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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, dirasa sangat membebani 

rakyat Indonesia terutama dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi 

banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 

karyawan, akibatnya pengangguran dikalangan masyarakat semakin bertambah 

khususnya masyarakat desa yang mengadu nasib di kota-kota besar, mereka 

berharap pendapatan yang didapat berubah lebih baik tapi kenyataanya lebih 

buruk,mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Di Indonesia jumlah angkatan kerja yang ada di lapangan  dengan 

lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang, akibatnya pengangguran masih tetap 

ada, yang apabila dibiarkan akan dapat mengancam ketahanan nasional. Penduduk 

yang menganggur biasanya merasa sebagai manusia yang gagal dan kehilangan 

harga diri. Pengangguran tersebut merupakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita inginkan, seperti pencurian, 

perampokan, penganiayaan dan berbagai tindakan kriminalitas lainnya, sehingga 

menimbulkan keresahan masyarakat serta dapat mengganggu keamanan dan 

ketertiban. 

Pertumbuhan penduduk  dalam arti peningkatan jumlah penduduk 

sebenarnya di satu pihak merupakan suatu potensi ekonomi dan di alin pihak 

menjadi beban ynag akan menghambat laju dan gerak pembangunan. Penduduk 
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akan menjadi potensi bilamana terjadi keseimbangan antara jumlah dan kualitas. 

Dan menjadi beban apabila penduduk tidak memanfaatkan sumber daya yang ada 

untuk memperlancar laju pertumbuhan ekonomi.  

Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, 

produktif, dan memberikan imbalan serta memiliki penghargaan yang layak 

menentukan pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. Tenaga kerja 

bukan hanya penting bagi subyek yang memerlukan segala kegiatan 

pembangunan saja, tetapi juga penting karena pendapatan yang diperoleh dari 

pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat sehingga menimbulkan 

permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam 

pembangunan dengan kata lain pekerjaan yang memberikan upah layak. 

Salah satu problem yang paling mendasar yang di alami kaum tenaga kerja 

adalah rendahnya atau ketidak sesuaian pendapatan yang diperoleh dengan 

tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup semakin 

meningkat sementara gaji yang diterima relativ tetap,menjadi salah satu 

pendorong gerak protes kaum buruh. Pada dasarnya pemogokan kerja terjadi 

karena pengusaha tidak mematuhi ketentuan upah minimum. Pengusaha 

cenderung mendengar apa yang ditetapkan oleh pemerintah bahkan yang ada 

sekarang, pengusaha baru memenuhi ketentuan upah minimum apabila buruh 

menuntut terlebih dahulu. 

Demikian pentingnya penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan, 

sehingga program-program penciptaan kesempatan kerja serta program-program 

penyiapannya, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, disamping itu untuk 
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memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pembangunan yang cocok bagi 

negara yang berpenduduk banyak. Hal ini yang dilakukan dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi untuk meningkatkan pembangunan yaitu dengan cara menciptakan 

lapangan pekerjaan dan menciptakan angkatan kerja yang disiplin dan produktif, 

yaitu nantinya dapat menunjang kemajuan industri atau produktifitas dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Oleh karena itu pembinaan sumber daya manusia berarti mencakup semua 

aspek kesehatan, pendidikan, peningkatan keterampilan untuk memudahkan 

bekerja. Semua usaha tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

berproduksi, kesempatan dan jumlah serta kualitas orang yang akan digunakan 

dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan,yaitu 

sebagai pelaksana pembangunan dan pekerjaan merupakan sumber pendapatan 

utama masyarakat yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan 

pembangunan ketenaga kerjaan adalah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja 

dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan Nasional dan 

Daerah. 

Peluang Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan terkait erat dengan 

aktivitas dan kualitas perekonomian Indonesia,khususnya dalam penciptaan 

kesempatan kerja yank konduktif. Kondisi perekonomian Indonesia setelah 

adanya krisi ekonomi yang berkepanjangan,walaupun sampai saat ini telah 

memasuki masa pemulihan namun hasil belum optimal. Kondisi Ketenagakerjaan 

di Kabupaten Malang diperkirakan tetap diwarnai dengan dengan tingginya angka 

pengangguran yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia. 
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Angkatan Kerja di Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2008 berjumlah 

1.319.465 orang terdiri dari yang sudah bekerja 1.210.739 orang,pengangguran 

108.726 orang dengan tingkat p[engangguran terbuka 6,63 persen. 

Lapangan kerja di sector informal mampu sebagai salah satu solusi dalam 

penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi,keadaan ini menjadi pendorong yang 

cukup besar dalam menciptakan mengembangakan kegiatan usaha ekonomi 

produktif di tingkat pedesaan di Kabupaten Malang. Mensikapi atas 

perkembangan kondisi ketenagakerjaan diatas,maka diperlukan strategis dalam 

rangka pembangunan ketenaga kerjaan yang salah satunya dengan Program 

Pengembangan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya baik produktif maupun 

infrasstruktur. 

Kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur, diharapkan dapat 

mempunyai efek ganda yang berdampak pada penciptaan, pengembangan 

kesempatan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. Kegiatan pada 

padat karya produktif yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Malang pada tahun 2011 yaitu mengenai budidaya ikan lele dan jamur 

yang merupakan sektor produktif di wilayah Kabupaten Malang. Padat karya 

produktif memberikan dukungan atas upaya masyarakat untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kegiatan infrastuktur terkait secara langsung pelaksanaan pembangunan secara 

fisik yaitu misalnya jalan, jembatan dan fasilitas umum yang lain. Kedua kegiatan 

tersebut menjadi tujuan utama dari aktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Malang dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. 
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Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang 

dalam upaya untuk mengembangkan jiwa wirausaha yaitu dengan memberikan 

berbagai pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan para perserta 

wirausaha budidaya ikan lele dan jamur. Bentuk-bentuk pelatihan yang digunakan 

oleh dinas yaitu meliputi metode studi kasus, role playing, business games, 

vestibule training, latihan laboratorium dan program program pengembangan 

eksekutif. Bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan tersebut dalam rangka untuk 

mewujudkan pencapaian secara maksimal terkait dengan sistem pelajaran yang 

dilakukan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan tersebut selalu memperhatikan atas 

tingkat kebutuhan para pemilik usaha sehingga kegiatan pelatihan dapat secara 

tepat guna sebagai upaya peningkatan dan pengembangan usaha yang dilakukan. 

Masyarakat lebih banyak memilih menggunakan metode Role Playing 

dalam membeirkan pelatihan. Masyarakat memberikan penilaian bahwa metode 

tersebut dapat memberikan atau meningkatkan kemampuan dalam melakukan 

pengembangan budidaya lele. Bentuk budidaya tersebut dapat dilakukan atau 

tertuang dari metode Role Playing yang dilakukan. Dimana metode tersebut 

secara langsung melakukan memberikan arahan terkait dengan sistem budidaya 

lele secara benar. Menurut Handoko (1987:112), teknik ini merupakan suatu 

peralatan yang memungkinkan para peserta latihuntuk memainkan berbagai peran 

yang berbeda. Peserta ditugaskan untuk memerankan individu tertentu yang 

digambarkan dalam suatu episode dan diminta untuk menanggapi para peserta lain 

yang berbeda perannya. 
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Dalam aktualisasi pelaksanaannya menunjukkan bahwa kedua kegiatan 

tersebut belum secara maksimal dilaksanakan, hal tersebut ditunjukkan dengan 

belum adanya kemampuan secara maksimal Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan infrasruktur di 

wilayah-wilayah tujuan pelaksanaan program. Selain itu masyarakat belum 

sepenuhnya mengikuti perencaan program yang akan dilakukan oleh dinas yang 

berkaitan dengan kegiatan padat karya yang telah ditetapkan. Berdasar 

pertimbangan tersebut maka peneliti mengambil judul skripsi “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR KEWIRAUSAHAAN PERSERTA PELATIHAN 

OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN 

MALANG”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: Faktor-faktor kewirausahaan apa saja yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan  masalah berfungsi untuk membatasi obyek masalah yang 

diteliti, agar tidak terlalu luas dan ruang lingkupnya jelas. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini,terbatas pada objek penelitian yaitu Penelitian 

hanya diambil de Desa Bangelan Kecamatan Wonosari, Gunung Kawi dengan 

Jumlah peserta bekisar 40 Peserta Pelatihan. Serta penelitian hanya berfokus 

pada kegiatan Padat Karya Produktif 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui faktor-faktor kewirausahaan yang dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan 

motivasi yang cocok untuk diterapkan dalam pengembangan jiwa 

kewirausahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Malang. 

b) Bagi Peneliti yang akan datang 

1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi pihak yang membaca 

2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

melaksanakan penelitian serupa.  

 


