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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya yang 

melimpah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan adanya 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah maka potensi 

tersebut dapat di olah dan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi tersebut 

guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Dengan adanya 

kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat, berbagai sektor ekonomi 

terus berusaha untuk melakukan berbagai macam pembaharuan dalam  

memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, salah satunya adalah kegiatan 

industri. 

Proses pembangunan pada setiap negara sering kali dikaitkan dengan 

industrialisasi, proses  industrialisasi dalam suatu pembangunan merupakan 

sebuah salah satu jalur dalam meninggkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

arti kehidupan masyarakat lebih bermutu dengan adanya taraf hidup yang lebih 

baik.  

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan tentang pengertian Industri 

merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang 

jadi dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya.  
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Sektor industri merupakan penghasil sebagian besar kebutuhan hidup 

manusia, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya 

alam dan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

perkembangan ekonomi suatu bangsa yang dimana perkembangan ekonomi 

tersebut tidak lepas dari perkembangan industri dalam meningkatkan 

perekonomian suatu bangsa. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan industri pengolahan besar 

dan menengah sepanjang 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 4,12% 

dibandingkan 2011. Kenaikan tersebut naik tipis dibandingkan tahun 2011 yang 

tumbuh 4,1%. Industri pengolahan besar dan menengah memiliki kontribusi yang 

besar dalam menyumbang PDB dibandingkan 8 sektor lainnya. Pada tahun 2010 

industri pengolahan besar  dan menengah menyumbangkan PDB sebesar 597,1 

triliun rupiah atau total 24,80 %, 633,8 triliun rupiah atau total 24,33 % pada 

tahun 2011 dan 670,1 triliun rupiah atau total 23,94 % pada tahun 2012, dengan 

laju pertumbuhan 5,73 % pada tahun 2012.  

Sektor industri pengolahan besar dan menengah juga terbukti mampu 

menyerap tenaga kerja di setiap tahunnya, Badan Pusat Statistik Indonesia 

mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2006 hingga 2011 penyerapan tenaga 

kerja sektor industri besar dan menengah terus meningkat. Pada tahun 2006 

sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja sebesar 11,890,170 orang, 

terus meningkat pada tahun 2007 sebesar 12,368,729 orang, pada tahun 2008 

sebesar 12,549,376 orang, pada tahun 2009 sebesar 12,839,800 orang, pada tahun 
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2010 sebesar 13,824,251 orang, dan terus meningkat hingga tahun 2011 sebesar 

14,542,081 orang.   

Sektor industri pengolahan diyakini dapat membawa perekonomian 

negara dapat lebih maju, hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor industri 

pengolahan besar dan menengah terhadap PDB dan karena hasil produk yang di 

hasilkan oleh sektor industri memiliki nilai tambah yang menguntungkan. 

Sejalan dengan hal tersebut, tidak diragukan lagi industri pengolahan besar dan 

menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Secara 

tidak langsung jika jumlah industri terus bertambah maka sektor industri 

pengolahan besar dan menengah dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dengan 

demikian jumlah pengangguran dapat berkurang. Keadaan tersebut juga berlaku 

pada provinsi jawa timur, hal itu dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada 

sektor industri pengolahan besar dan menengah.  

Sektor industri pengolahan besar dan menengah mampu menyerap tenaga 

kerja hal ini dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya jumlah unit usaha maka 

jumlah tenaga yang serappun terus meningkat hal tersebut dapat dilihat dari 

tahun 2006 sampai tahun 2011. Dimana pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja 

pada sektor industri pengolahan sebesar 3.025.473 orang dengan jumlah unit 

usaha sebesar 783.955 unit, dibandingkan pada tahun 2010 dimana jumlah tenaga 

kerja sebesar 2.785.082 orang dengan jumlah unit usaha sebesar 742.671 unit. 

Dari total tenaga kerja yang bekerja di jawa timur sebesar 22,32 %, namun 

penyerapan tenaga kerja masih di bawah sektor pertanian. Hali ini disebabkan 
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karena pada umumnya untuk dapat bekerja pada sektor industri masih 

memerlukan persyaratan tertentu, yang salah satunya adalah pendidikan. Jawa 

Timur merupakan salah satu propinsi industri terbesar setelah Jakarta. Dengan 

infrasrtuktur yang sangat menunjang bagi pertumbuhan industri baik industri 

kecil, menengah maupun besar. Jawa Timur juga merupakan salah satu propinsi 

yang terpadat penduduknya di indonesia. Berdasarkan sensus penduduk (tahun 

2000) penduduk Jawa Timur adalah 34.899.236 jiwa dengan pertumbuhan rata-

rata setiap tahunnya mencapai 1,08 %. Dengan kepadatan penduduk 720 

jiwa/km2 dengan penyebaran penduduk tidak merata. (http//jatim.bps.go.id) 

Industri pengolahan juga memiliki peran penting dalam struktur 

perekonomian jawa timur. Dari perhitungan PDRB tahun 2011 bahwa total nilai 

PDRB atas dasar harga yang berlaku sebesar Rp. 884, 14 trilliun , meningkat 

dibandingkan pada tahun 2010 yang mencapai Rp. 778, 57 trilliun atau 

meningkat sebesar 13,56 %. Dari  total nilai PDRB tersebut  sektor perdagangan, 

hotel & restoran merupakan sektor terbesar dengan nilai Rp. 265,24 trilliun (30% 

dari total niali PDRB), disusul dengan industri pengolahan sebesar Rp.239, 84 

trilliun (27% dari total nilai PDRB). Sektor industri pengolahan tahun 2011 

mencapai 27,13% dalam menyumbangkan PDRB jawa timur. Hal tersebut tidak 

dapat diragukan lagi bahwa industri pengolahan memiliki kontribusi yang besar 

dalam total nilai PDRB jawa timur. (BPS jatim, 2011) 

Melihat kenyataan di atas peranan sektor industri pengolahan di jawa 

timur diharapkan mampu dalam memacu perkembangan sektor industri 
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pengolahan. Dengan adanya perkembangan sektor industri pengolahan di  jawa 

timur maka hal tersebut dapat membuka semakin luasnya kesempatan kerja, 

maka dengan adanya kesempatan kerja jumlah pengangguran di provinsi jawa 

timur dapat berkurang. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa sektor industri pengolahan 

mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja yang tinggi dengan pola 

distribusi yang tidak merata di tiap-tiap daerah sehingga peneliti mengambil 

judul “ Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri 

Pengolahan Besar dan Menengah pada Tingkat Kabupaten / Kota di Jawa 

Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perkembangan penyerapan tenaga kerja, jumlah industri, dan 

PDRB di sektor industri pengolahan besar dan menengah  di Jawa Timur 

tahun 2006-2011 ? 

2. Bagaimana proyeksi penyerapan tenaga kerja, jumlah industri, dan PDRB 

sektor industri Pengolahan besar dan menengah di Jawa Timur tahun 2015 ?  

3. Bagaimana pengaruh jumlah industri, dan PDRB  di sektor industri 

pengolahan besar dan menengah di Jawa Timur tahun 2006-2011 ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

a) Perkembangan jumlah tenaga kerja , jumlah industri, dan PDRB di sektor 

industri pengolahan besar dan menengah di Jawa Timur tahun 2006 - 2011. 

b) Memproyeksi penyerapan tenaga kerja, jumlah industri, dan PDRB sektor 

industri di Jawa Timur tahun 2015. 

c) Menguji pengaruh jumlah industri, dan PDRB di sektor industri 

pengolahan besar dan menengah di Jawa Timur tahun 2006 – 2011. 

2. Kegunaan Penelitian  

a) Bagi Pemerintah Jawa Timur 

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai keadaan Industri 

pengolahan di Provinsi Jawa Timur, memberikan gambaran kepada 

pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka 

mengembangkan sektor industri pengolahan di provinsi Jawa Timur. 

b) Bagi Peneliti Lain 

Sebagai informasi lanjutan dan referensi untuk penelitian sejenis, terutama 

yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk memfokuskan agar 

permasalahan tidak meluas maka penelitian ini dibatasi pada penyerapan tenaga 

kerja yang dipengaruhi oleh jumlah industri, dan PDRB di sektor industri 
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pengolahan besar dan menengah pada tingkat kabupaten / kota di Jawa Timur 

tahun 2006-2011.  

 


