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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang 

penting dalam perekonomian Indonesia. IKM menjadi sektor yang penting di 

Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga IKM menjadi 

sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di 

Indonesia. Selain itu, IKM juga memiliki peran yang penting dalam 

perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekspor sektor nonmigas 

dan menjadi industri pendukung yang memproduksi komponen dan suku 

cadang bagi perusahaan besar. 

 Di era desentralisasi, pemerintah daerah berusaha untuk 

mengembangakan IKM di daerahnya sebagai salah satu usaha untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita menyadari bahwa 

pengembangan IKM di daerah sangat erat kaitannya dengan dengan otonomi 

daerah. Otonomi daerah yang diimplementasikan semenjak tahun 2001 

menyebabkan daerah memiliki kesempatan untuk mengatur daerahnya 

masing-masing. Pemerintah daerah mengelola penggunaan sumber daya 

berdasarkan potensi lokal yang dimilikinya, termasuk mengatur IKM daerah. 

Basis kegiatan IKM di daerah adalah rakyat kecil. Karena itu IKM merupakan 

salah satu pondasi penting dalam perekonomian nasional, sehingga pemerintah 
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daerah perlu memberikan perhatian yang lebih banyak pada pengembangan 

IKM. 

Perluasan kesempatan kerja merupakan usaha untuk mengembangkan 

sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga 

kerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti 

pengembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, 

tingkat produktivitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal 

penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Salah satu cara untuk memperluas 

penyerapan tenaga kerja adalah melalui pengembangan industri terutama 

industri yang bersifat padat karya. 

Menurut Budi Setiawan Ketua Dewan Harian Dewan Kerajinan Nasional 

Daerah Jawa Timur, mengemukakan bahwa industri kecil dan menengah 

berperan besar bagi perkembangan sektor industri dan ekonomi Jawa Timur. 

Pada tahun 2011, industri mikro dan kecil di Jawa Timur tumbuh 9,69 persen 

dibanding tahun 2010. 

Pada triwulan I 2012, industri mikro dan kecil Jatim bahkan tumbuh 

13,89 persen year on year, atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan industri 

mikro dan kecil nasional yang 7,22 persen. Pada tahun 2011 terdapat 783.758 

unit usaha, atau meningkat 5,53 persen dibanding tahun 2010. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 766.783 unit usaha atau 97,83 persen di antaranya 

merupakan industri kecil.  
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Sementara itu jumlah industri menengah sebanyak 16.182 unit usaha 

(2,07 persen) dan industri besar 793 unit (0,10 persen). Dari 2.910.368 orang 

tenaga kerja yang diserap sektor industri di Jawa Timur, sebanyak 1.756.587 

orang ada di industri kecil, 917.062 orang di industri menengah, dan 236.719 

orang lainnya terserap di industri besar. Total nilai produksi tahun 2011, 

sebesar Rp 196.987 miliar. Perinciannya, nilai produksi di industri kecil RP 

68.007 miliar, industri menengah Rp 52.106 miliar, dan industri besar Rp 

76.875 miliar (Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2012). 

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang 

juga peduli terhadap perkembangan dan pengembangan Industri Kecil 

Menengah. Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Tuban menjadi cukup 

diperhitungkan mengingat pertumbuhan hasil dari sektor tersebut yang terus 

meningkat. Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah di Jawa Timur 

yang memiliki banyak potensi industri kreatif. Salah satunya Home Industri 

berbagai model  tas. Dinas Perindustrian dan Pariwisata Kabupaten Tuban 

juga menjadikan IKM sebagai sasaran Binaan. Rusmaji staf Bidang 

Perindustrian Disperpar Tuban mengatakan bahwa pihaknya akan terus terus 

memacu industri kreatif di Kabupaten Tuban. “Industri Kecil yang ada akan 

didorong untuk menjadi besar dengan adanya pelatihan–pelatihan, akses 

permodalan dan akses pemasaran (Sumber: Disperpar Kabupaten Tuban, 

2012). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil 

judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Tuban”. 



4 
 

 
 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai beriukut : 

 Apakah jumlah unit usaha, biaya produksi, dan nilai produksi 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja  pada industri kecil dan 

menengah di Kabupaten Tuban ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

 Mengetahui apakah jumlah unit usaha, biaya produksi, dan nilai 

produksi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 

Tuban ? 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Bagi pengusaha industri kecil dan menengah  

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil menengah 

di Kabupaten Tuban sehingga dapat memberi masukan bagi para 

pengusaha agar industrinya lebih berkembang. 

2. Bagi pemerintah Kabupaten Tuban 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah 

daerah Kabupaten Tuban dalam membuat rencana dan regulasi 

tentang tenaga kerja dan insutri kecil menengah agar industri tersebut 
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dapat berkembang maksimal sehingga dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan. 

3. Bagi ilmu pengetahuan  

Sebagai bahan refrensi bagi pengembangan penulisan selanjutnya dan 

pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang. 

D. Ruang lingkup penelitian  

Obyek penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja pada industri kecil 

dan menengah di Kabupaten Tuban selama tahun 2006 hingga 2013 

dengan menganalisis variabel-variabel bebas yang di duga mempengaruhi 

tingkat penyerapan tenaga kerja, yaitu jumlah unit usaha, biaya produksi, 

dan nilai produksi. 

 




