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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Rencana pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dengan 

kebutuhan tenaga kerja. Masalah utama yang mendasar dalam ketenagakerjaan 

di Indonesia yaitu masalah upah yang rendah serta tingkat pengangguran yang 

tinggi dan bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal ini 

memicu bertambahnya tenaga kerja baru yang jauh lebih besar dibandingkan 

dengan pertumbuhan lapangan kerja setiap tahunnya (Sudarsono 1988:81). 

Masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan 

atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas. Mayoritas di negara 

berkembang, angka penganguran yang meningkat disebabkan oleh terbatasnya 

permintaan tenaga kerja yang selanjutnya di ikuti dengan menurunnya neraca 

pembayaran, serta meningkatnya utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang 

akhirnya mengakibatkan kemrosotan pertumbuhan industri, tingkat upah dan 

akhirnya penyediaan lapangan pekerjaan (Todaro 2000 : 307). 

Ketidakseimbangan lapangan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja 

akan memicu meningkatnya penganguran. Kemudian meningkatnya angka 

pengangguran mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan 

kerja yang ada dan meningkatnya beban masyarakat yang merupakan sumber 

utama kemiskinan dan mendorong tejadinya peningkatan keresahan sosial,serta 
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kan menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang 

(Depnakerstrans,2004 dalam Dasri 2013). 

Sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, sumber 

daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat 

diberikan dalam proses produksi. Pengertian kedua dari sumber daya manusia 

(SDM) menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau 

usaha kerja tersebut. Kedua pengertian SDM tersebut mengandung aspek 

kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja dan aspek kualitas 

dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. (Payaman 

Simanjuntak, 1985 dalam ostinasia tindaon 2013).  

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha atau unit 

industri. Hubungan antara jumlah unit usaha atau unit industri dengan jumlah 

tenaga kerja adalah positif. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha atau unit 

industri, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, 

apabila jumlah unit usaha atau unit industri menurun maka akan mengurangi 

jumlah tenaga kerja (Rejekiningsih,2004 : 4).  

Prioritas utama yang mendorong perekonomian di indonesia yang sedang 

berkembang yaitu sektor industri sedang dan besar hal ini karena sector 

industri sedang dan besar di anggap sebagai sektor pemimpin (the leading 

sector) leading sector dalam hal ini adalah dengan adanya pembangunan 

industri maka akan memacu dan mengangkat sektor lainnya seperti pada sektor 

pertanian dan sektor jasa,(Arsyad 1999 : 354).  
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Salah satu daerah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pasuruan selama ini 

menjadi basis industri yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap 

perekonomian Jawa Timur. Selama ini, telah diketahui tiga subsektor dari 

sektor industri itu sendiri, yaitu subsektor industri besar, subsektor industri 

menengah, dan subsektor industri kecil. Diantara beberapa subsektor indutri 

tersebut subsektor industri sedang dan besar merupakan salah satu subsektor 

industry yang mempunyai peran terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di 

Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, usaha memperluas kegiatan industri untuk 

meningkatkan pennyerapan tenaga kerja juga tidak bisa lepas dari adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti nilai investasi, pertumbuhan 

ekonomi dan dan jumlah unit industri sedang dan besar.  

Tabel 1.1 

Perkembangan Industri Sedang Dan Besar Kabupaten Pasuruan  

Tahun 2010 Sampai 2012 

 

Profil 2010 2011 2012 

Industri Sedang 

Dan Besar 

778 

 

810 

 

842 

 

Tenaga Kerja 
158.303 

 

160.089 

 

161.469 

 

Investasi (Juta) 
7.557.111 

 

7.656.076 

 

7.744.662 

 

Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan. 

Di lihat dari profil industri diatas menunjukkan bahwa investasi 

Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

perekonomian. Selama kurun waktu 2010 sampai 2012 menunjukkan bahwa 

jumlah unit industri, tenaga kerja dan investasi serta nilai mengalami 

peningkatan yang cukup siginifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa 
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investasi di kabupaten pasuruan memberikan sumbangan dalam menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang kondusif di Kabupaten Pasuruan.      

Selama kurun waktu lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten 

Pasuruan selalu menunjukkan pergerakan yang positif dari tahun ke tahun, baik 

dilihat melalui PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga 

konstan. Pada tahun 2008 kegiatan ekonomi atas dasar harga berlaku di 

Kabupaten Pasuruan mampu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 10,650 

milyar, meningkat menjadi Rp. 12.331,44 milyar (2009); dan sebesar Rp. 

13.724,09 milyar pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 menjadi sebesar 

Rp. 17.655,86 milyar. PDRB menduduki peringkat ke 13 di jawa Timur. 

Dengan meningkatnya PDRB tersebut memicu pertumbuhan ekonomi 

meningkat pula dari tahun ketahun. 

 

  Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan terus 

mengalami peningkatan cukup signifikan, pada akhir tahun 2012 pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Pasuruan mencapai 7,23 persen, sampai melebihi target 

yang di tetapkan berkisar 6,8 hingga 7,2 persen sektor yang paling 

mendominan dalam mempercepat laju pertumbuhan tersebut yaitu sektor 
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pengolahan atau industri manufaktur, Selanjutnya, di bidang pariwisata, hotel 

dan restoran. Di peringkat ketiga, bidang pertanian sebagai pendukung utama 

semua sektor industri pengolahan yang ada di kabupaten Pasuruan. seiring 

makin terbukanya peluang investasi di berbagai sektor dengan potensi sumber 

daya alam yang cukup berlimpah menjadikan nilai produksi industri 

manufaktur di daerah tersebut semakin meningkat sehingga banyak investor 

asing maupun dalam negeri tertarik untuk menanamkan investasinya 

diberbagai sektor di kabupaten pasuruan. sehingga dapat di katakan pula 

penyerapan tenaga kerja di kabupaten tersebut meningkat juga.  

Pada tahun 2005 rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan 

memiliki 7 (tujuh) jenis industri formal yang terbagi dalam skala kecil, 

menengah dan besar, yaitu: agro industri sejumlah 329 unit, industri hasil hutan 

sejumlah 153 unit, aneka industri sejumlah 82 unit, industri elektronika 

sejumlah 17 unit, industri logam dan perekayaan sejumlah 84 unit, industri 

tekstil sejumlah 151 unit, dan industri kimia sejumlah 203 unit. Jenis industri 

formal tersebut tersebar di wilayah Kecamatan sesuai dengan karakteristik 

peran dan fungsi wilayah yang sesuai dengan potensi pengembangan industri 

formal.  

Kabupaten Pasuruan juga memiliki potensi sentra industri kecil (industri 

informal) yang terbagi dalam 16 (enam belas) jenis sentra industri kecil, yaitu: 

pengrajin tempe, bordir, batu bata, genting, anyaman bambu, kerupuk, tape, 

konveksi, tenun ATBM, tenun ikat, mainan anak, kerajinan kayu, mebel kayu, 
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perhiasan, pande besi, dan kursi bambu. Perkembangan sektor industri untuk 

tahun 2000 sampai 2003 dapat digambarkan sebagai berikut: 

1.  Terdapat peningkatan jumlah ijin usaha industri (IUI) formal dari 455 unit 

tahun 2000  menjadi 1.364 unit tahun 2003. 

2.   Nilai investasi industri formal meningkat dari Rp.6.474. triliun tahun 

2000  menjadi Rp.6.928.triliun tahun 2003. 

3.   Jumlah industri informal naik dari 14.617 unit pada tahun 2000 menjadi 

sebanyak 15.540 unit pada tahun 2003. kenaikan ini diikuti dengan 

kenaikan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 34.200 orang tahun 2000 

menjadi 36.133 orang tahun 2003. (RPJPD kabupaten Pasuruan ,2008). 

Di lihat dari data di atas bahwa Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun 

di sektor industri kecil dan industri sedang dan besar atau industri manufaktur 

dapat menyerap tenaga kerja yang signifikan maka di sini peneliti akan 

meneliti dan mencari apakah pada tahun 2001 sampai 2013 pengaruh investasi, 

pertumbuhan ekonomi dan jumlah industri dapat menyerap tenaga kerja di 

kabupaten pasuruan terutama di sektor industri sedang dan besar atau industri 

manufaktur. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah industri 

berpengaruh terhadap kesempatan kerja di sektor industri sedang dan besar 

di Kabupaten Pasuruan? 
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2. Seberapa besar penyerapan tenaga kerja di sektor industri sedang dan 

besar di Kabupaten Pasuruan? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus sehingga mendapatkan hasil penelitian 

yang tidak bias maka di perlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan 

masalah yang di pergunakan dalam penelitian ini yaitu investasi pada sektor 

industri besar dan sedang pada tahun 2001 sampai 2013, dan pertumbuhan 

ekonomi dari PDRB  setiap sektor di Kabupaten Pasuruan  dari tahun 2001 

sampai 2013 sedangkan jumlah industri yang berskala sedang dan besar yang 

di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2001 sampai 2013.. 

D.   Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka  

tujuan yang akan di capai adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui apakah investasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah 

industri secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesempatan 

kerja di Kabupaten Pasuruan? 

b. Mengetahui seberapa besar penyerapan tenaga kerja di industri sedang 

dan besar di Kabupaten Pasuruan? 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 
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a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pemerintah  dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan jumlah 

tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan terutama di industri yang berskala 

sedang dan besar. 

b. Bagi Penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini di harapkan  dapat memberikan informasi atau 

refrensi kepada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

penyerapan tenaga kerja pada industri sedang dan besar maupun kecil. 


