
1 

Potential Agglomeration of Small Industries and Economic Growth  

in South Sumatra Province 
 

 

Potensi Aglomerasi Industri Kecil dan Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Sumatera Selatan 
 

 

oleh: 
 

Mukhlis
1, *)

; Bernadette Robiani
2)

; Taufiq
3)

; Rosmiyati Chodijah
4) 

1, 2, 3, 4) 
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 

*)
 email: mukhlis.fe@unsri.ac.id 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The study of potential agglomeration and its relevance to economic growth become interesting 

to discuss. The agglomeration of small industries in South Sumatra has not yet fully happened 

and needs deep empirical studies. Determination of South Sumatra as a central area of growth 

indicates economic growth is the effect of small industrial agglomerations. The analysis 

technique in this study consists of qualitative and quantitative descriptive. The variables used to 

measure the potential of agglomeration in small industries are economies of scale, labor wages, 

and raw material costs and marketing. To see the effect of agglomeration of small industries 

with economic growth simple regression methods is used with panel data. The results of the 

study found: 1) Small industries in South Sumatra have strong potential for agglomeration, as 

seen from relatively high-efficiency values, monthly labor wages that are above Sectoral 

Minimum Wages, and low cost of raw materials and marketing; and 2) Regression results 

indicate there is a positive relationship between agglomeration of small industries and economic 

growth. 

  

Keywords: economy of scale, wages, raw material costs, marketing costs, efficiency, economic 

growth 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan industri kecil di Indonesia selama 2002-2017, menunjukkan pola yang berfluktuasi 

dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,17 persen. Berdasarkan data Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2017 sebesar 99,99 persen pelaku ekonomi nasional berasal 

dari sektor industri kecil dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,10 persen. 
 

 
 

Gambar 1. Pertumbuhan Industri Kecil di Indonesia 
Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018 
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Kontribusi sektor industri kecil terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

relatif besar. Pada tahun 2017, industri kecil menyumbang 59,48 persen dari total PDB atas harga 

berlaku di Indonesia dan 58,02 persen untuk PDB atas harga konstan. Untuk pangsa ekspor non migas, 

pada tahun 2017 secara keseluruhan sektor industri kecil, menengah dan besar (IKMB) menyumbang 

14,06 persen dari total ekspor non migas Indonesia, sedangkan pangsa eskpor non migas hanya 

sebesar 2,74 persen.   

Kelompok industri kecil turut berperan besar dalam kontribusinya terhadap perekonomian di 

provinsi Sumatera Selatan. Terlihat dari besaran perkembangan unit usaha, penyerapan tenaga kerja 

dan nilai investasi industri kecil di provinsi Sumatera Selatan.  
 

 
 

 

 
 
 

Berdasarkan unit usaha, industri kecil di provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh sektor 

pangan, kimia dan bahan bangunan serta dan logam dan jasa. Meski demikian, pertumbuhan seluruh 

sektor industri kecil di Sumatera Selatan ini relatif rendah (tetap bertumbuh) dengan rerata 

pertumbuhan secara keseluruhan sebesar 5,81 persen pertahun selama tahun 2007-2017. 
 
 

 
 

Gambar 4. Perkembangan Unit Usaha Industri Kecil di  

Sumatera Selatan, 2007-2017 
Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka, 2018 

 

Berdasarkan serapan tenaga kerja, sektor industri kecil dan menengah seperti pangan, kimia dan 

bahan bangunan, serta logam dan jasa juga mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan rerata 

penyerapan sebesar 4,50 persen selama 2007-2017. Meski demikian, penyerapan tenaga kerja di sektor 

industri kecil ini secara keseluruhan per tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pengembangan industri kecil akan lebih mudah dan cepat apabila industri kecil tersebut 

mengelompok dan berkumpul sehingga tercapai suatu penghematan ekonomi/ aglomerasi (Ricci, 

1999). Fenomena yang terjadi sekarang, industri kecil di provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya 

berkumpul di suatu daerah, terutama yang memiliki produk yang sama. Sehinga masih mengalami 

kesulitan dalam mengakses bahan baku, mendistribusikan barang, dan memasarkan produknya 

(Dirlanudin, 2008 dan Tilaar, 2010).  

Menurut Tarigan (2004), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan aglomerasi 

industri, antara lain: 1) Skala Ekonomi, adalah faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi. Skala 

ekonomi berdampak kepada tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas usaha, misalnya 

transportasi, perbankan, asuransi, listrik, air bersih dan sebagainya; 2) Pendapatan perkapita. Industri 
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yang memiliki skala meningkat (increasing return industri) akan berkonsentrasi pada pasar yang besar, 

dan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa yang dihasilkan; 3) Ketersediaan 

bahan baku; dan 4) Tenaga kerja, akan mempengaruhi lokasi industri, apabila penghematan tenaga 

kerja per unit produksi lebih besar daripada tambahan biaya transportasi per unit produksi karena 

berpindahnya lokasi ke dekat sumber tenaga kerja.  
 

 
 

 
 

Gambar 5. Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil di Sumatera Selatan,  

2007-2017 
Sumber: BPS, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka, 2018 

 

Daerah yang melakukan aglomerasi cenderung memiliki pembangunan ekonomi yang tinggi 

dibandingkan dengan daerah yang tidak melakukan aglomerasi. Melalui pembangunan ekonomi yang 

tinggi, daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita yang 

tinggi sebagai akibat banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor yang melakukan aglomerasi 

(Yuliana, Robiani, & Mukhlis, 2018; dan Tilaar, 2010). Daerah-daerah yang memiliki banyak aktivitas 

industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang hanya sedikit memiliki aktivitas industri. 

Daerah yang banyak memiliki aktivitas industri akan lebih banyak mempunyai akumulasi modal, 

sehingga pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat. 

Industri kecil di provinsi Sumatera Selatan seluruhnya berjumlah 13.327 unit usaha. Industri 

kecil ini tersebar di seluruh kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Selatan dengan sebaran yang 

terbesar di Kota Palembang (20,67 persen); Kabupaten Musi Banyuasin (13,12 persen); dan Kota 

Pagaralam (12,55 persen). Sedangkan daerah yang memiliki jumlah industri kecil yang relatif sedikit 

adalah Kabupaten Empat Lawang (0,58 persen).  

Pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai dengan pengembangan industri kecil di 

Sumatera Selatan, yaitu melalui pendekatan kelompok serta membangun jaringan usaha yang saling 

terkait. Pendekatan pengembangan aktivitas usaha industri kecil secara berkelompok ini dapat 

dilakukan melalui pola klaster untuk industri kecil yang sejenis (Mukhlis, Robiani, Marwa, & 

Chodijah, 2017). Kemudian untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha industri kecil ini 

dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi 

bentuk aglomerasi. 
 

 

 
 

Gambar 6. Sebaran Kelompok Industri Kecil Dominan  

di Sumatera Selatan, 2017 
Sumber: diolah 

 

Pada Gambar 6 terlihat kelompok industri kecil di provinsi Sumatera Selatan yang cenderung 

dominan dan dapat dikatakan terkumpul dalam satu lokasi adalah kelompok industri kecil pangan 
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(tahu, kerupuk, keripik); sandang dan kulit (konveksi), dan industri kecil kimia dan bahan bangunan 

(meubel). 

Industri kecil di Sumatera Selatan mampu bertahan terhadap persaingan dengan industri besar 

apabila melakukan penggabungan dalam suatu aglomerasi sehingga mampu memanfaatkan efisiensi 

kolektif, misalnya dalam pembelian bahan baku, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemasaran. 

Konsekuensinya harus tercipta skala ekonomi yang efisien, sehingga industri kecil dapat bergerak 

dalam pasar yang tidak terpecah-pecah (fragmented market) (Kuncoro, 2012). Melalui aglomerasi 

industri kecil diharapkan dapat memberikan spread effect terhadap daerah sekitar, sehingga 

memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap wilayah sekitarnya. 

Topik utama penelitian ini adalah mengkaji potensi aglomerasi industri kecil di provinsi 

Sumatera Selatan dilihat dari skala ekonomi, upah tenaga kerja, dan biaya bahan baku serta pemasaran 

(aksesibilitas), serta bagaimana pengaruh aglomerasi industri kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Sumatera Selatan.  

 

 
2. KAJIAN LITERATUR 

 

Aglomerasi   

Aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan 

eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan 

penyedia jasa- jasa, dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. 

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik benang merah bahwa suatu aglomerasi tidak lebih dari 

sekumpulan klaster industri dan merupakan konsentrasi dari aktifitas ekonomi dari penduduk secara 

spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan.   

 

Teori Biaya Produksi 

Analisis mengenai biaya produksi perusahaan perlu dibedakan kepada dua jangka waktu: jangka 

pendek (biaya tetap) dan jangka panjang (biaya yang selalu berubah). Jangka pendek adalah jangka 

waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses 

produksi. Analisis mengenai biaya produksi akan memperhatikan juga tentang: 1) biaya produksi rata-

rata yang meliputi biaya produksi total rata-rata, biaya produksi tetap rata-rata dan biaya produksi 

berubah rata-rata, dan 2) biaya produksi marjinal, yaitu tambahan biaya produksi yang harus 

dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi.  

Biaya total (Total Cost) adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya 

produki total atau biaya total (Total Cost/ TC) didapat dari menjumlahkan biaya tetap total (Total 

Fixed Cost/ TFC) dan biaya berubah total (Total Variable Cost / TVC). Dengan demikian biaya total 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: TC = TFC + TVC 

Biaya tetap total (Total Fixed Cost / TFC) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh faktor produksi (input) yang tidak dapat diubah jumlahnya. 

Biaya berubah total (Total Variable Cost / TVC) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Apabila biaya tetap total (TFC) 

untuk memproduksi sejumlah barang tertentu (Q) dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang 

diperoleh adalah biaya tetap rata-rata (Average Fixed Cost / AFC). Dengan demikian rumus untuk 

menghitung biaya tetap rata-rata atau AFC adalah:  AFC = 
   

 
. 

Apabila biaya berubah total (TVC) untuk memproduksi sejumlah barang (Q) dibagi dengan 

jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya berubah rata-rata (Average Variable Cost / 

AVC). Biaya berubah rata-rata dihitung dengan rumus: AVC = 
   

 
. 

Apabila biaya total (TC) untuk memproduksi sejumlah barang tertentu (Q) dibagi dengan 

jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya total rata-rata (Average Cost / AC). 

Nilainya dihitung menggunakan rumus berikut ini: AC = 
  

 
 atau AC = AFC + AVC. 

Biaya marjinal (Marginal Cost / MC) adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk 

menambah produksi sebanyak satu unit. Biaya marjinal dapat dicari dengan menggunakan rumus:  
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MCn = 
   

  
; di mana MCn adalah biaya marjinal produksi ke-n, TCn adalah biaya total pada waktu 

jumlah produksi adalah n, dan TCn-1 adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah n-1. Akan 

tetapi pada umumnya pertambahan satu unit produksi akan menambah beberapa unit produksi. 

Sedangkan ΔTC merupakan selisih antara biaya total produksi dan ΔQ merupakan selisih jumlah 

barang tertentu. 

 
Biaya Pemasaran  

Biaya pemasaran merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk memperlancar barang dan 

jasa hasil produk, karena bermunculan produk yang sama, peranan biaya pemasaran dalam memerangi 

saingan dan tantangan yang perlu diatasi serta harus dilewati,  kecermatan dan kelihaian pengelola 

perusahaan ditentukan oleh keunggulan menghadapi pesaing muncul dengan sendirinya.  

 

Efisiensi   

Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Suatu proses 

produksi dapat dikatakan efisien apabila dapat diperoleh hasil yang maksimal dengan sumber daya 

yang digunakan relatif sedikit. Efisiensi ekonomi suatu industri diukur dengan membandingkan nilai 

tambah dengan biaya madya. Semakin tinggi nilai tambah akan menghasilkan efisensi yang semakin 

tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa efisiensi berarti produksi dihasilkan dengan biaya yang serendah-

rendahnya. Semakin efisien suatu industri, industri tersebut akan mampu bersaing dengan industri 

lainnya yang sejenis di pasaran, karena industri tersebut mampu menjual produknya dengan harga 

yang lebih. 

 

Skala Ekonomi Usaha 

Skala ekonomi (economies of scale) menunjuk kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari 

ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk meraih 

keunggulan biaya rendah (low cost advantage) demi menciptakan keunggulan bersaing (Kim, 1995., 

dan Li et al., 2012).  

Skala ekonomi diinterpretasikan sebagai variabel kunci, baik oleh teori ekonomi geografi baru 

maupun teori perdagangan baru. Kedua teori ini berpendapat bahwa industri yang terkonsentrasi 

secara geografis adalah akibat skala ekonomi. Pengukuran skala ekonomi (size) dapat diperoleh dari 

nilai efisiensi atau rata-rata ukuran pabrik/industri yang dilihat dari rata-rata jumlah pekerja produksi 

atau rata-rata nilai tambah. Ukuran pabrik/industri dapat menyediakan informasi mengenai intensitas 

penggunaan faktor produksi dan perilaku lokasi pada industri tertentu. Perusahaan kecil dengan 

fleksibilitasnya dalam menyesuaikan skala operasi dapat beroperasi bahkan pada wilayah yang 

terisolasi di mana infrastruktur masih terbelakang sementara perusahaan-perusahaan lndustri Besar 

Sedang (IBS) cenderung untuk mengelompok di dalam dan di sekitar wilayah kota metropolitan.   

 
Tingkat upah 

Fungsi upah secara umum, antara lain: 1) untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, 

menggunakan sumber daya tenaga manusia secara efisien, untuk mendorong stabilitas dan 

pertumbuhan ekonomi; 2) untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. Sistem 

pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja ke arah produktif, 

mendorong tenaga kerja pekerjaan produktif ke pekerjaan yang lebih produktif; 3) untuk 

menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien. Pembayaran upah (kompensasi) yang relatif 

tinggi adalah mendorong manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien 

(Sumarsono, 2003). Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pemakaian 

tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) sesuai dengan keperluan hidupnya; dan 4) 

mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, 

sistem pengupahan (kompensasi) diharapkan dapat merangsang, mempertahankan stabilitas dan 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Teori Pertumbuhan Endogen 

Teori pertumbuhan endogen dipelopori Romer (2012) merupakan awal kebangkitan dari pemahaman 

baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori 
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pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang 

bersumber dari dalam suatu sistem. Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai kritik terhadap teori 

pertumbuhan Neoklasik mengenai diminishing marginal producitivity of capital dan konvergenitas 

pendapatan di berbagai negara. Model pertumbuhan endogen ini berasumsi proses pertumbuhan 

berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri berproduksi dengan skala hasil yang 

konstan, sesuai dengan asumsi persaingan sempurna.  

Teori pertumbuhan endogen memiliki tiga elemen dasar, yakni: 1) perubahan teknologi yang 

bersifat endogen melalui proses akumulasi pengetahuan; 2) adanya penciptaan ide baru oleh 

perusahaan sebagai akibat adanya mekanisme spillover dan learning by doing; dan 3) produksi barang 

barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi pengetahuan yang tumbuh tanpa batas. 

Model pertumbuhan endogen Romer, mengasumsikan bahwa proses pertumbuhan berasal dari 

tingkat perusahaan atau industri: Yt = AKi
α
Li

1- α β
. Setiap industri akan menggunakan modal dan 

tenaga kerja pada tingkat yang sama, kemudian fungsi produksi: Yt = AK
α+ β

L
1- α

   

Model pertumbuhan endogen mengasumsikan bahwa „A‟ bersifat konstan dan bukan meningkat 

sepanjang waktu, sehingga pada saat ini tidak ada kemajuan teknologi. Dengan memperlihatkan 

bahwa hasil pertumbuhan pendapatan per kapita di dalam perekonomian akan menjadi: g-n = β / [1- α 

+ β]; dimana: g = tingkat pertumbuhan output dan n = tingkat pertumbuhan populasi. Seperti dalam 

model Solow dengan skala hasil konstan, β= 0, maka pertumbuhan perkapita akan menjadi nol (tanpa 

kemajuan teknologi) namun Romer mengasumsikan bahwa dengan mengumpulkan ketiga sektor 

terdapat eksternalitas modal; β > 0, sehingga g-n > 0 dan Y/L akan tumbuh.  

 
 

3. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian yang dilakukan oleh Xiao-Ling, Yu-Xian, dan Jie (2013) mengenai spasial aglomerasi 

kultur industri di China dengan menggunakan Indeks Ellison dan Glaeser (EG) dan Indeks Herfindhal 

(H) menemukan bahwa: 1) aglomerasi industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan indeks 

EG suatu industri memiliki korelasi yang kuat dengan nilai output bruto industri; 2) lokasi geografis 

memiliki dampak penting pada industri, dan wilayah timur China memiliki keuntungan yang 

signifikan akibat lokasi geografis yang strategis; 3) adanya perkembangan daerah yang menyediakan 

modal, pasar dan kondisi lain untuk pengembangan industri, yang merupakan faktor dominan dari 

aglomerasi industri; dan 4) banyaknya sumber daya merupakan salah satu faktor aglomerasi industri, 

tetapi ketika pembangunan ekonomi lemah dan rendah, kelimpahan sumber daya tidak dapat menjadi 

faktor dominan dari aglomerasi industri. 

Alkay dan Hewings (2012) dalam kajiannya mengenai determinan aglomerasi 22 industri 

manufaktur di kawasan metropolitan Istanbul, dengan menggunakan ekonomi lokalisasi dan urban 

ekonomi sebagai determinan aglomerasi. Menemukan urban ekonomi memiliki efek yang kuat untuk 

level geografi dan industri spesifik. Hal ini mengimplikasikan bahwa tingkat kepadatan penduduk, 

potensi pasar dan pasar tenaga kerja yang potensial adalah proxy efektif untuk menggambarkan urban 

ekonomi pada aglomerasi. Efek lokalisasi konsisten dengan model Marshall untuk tenaga kerja dan 

input. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat menunjukkan 

perubahan pengetahuan (knowledge spillover) akan berpengaruh terhadap aglomerasi. 

Sementara itu, Lu dan Tao (2006), melakukan penelitian terhadap Determinan Aglomerasi 

Industri Besar di China selama periode 1998-2003. Variabel yang digunakan adalah penyerapan 

tenaga kerja (diproxy dengan upah) dan bahan baku (diproxy dengan intensitas pembelian input), 

menemukan bahwa: 1) upah dan intensitas pembelian input berhubungan positif dengan (pembentukan) 

aglomerasi industri di China; dan 2) trend aglomerasi industri secara keseluruhan di China terus 

meningkat di semua lingkup industri selama tahun 1998-2003.  

 
 

4. METODE PENELITIAN 

 
Penelitian difokuskan pada potensi aglomerasi industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan, 

berdasarkan pada karakteristik yang diantaranya skala ekonomi, upah tenaga kerja, biaya bahan baku, 
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dan biaya pemasaran. Selanjutnya adalah mengkaji bagaimana pengaruh aglomerasi industri tehadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2008-2018. 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota dan Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 

2010, jumlah penduduk dan total tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan, jumlah tenaga kerja yang 

diserap industri kecil menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi, pendapatan perkapita, dan output yang 

dihasilkan industri kecil di Kabupaten/Kota. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

metode wawancara terhadap pelaku industri kecil di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 

yang meliputi data jumlah tenaga kerja industri kecil, upah tenaga kerja, output, biaya bahan baku dan 

biaya pemasaran. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah industri kecil yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode Stratified Random Sampling. 

Diperoleh sembilan Kabupaten/ Kota yang memiliki enam kelompok industri kecil yang menjadi 

sampel penelitian, yakni Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), Kabupaten Ogan 

Komering Ilir (OKI), Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, 

Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). 

Berdasarkan hasil inventarisisasi, diperoleh tiga pengelompokan jenis industri kecil yang selalu 

terdapat di setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan dan dijadikan sebagai sampel penelitian; 1) 

Keompok industri pangan (industri kerupuk, industri tahu, industri tempe, dan industri keripik); 2) 

Kelompok industri sandang (industri konveksi); dan 3) Kelompok industri lainnya (industri meubel). 

Penentuan sampel dari setiap kelompok industri tersebut dilakukan dengan metode simple random 

sampling. Jumlah responden dari masing-masing kelompok industri di setiap lokasi sebanyak 30 

sampel, sehingga total responden berjumlah 180. 

Teknik analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriftif 

kualitatif untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi industri kecil di Sumatera 

Selatan dan karakteristik variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel tersebut yaitu skala ekonomi, 

upah tenaga kerja, akses bahan baku dan pemasaran, dalam kaitannya dengan potensi aglomerasi 

industri kecil. Menurut Kim (1995) dan Kuncoro (2012), semakin besar skala ekonomis, semakin 

murah upah tenaga kerja, biaya bahan baku dan pemasaran, maka akan semakin besar potensi 

aglomerasi sektor industri di daerah tersebut. Selain itu, menurut Li et al (2012), efisiensi merupakan 

ukuran yang tepat untuk menggambarkan skala ekonomi industri kecil. Semakin efisien industri kecil 

tersebut, makan semakin besar potensi aglomerasinya. Lebih lanjut Li menyatakan bahwa nilai 

efisiensi yang lebih besar dari ambang nilai tengah 0.5 atau semakin mendekati satu, mengindikasikan 

bahwa potensi aglomerasi industri tersebut semakin kuat.  

Pendekatan kuantitatif menggunakan model regresi linier sederhana dengan data panel. 

Variabel independen adalah Aglomerasi Industri Kecil (IBit) dan variabel dependen adalah 

Pertumbuhan ekonomi (PEit).  

Variabel aglomerasi dalam model dihitung dengan menggunakan indeks Balassa (IB it), sebagai 

berikut: (Sbergami, 2002) 

IBit = 
(

   
∑   

)

(
∑    

∑∑      
)

 ; dimana: IBit = indeks Balassa untuk menentukan nilai konsentrasi spasial 

(aglomerasi); Eij = tenaga kerja sektor i di daerah j; Eij = total tenaga kerja sektor i di daerah j; jEij = 

tenaga kerja di daerah j; dan jEij = total tenaga kerja di daerah j.  

Penggunaan indeks Balassa (IBit) untuk mengukur potensi aglomerasi yang digunakan dalam 

model ini agar dapat diperoleh data runtun waktu untuk kepentingan estimasi, mengingat variabel 

pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah data runtun waktu. Untuk variabel pertumbuhan 

ekonomi (PEit) menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan.  

Modelnya sebagai berikut: Yit = β0 + β1Xit + eit.  

Secara spesifik dirumuskan sebagai berikut; PEit = 0 + 1IBit + eit; dimana: PEit = pertumbuhan 

ekonomi, IBit = aglomerasi industri kecil, dan 0, 1 = koefisien regresi, dan eit  = error term. Pada 

model di persamaan (3.3), variabel aglomerasi diukur dengan menggunakan Indeks Hoover Balassa. 
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5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Potensi Aglomerasi Industri Kecil ditinjau dari Skala Ekonomi pada Industri Kecil di Provinsi 

Sumatera Selatan 
 

Indikator skala ekonomi yang digunakan untuk mengukur potensi aglomerasi industri kecil dalam 

penelitian ini adalah tingkat efisiensi. Efisiensi sendiri diukur dengan melihat perbandingan antara 

biaya input primer (nilai tambah) dengan biaya madya. Semakin tinggi tingkat efisien industri kecil, 

mencerminkan semakin besar nilai tambah yang tercipta dan semakin besar pula pendapatan dari 

faktor-faktor produksi yang digunakan. 

Berdasar hasil perhitungan, nilai efisiensi industri kecil di Sumatera Selatan sebesar 0.7142. 

Nilai ini masih relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa industri kecil di Provinsi Sumatera 

Selatan relatif belum efisien dalam pemanfaatan faktor produksinya. Bila dilihat dari kelompok 

industri, diperoleh kelompok industri yang memiliki nilai efisiensi yang besar adalah kelompok 

industri meubel dan konveksi, masing-masing sebesar 0,8958 dan 0,8949. Hal ini mengindikasikan 

bahwa industri kecil meubel dan konveksi sudah mengarah pada pencapaian efisiensi yang optimal. 

 

 
 

Gambar 8. Dukungan Skala Ekonomi terhadap Potensi  

Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan 
Sumber: Data Lapangan, 2018, diolah 

 

Gambar 8 menyajikan secara gamblang, berdasarkan enam kelompok industri yang dijadikan 

sampel, nilai efisiensi yang dicapai berada di atas batas ambang 0,5. Ini mengindikasikan bahwa 

seluruh kelompok industri kecil memiliki potensi besar untuk beraglomerasi. Efisiensi yang relatif 

tinggi ini juga didukung oleh kemampuan penciptaan nilai tambah dari masing-masing industri 

tersebut yang relatif tinggi.  

 
Potensi Aglomerasi Industri Kecil ditinjau dari Upah Tenaga Kerja pada Industri Kecil di 

Provinsi Sumatera Selatan 
 

Upah tenaga kerja merupakan faktor yang memodifikasi lokasi. Dalam hal ini jarak/ asal tenaga kerja 

sangat diperhatikan karena berkaitan dengan upah tenaga kerja. Untuk memperoleh penghematan 

biaya maka pengusaha banyak memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari dalam daerahnya karena 

hal ini sangat berkaitan dengan pemberian upah yang akan diberikan, jika jarak tenaga kerja jauh dari 

lokasi industri maka akan menambah biaya transportasi yang akan dibebankan pada upah tenaga kerja.  

Pada gambar 9 terlihat bahwa sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha industri kecil 

yang terbesar adalah dengan metode bulanan (50,6 persen) dan metode mingguan (40,6 persen). 

Sedangkan pembayaran upah dengan metode harian dan borongan menempati posisi yang paling 

sedikit, masing-masing 5,0 persen dan 3,9 persen. Sistem pengupahan di Provinsi Sumatera Selatan 

telah diberikan patokan untuk kelayakan dalam bentuk upah minimum yang harus dibayakan kepada 

para pekerja. Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mematok besaran Upah 

Minimum Sektoral (UMS) sebesar Rp. 2.715.000,-. Nilai ini dianggap besaran yang layak bagi tenaga 

kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi pelaku industri yang membayarkan upah tenaga 

kerja di atas harga patokan minimum; atau minimal sama, akan dianggap kapabel dalam melaksanakan 

aktivitas produksinya. 
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Gambar 10. Sistem Pengupahan pada Industri Kecil  

di Provinsi Sumatera Selatan 
Sumber: Data Lapangan, 2018, diolah 

 

Berdasarkan hasil survey terhadap industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan yang dijadikan 

sampel, diperoleh rata-rata upah yang diterima pekerja industri kecil di Sumatera Selatan per bulannya 

sebesar Rp. 2.812.750,- perbulan. Bila dibandingkan dengan UMS Provinsi Sumatera Selatan, jumlah 

ini sudah memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja di sektor industri kecil ini. Hal ini memberikan 

makna sektor industri kecil memiliki potensi beraglomerasi yang kuat karena dapat dijadikan sumber 

pendapatan yang memadai bagi mereka yang ingin bekerja di sektor ini. 

 

 
Gambar 11. Dukungan Upah terhadap Potensi Aglomerasi  

Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan 
Sumber: Data Lapangan, 2018, diolah 

 

Bila ditinjau dari kelompok industri, berdasarkan pada upah yang diterima pakerja, diperoleh 

kelompok industri yang paling kuat potensi untuk beraglomerasi adalah industri meubel (Rp. 

3.522.014,-/bulan), industri tahu (Rp. 2.993.472,-/bulan), dan konveksi (Rp. 2.971.472,-/bulan) dengan 

besaran upah dan Rp. 4.952.014,- per bulan.  

 

Potensi Aglomerasi Industri Kecil ditinjau dari Biaya Bahan Baku dan Pemasaran pada 

Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap 180 responden industri kecil di Provinsi Sumatera 

Selatan, diperoleh  rata-rata biaya bahan baku dan pemasaran perbulan untuk industri kecil secara 

keseluruhan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 25.000.000,-/bulan. Sedangkan rata-rata biaya 

bahan baku dan pemasaran hanya untuk enam kelompok industri kecil yang dijadikan sampel 

penelitian sebesar Rp. 5.959.734,-/ bulan.  

Pada Gambar 12 terlihat rerata biaya bahan baku dan pemasaran industri kecil di Provinsi 

Sumatera Selatan, semua masih berada di bawah rata-rata biaya bahan baku dan pemasaran industri 

kecil keseluruhan di Provinsi Sumatera Selatan. Relatif rendahnya biaya bahan baku dan pemasaran 

ini memberikan makna bahwa industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang kuat 

untuk beraglomerasi. 
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Gambar 12. Dukungan Biaya Bahan Baku dan Pemasaran  

terhadap Potensi Aglomerasi Industri Kecil  

di Provinsi Sumatera Selatan 
Sumber: Data Lapangan, 2018, diolah 

 

Bahan baku merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya proses produksi industri 

kecil. Berdasarkan Tabel 1, terlihat pengeluaran bahan bahan baku yang terbesar antara Rp. 200.000,- 

- Rp. 1.668.000,- (83,33 persen). Murahnya harga bahan baku ini didukung karena letak sumber bahan 

baku yang relatif dekat dengan pusat produksi dan didukung oleh banyaknya jasa pemasok bahan baku, 

sehingga pengusaha industri kecil dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang relatif murah.  

Di beberapa daerah, pelaku industri kecil membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) dan 

sebagian lagi bergabung dengan Koperasi. Sehingga pengusaha industri kecil bisa saling mendukung 

dalam mencukupi kebutuhan akan bahan baku. Hal ini berdampak pada penghematan dan kelancaran 

proses produksi. Terbukti dari hasil penelitian bahwa pengusaha yang memperoleh bahan baku dari 

jasa pengepul dalam desa/kelurahan adalah sebesar 89,66persen, sedangkan dari luar desa/kelurahan 

adalah 10,34 persen. Selain itu jarak lokasi industri dengan bahan baku juga relatif dekat yaitu paling 

banyak ditempuh adalah 1 – 10 km yaitu sebesar 96,11 persen dan yang paling jauh > 20 km sebesar 

1,11 persen. 

 
Tabel 1. Harga Bahan Baku Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan 

 

Usaha Harga Bahan Baku (Rp) Frekuensi Persentase (%) 

IK 

200.000 - 1.668.000  150 83.33 

1.669.000 - 3.334.000 18 10.00 

3.335.000 - 5.000.000 12 6.67 

Jumlah 180 100.00 
                   Sumber: Data Primer, tahun 2018 

 

Aksesibilitas bahan baku yang mudah tersebut akan sangat mendukung timbulnya penghematan 

aglomerasi pada industri kecil di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuncoro 

(2012) yang menyatakan bahwa aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi berupaya 

mendapatkan penghematan aglomerasi (agglomeration economies), baik karena penghematan 

lokalisasi maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu 

sama lain.  

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha industri kecil untuk 

mempromosikan hasil produksi guna menjaga kelangsungan usahanya, untuk berkembang dan 

mendapatkan laba. Salah satu keuntungan dengan adanya penduduk yang padat adalah 

dimungkinkannya pengembangan usaha yang memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai 

demand potensial. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa daerah pemasaran yang dituju oleh pengusaha 

sebagian besar masih dalam lingkup wilayah yang sempit atau masih bersifat lokal, paling dekat 0 – 

10 km (88,89 persen), dan paling jauh > 10 km (11,11 persen). Pemasaran yang jauh ini biasanya 

untuk industri meubel yang diproduksi berdasarkan pesanan dan jumlahnya relatif tidak banyak. 

Daerah pemasaran dalam lingkup lokal ini akan menghemat biaya dan waktu dalam memasarkanya.  

Berdasarkan Tabel 2, terlihat rerata biaya bahan baku dan biaya pemasaran untuk industri kecil 

berdasarkan kelompok industri perbulan sebesar Rp. 5.969.734,-/ bulan. Kelompok industri kecil yang 
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memiliki rerata biaya akses yang terendah adalah kelompok industri kerupuk (Rp. 4.376.574,-/bulan) 

dan kelompok industri konveksi (Rp. 4,676,154,-/bulan).  

Penyebab rendahnya biaya akses pada kelompok industri ini disebabkan karena bahan baku 

yang relatif mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah, berkisar antara Rp. 30.000,- - Rp. 

43.333,- per kg. Bahan baku terdiri dari tepung dan ikan yang relatif mudah diperoleh di daerah 

sekitarnya (1 – 20 kilometer). Bahan baku ini dengan mudah ditemui di pasar atau di warung-warung 

sekitar lokasi industri. Umumnya pengusaha kerupuk membeli bahan baku ini dari toko grosir di 

pasaran dalam partai besar dan diantar langsung ke lokasi produksi oleh pemasok, sehingga dapat 

meminimalkan biaya trasnportasi. Kendala bahan baku biasanya terjadi saat musim kemarau, dimana 

terjadi kenaikan bahan baku ikan mencapai 100 persen, sehingga ongkos produksi menjadi mahal. 

Pemasaran produk industri kecil kerupuk menggunakan sistem diantar langsung ke pembeli (70,00 

persen) dan pembeli datang sendiri (26,67 persen), dengan biaya transportasi pemasaran perbulan yang 

relati kecil, berkisar antara Rp. 166.668,- sampai dengan Rp. 300.000,-. 
 

Tabel 2. Rerata Biaya Akses Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan 
 

No Kelompok Industri Kecil Rerata Biaya Akses/ Bulan (Rp) 

1 Tempe 6,523,682 

2 Tahu 6,210,539 

3 Kerupuk 4,376,574 

4 Keripik 7,025,004 

5 Meubel 7,006,449 

6 Konveksi 4,676,154 

                           Sumber: Data Lapangan, 2018, diolah 
 

Untuk kelompok industri kecil konveksi, rendahnya biaya bahan baku lebih disebabkan karena 

pengusaha industri kecil konveksi ini melakukan pembelian bahan baku melalui toko grosir yang ada 

di pasar di daerah mereka atau ke kota Palembang. Selain itu link mereka sebagai pelanggan 

menyebabkan mereka dapat membeli bahan baku dengan harga yag murah. Rata-rata harga bahan 

baku utama berupa kain berkisar antara Rp. 35.000,- - Rp. 85.000,-/ meter, tergantung jenis kain yang 

dipesan. Trust yang terbangun antara pengusaha industri kecil dengan pemasok bahan baku membuat 

pengusaha industri kecil dapat melakukan pembayaran di belakang untuk bahan yang mereka beli. 

Pemasaran produk konveksi tidak membutuhkan biaya yang besar. Umumnya mereka beroperasi 

berdasarkan pesanan, sehingga pembeli langsung datang ke lokasi industri. 

 
4. Ikhtisar Hasil Estimasi Analisis Potensi Aglomerasi Industri Kecil di Provinsi Sumatera 

Selatan 
 

Berdasarkan hasil estimasi secara keseluruhan untuk potensi aglomerasi industri kecil di Provinsi 

Sumatera Selatan berdasarkan pada skala ekonomi, upah tenaga kerja, dan biaya bahan baku serta 

pemasaran, ditemukan kelompok industri kecil yang paling besar potensi aglomerasinya serta sebaran 

wilayah yang memungkin untuk dilakukan pengembangan sebagai berikut (Tabel 3): 
 

Tabel 3. Indikator Potensi Aglomerasi Industri Kecil  

di Provinsi Sumatera Selatan 
 

No Indikator 
Rerata Nilai IK 

Sumatera Selatan 

Potensi Beraglomerasi 

Keterangan Rerata Nilai 

Kelompok Industri 
Wilayah 

1. 
Skala Ekonomi 

(Efisiensi) 
0.71 Meubel (0.90) 

 Kota 

Palembang 

 Kabupaten 

Musi 

Banyuasin 

 Kota Lubuk 

Nilai efisiensi 

mendekati 1 (> 

dari ambang 

0,5), sehingga 

dapat 

disimpulkan 
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Linggau 

 Kota 

Pagaralam 

 Kabupaten 

Lahat 

 Kabupaten 

OKI 

 Kabupaten 

Muara Enim 

 Kabupaten 

OKU 

 Kota 

Prabumulih 

bahwa kelompok 

industri dan 

wilayah tersebut 

memiliki potensi 

yang kuat bagi  

teraglomerasinya 

industri kecil 

Konveksi (0.89) 

 Kota 

Palembang 

 Kabupaten 

Musi 

Banyuasin 

 Kota Lubuk 

Linggau 

 Kota 

Pagaralam 

 Kabupaten 

Lahat 

 Kabupaten 

OKI 

 Kabupaten 

Muara Enim 

 Kabupaten 

OKU 

 Kota 

Prabumulih 

2. 
Upah Tenaga 

Kerja 

Rp. 2.715.000,-

/bulan 

Tahu  

(Rp. 

2.993.472,/bulan) 

 Kabupaten 

OKU 

 Kota 

Prabumulih 

Nilai rata-rata 

upah tenaga per 

bulan pada 

kelompok 

industri kecil ini 

berada diatas 

patokan upah 

minimum 

sektoral (UMS) 

Rp. 2.715.000,-. 

Mengindikasikan 

kelompok 

industri ini 

diminati dan 

berpotensi kuat 

untuk 

beraglomerasi 

Konveksi  

(Rp. 2.971.472,-

/bulan) 

 Kota 

Palembang 

 Kabupaten 

Musi 

Banyuasin 

 Kota Lubuk 

Linggau 

 Kabupaten 

Lahat 

 Kabupaten 

Muara Enim 

 Kabupaten 

OKU 

Meubel 

(Rp. 3.552.014,-

/bulan) 

 Kota 

Palembang 

 Kabupaten 

Musi 

Banyuasin 

 Kota Lubuk 

Linggau 

 Kabupaten 

OKI 
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3. 

Biaya Bahan 

Baku dan 

Pemasaran 

Rp. 25.000.000,-

/bulan 

Tempe  

(Rp. 6.523.682,-

/bulan) 

 Kota 

Palembang 

 Kota Lubuk 

Linggau 

 Kabupaten 

Lahat 

 Kabupaten 

Muara Enim 

 Kabupaten 

OKU 

Biaya akses 

kelompok 

industri berada 

di bawah rerata 

biaya akses 

industri kecil 

secara 

keseluruhan di 

Provinsi 

Sumatera 

Selatan. 

Sehingga dapat 

dimaknai bahwa 

kelompok 

industri di 

beberap wilayah 

sebaran memiliki 

potensi 

aglomerasi yang 

kuat.  

Tahu 

(Rp. 6.210.539,-

/bulan) 

 Kabupaten 

Musi 

Banyuasin 

 Kabupaten 

OKI 

 Kabupaten 

Muara Enim 

 Kota 

Prabumulih 

Kerupuk 

(Rp. 4.376.574,-

/bulan) 

 Kota Lubuk 

Linggau 

 Kabupaten 

Lahat 

 Kabupaten 

Muara Enim 

 Kabupaten 

OKU 

 Kota 

Prabumulih 

Keripik 

(Rp. 7.025.004,-

/bulan) 

 Kota Lubuk 

Linggau 

 Kota 

Pagaralam 

 Kabupaten 

Lahat 

 Kabupaten 

OKI 

 Kota 

Prabumulih 

Meubel 

(Rp. 7.006.449,-

/bulan) 

 Kabupaten 

Musi 

Banyuasin 

 Kota Lubuk 

Linggau 

 Kota 

Pagaralam 

 Kabupaten 

OKI 

 Kabupaten 

Muara Enim 

 Kabupaten 

OKU 

Konveksi 

(Rp. 4.676.154,-

/bulan) 

 Kabupaten 

Musi 

Banyuasin 

 Kota 

Pagaralam 

 Kabupaten 
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OKI 

 Kota 

Prabumulih 

 
Berdasarkan Tabel 3 terdapat enam kelompok industri kecil beserta sebaran wilayah masing-

masing di Sumatera Selatan yang memiliki potensi kuat untuk beraglomerasi berdasarkan indikator 

skala ekonomi, upah tenaga kerja , dan biaya bahan baku serta pemasaran. Meski demikian, tidak 

seluruh industri kecil memenuhi kriteria pengukuran berdasarkan ketiga indikator tersebut. Tercatat 

hanya industri kecil meubel dan konveksi yang memenuhi kriteria berdasarkan ketiga indikator yang 

digunakan. tersebut.  

Menurut Li et al (2012) potensi aglomerasi yang kuat bagi industri kecil tersebut boleh jadi 

dikarenakan keterkaitan ketiga indikator tersebut. Efisiensi yang diperoleh industri kecil tidak lepas 

dari dukungan ketersediaan bahan baku dan pemasaran, serta ketersediaan tenaga kerja. Lokasi 

berdirinya industri kecil di Sumatera Selatan selain karena dipengaruhi faktor bermukim pengusaha/ 

keturunan, juga didasarkan atas pertimbangan faktor grografis nonfisik yang seperti bahan mentah, 

tenaga kerja, pasaran dan sarana transportasi. Mengelompokknya industri kecil ini, meskipun belum 

dapat dikatakan suatu bentuk aglomerasi industri, menguntungkan pengusaha industri kecil 

dikarenakan adanya faktor-faktor produksi yang saling berdekatan dengan industri kecil sejenis 

lainnya. 

Aglomerasi industri kecil di Sumatera Selatan mendorong munculnya banyak jasa pemasok 

bahan baku di wilayah operasinya. Hal ini berdampak pada penghematan dan kelancaran proses 

produksi. Aksesibilitas bahan baku yang mudah tersebut sangat mendukung timbulnya penghematan 

aglomerasi pada industri kecil di Sumatera Selatan.  

 
5. Hubungan antara Aglomerasi Industri Kecil dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sumatera Selatan 
 

Setelah melalui proses pengujian model terbaik, diperoleh model yang terbaik dalam peneltian ini 

adalah model fixed effect. 

 

Tabel 4. Hasil Estimasi dengan Model Fixed Effect 
 

Variabel Koefisien Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.051258 0.043463 -1.179346 0.2414 

IBit 0.096180 0.043189 2.226961 0.0285** 

R-squared 0.2138 = 21,38% 

Sumber: hasil estimasi E-Views 

**) level Signifikan 5% 
 

Secara ringkas, hasil estimasi tersebut dituliskan kembali sebagai berikut;  
 

PEit  = -0.051258 + 0.096180IBit 
 

Nilai konstansta sebesar -0.051258, memberikan makna bahwa proses aglomerasi industri kecil 

yang merangsang pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dari perkembangan teknologi, jika tidak, 

pertumbuhan akan lebih rendah daripada tingkat kemajuan teknologi. Aglomerasi industri kecil yang 

memungkinkan adanya peningkatan tingkat output akan menciptakan kekayaan, namun di sisi lain 

kekuatan sentrifugal biaya transaksi bertolak belakang dengan kekuatan sentripetal dari skala ekonomi. 

Adanya konsentrasi kegiatan ekonomi selain akan memungkinkan terjadinya peningkatan nilai output 

juga akan menimbulkan peningkatan biaya transaksi sehingga utilitasnya menjadi rendah. Inilah alasan 

mengapa dalam jangka pendek aglomerasi belum tentu bernilai positif. Dalam kasus tertentu adanya 

perubahan nilai aglomerasi akan menunjukkan hasilnya dalam jangka panjang dimana tingkat 

pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan tingkat pertumbuhan teknologi sehingga mudah untuk 

mengidentifikasi keseimbangan antara keduanya  (Gomes, 2007). 

Nilai koefisien variabel bebas (IBit) sebesar 0.096180, memberikan makna bahwa ada hubungan 

yang positif antara variabel Aglomerasi Industri Kecil (IB it) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PEit). 
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Implikasinya bahwa saat terjadi peningkatan/penguatan aglomerasi industri kecil sebesar satu persen, 

maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 9,6189 persen.  

Nilai determinasi (r
2
) sebesar 0.2138, memberikan makna bahwa kontribusi variabel potensi 

Alomerasi Industri Kecil (IBit) terhadap pembentukan Pertumbuhan Ekonomi (PEit) adalah sebesar 

21,38 persen. Sisanya sebesar 78,62 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain. 

Pada model fixed effect terdapat masing-masing nilai individual effect untuk masing-masing 

kabupaten/ kota yang memiliki makna tersendiri pada model. Nilai individual  effect pada model fixed 

effect dtampilkan pada Tabel 5 berikut: 

 

Tabel 5.Nilai Individual Effect (Ci) Pada Model Terpilih 
 (Fixed Effect Model) 

 

No Kabupaten/ Kota Ci 

1 Palembang -0.002433 

2 Musi Banyuasin 0.004819 

3 Lubuk Linggau 0.003058 

4 Pagaralam -0.002150 

5 Lahat -0.001176 

6 Muara Enim 0.001812 

7 Prabumulih 0.006378 

8 Ogan Komering Ilir 0.006507 

9 Ogan Komering Ulu -0.016816 
          Sumber: hasil estimasi E-Views 

 

Melalui nilai individual effect masing-masing Kabupaten/ Kota tersebut, maka model estimasi 

untuk setiap daerah dapat dituliskan kembali sebagai berikut: 

1. PEPLGt   = -0.002433 + 0.096180IBit   

2. PEMUBAt   =  0.004819 + 0.096180IBit   

3. PELLGt   =  0.003058 + 0.096180IBit    

4. PEPGAt   = -0.002150 + 0.096180IBit    

5. PELHTt   = -0.001176 + 0.096180IBit    

6. PEMEt   =  0.001812 + 0.096180IBit   

7. PEPBMt   =  0.006378 + 0.096180IBit    

8. PEOKIt   =  0.006507 + 0.096180IBit    

9. PEOKUt   = -0.016816 + 0.096180IBit    

 

Nilai individual effect pada masing-masing Kabupaten/ Kota pada model fixed effect 

memberikan makna bahwa, saat tidak ada aglomerasi industri kecil (IB it), maka pertumbuhan ekonomi 

masing-masing Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan akan berubah sebesar nilai individual effect 

masing-masing. Untuk menemukan secara cepat Kabupaten/ Kota yang memiiki intersep akhir 

terbesar dan terkecil, diurutkan Kabupaten/ Kota berdasarkan nilai intersep akhir dengan melakukan 

penjumlah nilai konstanta umum model sebesar -0.051258 dengan intersep masing-masing Kabupaten/ 

Kota.  

Berdasarkan Tabel 6, terlihat nilai akhir individual effect masing-masing kabupaten/kota 

bernilai negatif yang telah diurutkan dari nilai yang terbesar sampai dengan terkecil. Terdapat lima 

kabupaten/kota yang memiliki nilai intersep relatif tinggi dibanding lainnya, yaitu Kabupaten Ogan 

Komering Ilir; Kota Prabumulih; Kabupaten Musi Banyuasin; Kota Lubuk Linggau; dan Kabupaten 

Muara Enim. Bila diasumsikan variabel bebas tidak berpengaruh maka kelima kabupaten/kota tersebut 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dibandingkan empat kabupaten/kota lainnya di 

Provinsi Sumatera Selatan. Bila disimak dari rerata pertumbuhan ekonomi pertahun, kelima 

kabupaten/kota ini memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (lebih kurang 5,00 peren) 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang memiliki nilai intersep yang rendah. 

Aglomerasi industri kecil dapat menimbulkan penghematan-penghematan yang terjadi pada 

setiap industri yang berlokasi dalam tempat yang sama di kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. Dengan berlokasi pada suatu tempat maka akan meminimalkan berbagai biaya seperti biaya 

dalam mendapatkan bahan baku, promosi dan fasilitas penunjang yang lain. Melihat kondisi yang ada 
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di Sumatera Selatan, keberagaman sektor industri kecil ini telah didukung dengan kemudahan 

memperoleh bahan baku, sumber tenaga kerja yang berlimpah di lokasi industri, serta biaya pemasaran 

yang murah. Hal ini mengindikasikan terdapat penghematan lokalisasi akibat letak industri yang saling 

berdekatan. 
 

Tabel 6.Urutan Nilai Akhir Individual Effect (Ci)  

Pada Model Terpilih  (Fixed Effect Model) 
 

No Kabupaten/ Kota Nilai Akhir Ci 

1 Ogan Komering Ilir -0.0448 

2 Prabumulih -0.0449 

3 Musi Banyuasin -0.0464 

4 Lubuk Linggau -0.0482 

5 Muara Enim -0.0494 

6 Lahat -0.0524 

7 Pagaralam -0.0534 

8 Palembang -0.0537 

9 Ogan Komering Ulu -0.0681 
       Sumber: diolah 
 

Hubungan positif antara aglomerasi industri danpertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan, 

terutama untuk industri skala menengah dan besar. Aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam 
tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi suatu industri di suatu daerah, maka akan semakin meningkat 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan Nurwita (2003), menemukan bahwa 

variabel ekonomi aglomerasi industri mempunyai pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat. Demikian pula dengan tingkat keberagaman 

industri, memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin beragam jenis 

kegiatan industri makan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya.  

Dengan melakukan aglomerasi, industri kecil dapat mengurangi eksternalitas teknologi yang 

menyebabkan biaya produksi makin tinggi. Selain itu, akan mempermudah pekerja untuk mencari 

pekerjaan di daerah aglomerasi, serta mempercepat mobilitas kerja mereka, sebab tempat kerja relatif 

jadi lebih dekat. Lalu keuntungan lainnya adalah mempercepat distribusi output, sebab para distributor 

tak perlu kesulitan lagi mencari bahan/ produk yang akan mereka pasarkan di kawasan aglomerasi 

industri. Kuznets dan Murphy (1966) sudah meramalkan fenomena ini, serta mengaitkan masalah 

aglomerasi industri dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Konsentrasi geografis memiliki 

keuntungan tambahan, yaitu menurunkan biaya inovasi akibat persaingan usaha. Lewat perhitungan 

dan pengujian kompleks dari Martin dan Ottaviano (2001), atas beberapa negara di Eropa, yaitu 

Inggris dan Italia, pengurangan biaya-biaya inovasi ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan 

ekonomi negara di kawasan tersebut. Dengan melihat keterangan empiris tersebut, maka dapat 

disimpulkan aglomerasi industri menjadi alternatif akselerasi pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi 

bagi negara berkembang, seperti Indonesia, yang masih dalam tahapan infant industry yang biasanya 

masih memiliki banyak masalah, terutama modal dan keahlian yang masih rendah. 

 

 

6. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan besaran indikator pengukuran potensi aglomerasi industri diperoleh kelompok industri 

yang memiliki potensi aglomerasi yang kuat antara lain: 1) berdasar skala ekonomi adalah kelompok 

industri kecil meubel dan konveksi; 2) berdasar upah tenaga kerja adalah kelompok industri kecil tahu, 

konveksi, meubel; dan 3) berdasar biaya bahan baku dan pemasaran adalah kelompok industri kecil 

tempe, tahu, kerupuk, keripik, meubel, dan konveksi. 

Hasil regresi menunjukkan bahwa: 1) ada hubungan yang positip antara potensi aglomerasi 

industri kecil dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin teraglomerasi industri kecil, maka semakin 

tinggi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan; 2) berdasarkan hasil uji statistik secara parsial 

menunjukkan pola hubungan positif antara aglomerasi industri kecil (IBit) dengan pertumbuhan 

ekonomi (PEit) siginfikan pada level 5 persen; dan 3) koefisien determinasi (r
2
) sebesar  0.2138, 
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memberikan makna bahwa kontribusi aglomerasi industri kecil (IBit) terhadap pembentukan 

pertumbuhan ekonomi (PEit) sebesar 21,38 persen. Sisanya sebesar 78,62 persen disebabkan oleh 

faktor-faktor lain. 

Untuk penelitian lanjutan dapat ditambahkan variabel dari sisi faktor geografis fisik, seperti 

ketersediaan infrastruktur air, jalan, dan jembatan; dan faktor geografis non-fisik lainnya seperti 

supply tenaga kerja dan pemasaran. 
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