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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor industri yang dipandang strategis adalah industri manufaktur. 

Industri manufaktur dipandang sebagai pendorong atau penggerak 

perekonomian daerah. Seperti umumnya negara yang sedang berkembang, 

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan setiap daerah 

memiliki keragaman keunggulan sumberdaya alam. Di sisi lain indonesia 

memiliki jumlah angkatan kerja yang sangat tinggi. Sektor manufaktur 

menjadi media untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah, 

yang pada gilirannya akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. 

(Jurnal Ekonomi Pembangunan, http//www.google.com) 

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan 

teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan, dan cepatnya terjadi 

perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam 

negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan 

produk luar negeri, dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa 

pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat musnah 

fasilitas produksi, semakin singkatnya masa era produk, serta semakin 

rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan 

industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta 

harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang 

akan dikeluarkan dan sekaligus merupakan paradigma baru yang harus 
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dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi 

negaranya. Atas dasar pemikirannya tersebut kebijakan dalam pembangunan 

industri Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi 

dunia dan mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan 

yang cepat. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi 

semua negara, sehingga fokus strategi pembangunan industri di masa depan 

adalah membangun daya saing sektor industri yang berkelanjutan di pasar 

domestik dan internasional. (http//www.scibd.com)  

Perkembangan perusahaan meubel di Indonesia saat ini berkembang 

cukup pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan meubel 

yang melakukan kegiatan usaha pada sector tersebut di pasaran. Pada sisi 

lain semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dalam sektor meubel 

tersebut menjadikan usaha pada sektor tersebut menjadi salah satu sector 

unggulan di Indonesia. Apalagi pangsa pasar produk meubel ini tidak hanya 

terbatas untuk kalangan tertentu seperti produk industri yang lain. Faktor 

lain yang mendukung untuk perkembangan perusahaan meubel yaitu 

ketersediaan bahan baku yang tersebar luas di wilayah Indonesia.  

Data WTO terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2005 China telah 

menjadi eksportir meubel terbesar di dunia melampaui Itali dengan nilai 

ekspornya mencapai sekitar US$ 14 miliar, atau 18% dari total ekspor 

meubel. Nilai ekspor Indonesia pada tahun yang sama hanya 1,79 miliar 

atau hanya menguasai 2% dari pasar dunia meubel.  
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Adapun secara lengkap data nilai ekspor meubel Indonesia dan 

negara-negara pesaing di Asia tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel di bawah 

ini :  

Tabel 1.1. 

Data Nilai Ekspor Meubel Indonesia dan Negara-Negara Pesaing di 

Asia Tahun 2005 (Dalam US$ milyar) 

No. Negara Nilai Ekspor % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

China 

Malaysia 

Indonesia 

Vietnam 

Lain-Lain 

14,00 

1,80 

1,79 

1,61 

60,80 

18% 

2% 

2% 

2% 

76% 

Sumber: WWW. Kadin-Indonesia.Or.Id (19 Januari 2014) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa China sangat agresif 

dalam melakukan ekspor, tidak hanya meubel tetapi juga semua produk-

produk lain yang diekspor. Kenyataan tersebut memungkinkan bahwa nilai 

ekspor meubel China akan meningkat terus dalam laju yang semakin pesat 

dalam tahun-tahun kedepan ini. Jika Indonesia tidak hati-hati, ekspansi 

China di pasar dunia bisa membuat kerugian besarbagi Indonesia, dalam arti 

meubel Indonesia bisa sama sekali kehilangan pasar eksternalnya. 
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  Pergerakan investasi yang lamban dan dunia usaha yang makin 

menurun menjadi penyebab sempitnya lapangan kerja, sementara jumlah 

penduduk dan angkatan kerja bergerak begitu cepat. Jumlah penduduk usia 

kerja di Jawa Timur pada tahun 2007 diperkirakan masih sekitar 28 juta 

orang atau sekitar 76 persen terhadap jumlah penduduk di Jawa Timur. 

Selanjutnya jumlah angkatan kerja diperkirakan 19 juta jiwa, yang 

meliputi kelompok usia produktif (25 – 54 tahun) dan kelompok usia 

sekolah (15 – 24 tahun).  

Sedangkan jumlah penganggur diperkirakan masih sekitar 1.012.111 

orang pada tahun 2006, baik karena faktor sempitnya lapangan kerja 

maupun terhentinya usaha sebagai akibat menurunnya kondisi ekonomi. 

Kondisi ini tampaknya sejalan dengan transisi demografi berupa turunnya 

angka kelahiran maupun kematian sehingga penduduk usia produktif 

meningkat lebih cepat dibandingkan dengan jumlah penduduk secara 

keseluruhan. Hal ini menimbulkan permasalahan akibat bertambahnya 

penduduk usia produktif, karena perekonomian Jawa Timur ini tidak cukup 

besar untuk menyediakan lapangan kerja secara optimal bagi pengangguran 

dan angkatan kerja baru yang cenderung semakin meningkat. Melihat 

permasalahan ketenagakerjaan Jawa Timur di atas, maka diperlukan suatu 

perencaan strategis yang bersifat terpadu baik dari sisi permintaan maupun 

dari sisi penawaran tenaga kerja.  

Dalam era globalisasi upaya-upaya dalam pengembangan daerah saat 

ini sangat gencar dilakukan. Pertumbuhan ekonomi suatu provinsi maupun 
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negara akan berhasil bila perekonomian daerah tumbuh. Suatu negara tidak 

akan berkembang kecuali daerah-daerahnya berkembang. Demikian pula 

dengan pola distribusi industri yang tidak merata antara daerah yang satu 

dengan daerah yang lainnya mengakibatkan juga pada pola penyerapan 

tenaga kerja industri yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang 

lainnya. 

Perkembangan ekonomi kota Pasuruan Jawa Timur dari tahun ke 

tahun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai 

dengan terus meningkatnya total PDRB kota Pasuruan setiap tahunnya baik 

atas dasar harga berlaku maupun atasa dasar harga konstan. Dalam lima 

tahun terakhir, PDRB kota Pasuruan terus mengalami peningkatan. Jika 

ditinjau atas dasar harga berlaku, nilai PDRB tahun 2008 mencapai 2,11 

triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 3,31 triliun rupiah pada tahun 

2012, atau selama kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan 

PDRB 56,98 persen. Naiknya, nilai total PDRB atas dasar harga berlaku 

selain disebabkan oleh naiknya nilai produksi di beberapa sektor ekonomi 

juga tidak terlepas dari naiknya harga barang-barang dan jasa yang terjadi 

selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.  

Perkembangan industri meubel di kota Pasuruan Jawa Timur selama 

ini masih tetap eksis walaupun terjadi krisis ekonomi global. Pengembangan 

industri meubel di kota Pasuruan Jawa Timur lebih diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan usaha. Kondisi saat ini, industri meubel di kota 

Pasuruan Jawa Timur masih mengalami kendala, terutama kendala 
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kelangkaan bahan baku kayu jati. Hal ini disebabkan adanya pelarangan 

yang begitu ketat tentang illegal logging sehingga pengusaha/pengrajin 

meubel sulit mendapatkan bahan baku ini. Kendala utama ini mulai 

diantisipasi oleh Pemkab dan Pemkot Pasuruan melalui Manajemen Hutan 

Berbasis Masyarakat yang sudah dimulai sejak tahun 2001. Selain itu, ada 

beberapa kendala yang dihadapi oleh industri meubel antara lain: 

pemanfaatan teknologi yang masih kurang, kualitas sumber daya manusia, 

permodalan dan pemasaran. Kendala-kendala ini bilamana tidak diatasi, 

dapat menyebabkan eksistensi industri meubel di daerah tersebut pada 

akhirnya akan hilang. Memperhatikan fenomena yang terjadi di kota 

Pasuruan Jawa Timur tersebut, terutama berkaitan dengan optimalisasi 

usaha industri meubel dilihat dari aspek faktor produksi yang digunakan 

oleh pengusaha/pengrajin meubel, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana model optimalisasi faktor produksi usaha industri meubel 

sehingga menghasilkan kombinasi produk meubel yang mampu 

memberikan keuntungan yang maksimal bagi pengusaha/pengrajin. 

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses 

industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya 

merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih 

bermutu. Menurut Arsyad (Lincolin Arsyad, 1997) Pembangunan industri 

merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan 

merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. 
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Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor 

lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan menurut Dumairy 

(Dumairy, 1996). Sejalan dengan hal tersebut, maka peran sektor industri 

pengolahan semakin penting, sehingga sektor industri pengolahan 

mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (Leading Sector) di sektor 

industri secara umum.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul : 

“Analisa Tingkat Produktivitas Industri Meubel Di Kelurahan Bukir 

dan Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Jawa 

Timur”. 

B. RumusanMasalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

dalam penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana kondisi tingkat produktivitas, jumlah tenaga kerja, dan 

modal industri meubel di kelurahan Bukir dan kelurahan Krapyakrejo 

kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan Jawa Timur ? 

2.  Seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja, dan modal terhadap 

tingkat produktivitas industri meubel di kelurahan Bukir dan 

kelurahan Krapyakrejo kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan Jawa 

Timur ? 

C.  Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk memfokuskan agar 

permasalahan tidak menyimpang maka penelitian ini perlu diberikan 
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pembatasan masalah yang jelas, yaitu wilayah penelitian adalah industri 

meubel di kelurahan Bukir dan kelurahan Krapyakrejo kecamatan 

Gadingrejo kota Pasuruan Jawa Timur. Sedangkan variabel yang diteliti 

adalah variabel-variabel yang secara teoritis mempunyai pengaruh kuat 

terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu variabel tingkat upah tenaga kerja, 

dan variabel produksi untuk mengembangkan usaha atau membuat usaha 

baru, dan mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

berdasarakan latar belakang masalah yang menyebutkan bahwa penyerapan 

tenaga kerja tidak sebanding dengan kontribusi sektor industri. hal tersebut 

yang mendasari dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas di kelurahan Bukir 

dan kelurahan Krapyakrejo kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan Jawa 

Timur. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang dimaksud adalah variabel 

jumlah tenaga kerja dan variabel modal. 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

a. Perkembangan tingkat produktivitas, jumlah tenaga kerja, dan 

modal industri meubel di kelurahan Bukir dan kelurahan 

Krapyakrejo kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan Jawa 

Timur. 
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b. Besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja dan modal terhadap 

tingkat produktivitas industri meubel di kelurahan Bukir dan 

kelurahan Krapyakrejo kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan 

Jawa Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemerintah Kota Pasuruan Jawa Timur 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

kinerja industri meubel kelurahan Bukir dan kelurahan Krapyakrejo 

kecamatan Gadingrejo kota Pasuruan Jawa Timur berdasarkan modal 

dan jumlah tenaga kerja. Sehingga pemkot dan para pengambil 

kebijakan dapat dengan tepat merumuskan langkah-langkah dan 

strategi untuk pengembangan kinerja industri meubel sesuai dengan 

analisis yang dihasilkan.  

b. Bagi Peneliti Lain  

Sebagai informasi lanjutan dan referensi untuk penelitian 

sejenis, terutama yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 

 


