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1.1 Latar Belakang 
 

Keberadaan industri merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan pembangunan 

suatu wilayah dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri 

merupakan salah satu faktor penting dalam mekanisme perkembangan serta pertumbuhan wilayah 

dan kota melalui efek pengganda dan inovasi yang ditimbulkannya (Herawati, 2003). Banyak 

negara yang memandang bahwa industrialisasi merupakan sebuah upaya dalam menjamin 

kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. 

Oleh karena itu penanaman konsep industrialisasi dalam pembangunan suatu wilayah merupakan 

langkah yang efektif dalam pembangunan wilayah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no 3 

tahun 2014 bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka 

menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor 

penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. 
 

Perkembangan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah melalui 

BUMN pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap kebutuhan lahan industri dan pada tahun 1989 

pihak swasta diperbolehkan mengembangkan kawasan industri. Namun, pada tahun 1998 saat 

terjadi krisis, perkembangan industri di Indonesia menurun. Hingga saat ini industri di Indonesia 

mulai bangkit dan terus berkembang. Berbagai kawasan industri skala besar mulai bermunculan 

hampir disetiap provinsi di Indonesia, baik dari investasi pemerintah maupun investasi swasta 

seperti Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP), Surabaya Industrial Estate Rangkut (SIER), 

Kawasan Industri Cilacap, Kawasan Industri Pasuruan, Kawasan Industri Karawang dan kawasan-

kawasan industri lainnya.  
 

Kawasan Industri adalah suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Kwanda, 2000). 

Pemusatan industri tersebut nantinya akan memberikan keuntungan aglomerasi bagi industri tersebut 

berupa investasi dan inovasi dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang berada disekitar industri 

tersebut.Adanya kawasan industri pada suatu wilayah sangat dibutuhkan sebagai alternatif kegiatan 

yang dimiliki masyarakat. Keberadaan kawasan perindustrian merupakan salah satu sektor yang dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat karena meyerap banyak tenaga kerja 
 

serta memicu timbulnya aktivitas perekonomian di sekitar kawasan perindustrian tersebut serta 
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berpengaruh kepada aspek sosial seperti perubahan nilai budaya masyarakat maupun perubahan 

terhadap aspek lingkungan di sekitar kawasan perindustrian tersebut (Nurkolis, 2015).  
 

Kecamatan Bergas merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang 

memiliki perkembangan cukup pesat dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Nilai PDRB 

Kecamatan Bergas berdasarkan BPS Kabupaten Semarang tahun 2015 dibentuk oleh sektor industri 

yang mana kontribusinya sebesar 48,47 persen dengan nilai Rp. 970.474.089.910,-. Sektor kedua 

yang mempengaruhi nilai PDRB adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi 

yang mempunyai kontribusi sebesar 26,16 persen senilai Rp. 523.832.684.820,-. Selain kedua 

sektor tersebut, sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor pertanian 

sebesar 6,32 persen dengan nilai Rp. 126.550.636.940,-.Sektor penggalian mempunyai nilai yang 

cukup tinggi dibandingkan kecamatan yang lain mempunyai kontribusi sebesar 0,21 persen dengan 

nilai Rp. 4.269.377.970,-. Berdasarkan besarnya kontribusi industri di Kecamatan Bergas maka 

terbentuklah kawasan-kawasan industri di Kecamatan Bergas yang berpusat di beberapa Kelurahan 

di Kecamatan Bergas yaitu Kelurahan Karangjati, Kelurahan Bergas Lor, Kelurahan Bergas Kidul, 

Kelurahan Randugunting, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Ngempon, dan Kelurahan Wringinputih.  
 

Kecamatan Bergas merupakan kecamatan dengan jumlah pertumbuhan industri terbanyak di 

Kabupaten Semarang yaitu pada tahun 2010 jumlah industri di Kecamatan Bergas yaitu berjumlah 39 

buah, pada tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 42 buah dan kemudian pada tahun 2016 sebanya 52 

buah industri yang terdir i dari industri menengah dan industri besar. Industri tersebut yaitu seperti PT 

Ara Shoes Indonesia, CV Citra Jepara Furniture, CV Laksana, CV Jati Kencana dan lain-lain.  

Perkembangan industri yang cukup pesat di Kecamatan Bergas sedikit banyaknya akan berdampak pada 

perubahan dalam berbagai aspek bagi masyarakat di sekitar kawasan perindustrian. 
 

Keberadaan industri berdampak terhadap aspek ekonomi masyarakat di sekitar lokasi 

industri di antaranya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Nawawi 

et.al, 2015). Selain itu juga berdampak terhadap terbukanya lapangan usaha lain, menurut (Singgih, 

1991: 6) dibukanya lapangan pekerjaan pada suatu industri yang besar sifatnya mengakibatkan 

terbentuknya kesempatan baru, baik yang langsung diakibatkan oleh industri, misalnya terbukanya 

kesempatan kerja baru, yang akan dipekerjakan sebagai karyawan di unit usaha baru tersebut, dan 

akibat lain yang bersifat langsung misalnya, kesempatan dalam usaha-usaha ekonomi bebas, usaha-

usaha ekonomi bebas adalah merupakan usaha yang langsung memenuhi kebutuhan industri.  

Berdasarkan data BPS 2017 kesempatan kerja di sektor industri Kecamatan Bergas sebanyak 52%. 

Lebih dari setengah persen lapangan pekerjaan di sektor industri yang terdapat di Kecamatan 

Bergas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di sektor industri cukup banyak. 

Sejalan dengan yang dikemukan oleh Singgih tersebut akibat pesatnya perkembangan industri 

tersebut membuat munculnya usaha lainnya seperti kos-kosan, rumah sewa, pertokoan, rumah 

makan dan lain-lain di sekitar industri 
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. Keberadaan industri juga berdampak terhadap perubahan dalam aspek sosial yaitu 
 

mendorong berbagai perubahan sosial kemasyarakatan. Perubahan sosial tersebut disebabkan 

karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti halnya industri sehingga 

menggeser kultural sosial masyarakat khususnya di daerah pedesaan (Hatu, 2011). Sejalan dengan 

hal tersebut dengan adanya pabrik-pabrik yang dibangun menyebabkan terjadinya perubahan 

pekerjaan dari sebagian besar warga masyarakat dari pekerjaan sebagai buruh tani menjadi buruh 

bangunan (Sutrisna, 2008). Perubahan ini dapat dilihat dari makin banyaknya masyarakat yang 

bekerja di sektor industri di Kecamatan Bergas. Jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor 

industri di Kecamatan Bergas pada tahun 2010 yaitu 7.415 kemudian tahun 2015 menjadi 19.085 

orang dan pada tahun 2017 menjadi 30.247. Sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor 

pertanian cenderung stagnan bahkan berkurang. 
 

Selain perubahan terhadap aspek ekonomi maupun sosial, keberadaan industri juga berdampak 

terhadap perubahan kondisi lingkungan, dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan industri berakibat 

pada munculnya masalah lingkungan yaitu berupa pencemaran (Philip, 2004). Berdasarkan surat kabar 

Tirto.id (Widhana, 2017) kerusakan lingkungan yang diakibatkan industri di Kecamatan Bergas yaitu 

tercemarnya Sungai Diwak yang bertatus pencemaran ringan hingga sedang. Tercemarnya Sungai 

Diwak disebabkan limbah pabrik sehingga airnya bewarna hitam keruh dan bau. Tercemarnya sungai 

tersebut dikeluhkan oleh warga yang berada di sekitar sungai tersebut. 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya kajian mengenai dampak kawasan 

industri di Kecamatan bergas yang dinilai dari persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek baik 

itu perubahan terhadap kondisi sosial-ekonomi maupun terhadap perubahan dalam aspek 

lingkungan. Dengan adanya studi ini diharapkan peneliti dapat mengetahui pengaruh yang 

ditimbulkan oleh keberadaan industri di Kecamatan Bergas yang nantinya mengeluarkan 

rekomendasi yang diharapkaan mampu menginterpretasikan pandangan masyarakat terhadap 

keberadaan industri di Kecamatan Bergas. 

 
 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Perkembangan industri yang cukup pesat di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang 

memberikan sedikit banyaknya dampak kepada masyarakat yang ada disekitar kawasan industri 

dari berbagai aspek baik dampak kepada perubahan dalam aspek sosial-ekonomi masyarakat di 

sekitar industri maupun perubahan dalam aspek lingkungan. Indikasi sementara terhadap perubahan 

dalam aspek sosial-ekonomi maupun lingkungan di identifikasi dari beberapa hal berikut ini : 
 

1. Pesatnya perkembangan industri di Kecamatan Bergas memberi pengaruh terhadap perubahan 

kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kecamatan Bergas yaitu berupa meningkatnya 

kesempatan kerja di bidang industri. Berdasarkan data BPS 2017 kesempatan 
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kerja di sektor industri yaitu sebesar 52 % dan meningkatnya jumlah pekerja industri dari 

tahun ke tahun. Hal tersebut nantinya akan berimbas terhadap berkurangnya lapangan 

pekerjaan di sektor pertanian, 
 

2. Pengaruh keberadaan industri Kecamatan Bergas terhadap lingkungan yaitu berdampak 

terhadap pencemaran air di wilayah studi yaitu tercemarnya Sungai Diwak di Kecamatan 

Bergas yang menganggu warga di sekitar. 
 

Berdasarkan temuan-temuan sementara di wilayah studi mangindikasikan bahwa perkembangan 

industri di Kecamatan Bergas memberi dampak terhadap perubahan dalam aspek sosial-ekonomi 

maupun lingkungan yang nantinya juga di nilai dari beberapa variabel yang ditemukan dalam 

literatur. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut maka research question pada penelitian ini 

yaitu “Bagaimana dampak kawasan industri di Kecamatan Bergas terhadap perubahan  

kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan menurut persepsi masyarakat ?” 

 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 
 

Adapun tujuan dan sasaran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
 
 
 

1.3.1 Tujuan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikas i pengaruh kawasan industri di Kecamatan 

Bergas terhadap perubahan lingkungan, serta perubahan sosial-ekonomi masyarakat lokal.  

 

 

1.3.2 Sasaran 
 

Adapun sasaran agar tujuan dari penelitian ini tercapai yaitu sebagai berikut.  
 

Mengidentifikas i karakteristik kawasan industri Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. 

Mengidentifikas i karakteristik masyarakat yang menjadi responden di sekitar industri 

Menganalisis dampak kawasan industri terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat 

di sekitar kawasan industri.  
 

Menganalisis dampak kawasan industri terhadap perubahan lingkungan di 

Kecamatan Bergas berdasarkan persepsi masyarakat. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh yang 

ditimbulkan oleh adanya kawasan industri dalam perubahan lingkungan yang meliputi pencemaran air, 

udara/kebisingan akibat munculnya perindustrian serta perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat 

yaitu berupa kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pendidikan timbulnya  
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kegiatan ekonomi, munculnya wirausaha baru maupun kepemilikan fasilitas hidup yang 

diakibatkan adanya industri.  
 

Diharapkan hasil temuan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi kepada 

publik mengenai dampak yang ditimbulkan oleh adanya perindustrian pada suatu kawasan baik 

dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini nantinya dapat menjadi acuan 

bagi pemerintah maupun pihak terkait dalam menentukan kebijakan berkaitan dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh kawasan industri di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana baru bagi dunia akademik tentang 

kajian ilmiah dalam perubahan sosial-ekonomi serta perubahan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

adanya industrialisasi pada suatu kawasan. 

 
 

1.5 Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup dalam pembahasan ini terdiri atas ruang lingkup wilayah dan materi. Ruang 

lingkup wilayah menjelaskan mengenai cakupan wilayah yang menjadi kajian sedangkan ruang 

lingkup studi materi menjelaskan mengenai materi-materi yang terkait dengan kajian studi.  

 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 
 

Ruang lingkup wilayah merupakan batasan wilayah studi yang diamati dalam penelitian 

ini yang terdiri dari; Ruang lingkup makro dan ruang lingkup mikro. Ruang lingkup makro yaitu 

Kabupaten Semarang sedangkan ruang lingkup mikro yaitu Kecamatan Bergas. 
 

a. Ruang Lingkup Makro 
 

Kabupaten Semarang merupkan salah satu kabupaten yang terdapat di Jawa 

Tengah. Kabupaten Semarang terdiri dari 19 Kecamatan yaitu; Kecamatan Getasan, 

Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh, 

Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu, 

Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan 

Bawen, Kecamatan Bringin, Kecamatan Bancak, Kecamatan Pringapus, Kecamatan 

Bergas, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur. Batas-batas administrasi 

Kecamatan Bergas adalah sebagai berikut: 
 

 Sebelah Barat : Kabupa ten Kenda l dan Kabupa ten Temanggung  

 Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak 

 Sebelah Utara : Kota Semarang 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali 
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b. Ruang Lingkup Mikro 
 

Kecamatan Bergas merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten 

Semarang. Kecamatan ini terdiri dari 13 desa/kelurahan yaitu; Munding, Pagersari, 

Gebugan, Wujil, Bergas Lor, Bergas Kidul, Randugunting, Jatijajar, Diwak, Ngempon, 

Karangjati, Wringin putih dan Gondoriyo. Batas-batas administrasi Kecamatan Bergas 
 

adalah sebagai berikut:  

 Sebelah Barat : Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Ungaran Barat 

 Sebelah Timur : Kecamatan Pringapus 

 Sebelah Utara : Kabupa ten Ungaran Bara t dan Kecamatan Ungaran Timur  

 Sebelah Selatan : Kecamatan Bawen dan Kecamatan Bandungan 
 

Selengkapnya ruang lingkup makro ini dapat dilihat pada Gambar 1. 1 
 
 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 
 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan 

pembahasan, sebagai arahan bagi peneliti agar pembahasan yang dilakukan dapat terfokus dan 

tidak terlalu luas. Penelitian ini lebih fokus kepada data pada aspek sosial-ekonomi dan aspek 

perubahan lingkungan yang mana merupakan dampak yang di timbulkan oleh keberadaan 

industri. Materi yang akan dibahas meliputi : 
 

1. Karakteristik kawasan industri Kecamatan Bergas berkaitan dengan penggambaran 

kondisi terkini kawasan industri di wilayah studi meliputi jumlah industri, jenis 

industri dan persebaran industri.  
 

2. Karakteristik masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri di Kecamatan 

Bergas meliputi pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan & pengeluaran, lama 

tinggal serta variabel yang menggambarkan karakteristik responden. 
 

3. Aspek sosial-ekonomi yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja dan 

perubahan pendapatan, peningkatan pendidikan serta kepemilikan fasilitas hidup 

masyarakat yang dilihat dari data hasil persebaran kuesioner. Perubahan aspek 

sosial-ekonomi berkaitan dengan perubahan ke arah positif yang dirasakan oleh 

masyarakat yang berada di sekitar industri.  
 

4. Aspek lingkungan terkait perubahan kondisi lingkungan yang dirasakan oleh 

masyarakat sekitar kawasan industri terutama pencemaran lingkungan yang 

ditimbulkan oleh industri yaitu berupa pencemaran air, udara maupun polusi 

kebisingan dari persepsi masyarakat. Perubahan aspek lingkungan ini lebih 

mengarah kepada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di 

sekitar kawasan industri. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. 1 

Kecamatan Bergas 
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1.6 Kerangka Pikir 
 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah jelaskan pada sub bab 

terdahulu, maka untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka dilakukan beberapa tahap yang 

dapat dilihat pada Gambar 1.2 hingga nantinya mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi yaitu 

sebagai berikut ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. 2 

Kerangka Pikir 
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1.7 Metode Penelitian 
 

Metode penelitian secara umum merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara 

penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian. Oleh karena itu metode penelitian 

membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu 

karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam 

penelitian nantinya. 
 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode yaitu: pertama, untuk 

mendapatkan data sekunder maka peneliti melakukan kunjungan instansi dan menggunakan 

"Library Research" yang mana metode dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori-teori 

yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi ini, data 

yang dikumpulkan dengan metode ini yaitu karakteristik industri . Kedua, untuk mendapatkan 

data primer maka dilakukan observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner, yaitu berupa 

karakteristik responden dan analisis sosek dan lingkungan. Pengolahan data dilakukan oleh 

peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan memberikan 

skoring pada kuesioner untuk menganalisis pengaruh keberadaan kawasan industri di 

Kecamatan Bergas terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat yang nantinya 

dijelaskan melalui analisis deskriptif kuantitaif. 
 

Metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan data yang terukur dan 

dianalisis dengan cara statistik (Cresswell, 2003:20). Di dalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi 

atau ada. Alat analisis yang digunakan dalam studi ini adalah interpretasi data grafik dan tabel 

dan analisis spasial. Interpretasi data tabel digunakan untuk menganalisis kecenderungan suatu 

data. Alat analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kawasan 

industri terhadap perubahan lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat berdasarkan sebaran 

data secara statistik.  

 

 

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yakni membicarakan tentang bagaimana cara penulis  

mengumpulkan data. Data merupakan gambaran mengenai suatu keadaan yang dikaitkan dengan 

tempat dan waktu. Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat pengumpul data. Apabila alat 

pengumpul data yang digunakan valid, realibel dan objektif, maka kualitas data yang diperoleh juga 

akan sebanding (Achmadi et. al, 2003: 64). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

metode dalam pengumpulan yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut: 
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a. Data Primer 
 

Data primer merupakan data yang diperoleh di wilayah studi. Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh dengan cara: 
 

Metode Observasi (pengamatan) 
 

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera. Dalam hal ini 

observasi yang dilakukan yaitu berupa pengamatan terhadap kegiatan yang terdapat 

pada kawasan industri, selain itu penulis juga melihat kondisi sekitar berupa dampak 

yang ditimbulkan oleh adanya industri ini.  
 

Observasi visual dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan 

untuk menambahkan informasi mengenai keadaan di lapangan, yaitu lokasi industri dan 

pengaruh terhadap lingkungan. Dalam metode observasi ini penulis tidak hanya 

mengamati obyek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek tersebut. 

Selain itu metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dan 

kondisi secara universal dari obyek penelitian, yakni letak geografis kawasan industri, 

kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain. 

Metode Wawancara 
 

Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara 

dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

(guide) wawancara. Tujuan dari kegiatan ini sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan 

Guba antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain (Moleong, 1994: 135). Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu masyarakat yang 

dikenai dampak industri maupun industri yang memberi dampak di sekitar industri 
 

Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang 

hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan untuk 

menggali data kualitatif yang bersifat komprehensif, di antaranya adalah tentang 

hubungan atau interaksi penduduk terhadap industri, maupun profil mengenai industri.  

Tanggapan atau Hasil wawancara ini akan dipadukan dengan data sekunder, sehingga 

diperoleh analisis holistik tentang pengaruh industri terhadap perubahan ekonomi-sosial 

masyarkat dan perubahan kondisi lingkungan. 
 

Wawancara dilakukan peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman 

wawancara terstruktur berupa check-list dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara 
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terstruktur dilakukan terhadap pelaku industri, sedangkan wawancara tidak terstruktur 

dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat. 
 

Metode Kuesioner 
 

Selain wawancara metode lainnya yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan dan memperoleh data adalah metode kuesioner. Menurut Suharsimi 

Arikunto angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui.  
 

Kelebihan metode angket adalah dalam waktu yang relatif singkat dapat 

memperoleh data yang banyak, tenaga yang diperlukan sedikit dan responden dapat 

menjawab dengan bebas tanpa pengaruh orang lain. Sedangkan kelemahan angket 

adalah angket bersifat kaku karena pertanyaan yang telah ditentukan dan responden 

tidak memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya hanya sekedar membaca 

kemudian menulis jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang akan diajukan 

nantinya yaitu pertanyaan yang berguna untuk memperoleh informasi. Tujuan dari 

penyebaran kuesioner ini adalah untuk menggali data yang berkaitan dengan pengaruh 

industri terhadap perubahan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat disekitar 

kawasan industri seperti jumlah masyarakat lokal yang bekerja sebagai buruh, dan data-

data yang dapat diolah secara statistik.  
 

b. Data Sekunder 
 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui instansi yang terkait.  

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mencatat dan 

mempelajari data-data statistik serta tata ruang, yang berhubungan erat dengan 

permasalahan yang dibahas. Data sekunder, yang antara lain mencerminkan kondisi 

umum wilayah studi, diharapkan bisa melengkapi dan mempertajam pemaknaan 

terhadap data primer. Dalam penelitian ini data skunder diperoleh dari Bappeda, Biro 

Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta 

Pemerintah Kecamatan Bergas. Data-data tersebut antara lain berupa data-data 

kependudukan, tata ruang, dan profil industri.  

 

 

1.7.2 Teknik Sampling 
 

Tujuan dari pengambilan sampel adalah agar sampel yang diambil dari populasinya 

“representatif” (mewakili), sehingga bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk selanjutnya 

mengestimasi populasinya. Teknik pengambilan sampel terdiri dari dua kelompok besar, yaitu 

pertama Probability Sampling (Random Sample) adalah pada saat pengambilan sampel secara 
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random, setiap unit populas i mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. 

Salah satu keuntungan menggunakan pengambilan sampel dengan probability sampling adalah 

derajat kepercayaan terhadap sampel dapat ditentukan. Kedua yaitu non probability sampling adalah 

pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prins ip – pr insip probability. Pemilihan 

sampel tidak secara random dan hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang 

suatu keadaan. Teknik ini digunakan apabila biaya sangat sedikit, hasilnya diminta segera dan tidak 

memerlukan ketepatan yang tinggi, karena hanya sekedar gambaran umum saja. 
 

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal disekitar di Kecamatan 

Bergas yang dikenai dampak baik dampak sosial-ekonomi maupun dampak lingkungan industri 

secara langsung yaitu berupa pekerja industri maupun masyarakat yang memiliki usaha yang 

timbul akibat adanya industri seperti; tempat makan, kos-kosan, laundrI dan sebagainya. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dari populasi yang sudah ditentukan. Responden adalah orang-orang yang 

diwawancarai berdasarkan sampel terpilih atau sampel yang telah ditetapkan. Dalam penelitian 

ini yang bertindak sebagai responden adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Bergas 

yang dipengaruhi oleh adanya kawasan industri tersebut baik dalam aspek sosial-ekonomi 

maupun dalam aspek lingkungan. Jumlah responden mengikuti kriteria sampel, yaitu harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai 

contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, 

sampel harus representatif (Arikunto, 2005: 111)  
 

Menurut Taken dalam (Singarimbun et. al, 1989) bahwa metode pengambilan sampel 

yang ideal adalah: 
 

a. Menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. 
 

b. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan 

baku (standar) dari taksiran yang diperoleh. c. Sederhana, sehingga mudah 

dilaksanakan. 
 

d. Memberi informasi sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. 
 

Oleh karena berbagai keterbatasan dalam penulisan ini, penelitian tidak dilakukan 

terhadap semua populasi, tetapi diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Total populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor industri 

dan masyarakat yang memiliki usaha akibat adanya industri di Kecamatan Bergas yaitu 

sebanyak 60,921 jiwa, berikut rinciannya pada Tabel 1.1: 
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TABEL 1. 1 
 

JUMLAH POPULASI PENELITIAN 
 

            Populasi  
                 

  
No 

  
K elu r ah an  

  
Jumlah penduduk 

  Masyarakat    M a sy a ra k at  y a ng   
        

pe k erj a s e ktor  
   

bekerja  
 

               

           indust ri       
                 

 1    Munding 3.108  55 5   53 9   
           

 2    Pa g ers ari  4.407  1.767  1.219  
           

 3    G e b ug a n  5.631  2.217  92 9   
           

 4    Wujil 5.634  2.686  1.556  
           

 5    Bergas Lor 8.120  3.673   2.300  
           

 6    B er g as Ki dul  7.320  2.494   1.196  
           

 7    Randugunting 7.879  6.094   1.340  
           

 8    Jat i jajar  6.082  2.904   1.505  
           

 9    Diwak 1.109  63 3    21 6   
           

 10    N g e mp o n  6.701  4.445   1.129  
           

 11    K a r an gjat i  13. 83 1   8.641   2.719  
           

 12    Wringin putih 6.215  3.625   97 6   
           

 13    G o nd ori yo  6.375  4.254   1.309  
            

     TOTAL 82. 41 2   43.988   16.933  
       

  Total Populasi= Jumlah masyarakat bekerja di sektor industri + masyarakat bekerja di sektor 

     pe rd a g an g an  d a n j as a te rk ai t  in dust ri=  43. 9 88  +  16 .9 3 3 =  6 0. 92 1 po p ulasi  

          
Sumber : Kecamatan Bergas dalam Angka 2017         

 

 

Kemudian untuk penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin : 

n  

n =  

n= 99.83 ~100 responden 
 

Keterangan : 
 

n = Jumlah sampel 
 

N = Besaran populasi 
 

e = Derajat kecermatan 
 

Jumlah sampel untuk penelitian dengan derajat kecermatan yaitu sebesar 10 % yang 

berarti tingkat kepercayaan sebesar 90 %. Berdasarkan perhitungan diatas pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan dari perhitungan di atas, yaitu sebanyak 100 
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responden dengan teknik random sampling. Teknik ini biasanya dilakukan karena keterbatasan 

waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. 

Keuntungan dari pada teknik ini adalah terletak pada ketepatan peneliti memilih sumber data  

sesuai dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti langsung 

mencari informasi pada masyarakat di lokasi penelitian mengenai siapa di antara mereka yang 

bekerja di Industri yang ada di Kecamatan Bergas maupun yang memiliki kosan yang ditinggali 

oleh pegawai industri yang berkaitan dengan pengaruh sosil-ekonomi maupun lingkungan. 

Jumlah sampel untuk masing-masing kelurahan/dusun dapat dihitung dengan rumus berikut : 

n =  x 100 

TABEL 1. 1 

DISTRIBUSI JUMLAH SAMPEL 

Kawasan Industri Kelurahan Jumlah responden 

Kawasan I Karangjati 33 

 Ngempon 

Kawasan II Bergas Kidul 48 

 

 

 

 

 

 

Bergas Lor 

Randugunting 

Wringinputih 

Jatijajar 

Diwak 

Wujil 

Kawasan III Munding 21 

 

 

 

Pagersari 

Gebugan 

Gondoriyo 

Total 102 

                Sumber : Hasil analisis, 2018 

 
 

 

Berikut penjelasan mengenai justifikasi setiap kawasan: 
 

a. Kawasan I merupakan kawasan yang terdiri dari dua kelurahan yaitu Kelurahan 

Karangjati dan Kelurahan Ngempon. Kedua kelurahan ini memiliki jumlah industri 

paling banyak diantara kelurahan lainnya yaitu di Kelurahan Karangjati sebanyak 32 
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industri dan Kelurahan Ngempon sebanyak 23 industri. Kedua kelurahan ini terbilang 

paling maju kota diantara kelurahan lainnya. 
 

b. Kawasan II terdiri dari 7 yaitu Kelurahan Wujil, Kelurahan Bergas Lor, Desa Bergas 

Kidul, Desa Randugunting, Desa Wringinputih, Desa Diwak dan Desa Jatijajar, 

kelurahan ini dijadikan satu kawasan karena berdasarkan jumlah industri di kawasan ini 

tidak sebanyak di kawasan pertama sehingga karakteristik serta pengaruhnya tidak 

sebesar pada kawasan II 
 

c. Kawasan III yaitu kawasan yang terdiri dari 4 desa yaitu Desa Munding, Desa 

Pagersari, Desa Gebugan dan Desa Gondoriyo, desa-desa ini memiliki karakteristik 

yang homogen serta tidak terdapat industri pada kawasan ini, namun masih memiliki 

pengaruh terhadap keberadaan industri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. 3  
Peta Pembagian Kawasan Kecamatan Bergas 
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1.7.3 Kebutuhan Data 
 

Adapun kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian tentang potensi Industri Bandeng 

yaitu sebagai berikut: 

 

TABEL 1. 3 
 

DATA PENELITIAN 
 

 
Sasaran 

  
Indikator 

  
Variabel 

   Primer     
Sumber 

 
        

W 
  

K  
  

O 
   

                    

Mengidentifikasi  Penyerapan 1. Jumlah tenaga kerja          Pemilik Industri, 

karakteristik industri  tenaga kerja   yang terserap         Disperindag Kab  

di Kecamatan Bergas    2. Jumlah tenaga kerja          Semarang 

       lokal yang terserap   
√ 

 
√ 

   
       

industri 
      

                 

      3. Jumlah tenaga kerja            
       yang terserap dari jenis           

       usaha yang muncul           
                

    Jenis 4. Jenis bahan baku           Pemilik Industri, 

    industri  5. klasifikasi industri      √ Disperindag Kab  

                     Semarang 
                

    Persebaran 6. Persebaran industri           Observasi 

    industri  setiap kelurahan      
√ 

   
      

7. Persebaran industri 
        

                

       secara spasial           
                

    Karakteristik 1. Pendidikan            Masyarakat di sekitar 

Mengidentifikasi  responden 2. Pekerjaan & tempat         industri Kecamatan 

Karakteristik     kerja          Bergas 

masyarakat yang    3. Penghasilan dan   
√ 

      

menjadi responden di 
    

pengeluaran 
          

              

sekitar kawasan    4. Lama tinggal           

industri Kecamatan    5. Jarak t inggal dengan           

Bergas     industri           
               

 Menganalisis  Peningkatan  1. Tingkat pengaruh           Masyarakat di sekitar 

dampak industri  pencemaran  pencemaran akibat adanya         industri Kecamatan 

terhadap penurunan  lingkungan  industri         Bergas 

kualitas lingkungan    2. Jenis pencemaran yang   
√ 

      
       

dirasakan (Air, 
          

                 

       udara/kebisingan)           

                
    Penurunan 3. Pengaruh terhadap           Masyarakat di sekitar 

    kesehatan/pe  kesehatan         industri Kecamatan 

    ningkatan 4. Jenis penyakit yang   √     Bergas 

    penyakit  ditimbulkan           
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Sasaran 

  
Indikator 

  
Variabel 

   Primer     
Sumber 

 
        

W 
  

K  
  

O 
   

                   

    Peningkatan  1. Pendapatan pokok         Masyarakat di sekitar 

    pendapatan  sebelum dan sesudah         industri Kecamatan 

       bekerja di industri         Bergas 

       2. Pendapatan sampingan           
       sebelum dan sesudah   

√ 
      

       
adanya industri 

          

                 

       3. Tingkat pengaruh           

       terhadap peningkatan           
       pendapatn           

                
    Peningkatan  3. Pengaruh peningkatan         Masyarakat di sekitar 

    pendidikan  pendapatan terhadap         industri Kecamatan 

       pendidikan anak         Bergas 

       4. Pengaruh industri   √       
       terhadap peningkatan           

       pendidikan           

 Menganalisis                    

dampak perubahan 
             

 Kesempatan  5. Jumlah pekerja industri           Masyarakat di sekitar 

kondisi sosial-  kerja   dalam keluarga          industri Kecamatan 

ekonomi masyarakat      6. Pekerjaan sebelum jadi         Bergas 

       buruh           
       7. Peluang kesempatan           

       kerja sebelum dan sesudah           

       ada industri           
       8. Pengaruh industri           

       terhadap perluasan   √       

       lapangan kerja            
       9. Pekerjaan pokok           

       sebelum dan sesudah           
       adanya industri           

       10. Pekerjaan sampingan           

       sebelum dan sesudah ada           
       industri           

                
    Kepemilikan   10. Tingkat pengaruh           Masyarakat di sekitar 

    fasilitas  industri terhadap         industri Kecamatan 

    hidup  kepemilikan fasilitas   √     Bergas 

    (elektronik  hidup           

    &kendaraan)                 
                  

Sumber : Hasil analisis, 2018                  
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1.7.4 Teknik Analisis 
 

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya 

mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
 

Teknik analisis adalah langkah – langkah yang akan digunakan dalam menganalisis 

hasil dari penelitian dengan tujuan agar menjadi sebuah susunan informasi yang mudah 

dipahami. Teknik analisis yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam studi ini yaitu terdapat 

beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif kuantitatif, analisis 

tabulasi silang dan analisis persepsi. 
 

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif  
 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi 

secara faktual, sustematis dan akurat. Menurut Sugiyono (2008), penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan 

variabel lain.  
 

Penelitian ini menggambarkan data kuantitaif yang diperoleh menyangkut 

keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasi. Penelitian ini menggambarkan 

karakteristik Kawasan Industri Bergas, karakteristik responden, dampak terhadap 

ekonomi yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Selain itu juga dengan 

metode pembobotan. 

Metode Pembobotan 
 

Dalam metode pembobotan digunakan beberapa variabel yang telah didapat dari kajian 

literature serta inikator pendukung. Setiap variabel memiliki nilai masing-masing yang 

berbeda nilainya. Kemudian dibuat daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas 

yang sama. Berikut tahap-tahap dalam metode pembobotan: 
 

1. Menentukan rentang, yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Dalam 

penelitian ini, rentang yang diperoleh adalah sebagai berikut:  
 

Rentang = Nilai terbesar – nilai terkecil 
 

= 400 – 100 = 300 
 

 

2. Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan, dengan menggunakan 

aturan Sturgess yaitu : Banyak kelas = 1 + (3,3) Log n 
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Dengan n menyatakan jumlah data, karena dalam penelitian ini datanya adalah 6, 

maka dengan rumus diatas diperoleh banyak kelas adalah : Banyak kelas = 1 + (3,3) 

Log 6 
 

= 1 + 3,3 . 0,77 
 

= 3,6 dibulatkan menjadi 4 
 

 
3. Tentukan panjang kelas interval (p), yaitu denga rumus sebagai berikut : P  = 3004 = 75 

 

4. Menentukan klasifikasi dari banyaknya kelas. Karena dalam penelitian ini diperoleh 
 

banyak kelas 3 maka klasifikasi masing-masing kelas adalah : 
 

a. 100 – 174 = industri tidak berpengaruh 

b. 175 – 249 = industri cukup berpengaruh 

c. 250 – 324 = industri berpengaruh 

d. 325 – 400 = industri sanga t be rpengaruh 
 

Indikator dan variabel yang digunakan dalam penilaian persepsi masyarakat terhadap 

keberadaan industri dapat dilihat dalam Tabel 1.4 berikut : 

 
 
 

 

TABEL 1. 4 
 

UKURAN VARIABEL PENGARUH INDUSTRI 
 

No Indikator Variabel Bobot 

     
1 Peningkatan pendapatan 1. Peningkatan pendapatan karena bekerja langsung 4 

  di industri dan dapat membuka usaha sampingan  
     

  2. Peningkatan pendapatan karena bekerja langsung 3 

  di industri  
     

  3. Peningakatan pendapatan karena dapat membuka 2 

  usaha sampingan  
     

  4. Tidak terjadi peningkatan pendapatan 1 

     
2 Peningkatan 1. Dapat pekerjaan di industri setelah sebelumnya 4 

 Kesempatan Kerja menganggur  
     

  2. Dapat pekerjaan di industri setelah tamat sekolah 3 

     

  3. Dapat membuka lapangan usaha baru 2 
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No  Indikator  Variabel   Bobot 

         
    4. Tidak ada pengaruh   1 

      
3  Peningkatan pendidikan 1. Dapat  membiayai  dan  memenuhi  kebutuhan 4 

    sekolah anak sampai pe rguruan tinggi    
       

    2. Dapat  membaiayai  dan  memenuhi  kebutuhan 3 

    sekolah anak sampai SMA   
       

    3. Dapat  membaiayai  dan  memenuhi  kebutuhan 2 

    sekolah anak sampai SD – SMP   
       

    4. Tidak dapat memnuhi kebutuhan pendidikan anak 1 

       
4  Peningkatan  1. Dapat  membeli  alat  elektronik  dan  kendaraan 4 

  kepemilikan fasilitas bermotor dengan tunai    
  

hidup 
      

   2. Dapat   membeli  alat elektronik dan  kendaraan 3 

    bermotor dengan kredit    
       

    3. Hanya  dapat  membeli  alat  elektronik saja atau 2 

    kendaraan bermotor saja    
       

    4. Tidak dapat memenuhi kebutuhan alat elektonik 1 

    maupun kendaraan bermotor   
      

5  Penigkatan pencemaran 1. Terjadi  pencemaran  lingkungan  yang  sifatnya  4 

  lingkungan  sangat merugikan    
      

    2. Terjadi pencemaran lingkungan yang sifatnya tidak 3 

    terlalu merugikan    
      

    3. Terjadi pencemaran lingkungan yang sifatnya tidak 2 

    merugikan    
        

    4. Tidak terjadi pencemaran  1 

     
6  Peningkatan penyakit 1. Pencemaran yang dirasakan menyebabkan banyak 4 

    masyarakat yang sakit    
         

    2. Pencemaran   yang dirasakan  menyebabkan 3 

    sebagian masyarakat sakit    
      

    3. Pencemaran yang dirasakan menyebabkan sedikit  2 

    masyarakat sakit    
        

    4. Tidak menimbulkan penyakit  1 

         
 

Sumber : Hasil Analisis, 2019 
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b. Analisis Tabulasi Silang (Crosstab) 
 

Analisis Tabulasi Silang atau crosstab adalah metode yang menggunakan 

pengujian statistic dengan tujuan mengidentifikasi dan untuk mengetahui hubungan 

antara dau variabel atau lebih dalam bentuk kolom dan baris. Analisis crosstab ini 

dilakukan untuk melihat hubungan antara jenis pekerjaan (x) dengan pendapatan (y) 
 

Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan dalam analisis tabulasi silang 

(crosstab) adalah sebagai berikut : 
 

Uji Chi – Square Pearson 
 

Nilai uji Chi – Square Pearson didapat untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, 

yaitu antara baris dan kolom. Adapun hipotesis yang dilakukan adalah : 
 

H0 = Tidak ada hubungan antara baris dan kolom 
 

H1 = Ada hubungan antara baris dan kolom 
 

Hasil Chi – Square Pearson dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan jika nilai Chi 
 

– Square hitung lebih kecil dari chi – square tabel, maka H0 diterima (tidak ada 

keterkaitan antara dua (variabel), sedangkan jika chi – square hitung lebih besar dari chi 
 

– square tabel maka H0 ditolak (ada keterkaitan antara dua variabel yang diujikan).  
 

Uji contingency coefficient 
 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kuatnya/eratnya hubungan antara dua variabel.  

Harga contingency coefficient dapat dilihat dari daftar symetric measure yang menunjukkan 

keterkaitan antara variabel yang telah diuji. Apabila nilai chi – square ditolak, perlu melihat 

nilai contingency coefficient. Apabila hipotesis diter ima, tiak perlu melihat nilai contingency 

coefficient karena kedua variabel tidak memiliki hubungan.  

Nilai Lambda 
 

Nilai lambda digunakan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

kolom dan baris. Nilai lambda berkisar antara 0 – 1. Jika mendekati 0, terdapat faktor – 

faktor lain yang mempengaruhi variabel terikat, kecuali yang sudah disebutkan. 
 

c. Analsis Persepsi 
 

Analisis persepsi digunakan untuk mengetahui penilaian responden yaitu buruh 

serta pedagang/jasa. Persepsi mempunyai sifat subjektif, bergantung pada kemampuan dan 

keadaan dari masing – masing responden, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu 

yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi juga termasuk perlakuan responden 

usaha yang memberi tanggapan, arti, gambaran, atau penginterprestasian terhadap apa yang 

dilihat, didengar, atau dirasakan dalam bentuk bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau 

disebut juga sebagai perilaku individu. Untuk mengetahui ukuran 
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setiap indikator dan variabel yang digunakan dalam penilaian persepsi masyarakat 

terhadap keberadaan industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
 

1.7.5 Kerangka Analisis 
 

Berikut kerangka analisis yang digunakan dalam mencapai setiap sasaran dalam penelitian ini:  
 

a. Identifikasi karakteristik kawasan industri Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang 

Untuk menganalisis karakteristik perkembangan industri di Kecamatan Bergas 
 

akan di lakukan dengan menganalisis data hasil observasi dan data sekunder yang 

berhubungan dengan gambaran industri, yang terdiri dari jenis industri, jumlah industri, 

jumlah tenaga kerja, serta persebaran industri. Teknik analisis yang digunakan dalam 

mencapai sasaran ini yaitu menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yaitu 

mengidentifikasi kondisi kawasan industri di Kecamatan Bergas. 
 

b. Identifikasi karakteristik masyarakat yang menjadi responden sekitar kawasan industri 

Kecamatan Bergas. 
 

Teknik analisis yang digunakan dalam mencapai sasaran ini yaitu analisis 

statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik maupun narasi. 

Data yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi karakteristik masyarakat di sekitar 

kawasan industri yaitu berupa tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan 

pengeluaran, lama tinggal dan jarak tinggal responden dengan industri terdekat. 
 

c. Analisis dampak industri Kecamatan Bergas terhadap sosial-ekonomi masyarakat 
 

Teknik analisis yang digunakan dalam mencapai sasaran ini yaitu 

menggunakan, analisis kuantitatif, analisis crosstab, dan juga persepsi yang didapat dari 

hasil kuesioner. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh industri di 

Kecamatan Bergas terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi yaitu meliputi 

perubahan pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan maupun kepemilikan fasilitas 

hidup sebelum dan sesudah bekerja di industri. Selain itu juga untuk menentukan 

hubungan antar variabel yaitu jenis pekerjaan dengan peningkatan pendapatan. 
 

d. Analisis dampak industri Kecamatan Bergas terhadap lingkungan 
 

Teknik analisis yang digunakan dalam mencapai sasaran ini yaitu dilakukan 

dengan analisis persepsi masyarakat dengan melakukan penyebaran kuesioner berkaitan 

dengan pengaruh industri terhadap perubahan kondisi lingkungan meliputi pencemaran 

air, pencemaran udara maupun kebisingan. Analisis persepsi digunakan untuk 

mengetahui penilaian responden yaitu masyarakat terhadap pengaruh yang ditimbulkan. 

Data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara akan dijelaskan dalam bentuk 

deskriptif dan juga dalam bentuk chart, grafik maupun tabel. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2019  
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2.1 Kawasan industri 
 

Kawasan industri ini meliputi definisi kawasan industri dan industri, pengelompokan 

jenis industri, penentuan lokasi industi, faktor yang mempengaruhi perkembangan industri, serta 

hubungan industrialisasi terhadap perkembangan suatu wilayah.  

 

 
2.1.1 Pengertian Industri 

 
Secara umum industri dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan 

mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan terdapat berbagai macam usaha industri. Sedangkan dalam artian lain 

industri adalah suatu unit (kesatuan) usahaoyang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan 

menghasilkan barang atau jasa, dan terletak pada suatu bangunan atau suatu lokasi tertentu serta 

mempunyai catatan administrasi tersendir i mengenai produksi dan struktur biayanya (Badan Pusat 

Statistik, 2000). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh BPS industri merupakan suatu kegiatan 

ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan 

tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, atau barang yang kurang nilainya menjadi barang 

yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Industri merupakan suatu 

bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari sistem perekonomian atau sistem mata pencaharian 

dan merupakan suatu usaha manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari 

sumber daya lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manus ia (Hendro, 2000). Dalam UU 

Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. Dalam 

UU RI Nomor 5 Tahun 1984, industri yakni kes ibukan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai plus atau barang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan 

industri. Kegiatan industri dapat berupa usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi yang 

merupakan bagian dari industri. Has il dari kegiatan industri dapat berupa barang maupun jasa. 

Dalam menjalankan industri 
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