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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pembangunan ekonomi adalah memperluas kesempatan kerja 

dalam hal ini meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Dalam 

pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi masalah 

utama. Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. 

Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang saling berinteraksi  dengan  pola  yang  tidak  selalu  

mudah  dipahami.  Besar  karena  menyangkut jutaan  jiwa.  Untuk  

menggambarkan  masalah  tenaga  kerja  dimasa  yang  akan  datang tidaklah  

gampang  karena  disamping  mendasarkan  pada  angka  tenaga  kerja  di  

masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang. 

Kondisi kerja  yang baik,  kualitas  output  yang  tinggi,  upah  yang  layak  

serta  kualitas  sumber  daya  manusia adalah persoalan yang selalu muncul 

dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan 

industrial antara pekerja dengan dunia usaha (Maimun, 2007). 

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah, mulai dari hutan, 

minyak, hingga mineral-mineral berharga yang ada di dalam tanah. Di sisi lain 

Indonesia memiliki jumlah penduduk atau angkatan kerja yang sangat tinggi. 

Industri manufaktur menjadi media untuk memanfaatkan sumberdaya alam 
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yang melimpah, dan pada akhirnya akan mampu menyerap tenaga kerja yang 

besar. 

Industri manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri 

di sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga 

dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di 

negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang 

dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan. Perkembangan 

industri manufaktur di Indonesia juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap 

produk domestik bruto, hal ini diperkuat oleh data Pendapatan Nasional, Badan 

Pusat Statistik yang menunjukan bahwa 25,47% PDB Nasional bersumber dari 

sektor industri pengolahan (BPS, 2009). 

Sebagai sektor industri yang sangat penting, perkembangan industri 

manufaktur memang sangat diandalkan. Penurunan pertumbuhan sektor 

industri manufaktur dapat menimbulkan efek yang sangat mengkhawatirkan 

yaitu terjadinya gelombang pengangguran baru.Indonesia berpeluang menjadi 

pusat ekonomi baru Asia Tenggara dalam integrasi pasar Asia. Indonesia akan 

mengandalkan pembangunan industri manufaktur bernilai tambah dari sumber 

daya yang tersedia untuk saling melengkapi negara lain dalam integrasi 

ekonomi Asia. (Menteri Perindustrian) 

Industri manufaktur di Indonesia dibagi dalam 4 kelompok yaitu 

industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah 

tangga. Unit usaha industri besar dan sedang relatif kecil, tetapi nilai tambah 
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yang dihasilkan relatif sangat besar dibandingkan industri kecil dan industri 

kerajinan rumah tangga. 

Industri besar dan sedang semakin bertambah ke daerah-daerah dimana 

terdapat potensi besar untuk mengembangkan potensi tersebut. Dengan 

meningkatnya industri pengolahan atau manufaktur tersebut membuat 

timbulnya beberapa lapangan kerja baru sehingga akan tercipta kesempatan 

kerja yang luas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diketahui bahwa industri 

manufaktur mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja, sehingga peneliti 

mengambil judul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur 

Besar Dan Sedang Pada Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 2009 – 2013”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dikaji oleh penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana distribusi penyerapan tenaga kerja, total upah, unit usaha, dan 

investasi industri manufaktur besar dan menengah pada tingkat Provinsi di 

Indonesia tahun 2009 – 2013? 

2. Apakah total upah, unit usaha, dan investasi mempengaruhi jumlah 

penyerapan tenaga kerja industri manufaktur besar dan menengah pada 

tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2009 – 2013? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan agar penelitian ini tidak terlalu luas 

pembahasannya maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu data yang 
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digunakan adalah data tenaga kerja, total upah, unit usaha, dan investasi 

industri manufaktur besar dan menengah pada tingkat Provinsi di Indonesia 

dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui distribusi penyerapan tenaga kerja, total upah, unit usaha, dan 

investasi industri manufaktur besar dan menengah pada tingkat Provinsi di 

Indonesia tahun 2009 – 2013. 

2. Menjelaskan apakah total upah, unit usaha, dan investasi mempengaruhi 

jumlah penyerapan tenaga kerja industri manufaktur besar dan menengah 

pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2009 – 2013. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dharapkan nantinya berguna bagi siapa saja yang ingin 

mengetahui kondisi daerah yang terdapat di dalam penelitian ini terutama 

berguna untuk: 

1. Pemerintah Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta 

gambaran dalam menentukan kebijakan pembangunan. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis 

yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
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3. Akademisi  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan 

tentang penyerapan tenaga kerja pada Indutri manufaktur bear dan sedang di 

Indonesia. 

 




