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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari proses pembangunan 

nasional dalam menigkatkan pertumbuhan ekonomi telah membawa 

perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut meliputi 

dampak pembangunan industri terhadap sosial ekonomi masyarakat dan 

lingkungan sekitar industri. Dampak pembangunan industri terhadap aspek 

sosial ekonomi meliputi mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian 

menjadi sektor industri dan perdagangan, dampak lainnya terbukanya 

kesempatan kerja yang lebih luas baik bagi masyarakat setempat maupun 

masyarakat pendatang. Dampak industri terhadap aspek sosial budaya antara 

lain berkurangnya kekuatan mengikat nilai dan norma budaya yang ada 

karena masuknya nilai dan norma budaya baru yang dibawa oleh masyarakat 

pendatang atau migran. Dampak pembangunan industri terhadap linkungan 

dapat memberi pengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat. 

Pembangunan industri telah memberikan pengaruh secara langsung 

dan tidak langsung, pengaruh langsungnya adalah berkurangnya lahan 

pertanian, sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah bergesernya mata 

pencaharian penduduk setempat ke bidang industri dan jasa atau 

perdagangan. Pengaruh langsung dan tidak langsung tersebut juga ada yang 

positif dan negatif. 
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 Menurut Setyawati (dalam Ahmad Surji 2012) pengaruh positifnya 

adalah menciptakan keanekaragaman kehidupan ekonomi dan menciptakan 

lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Sedangkan pengaruh negatifnya adalah munculnya kecemburuan sosial dari 

pemuda setempat karena adanya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. 

Pengaruh negatif lainnya adalah berkurangnya lahan pertanian yang 

menyebabkan petani yang hanya memiliki sedikit lahan dan tidak memiliki 

keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi tersingkir. 

Pada daerah-daerah yang pertumbuhan industrinya berkembang pesat 

seperti di daerah Kabupaten Gresik, sebagai daerah industri terjadinya 

konversi lahan secara besar-besaran dari lahan pertanian menjadi pusat-pusat 

industri besar tak bisa terelakkan lagi, selain untuk lahan industri konversi 

lahan juga terjadi akibat adanya pembangunan perumahan-perumahan baru 

akibat adanya arus urbanisasi yang meningkat, pembangunan industri-industri 

besar diperkotaan akan terus menyerap tenaga kerja baru dan hal itu akan 

menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat-masyarakat pedesaan yang 

sebagian besar adalah petani untuk menjadi buruh pabrik di perkotaan, karena 

tingkat pendapatan yang di terima dari sektor pertanian yang cenderung 

rendah serta faktor luas lahan pertanian yang cenderung mengalami 

penurunan setiap tahunya, akibatnya arus urbanisasi meningkat, jumlah 

penduduk perkotaan terus bertambah dan kebutuhan akan tempat pemukiman  

juga meningkat sehingga pembangunan dibidang perumahan juga akan terus 

bertambah dengan menggunakan lahan-lahan yang pada awalnya merupakan 
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lahan produksi pertanian. Akibatnya jumlah produksi pertanian cenderung 

mengalami penurunan pada setiap tahunya. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berangkat dari uraian yang telah di jelaskan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

 Seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja sektor industri, 

jumlah industri serta PDRB sektor industri terhadap produksi 

pertanian di Kabupaten Gresik? 

1.3. BATASAN MASALAH 

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi produksi pertanian sangat 

banyak, serta indikator untuk melihat tumbuhnya sektor industri juga 

banyak, namun karena keterbatasan waktu serta tersedianya referensi data 

maka peneliti memfokuskan penelitian pada : 

 Penelitian hanya meneliti jumlah tenaga kerja sektor industri, jumlah 

PDRB sektor industri dan jumlah industri serta pengruhnya terhadap 

produksi sektor pertanian Kabupaten Gresik pada tahun 2006 sampai 

tahun 2011. 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah 

industri dan PDRB sektor industri terhadap produksi pertaninan di Kabupaten 

Gresik tahun 2006 sampai 2011. 
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1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Dari rumusan masalah diatas maka diambil manfaat dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik 

Bagi aparatur daerah Kabupaten Gresik penelitian ini bisa di jadikan 

kajian untuk perbaikan dalam pembangunan Kabupaten Gresik 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini bisa dijadikan tambahan untuk acuan penelitian dengan 

tema yang sama yang dilakukan berikutnya. 


