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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor 

pertanian sebagai sumber mata pencarian penduduknya, Dengan demikian 

sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan kebutuhan 

hidupnya pada sektor pertanian. Pada kenyataannya sebagian besar 

penggunaan lahan di Indonesia masih diperuntukkan untuk lahan pertanian, 

dan hampir 50% dari total angkatan kerja masih menggantungkan kebutuhan 

hidupnya pada sektor pertanian. 

Untuk mencapai pembangunan nasional adalah membangun manusia 

Indonesia seutuhnya. Peranan manusia dalam pembangunan sekarang ini 

sangat besar dan tidak dapat dikesampingkan. Manusia dituntut untuk tidak 

selalu menjadi objek pembangunan saja tetapi juga harus menjadi subjek 

pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu pengembangan dan pengelolaan 

sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

menjadikan manusia yang produktif serta mandiri. 

Pembangunan di bidang sumber daya manusia yang produktif 

merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan tujuan 

pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut harus adanya 

pemanfaatan segala kemampuan dan kesempatan yang ada semaksimal 

mungkin serta memperkecil hambatan-hambatan dan kelemahan-kelemahan 

yang dihadapinya. Dalam mencapai tujuan tersebut peranan tenaga kerja tidak 
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sangat penting sebagai penentu keberhasilan pembangunan nasional guna 

meningkatkan perekonomian. 

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan produksi meskipun peran dan fungsi dari tenaga 

kerja telah banyak digantikan dengan teknologi. Tetapi pada kenyataannya 

sampai saat ini tenaga kerja masih menjadi faktor yang penting dalam 

menentukan jalannya proses produksi. Rendahnya kualitas tenaga kerja 

sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan peningkatan produksi dalam 

berbagai bidang. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja memegang peranan 

penting dalam mencapai tujuan tersebut. 

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian Indonesia, ini di sebabkan karena sektor pertanian berfungsi 

sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi. Sektor pertanian juga 

merupakan salah satu sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Di 

jawa timur tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian sektor pertanian 

masih yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. 

Salah satu dari masalah-masalah utama dalam ketenagakerjaan 

adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Oleh karena itu tidak dapat 

lagi mengandalkan diri pada sumber-sumber keunggulan komparatif yang 

tradisional, seperti tenaga kerja yang murah dan kekayaan alam. Perlu 

mengembangkan keunggulan komparatif yang dinamis yakni sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, dan profesional. Dibawah ini 
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adalah tabel jumlah tenaga kerja menurut masing-masing sektor di Provinsi 

Jawa Timur. 

Tabel 1.1 

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi 

Jawa Timur 2008 - 2013 

No 
Lapangan Pekerjaan 

Utama 

Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Pertanian 8.242.332 8.287.922 7.939.480 7.520.067 7.472.200 7.214.218 

2 Pertambangan 169.195 2.519.104 159.557 2.615.823 142.66 120.573 

3 Industri Pengolahan 2.412.284 2.385.686 2.482.563 2.665.473 2.834.939 2.774.504 

4 Listrik, Gas dan Air - - - - 31.125 28.578 

5 Bangunan 965.771 974.005 894.648 1.158.525 1.251.741 1.046.964 

6 Perdagangan 3.775.810 3.933.109 3.787.780 3.908.294 3.834.312 4.047.440 

7 Angkutan dan Komunikasi 923.005 993.928 755.583 709.844 674.368 674.878 

8 Keuangan dan Jasa-jasa 2.393.880 211.302 2.678.497 362.314 347.672 348.378 

9 

Jasa Kemasyarakatan dan 

sosial - - - - 2.492.978 3.010.924 

Sumber: BPS Jatim 

Dari data diatas, tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan. 

Tetapi meskipun sektor pertanian mengalami penurunan namun dapat 

dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian masih 

yang paling besar diantara sektor-sektor lain. Permasalahannya adalah 

besarnya tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian apakah mampu 

memberikan produktivitas yang tinggi pada sektor pertanian. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Seberapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di 

Provinsi Jawa Timur? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, agar penelitian tidak meluas dari pembahasan 

maka peneliti memberi batasan-batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu, 

1. Penelitian dipusatkan pada analisis data tentang tingkat produktivitas 

tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur periode 2008-2013. 

2. Sektor yang diambil adalah seluruh sektor pertanian periode 2008-2013. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di 

Provinsi Jawa Timur. 

 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi pemerintah (khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur) 

sebagai bahan pertimbangan kebijakan-kebijakan terkait 

produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian provinsi Jawa Timur.. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi tentang 

produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di provinsi Jawa Timur. 


