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ABSTRAKSI  

 

Industrialisasi yang cepat pada era paskah kemerdekaan Indonesia telah 
banyak berdampak pada kemajuan perekonomian di daerah – daerah, khususnya 
ketika era Pemerintahan Orde Baru. Dari beberapa daerah yang mengalami 
kemajuan di sektor industri adalah Kabupaten Gresik. Maka tulisan skripsi ini 
bertujuan untuk menjelaskan perkembangan industri manufaktur dan perannya 
dalam pertumbuhan ekonomi  Kabupaten Gresik pada kurun waktu 1953 – 1998. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah yaitu 
tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Beberapa fakta sejarah di 
dapat oleh penulis dari berbagai sumber di antaranya adalah sumber data statistik, 
surat keputusan pemerintah, lembar negara, laporan tahunan perusahaan, majalah, 
surat kabar dan buku. Sedangkan untuk mendukung data – data tertulis, penulis 
melakukan wawancara kepada pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat 
langsung dalam proses industrialisasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui 
bawah proses Industrialisasi di Gresik terbagi atas di dua fase. Fase pertama pada 
periode 1953 – 1980 bercirikan industri negara di tandai dengan berdirinya dua 
BUMN di Gresik yaitu PT. Semen Gresik tahun 1953 dan PT. Petrokimia Gresik 
tahun 1972 yang kemudian menjadi stimulus perkembangan industri manufaktur 
di Kabupaten Gresik. Fase kedua pada periode 1980 - 1998 di tandai dengan 
mulai diminatinya Gresik sebagai tempat investasi maka kemudian banyak 
industri – industri swasta dalam negeri dan luar negeri membangun kegiatan 
industrinya di Gresik. Dengan bermunculannya industri manufaktur skala besar di 
Gresik telah mendorong kegiatan ekonomi yang lebih dinamis. Pelabuhan Gresik 
menjadi pelabuhan yang sibuk kembali arus komoditas ekspor dan impor terjadi. 
Daerah yang sebelumnya merupakan kawasan tidak produktif berubah menjadi 
kawasan industri yang padat seperti kawasan industri Kebomas dan Manyar. 
Selain mengalami kemajuan perekonomian yang di tandai dengan arus modal dan 
pendapatan daerah yang meningkat. Transformasi masyarakat juga tidak bisa 
terhindarkan, akibat adannya industri telah mendorong masyarakat Gresik yang 
sebelumnya merupakan masyarakat maritim dan agraris kemudian pelan namun 
pasti menjadi bagian dari masyarakat industri.  
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