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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Indonesia merupakan negara berkembang yang banyak mengalami proses 

peralihan struktur ekonomi dan sosial. Pembangunan bidang ekonomi dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Menurut Sukirno 

(2004), tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur 

dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. 

Kekuatan ekonomi sebagai salah satu faktor yang akan menentukan 

keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh sumber-sumber alam yang 

dimiliki.  

      Di dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan adanya 

ledakan penduduk merupakan suatu hambatan dalam pembangunan ekonomi. 

Populasi penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan income 

percapita suatu negara yang secara kasar mencerminkan kemajuan 

perekonomian negara tersebut.  

      Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa jumlah angkatan 

kerja yang makin besar. Ini berarti makin besarnya pula jumlah orang yang 

mencari pekerjaan atau menganggur. Agar mendapat keadaan yang seimbang 

maka semua harus tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai 

dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi 

bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan 

bagi angkatan kerja baru. 
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      Dengan demikian, pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk 

memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi 

diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada 

tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk sehingga 

kegiatan perekonomian akan menjadi luas dan selanjutnya dapat memperkecil 

jumlah orang yang menganggur. 

      Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika 

penting yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi sebagai tenaga kerja 

produktif maupun sebagai konsumen dan ditentukan oleh tingkat 

perekonomian. Maka salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan 

nasional tersebut adalah dengan mengembangkan sektor industri yang 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan 

tersebut, sektor industri menjadi salah satu factor pendukung. Peran industri 

sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, 

mengentaskan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. 

     Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan pengembangan 

industri di Indonesia sering dianggap sebagai usaha penciptaan lapangan 

kerja. Hal ini diwujudkan dengan adanya beberapa program yang telah 

diluncurkan oleh pemerintah diantaranya, Kredit Usaha Rakyat (KUR), 

Pemberdayaan Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM), Corporet Social 

Responbility (CSR), dan gencarnya bank-bank milik negara dalam 

mengucurkan kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. 

UKM ataupun IKM sangat diharapkan dapat menjadi salah satu pemain 
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penting dalam penciptaan pasar baru bagi Indonesia tidak hanya di dalam 

negeri tetapi bisa juga di luar negeri. 

      Oleh karena itu, perlu adanya terobosan terbaru untuk merangsang para 

pengusaha dalam mengembangkan usahanya untuk menghadapi era 

perdagangan bebas. Dalam hal ini sangat diharapkan peran pemerintah daerah 

sebagai motivator untuk memberikan berbagai kemudahan yang menyangkut 

administrasi maupun kebijkan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak 

langsung yang dapat menunjang perkembangan industri. Salah satunya 

perkembangan industri di Jawa Timur yang kini merupakan sektor unggulan 

kedua setelah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam perekonomian 

Jawa Timur. 

      Sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan 

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur selama beberapa 

tahun terakhir. Sebagai gambaran, pada tahun 2010, peran sektor industri 

pengolahan telah mencapai lebih dari seperempat (25,38) persen komponen 

pembentukan PDRB, sementara sektor pertanian member andil sekitar 14,99 

persen (BPS : 2010). 

      Di Jawa Timur, industri pengolahan dibagi dalam 4 (empat) kelompok, 

yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan 

rumah tangga. Industri kecil yang merupakan unit-unit usaha yang lebih 

banyak jumlahnya dibandingkan dengan industri berskala besar, selain 

mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak juga lebih mempercepat 

proses pemerataan dalam arti pendapatan maupun dalam arti kesempatan 
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kerja. Selain penyerapan tenaga kerjanya lebih besar dibandingkan industri 

besar dan sedang, industri kecil secara nyata mampu bertahan di tengah-

tengah badai krisis krisis moneter. 

      Sektor industri tidak diragukan lagi memiliki peranan penting dalam 

menjawab tantangan-tantangan pembangunan. Tidak hanya sebagai 

penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB  Jawa Timur, namun 

sektor industri juga memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja. 

      Sejalan dengan ulasan-ulasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mendalami dan menganalisisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pertumbuhan tenaga kerja, total produksi, jumlah industri dan 

investasi industri pengolahan di Jawa Timur? 

2. Apakah faktor total produksi, jumlah industri dan investasi industri  

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur? 

 

C. Batasan Masalah 

      Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini hanya 

membatasi : 

1. Pertumbuhan tenaga kerja, nilai produksi, jumlah industri dan investasi 

industri pengolahan di Jawa Timur tahun 1999-2011  
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2. factor total produksi, jumlah industri dan investasi industri yang 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri pengolahan 

yang ada di Jawa Timur tahun 1999-2011 

 

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pertumbuhan tenaga kerja, nilai produksi, jumlah 

industri dan investasi industri pengolahan di Jawa Timur 

b. Untuk menguji faktor yang paling berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada Industri pengolahan yang ada di Jawa Timur 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

 Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan dalam hal 

penentuan kebijakan alternatif dalam menggali dan mengembangkan 

penyeraparan tenaga kerja industri pengolahan di tiap-tiap wilayah. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat menambah referensi dan koleksi penelitian di perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Malang sehinga dapat digunakan oleh 

mahasiswa sebagai referensi 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. 


