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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha 

kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara 

merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih 

menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau 

ketimpangan untuk mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula dari 

kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan 

kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja di pihak 

lain.  

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. 

Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan salah 

satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup 

yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain 

pembangunan industri merupakan satu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan 

rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai 

pembangunan saja (Sukirno, 2000). 

Struktur ekonomi suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari 

komposisi produk regional menurut sektor-sektor perekonomian. Banyaknya 

tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan 
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untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap 

angkatan kerja. Dengan demikian proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan 

merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam 

menyerap tenaga kerja (Sitanggang dan Nachrowi, 2004). 

Tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam proses produksi. 

Tanpa adanya tenaga kerja, proses produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. 

Namun di sisi lain, tenaga kerja bisa menimbulkan berbagai masalah, antara lain 

jumlah pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, 

mutu tenaga kerja yang rendah, dan lain sebagainya. Masalah tersebut menjadi 

salah satu penghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu adanya 

peran pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk mengetahui 

lebih mendalam mengenai kondisi tenaga kerja beserta masalah dan upaya 

mengatasinya. 

Salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui 

pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya. 

Perkembangan dapat terwujud melalui investasi swasta maupun pemerintah. 

Pengembangan industri tersebut akan menyebabkan kapasitas produksi 

meningkat sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja. Selain investasi 

swasta terdapat investasi pemerintah yang juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Sejalan dengan hal tersebut, maka peran sektor industri pengolahan 

semakin penting, sehingga sektor industri pengolahan termasuk dalam hal ini 

industri kecil dan menengah mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin 
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(Leading Sector) dapat dilihat dari kontribusi PDRB. 

Seiring bertambahnya unit usaha, meningkatnya kebutuhan penyerapan 

tenaga kerja pada sektor industri, berdampak pada peningkatan nilai tambah 

dari sektor ini. Pada tahun 2008 nilai tambah barang pada sektor industri baru 

264,1 milyar rupiah, kemudian pada tahun 2012 nilainya meningkat 

signifikan menjadi 299,5 milyar rupiah. Peningkatan nilai tambah barang pada 

sektor industri membuktikan bahwa penciptaan lapangan usaha baru telah 

berhasil mengangkat pendapatan masyarakat baik secara regional, maupun 

secara individu. Logikanya unit usaha meningkat, tenaga kerja yang diserap 

semakin banyak, balas jasa faktor produksi pun nilainya bertambah (Bps dalam 

angka). 

Menurut  pendapat para ahli ekonomi klasik  berpendapat bahwa selalu ada 

keseimbangan pada full employment yang akan terjadi, jadi sepenuhnya 

ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor  produksi menghasilkan barang dan 

jasa. Tingkat penyerapan tenaga kerja ini ditentukan secara bersamaan atau 

sekaligus oleh segenap harga-harga  output dan harga produksi (diluar tenaga 

kerja) dalam suatu perekonomian yang beroperasi melalui pertimbangan 

kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan peningkatan hasil 

produksi atau (output) maka secara tidak langsung pendapatan dari perusahaan 

akan menjadi meningkat pula. Hal ini, akan berdampak pada permintaan tenaga 

kerja yang semakin besar (Sukirno, 2000). Dengan pertumbuhan output pada 

industri kecil dan menengah yang cenderung fluktuatif, secara langsung juga 

berimbas pada permintaan tenaga kerja, yang  berarti  bahwa  kemampuan  
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industri  kecil  dan  menengah  dalam  menyerap tenaga kerja adalah rendah, 

padahal industri kecil dan menengah di Kota Malang merupakan salah satu 

sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi. 

Salah  satu  cara  memperluas  kegiatan  industri adalah melalui 

pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya yaitu 

industri kecil menengah. Pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini 

industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah 

lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. 

Jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga 

bertambah. 

Untuk mengembangkan sektor industri perlu adanya investasi yang 

memadai agar pengembangan sektor industri dapat berjalan sesuai tujuan. Usaha 

akumulasi modal dapat dilakukan dengan melalui kegiatan investasi yang akan 

menggerakkan perekonomian melalui mekanisme permintaan agregat, dimana 

akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhimya akan mampu 

meningkatkan permintaan tenaga kerja (Sudarsono, 1998). 

Investasi pemerintah ini berupa pengeluaran pembangunan pemerintah. 

Alokasi anggaran pembangunan sektoral merupakan bagian dari pengeluaran 

pemerintah, mungkin juga bagian dari permintaan agregat sehingga timbulnya 

permintaan yang berasal dari APBD di Kota Malang akan berdampak positif 

terhadap tambahan output. Tambahan output ini akan menyebabkan tambahan 

kesempatan kerja karena banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 
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menghasilkan 1 unit output melalui kebijakan publik dapat membantu 

mengurangi jumlah pengangguran.  

Upah juga mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada 

meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan 

terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya 

tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap kesempatan kerja (Simanjuntak, 2001). 

  Dalam analisa penyerapan tenaga kerja ini penulis sengaja mengambil 

contoh di Kota Malang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kota malang 

dapat dikatakan sebagai salah satu Kota industri dengan relatif banyaknya 

jumlah perusahaan yang terdapat di Kota Malang dan tenaga kerja yang terserap 

didalamnya, hingga tahun 2000 saja di Kota Malang terdapat 1.523 perusahaan 

dengan jumlah pekerja yang mampu terserap sebesar 299.826 orang. Di lima 

tahun pada tahun 2008 jumlah perusahaan industri kecil dan menengah di Kota 

Malang sebanyak 146 perusahaan dengan tenaga kerja sebesar 33.820 orang dan 

meningkat pada tahun 2009 dengan jumlah perusahaan sebanyak 180 unit usaha 

dengan tenaga kerja sebesar 35.889 orang, begitu juga pada tahun 2010 

meningkat menjadi 199 perusahaan dengan tenaga kerja sebesar 36.259 orang. 

Namun pada tahun 2011 dan 2012 perkembangan peningkatannya menurun 

dengan jumlah perusahaan sebanyak 81 unit di tahun 2011 dan 64 unit di tahun 

2012. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang diberhentikan disebabkan 

oleh banyaknya perusahaan yang tutup (Bps dan Kota Malang). Selain itu akibat 
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dari berkurangnya tenaga kerja tersebut salah satunya juga di karenakan 

teknologi yang semakin canggih, oleh karena itu banyak perusaahaan yang 

mengurangi tenaga kerja mereka dengan menggantikan dengan tenaga mesin 

dan tidak tidak menggunakan tenaga manual dan hanya memerlukan tenaga 

kerja yang mempunyai sumber daya manusia yang baik. 

Sementara itu disisi yang lain, permasalahan tentang ketenagakerjaan 

yang dihadapi Kota Malang masih tetap seputar usaha untuk memperluas 

kesempatan kerja agar mengurangi tingkat pengangguran yang semakin besar.  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh JumlahUnit 

Usaha, Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Sektor Industri kecil dan menengah di Kota Malang Tahun 2003-2012”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini 

yaitu :  

1. Bagaimana perkembangan jumlah unit usaha, investasi dan tingkat upah  

di sektor industri kecil dan menengah di Kota Malang tahun 2003-2012? 

2. Apakah jumlah unit usaha, investasi dan tingkat upah berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan 

menengah di Kota Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan 

yang ditetapkan, maka perlu diberikan pembatasan masalah yang jelas, yaitu 

wilayah penelitian adalah Kota Malang, dan  faktor-faktor yang dimaksud 

adalah variabel jumlah unit usaha, investasi dan tingkat upah. Studi dilakukan 

pada periode tahun 2003 sampai dengan 2012. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan utama penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah unit usaha, investasi dan 

tingkat upah tahun 2003-2012. 

2. Untuk menguji apakah jumlah unit usaha, investasi dan tingkat upah 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil 

dan menengah di Kota Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi pemerintah Kota Malang 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah daerah sebagai gambaran dan atau untuk masukan dalam 

pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan penyerapan tenaga kerja, khususnya di Kota Malang. 

2. Bagi Peneliti Lain 
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Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 

perbandingan bagi peneliti selanjutnya dimasa mendatang. 

 

 

 


