengembangan 
agro industri maka perlu dilakukan analisis sentra produksi dan analisis sentra pengolahan agar dapat dikembangkan sentra sentra 

industri yang saling terkait dan berjalan dengan baik guna untuk memajukan ekonomi Kabupaten Rembang 

Tujuan : 

untuk mengetahui sebaran sentra produksi, sentra pengolahan Industri dan keterkaitannya dengan mengembangkan 
komoditas unggulan Kabupaten Rembang pada Kawasan Peruntukan Industri 

Sasaran : 

1. Identifikasi karakteristik Kabupaten Rembang 
2. Mengidentifikasi dan mengkaji kebijakan tentang perindustrian Kabupaten Rembang 
3. Identifikasi sentra produksi Kabupaten rembang 
4. Identifikasi sentra pengolahan Kabupaten rembang 
5. Analisis keterkaitan sentra produksi dan sentra pengolahan Kabupaten rembang 
6. Rekomendasi Pengembangan sentra produksi dan sentra pengolahan industri Kabupaten 

Rembang 

 

Kajian Kebijakan dan Literatur 
 

Pemetaan Sentra Pengolahan 

Analisis LQ 

Pengumpulan Data 
 

Primer 
Survey lapangan dan Wawancara 

Sekunder 
Telaah Dokumen 

Pengelompokan Industri 

Identifikasi Komoditas Unggulan  

Pemetaan Sentra Produksi  

Identifikasi Industri Unggulan 

Alur distribusi hasil sentra produksi menuju sentra pengolahan 

Keterkaitan Sentra produksi dan Sentra Pengolahan industri Kabupaten Rembang 

Rekomendasi Pengembangan sentra produksi dan sentra pengolahan industri 

Kabupaten Rembang 



 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari laporan ini adalah: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran, Ruang 

Lingkup, Kerangka Pikir, Kerangka Analisis serta Sistematika Penyusunan Laporan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR DAN METODE PERENCANAAN 

Berisi tentang kajian dari metode metode yang dilakukan dalam kegiatan perencanaan. 

Metode perencanaan tersebut harus meliputi Literatur Perencanaan, Metode Perencanaan 

dan Sintesis Metode Analisis. 

BAB III GAMBARAN UMUM EKSISTING 

Berisi tentang gambaran umum eksisting berupa kondisi fisik, non fisik dan sarana 

prasarana Kabupaten Rembang. 

BAB IV ANALISIS  

Uraian analisis yang digunakan untuk menyajikan data secara ilmiah berdasarkan teori  

teori yang akan digunakan. Terdiri dari analisis sentra produksi analisis sentra pengolahan, 

analisis keterkaitan antar sentra, dan analisis peruntukan kawasan industri. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi mengenai isi pokok dari keseluruhan data yang 

telah dikumpulkan, serta menurut pengamatan penyusun di lapangan. 

 


