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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk 

merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang karena terlalu bercorak 

pertanian ke arah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara 

pertanian dan industri. Pembangunan industri juga ditujukan untuk memperluas 

kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan 

daerah, dan peningkatan mutu sumber daya manusia serta memanfaatkan sumber 

daya alam dan sumber daya lainnya secara optimal. 

Menurut Irawan (1992:43), pembangunan ekonomi adalah peningkatan 

standar hidup penduduk yang diukur dengan kenaikan penghasilan riil perkapita. 

Penghasilan riil perkapita adalah sama dengan pendapatan nasional riil atau output 

secara keseluruhan yang dihasilkan selama satu tahun yang dibagi dengan jumlah 

penduduk seluruhnya. Jadi standar hidup tidak dapat dinaikkan kecuali jika output 

total meningkat dengan lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk. 

Untuk mempengaruhi perkembangan output total diperlukan penambahan 

investasi yang cukup besar agar dapat menyerap pertambahan penduduk, sehingga 

akan meningkatkan penghasilan riil perkapita. 

Untuk mendukung pembangunan ekonomi tersebut, maka dapat 

dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor industri. Karena sektor industri 

memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan, perluasan lapangan 

kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan 
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sektor industri diantaranya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), 

Pemberdayaan Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM), bank-bank yang 

memberikan kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. 

Diantara enam Provinsi di Pulau Jawa, rata-rata pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Timur dari tahun 2012 sampai triwulan III tahun 2014 lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Dari tahun 2012 pertumbuhan 

ekonomi Propinsi Jawa Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Tabel 1 

Pertumbuhan Ekonomi Enam Propinsi di Pulau Jawa  

 

Sumber : Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur, 2014 

 

 

No Provinsi 

Pertumbuhan Ekonomi 

2012 2013 2014:1 2014:2 2014:3 

1 DKI Jakarta 6.53 6.11 5.63 6.11 6.02 

2 Jawa Timur 7.27 6.55 6.4 5.94 5.91 

3 Jawa Barat 6.21 6.06 5.49 5.63 5.61 

4 Jawa Tengah 6.34 5.81 5.4 5.2 5.45 

5 Banten 6.15 5.86 5.2 5.28 5.01 

6 DIY 5.32 5.4 5.14 -2.98 4.76 

7 Nasional 6.4 5.62 5.21 5.12 5.01 
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Gambar 1 

Kontribusi PDRB di Pulau Jawa terhadap 

Total PDB Nasional Kumulatif Tahun 2014 

 

Sumber : Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur, 2014 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap 

Total PDB Nasional Kumulatif Tahun 2014 adalah sebesar 28% dan berada 

diurutan kedua setelah DKI Jakarta. Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah berada 

di urutan ketiga dan keempat setalah Jawa Timur dengan persentase sebesar 26 % 

dan 15 %. 

Struktur perekonomian Jawa Timur tahun 2013 masih didominasi 3 

sektor utama yaitu Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi 

sebesar 31,33 persen, yang kedua diikuti Sektor Industri Pengolahan sebesar 

26,60 persen dan yang ketiga dari Sektor Pertanian yaitu sebesar 14,91 persen. 

(Sumber  :  BPS Provinsi Jawa Timur, 2014) 

Di Jawa Timur, sektor industri di bagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu 

industri besar, industri menengah, industri kecil, dan industri kerajinan dan rumah 

tangga. Industri skala kecil merupakan unit-unit usaha yang jumlahnya lebih 
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banyak jika dibandingkan industri yang berskala besar, dan mampu menyerap 

tenaga kerja yang lebih banyak sehingga akan mempercepat proses pemerataan 

pendapatan dan kesempatan kerja. Salah satu keunggulan jika dibandingkan 

dengan industri yang berskala besar, industri kecil mampu bertahan ditengah-

tengah krisis moneter. 

Meskipun jumlah perusahaan dalam kelompok Industri Besar dan 

Sedang relatif sedikit dibandingkan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga, 

penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini memberikan kontribusi yang cukup 

berarti kepada keberadaan tenaga kerja di Jawa Timur. Bahkan dalam hal 

pembentukan PDRB dan produktivitas, sektor ini telah memberikan sumbangan 

yang besar tehadap Industri Pengolahan. Sehingga industri ini telah banyak 

mengalami perkembangan aktifitas dari yang berorientasi padat karya menjadi 

padat modal dan teknologi. 

Pembangunan di sektor industri telah dapat memberikan sumbangan 

yang cukup besar bagi pemenuhan kebutuhan banyak di dalam negeri yang dari 

waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini juga diarahkan pada pengembangan 

sektor industri kecil yang sifatnya padat karya agar tercipta kesempatan kerja, 

selain itu juga menjadi suatu landasan pembangunan sektor industri besar dan 

menegah yang lebih luas bagi pertumbuhan selanjutnya. Disamping itu perlu 

diusahakan agar perkembangan industri besar dan menengah agar dapat 

merangsang pertumbuhan industri kecil dan saling mengisi. 

Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang industri karena 

diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat 
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pertumbuhan industri maupun perdagangan.  Jawa Timur mempunyai potensi di 

bidang Pertanian, Perkebunan, Niaga, Holtikultura, Perikanan, dan Sumberdaya 

energi lainnya serta potensi industri yang cukup bagus. Sehingga peluang untuk 

investasi di Provinsi Jawa Timur sangat potensial. 

Bertambahnya jumlah penduduk akan sangat berpengaruh pada 

peningkatan jumlah tenaga kerja yang dapat meningkatkan aktivitas kegiatan 

khususnya pada bidang ekonomi, terlebih lagi pada sektor industri. Karena sektor 

industri mampu menyerap banyak tenaga kerja. Makin bertambahnya jumlah 

tenaga kerja akan sangat berpengaruh pada peningkatan sektor industri, sehingga 

akan meningkatkan nilai produksi pada sektor industri di Jawa Timur. 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap nilai produksi pada 

sektor industri kecil, sedang dan besar di Jawa Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah : 

1. Seberapa besar pertumbuhan investasi, tenaga kerja, dan nilai produksi pada 

sektor industri kecil, sedang dan besar di Jawa Timur ? 

2. Seberapa besar pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap nilai produksi 

pada sektor industri kecil, sedang dan besar  di Jawa Timur ? 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada sektor industri yang berskala kecil, 

sedang dan besar yang ada di Jawa Timur, yaitu pada investasi dan tenaga kerja 

yang terserap pada sektor tersebut terhadap nilai produksi pada sektor industri 

yang berskala kecil, sedang dan besar di Jawa Timur dari tahun 2010- 2013. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan investasi, tenaga kerja, dan nilai produksi pada 

sektor industri besar, sedang, dan kecil di Jawa Timur. 

2. Untuk mengatahui dan menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja terhadap 

nilai produksi pada sektor industri besar, sedang, dan kecil di Jawa Timur. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak terkait 

Bagi produsen atau pengusaha, dapat memberikan gambaran tentang 

pertumbuhan investasi, tenaga kerja, dan nilai produksi pada sektor industri 

besar, sedang, dan kecil di Jawa Timur. 

b. Bagi pemerintah 

Bagi pemerintah agar mampu menciptakan iklim industri yang baik 

sehingga sektor industri dapat terus meningkat dan mampu memberikan 

sumbangan yang besar terhadap pendapatan Negara. Serta membantu 
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memberikan gambaran tentang potensi sektor industri yang ada di Jawa 

Timur. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dalam 

masalah yang sama tetapi dalam waktu dan tempat yang berbeda. 

 


