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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan tingkat gross national 

product (GNP) yang setinggi-tingginya, akan tetapi di ikuti dengan 

pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, 

penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar 

kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan 

kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan 

budaya (Amalia, 2007: 1). 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Pembangunan 

ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang bertujuan memeratakan 

pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, 

pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah dan 

struktur perekonomian yang seimbang (Sadono Sukirno, 2005: 445). Secara 

umum salah satu ciri kondisi negara berkembang adalah jumlah populasi 

cukup tinggi dengan konsekuensi angkatan kerja yang besar dan potensi 

pengangguran. Tidak jauh berbeda dengan negara berkembang lainya, 

Indonesia juga memiliki kondisi sesuai ciri negara berkembang tersebut 

(Heatubun 2008: 25). 



2 
 

 
 

Masalah pengangguran ini memang selalu menjadi suatu persoalan 

yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah 

penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat 

bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna 

bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan 

itu tenaga kerja juga akan bertambah (Kurniawan, 2013: 4). 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2012), jumlah pengangguran 

pada tahun 2011 mencapai 7,7 juta jiwa atau 6,56% dari total angkatan kerja 

secara umum tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung menurun setiap 

tahunnya, di lihat pada tahun 2008 TPT sebesar 9.393.515 jiwa turun pada 

tahun 2009 menjadi 8.962.617 jiwa atau sebesar 4,58%, dan TPT 2010 turun 

menjadi 8.319.779 jiwa atau sebesar 7,17%. Jika di bandingkan keadaan 

tahun 2011, jumlah TPT sebesar 7.700.086 atau turun sebesar 7,44%. Dapat 

di simpulkan berdasarkan penjelasan di atas jumlah pengangguran mengalami 

penurunan pada setiap tahunnya. 

Begitu juga dengan angka pengagura di Kota Batu Jawa Timur, 

penduduk yang mencari pekerjaan atau pengaguran terus mengalami 

penurunan, hal ini berarti Kota Batu bisa membuka lapangan pekerjaan yang 

membuat angkatan kerja semakin bertambah.   
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Tabel 1.1 

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Mencari Pekerjaan, Penduduk 

Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja, dan Tenaga Kerja 

Tahun 2009-2014 

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

1 Angkatan Kerja 102.698 97.692 99.081 101.733 103.743 103.740 

2 Kesempatan Kerja 95.629 92.274 94.555 98.261 101.339 101.480 

3 Pencari Kerja 7.069 5.418 4.526 3.472 2.404 2.260 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja kota Batu 

Berdasarkan data tabel di atas jumlah pencari kerja di Kota Batu terus 

mengalami penurunan. Pada tahun 2009 jumlah pencari kerja mengalami 

penurunan, dari 7.069 jiwa menjadi 5.418 jiwa pada tahun 2010, jumlah 

pencari kerja terus mengalami penurunan pada tahun 2011, 2012, 2013 

sampai 2014. Penurunan pencari kerja tersebut juga di imbangi dengan 

meningkatannya tenaga kerja pada tahun 2009 sebesar 95.629 jiwa dan pada 

tahun 2010 jumlah kesempatan bekerja atau bekerja 92.274 jiwa. Pada tahun 

2011 sampai tahun 2014 kesempatan bekerja atau orang yang bekerja terus 

mengalami peningkatan. Tahun 2011 tercatat sebanyak 94.555 jiwa dan naik 

menjadi 98.261 jiwa pada tahun 2012. Begitu juga dengan tahun 2013 dan 

2014 jumlah orang yang bekerja juga mengalami kenaikan dari 101.339 

menjadi 101.480 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa Kota Batu bisa membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Batu.  
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Tabel 1.2 

Jumlah Tenaga Kerja Sektor UMKM di kota Batu 

Tahun 2008-2012 

No 
Jenis dan Kriteria 

Usaha 
2008 2009 2010 2011 2012 

1 Mikro 3.370 5.156 1.706 920 60 

2 Kecil 1.105 1.655 1.815 1.870 1.425 

3 Menengah 700 1.060 820 440 940 

 Jumlah 5.175 7.871 4.341 3.230 2.425 
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan kota Batu  

Berdasarkan data tabel di atas jumlah tenaga kerja UMKM di Kota 

Batu mengalami penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 2008 jumlah 

tenaga kerja mengalami kenaikan dari 5175 jiwa menjadi 7871 jiwa pada 

tahun 2009, sedangkan pada tahun berikutnya jumlah tenaga kerja terus 

mengalami penurunan pada tahun 2010, 2011sampai 2012. Penurunan tenaga 

kerja UMKM tersebut tercatat pada tahun 2010 sebesar 3.341 jiwa menjadi 

3.230 jiwa dan terus mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 2.425 

jiwa. Dari tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah kenaikan tenaga kerja 

di kota tidak di imbangi dengan jumlah tenaga kerja sektor UMKM yang ada 

di Kota Batu. 

Sektor UMKM yang seharusnya merupakan sektor yang dianggap 

potensial dalam menyerap tenaga kerja di Kota Batu karena mampu 

menyediakan lapangan pekerjaan begitu banyak yang tidak bisa disediakan 

oleh sektor formal, karena memang para pelaku usaha lebih memilih untuk 

terjun ke sektor UMKM karena tidak membutuhkan modal yang terlalu besar 

dan teknologi yang digunakan juga sederhana. UMKM juga dalam menyerap 

tenaga kerja tidak membutuhkan kualifikasi persyaratan tertentu seperti 

tingkat pendidikan dan keahlian pekerja sehingga mampu menyerap tenaga 
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kerja secara optimal di tengah besarnya penduduk di Kota Batu yang rata-rata 

berpendidikan rendah.  

Permasalahan penyediaan lapangan kerja di Kota Batu akan dapat 

diatasi jika UMKM dapat memaksimalkan perannya lebih maksimal lagi 

dalam penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Batu, oleh sebab itu untuk 

dapat meningkatkan peran sektor UMKM dalam menyerap tenaga kerja 

diperlukan melihat pola keterkaitan antar faktornya seperti investasi dan 

jumlah unit usaha, dikarenakan perubahan dan pola pengaruh yang ada pada 

faktor-faktor tersebut akan menentukan seberapa besar pengaruh yang 

ditimbulkan terhadap penggunaan tenaga kerjanya. Oleh sebab itu peneliti 

tuangkan dalam sebuah sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Investasi 

dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah di Kota Batu” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai brikut : 

1. Bagaimana kondisi investasi, jumlah unit usaha dan tenaga kerja usaha 

mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Batu ?  

2. Bagaimana pengaruh investasi dan jumlah unit usaha terhadap penyerapan 

tenaga kerja usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Batu ? 
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C.   Batasan Masalah 

Agar pemebahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, 

maka peneliti membatasi permasalah yang berkaitan dengan “Analisis 

Pengaruh Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kota Batu” yaitu meliputi antara lain: 

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang mencakup investasi, jumlah unit 

usaha dan penyerapan tenaga kerja pada tiga Kecamatan di Kota Batu. 

2. Penelitian ini menggunakan data jumlah unit UMKM dan investasi  

UMKM dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagga Kota 

Batu. 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kondisi investasi, jumlah unit usaha dan penyerapan 

tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi dan jumlah unit 

usaha terhadap penyerapan tenaga kerja usaha mikro kecil dan menengah 

yang ada di Kota Batu. 

E    Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Pemerintah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan 

pertimbangan, masukan dan evaluasi bagi pemerintah terkait dalam 
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merumuskan kebijakan khususnya terkait dengan usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian yang 

menarik bagi pihak yang berkepentingan dalam mengawal setiap 

kebijakan pemerintah terkait. 

3. Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan dan 

refrensi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama dalam 

skripsi ini, sehingga di harapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

menjadi lebih baik lagi. 

 


