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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika 

penting yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi sebagai potensi tenaga 

kerja produktif maupun sebagai pelaku aktifitas ekonomi dan yang menentukan 

distribusi potensi angkatan kerja pada aspek pembangunan perekonomian. 

Selain itu, peran industrialisasi khususnya usaha mikro kecil dan menengah 

sering dikolerasikan sebagai determinasi dalam sasaran program kinerja 

maupun target pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah yang fokus 

untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan pemerataan 

pendapatan. Oleh karena itu, sasaran kebijakan dalam pengembangan dan 

pemberdayaan sektor usaha yang khususnya usaha mikro kecil dan menengah 

di Indonesia sering dianggap sebagai integrasi dalam pengembangan dan 

penciptaan lapangan kerja. 

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju 

pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. 

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan 

lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, 

meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber 

daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, 

merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan 
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keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka 

panjang. (Depnakertrans, 2014). 

Pada saat ini salah satu persoalan yang sedang dihadapi oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah masalah pengangguran dan 

kemiskinan. Kedua permasalahan tersebut tentunya menjadi prioritas utama 

Pemerintah Jawa Timur dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat Jawa Timur melalui berbagai program strategis. Jumlah 

pengangguran di Jawa Timur dalam 5 tahun belakangan ini masih menjadi isu 

strategis di bidang ketenagakerjaan. Kondisi ini diakibatkan oleh tidak 

seimbangnya supply dan demand tenaga kerja akibat pertambahan angkatan 

kerja dan masih rendahnya daya saing kualitas SDM terutama untuk mengisi 

lowongan kerja di sektor formal. Faktor kondisi eksternal seperti situasi 

ekonomi dunia dan faktor perubahan sosial budaya juga memberi kontribusi 

jumlah pengangguran di Jawa Timur, diantaranya masih sedikit angkatan kerja 

yang berorientasi untuk berwirausaha.  

Berdasarkan sumber data yang dirilis dari BPS Provinsi Jawa Timur per 

Februari 2013, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur 

pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT Agustus 

2012 (4,12%) dan TPT Februari 2012 (4,14%). Jumlah angkatan kerja di Jawa 

Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095 juta orang, bertambah sekitar 

0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 19,901 juta 

orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 

19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 
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2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang 

dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta. 

     Maka BPS Provinsi Jawa Timur juga menyimpulkan bahwa keadaan 

ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari (Triwulan I) tahun 2013 

menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan keadaan Agustus 2012. Hal ini 

terihat dari peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan tingkat 

pengangguran. Pada Februari 2013, Jumlah angkatan kerja bertambah 

sebanyak 194 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan bertambah 279 

ribu orang dibanding keadaan Februari 2012. Penduduk yang bekerja pada 

Februari 2013 bertambah sebanyak 209 ribu orang dibanding keadaan Agustus 

2012, dan bertambah 279 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu 

(Februari 2012). Sementara jumlah penganggur pada Februari 2013 mengalami 

sedikit penurunan yaitu sebanyak 15.185 orang jika dibanding keadaan 

Agustus 2012, dan mengalami penurunan sebanyak 15.082 orang jika 

dibanding keadaan Februari 2012.  

Peningkatan jumlah angkatan kerja, berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 0,5 persen poin. Peningkatan 

penduduk yang bekerja terjadi pada Sektor Industri (16,563 ribu orang), 

Perdagangan (173,689 ribu orang), Sektor Jasa (138,627 ribu orang) dan Sektor 

Lainnya (74,054 ribu orang). Sedang sektor Pertanian, Sektor Konstruksi dan 

Sektor Transportasi mengalami penurunan. 

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai 

indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah tingkat 
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pengangguran terbuka (TPT). Dalam tolak ukur kinerja Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur, TPT menjadi satu capaian indikator capaian kinerja umum (IKU) 

dalam RPJMD sampai dengan 2014. Rumusan TPT diperoleh dari 

perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 

sebesar 4,00% atau mengalami penurunan sekitar 0,12% poin dibandingkan 

keadaan Agustus 2012 (4,12%). Penurunan angka TPT (Agustus 2012 Februari 

2013) relatif lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya (Februari 2012 

Agustus 2012) yang hanya sebesar 0,02%. Diharapkan angka TPT dapat 

menurun terus hingga tercapai target yang ditetapkan Pemerintah Jawa Timur 

yaitu: sebesar 3,0%. (Sumber: Berita Ketenagakerjaan BPS Pebruari 2013). 

Sebagaimana berdasarkan dari tinjauan kondisi ketenagakerjaan di 

Wilayah Provinsi Jawa Timur menurut Kabupaten/Kota dapat dijadikan 

bencmark dan indikator kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja pada 

sasaran dalam perencanaan pembangunan oleh Pemerintah. Namun, demi 

tercapainya program pembangunan diperlukan upaya yang lebih obyektif dan 

intensif untuk menciptakan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan yang 

lebih berkualitas dan produktif di Wilayah Provinsi Jawa Timur.  

Bertitik tolak dari subtansi latar belakang diatas, maka secara spesifik 

akan dibahas dan ditinjau secara empiris mengenai kondisi ketenagakerjaan di 

Wilayah Provinsi Jawa Timur, melalui penelitian ini yang fokus dengan judul 

“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(UMKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang lengkap dan 

terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 

identifikasi dan kajian masalah. Berdasarkan latar belakang diatas, tentang 

pentingnya penyerapan kerja pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

(UMKM) di Wilayah Provinsi Jawa Timur, maka yang menjadi permasalahan 

esensial dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana distribusi jumlah tenaga kerja, jumlah UMKM, tingkat upah dan 

nilai produksi sektor industri pengolahan PDRB ADHB pada usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) menurut Kabupaten/Kota di Wilayah 

Provinsi Jawa Timur? 

2) Bagaimana pengaruh jumlah UMKM, tingkat upah dan nilai produksi sektor 

industri pengolahan PDRB ADHB terhadap jumlah tenaga kerja di Wilayah 

Provinsi Jawa Timur? 

C. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian lebih eksplisit dan terfokus dari permasalahan yang ada 

maka pada penelitian ini penulis hanya menganalisa distribusi jumlah tenaga 

kerja, jumlah UMKM, tingkat upah dan nilai produksi sektor industri 

pengolahan PDRB ADHB pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dan 

mengidentifikasi pengaruh jumlah UMKM, tingkat upah dan nilai produksi 

sektor industri pengolahan pada Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 

harga berlaku (PDRB ADHB) terhadap jumlah tenaga kerja di Wilayah 

Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, pada obyek 
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penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut skala usaha 

mikro, kecil dan menengah di Wilayah Provinsi Jawa Timur. 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menggungkapkan tentang sasaran yang ingin 

dicapai secara obyektif dengan dilakukannya penelitian terhadap suatu 

masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Isi dan rumusan 

tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. 

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Menganalisa distribusi jumlah tenaga kerja, jumlah UMKM, tingkat upah 

dan nilai produksi sektor industri pengolahan PDRB ADHB pada usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut Kabupaten/Kota di 

Wilayah Provinsi Jawa Timur. 

2) Mengidentifikasi pengaruh jumlah UMKM, tingkat upah dan nilai 

produksi sektor industri pengolahan PDRB ADHB terhadap jumlah 

tenaga kerja di Wilayah Provinsi Jawa Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian 

yang berguna bagi lembaga pendidikan, bagi perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun 

kegunaan (manfaat) penelitian ini adalah: 
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a. Bagi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 

1) Sebagai kontribusi pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan reftifikasi perencanaan pembangunan 

yang strategis pada aspek ketenagakerjaan dan dalam hal penentuan 

sasaran formulasi kebijakan alternatif yang berhubungan dengan 

tindakan untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta untuk 

meningkatkan koordinasi urgensi perencanaan pembangunan dengan 

memberikan solusi atau menciptakan lapangan pekerjaan dalam 

rangka mewujudkan prinsip good governance dan good goverment 

birokrasi secara proaktif. 

2) Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam strategi penyusunan 

perencanaan dan kebijakan dalam peningkatan penyediaan lapangan 

pekerjaan bagi angkatan kerja yang masih dalam taraf pengangguran 

dan mengatasi masalah pasar kerja secara intens dengan memberikan 

solusi alternatif untuk seluruh masyarakat yang termasuk kategori 

angkatan kerja menganggur. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat menambah referensi dan koleksi literatur penelitian di 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang sehingga dapat 

digunakan oleh mahasiswa sebagai kontribusi acuan referensi dan 

literatur untuk pengembangan penelitian berikutnya. 
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c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan peneliti sebagai salah satu syarat wajib 

yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana dan orientasi 

pengembangan pengetahuan dalam kerangka eksplorasi masalah pada 

penelitian yang dilakukan untuk menentukan apresiasi solusi dalam 

menyelesaikan masalah serta meningkatkan kemampuan menganalisis 

perencanaan pembangunan sebagai indikator evaluasi sasaran target 

dalam implementasi program penyerapan tenaga kerja dan menyediakan 

lapangan kerja secara inventif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


