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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor usaha di Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha 

Mikro Kecil (UMK). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2016 

jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau setara dengan 98,68 

persen dari total usaha non pertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu 

menyerap tenaga kerja lebih dari 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total 

tenaga kerja non pertanian (BPS, 2019). Penyerapan tenaga kerja dari UMK 

mencapai sekitar 50 hingga 80 persen pada negara-negara berkembang seperti di 

Asia (Tambunan, 2011). Peranan UMK sangat signifikan bagi perekonomian 

terutama pada negara - negara berkembang. UMK dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan sekaligus mengurangi pengangguran dan menciptakan nilai tambah 

dalam pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB).  

Jumlah unit UMK pada Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,22 

persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 99,9 persen dari total usaha non 

pertanian di Indonesia. Apabila UMK dibandingkan dengan Usaha Menengah dan 

Besar (UMB) maka gap-nya sangat besar. UMB dapat berkontribusi sebesar 57,10 

persen terhadap PDB dengan jumlah hanya 0,1 persen dari total usaha nasional. 

Sedangkan UMK dapat berkontribusi terhadap PDB sebesar 42,9 persen dengan 

jumlah unit usaha yang mencapai lebih dari 62 juta. Namun UMK lebih unggul 

dalam hal penyerapan jumlah tenaga kerja. Pada Tahun 2017, UMK mampu 

menyerap 93,18 persen dari total tenaga kerja nasional, dimana 87,74 persen 
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diserap oleh usaha mikro. Ekspor barang non migas UMK masih rendah 

dibandingkan UMB.  Kontribusi UMK ini hanya mencapai 3,65 persen dari 

keseluruhan total ekspor non migas (Gambar 1.1).  

(A) 

 

(B) 

 
(C) 

 

(D) 

 
 
Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM serta Badan Pusat Statistik (BPS) 

Gambar 1.1. Kontribusi Usaha Berdasarkan Skala Usaha terhadap 
Perekonomian Nasional Tahun 2017.  
Gambar 1.1. (A) Kontribusi Terhadap PDB,  
Gambar 1.2. (B) Kontribusi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja,  
Gambar 1.3. (C) Kontribusi Terhadap Ekspor Non Migas, dan  
Gambar 1.4. (D) Kontribusi Terhadap Unit Usaha 

 

Usaha kecil dan menengah (UKM) dapat mendukung pengembangan 

ekonomi di suatu negara (Akhtar, 1997; Mazzarol dkk., 1999). Salah satu peran 
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penting UKM dalam pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. 

UKM berjumlah 98,8 persen dari semua sektor perusahaan dapat berkontribusi 

31,6 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 55 persen 

dari total tenaga kerja di Belanda (EIM Business and Policy Research, 1999). 

UKM dapat berkontribusi menyumbang 35 juta USD dalam ekspor dan menyerap 

2,2 juta tenaga kerja nasional di Italia (Patrianila, 2003). Selain itu, UKM di 

Thailand dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru dan begitu juga UKM di 

Vietnam dapat mempekerjakan 64 persen tenaga kerja pada sektor industri 

(Swierczek dan Ha, 2003). 

UMK mampu bertahan dari guncangan krisis meskipun sektor usaha be-

sar lainnya bangkrut. UMK di Indonesia mampu bertahan di tengah krisis ekono-

mi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 atau pada tahun-tahun berikut-

nya. Kondisi ini diperparah oleh penurunan nilai tukar rupiah yang dalam (Tam-

bunan, 2011). UMK tidak merasakan dampak krisis yang besar dibandingkan 

UMB karena minimnya interaksi dengan mata uang asing. Usaha mikro dan kecil 

telah berhasil melewati krisis ekonomi lebih baik daripada usaha sedang dan besar 

dikarenakan UMK kurang bergantung pada pasar formal dan dana pinjaman de-

ngan biaya yang mahal (Cameron, 1999; Berry dkk., 2001).  

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dijadikan sarana 

pengendali inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan (Bank Indonesia, 

2019). Bank Indonesia bertugas untuk mengendalikan inflasi, terutama inflasi 

bahan pangan didukung oleh penguatan dalam UMKM melalui perbaikan sisi 

penyediaan bahan pangan strategis yang berkontribusi besar terhadap inflasi. 
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Defisit transaksi berjalan dapat diturunkan dengan cara meningkatkan ekspor 

produk-produk UMKM. 

Ketersediaan energi listrik yang kurang memadai di suatu negara akan 

berdampak negatif pada aktivitas ekonomi di negara tersebut. Kurangnya akses 

kelistrikan akan berdampak negatif pada bidang-bidang seperti pendidikan 

(Khandker dkk., 2014; Brenneman dan Kerf, 2002), bidang kesehatan (Adair-

Rohani dkk., 2013; Brenneman dan Kerf, 2002) dan tentang fertilitas serta 

ketenagakerjaan (Brenneman dan Kerf, 2002; Grimm dkk., 2015). Banyak bisnis 

tidak akan berlokasi di daerah tanpa layanan energi yang memadai karena alasan 

ketidakmampuan untuk menggunakan mesin atau teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang membutuhkan listrik (Brenneman dan Kerf, 2002).   

Data survei perusahaan Bank Dunia Tahun 2016 yang melibatkan usaha 

mikro, kecil dan menengah di 139 negara menunjukkan bahwa kelistrikan 

merupakan faktor yang menjadi kendala utama dalam pengoperasian perusahaan 

(De Lima dkk., 2016). Faktor lain yang menjadi kendala utama dalam usaha 

adalah kestabilan politik (political stability), akses permodalan (access to 

finance) dan korupsi. Faktor utama yang menunjang kemudahan dalam 

melakukan bisnis adalah akses untuk memperoleh energi listrik dan 

mendapatkan pembiayaan usaha (World Bank, 2018). 

Salah satu bidang yang paling terkena dampak dari buruknya layanan 

listrik adalah kinerja perusahaan. Jenis hambatan untuk akses kelistrikan untuk 

perusahaan dapat berupa sulitnya untuk mendapatkan koneksi listrik pada 

perusahaan yang baru berdiri. Hal tersebut dikarenakan oleh proses dan 
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persyaratan koneksi yang memberatkan bagi perusahaan tersebut (Geginat dan 

Ramalho, 2015). Listrik berpotensi memberikan pengaruh positif pada kinerja 

usaha dengan kontribusi listrik untuk penggunaan mesin modern dan jalannya 

usaha (Grim dkk., 2013). Akses untuk mendapatkan kelistrikan yang baik 

merupakan faktor yang penting untuk dapat meningkatkan pendapatan usaha 

rumah tangga non pertanian di perdesaan (Corral dan Reardon, 2001; Lanjouw, 

2001).  

Kekurangan akses untuk memperoleh listrik dan seringnya dilakukan 

pemadaman listrik biasanya terjadi pada negara-negara di Benua Afrika atau 

negara-negara berkembang lainnya. Pemadaman listrik menyebabkan keterbatasan 

usaha yang berskala mikro, kecil dan menengah untuk berkompetisi sehingga 

dapat mengakibatkan usaha tersebut bernilai rendah dan berproduktivitas rendah 

(Grimm dkk., 2013; Abotsi, 2016). Hal tersebut berdampak pada berkurangnya 

pendapatan yang diterima dari aktivitas usaha tersebut. 

Peningkatan lama durasi pemadaman listrik sebesar 1 persen akan 

menyebabkan penurunan produktivitas usaha sebesar 0,10 persen (Arlet, 2017). 

Adanya pemadaman listrik membuat perusahaan menghentikan produksi dan 

memaksa untuk menyediakan pasokan listrik sendiri melalui generator set 

(genset). Penyediaan pasokan listrik dengan menggunakan genset membutuhkan 

biaya yang cukup signifikan besar (Allcott dkk., 2016; Akpan dkk., 2013).  

Indonesia pada Tahun 2019 mengalami peningkatan peringkat menjadi 

urutan ke-33 dari sebelumnya peringkat ke-44 dalam hal memperoleh akses 

kelistrikan yang mendukung kemudahan dalam melakukan usaha. Indonesia 
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melakukan terobosan berupa menghasilkan listrik lebih murah dengan 

mengurangi koneksi dan biaya sertifikasi kabel internal. Perbaikan dalam hal 

memperoleh kelistrikan untuk mendukung proses industrialisasi dalam melakukan 

usaha (World Bank, 2019a). 

 

 

Sumber : BPS & Kementerian ESDM Direktorat Jendral Kelistrikan 

Gambar 1.2 Persentase Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Indonesia,  
Tahun 2013 - 2019 

 

Produksi tenaga listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Indonesia pada 

Tahun 2018 mencapai 188.698,46 GWh dan pembelian di luar PLN mencapai 

78.435,75 GWh. Konsumsi listrik perkapita nasional Tahun 2018 sebesar 1.06 

GWh per kapita. Sementara itu, konsumsi energi listrik untuk rumah tangga 

sebesar 41,70 persen, industri sebesar 32,80 persen, usaha sebesar 18,77 persen 

dan umum sebesar 6,74 persen (Kementerian ESDM, 2019). Pada Bulan Juni 

Tahun 2019, rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 98,81 persen. Rasio 

elektrifikasi Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Gambar 1.2). 

Kenaikan rasio elektrifikasi nasional menunjukkan sebagian besar 

wilayah Indonesia sudah mendapatkan akses untuk memperoleh listrik yang dapat 

 80,51   84,35   88,30   91,16   95,35   98,30   98,81  

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

R
as

io
 E

le
kt

ri
fik

as
i  

(p
er

se
n)

 

Tahun 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KAITAN ANTARA PENYEDIAAN . . . M. DWI PRASETIYO



7 
 

menunjang keberlangsungan usaha. Rasio elektrifikasi pada hampir seluruh 

provinsi di Indonesia pada Tahun 2018 sudah mencapai nilai diatas 81 persen, 

kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nilai elektrifikasinya masih sebesar 

61,99 persen (Gambar 1.3). Dengan cukup baik dan meratanya nilai elektrifikasi 

antar provinsi ini membawa Indonesia memiliki daya saing yang cukup merata 

pula pada level provinsi untuk mengembangkan dan menumbuhkan iklim usaha. 

 

 

Sumber :  Badan Pusat Statistik RI & Kementerian ESDM Direktorat Jendral 
Kelistrikan 

Gambar 1.3 Peta Rasio Elektrifikasi per Provinsi di Indonesia Tahun 2018 
 

Rasio elektrifikasi pada Tahun 2018 di level perdesaan untuk setiap 

provinsi di Indonesia sudah mencapai 99,38 persen. Hampir seluruh wilayah 

perdesaan di seluruh provinsi Indonesia sudah 100 persen mendapatkan akses 

kelistrikan nasional, hanya tertinggal 4 provinsi dari 34 provinsi yang belum 100 

persen desanya teraliri listrik (Gambar 1.3). Wilayah perdesaan yang belum 

teraliri listrik sepenuhnya berada di provinsi NTT, Maluku, Papua dan Papua 

Barat yang masing-masing dengan rasio elektrikasinya sebesar 99,82 persen, 
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99,72 persen, 92,10 persen dan 92,79 persen. Hal ini menunjukkan sampai dengan 

level desa pun sudah mempunyai modal utama untuk menciptakan dan 

menumbuhkan usaha yang dapat menggerakkan perekonomian.  

Akses untuk mendapatkan akses kelistrikan bukan menjadi satu-satunya 

faktor yang penting dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro, kecil 

ataupun menengah. Keberadaan akses jalan juga merupakan faktor yang penting 

dalam menunjang keberlangsungan usaha. Kualitas jalan yang baik dapat 

memperlancar distribusi barang dan jasa hasil usaha tersebut (Gibson dan Olivia, 

2010; Corral dan Reardon, 2001; Berdegué dkk., 2001; Lanjouw, 2001). 

Penelitian yang dilakukan oleh Luo dan Zhu (2006) menyebutkan jenis 

permukaan tanah pada perdesaan Provinsi Hebei dan Liaoining di China berpe-

ngaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan yang diterima dari usaha 

rumah tangga non pertanian. Kondisi jalan yang buruk di Kabupaten Manggarai 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia berdampak negatif pada usaha atau 

industri kecil dan menengah lokal. Kualitas jalan yang buruk menyebabkan 

kenaikan biaya transportasi, sehingga mengurangi akses untuk memperoleh 

bahan baku industri dan menghambat kemampuan industri lokal untuk 

berpartisipasi pada kegiatan yang menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi 

(World Bank, 2006). 

Brenneman dan Kerf (2002) dalam studi literaturnya juga menyebutkan 

bahwa banyak negara di negara berkembang kehilangan daya saing karena 

infrastruktur dan layanan transportasi yang tidak memadai. Produksi barang dan 

jasa serta perdagangan internasional dan domestik sering sangat terkait dengan 
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kemampuan suatu negara untuk menyediakan tidak hanya layanan pelabuhan yang 

memadai dan efisien tetapi juga jaringan distribusi yang efisien. Peningkatan 

infrastruktur dan layanan transportasi di suatu negara berkontribusi pada 

peningkatan iklim usaha dan produktivitas usaha secara umum serta menciptakan 

lingkungan yang positif untuk mengurangi kemiskinan. 

 

 
Sumber : Subdit analisa data dan pengembangan sistem direktorat 

pengembangan jaringan jalan, direktorat bina marga, kementerian 
pekerjaan umum dan perumahan rakyat, diolah 

Gambar 1.4 Kondisi Permukaan Jalan Nasional Seluruh Provinsi  
di Indonesia Tahun 2017 

 

Pada Tahun 2017 panjang jalan umum Indonesia yang terdiri dari jalan 

nasional, jalan provinsi, jalan kota dan jalan kabupaten adalah 528.200,67 km. 

Sebesar 60.08 persen atau sepanjang 317.361,01 km dari keseluruhan panjang ja-

lan umum dalam kondisi mantap. Hampir sebagian besar provinsi di Indonesia 

memiliki kemantapan jalan yang kurang dari 70 persen kecuali seluruh provinsi di 

Pulau Jawa dan Provinsi Bangka Belitung saja yang mempunyai kemantapan jalan 

diatas 70 persen (Gambar 1.4). Hal ini menunjukkan ketidakmerataan pembangu-
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nan dan pemeliharaan jalan di Indonesia. Kondisi jalan sangat berperan dalam 

penyebaran arus distribusi barang dan jasa yang dapat menunjang keberlangsu-

ngan suatu usaha, jika kondisi jalan mantap maka akan memangkas waktu distri-

busi barang dan jasa. 

Kualitas logistik Indonesia pada Tahun 2018 berada pada urutan ke 46 

atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2016 yang berada pada 

urutan ke 63. Kualitas logistik Indonesia ini masih lebih rendah dibanding negara 

tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Biaya logistik 

Indonesia masih sekitar 27 persen dari PDB jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Thailand dan Malaysia 

yang biaya logistiknya dalam rentang 8 sampai 20 persen terhadap PDB (Bank 

Indonesia, 2016). 

Selain akses mendapatkan kelistrikan dan kualitas jalan, faktor lain yang 

dapat mendukung keberlangsungan usaha terutama usaha mikro dan kecil adalah 

kemudahan untuk akses permodalan melalui lembaga penyalur pembiayaan usaha 

(World Bank, 2018). Penggunaaan dana pinjaman pembiayaan usaha tersebut 

dapat digunakan oleh perusahaan kecil untuk dapat menyimpan dan 

mengakumulasi modal sendiri untuk investasi (Indarti dan Langenberg, 2004; 

Jasra, 2011; Philip, 2010; Chittithaworn dkk., 2011; Tambunan, 2011; Osotimehin 

dkk., 2012; Rakesh, 2014; Mckague dkk., 2011; Suci, 2017). Kemudahan untuk 

mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha dapat mempengaruhi pendapatan usaha 

rumah tangga yang bergerak dalam sektor non pertanian (Berdegué dkk., 2001; 

Lanjouw, 2001; Motta dan Reiche, 2001). 
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Akses pemasaran juga merupakan faktor yang penting untuk 

berlangsungan usaha mikro kecil dan menengah (Kirubi, 2006; Rakesh, 2014). 

Selain itu kemudahan akses pasar baik domestik ataupun internasional dapat 

mendukung peningkatan daya saing usaha mikro,kecil dan menengah di Indonesia 

(Bank Indonesia, 2016). Perusahaan di sektor manufaktur dan jasa dengan lokasi 

mendekati pasar tradisional cenderung tumbuh lebih cepat (Gebreeyesus, 2007). 

Disi lain kehadiran pasar modern berpengaruh negatif signifikan terhadap omset 

sektor perdagangan usaha mikro, kecil dan menengah (Sitepu, 2010). 

Kaufmann dkk. (1999) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

berpengaruh besar terhadap kemudahan dalam melakukan usaha adalah stabilitas 

politik dan tidak adanya kekerasan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor lain seperti modal manusia, infrastruktur fisik, dan tingkat per-

tumbuhan ekonomi suatu negara. Ada beberapa kendala yang dapat menghambat 

pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah untuk tumbuh menjadi lebih besar 

dalam perekonomian. Salah satunya adalah keberadaan tindak kejahatan atau 

kriminalitas. Penelitian yang telah ada menyebutkan bahwa adanya kriminalitas 

adalah masalah utama yang berdampak negatif terhadap perkemba-ngan ekonomi 

lokal. Sebagai contoh, kriminalitas yang terjadi di Amerika Latin seperti 

perampokan, pencurian, vandalisme, dan pembakaran dapat meningkatkan biaya 

untuk melakukan usaha (Detotto dan Otranto, 2010).  

Islam (2014) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara ber-

kembang berhubungan negatif dengan adanya tindak kejahatan. Penelitian 

tersebut juga menyebutkan bahwa peningkatan 1 persen dalam pertumbuhan PDB 
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riil per kapita dapat menyebabkan kerugian 0,33 persen karena tindak kejahatan 

bagi usaha kecil dan menengah sedangkan pengurangan 0,21 persen untuk usaha 

besar. Pengangguran juga dikaitkan dengan aktivitas tingkat kejahatan yang lebih 

tinggi (Machin dan Meghir, 2004). Industri mikro, kecil dan menengah yang 

berkinerja lebih baik dapat meningkatkan lapangan kerja lokal tingkat dan pada 

gilirannya mencegah kemunculan adanya kegiatan kriminal.   

Kejahatan dianggap dapat berdampak negatif dengan kinerja perusahaan. 

Dampak adanya kejahatan dapat mengurangi keuntungan atau laba usaha. Selain 

itu juga dapat mengalihkan sumber daya yang mungkin disalurkan ke investasi 

masa depan tetapi digunakan untuk pengeluaran keamanan (Kimou, 2015). 

BenYishay dan Pearlman (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat 

perampokan yang lebih tinggi dapat mengurangi kemampuan usaha berskala 

mikro untuk memperluas kegiatan tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Krkoska dan Robeck (2009) menemukan 

bahwa pengaruh tindak kejahatan di Eropa dan Asia pada sebagian besar usaha 

yaitu berkurangnya kemampuan usaha tersebut untuk membuat investasi baru. 

Bates dan Robb (2008), di sisi lain menemukan bukti yang tidak meyakinkan 

tentang dampak negatif adanya tindak kejahatan pada kinerja usaha. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dalam penentuan lokasi usaha mempertimbangkan resiko 

adanya tindak kejahatan di lokasi tersebut.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana peranan penyediaan energi listrik dan infrastruktur ekonomi  (jalan, 

fasilitas pembiayaan usaha, dan keberadaan pasar) serta kondisi keamanan 

lingkungan terhadap jumlah industri mikro dan kecil pada wilayah perdesaan di 

Indonesia ? 

2. Apakah kondisi geografis, lokasi dan akses menuju perdesaan, serta 

keberagaman menentukan penyediaan energi listrik pada wilayah perdesaan di 

Indonesia ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penyediaan energi 

listrik dan infrastruktur ekonomi seperti jalan, fasilitas pembiayaan usaha, dan 

keberadaan pasar serta kondisi keamanan lingkungan terhadap terhadap 

perkembangan jumlah industri mikro dan kecil pada wilayah perdesaan di 

Indonesia selama Tahun 2014 dan Tahun 2018. Selain itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor penentu penyediaan energi listrik pada wilayah 

perdesaan di Indonesia pada Tahun 2014 dan Tahun 2018.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat 

memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai peranan penyediaan energi 

listrik dan infrastruktur ekonomi seperti jalan, fasilitas pembiayaan usaha, dan 

keberadaan pasar serta kondisi keamanan lingkungan terhadap terhadap 

perkembangan jumlah industri mikro dan kecil pada wilayah perdesaan di 

Indonesia. Selain itu juga dapat mengetahui determinan atau faktor penentu 
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penyediaan energi listrik pada wilayah perdesaan Indonesia pada Tahun 2014 dan 

Tahun 2018. Sehingga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi, 

kementerian atau lembaga terkait untuk mengembangkan potensi usaha mikro dan 

kecil pada level perdesaan. 

 

1.5. Lingkup Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian secara kuantitatif yang 

mengaitkan antara jumlah industri mikro kecil di Indonesia dengan penyediaan 

energi listrik dan infrastruktur ekonomi (jalan, akses fasilitas pembiayaan usaha, 

jenis sarana dan prasarana ekonomi) serta kondisi keamanan lingkungan di 

perdesaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder hasil pendataan potensi desa (Podes) pada Tahun 2014 dan 2018 yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Adapun 

penggunaan Tahun 2014 dan 2018 dalam penelitian ini dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. Tahun 2014 dan 2018 merupakan periode transisi penggantian presiden dari 

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko 

Widodo. Sehingga dengan menggunakan periode waktu tersebut terlepas dari 

pengaruh pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu 

pemilihan waktu tersebut juga dapat sekaligus mengamati dan memberikan 

saran untuk kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama periode 

tersebut ataupun periode selanjutnya khususnya terkait kebijakan dalam sektor 

infrastruktur, keamanan dan industri mikro dan kecil. 

2. Struktur kuisioner Podes Tahun 2014 dan 2018 memiliki kemiripan yang 
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hampir sama sehingga memudahkan dalam pengorganisasian, pengolahan 

maupun analisis data jika dibandingkan dengan kuisioner Podes pada tahun-

tahun sebelumnya. 

 Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini akan 

mengunakan regresi pooled cross section. Selain itu Software yang digunakan 

untuk mengolah data penelitian ini menggunakan ArcView Gis versi 3.3, 

Microsoft excel 2010 dan Stata versi 13. 

 

1.6. Sistematika Tesis 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, daftar pustaka 

dan lampiran yang digunakan untuk mendukug penelitian tersebut. Bab 1 terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, lingkup penelitian dan 

sistematika penulisan. Bab 2 memuat informasi tentang landasan teori, penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, kerangka konseptual, hipotesis dan 

model analisis penelitian. Bab 3 tentang jenis penelitian yang digunakan, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan kriteria pengujian 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Kemudian Bab 4 menjelaskan 

gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis serta pembahasan lengkap 

terkait penelitian. Selanjutnya Bab 5 memaparkan simpulan, implikasi penelitian 

dan keterbatasan penelitian serta arah bagi penelitian selanjutnya. Dan bagian 

terakhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung penelitian. 
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