
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industrialisasi dewasa ini tidak terlepas dari 

perkembangan masyarakat itu sendiri. Setiap industrialisasi pada 

hakekatnya mempunyai tujuan pada umumnya dapat dikatakan sama yaitu 

mencapai keuntungan secara maksimal, memberikan pelayanan secara 

maksimal sehingga konsumen merasa puas. Tingkat keuntungan yang 

diharapkan hanya mampu terealisasi melalui pencapaian tingkat volume 

penjualan tertentu, dimana hal tersebut sangat tergantung pada aktivitas 

serta kemampuan pemasaran yang dilakukan oleh industri tersebut, 

disamping kualitas produk yang dihasilkan.  

Perkembangan industri saat ini tidak lepas dari semakin maju dan 

modernnya industri manufaktur yang ada dimasyarakat. Keberadaan 

industri manufaktur saat ini sangat mempunyai peran yang cukup penting 

terhadap peningkatan perekonomian pada masyarakat, penyerapan tenaga 

kerja dan PDB nasional. 

Pada tahun 2004-2008 PDB nasional sebagian besar dipengaruhi 

oleh sektor industri manufaktur sebesar 72,03% dan sektor lainnya sebesar 

27,97%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur memiliki 

peranan yang besar dalam peningkatan PDB nasional. Seperti yang terlihat 

pada gambar dibawah ini.  



Gambar 1 

Persentase Peran Sektor Industri Pengolahan Terhadap  
PDB Nasional 

Tahun 2004-2008 

 

Selain memiliki peran dalam peningkatan PDB nasional, industri 

manufaktur juga salah satu sektor yang memberikan sumbangan terbesar 

dalam PDRB. Terlihat pada grafik konstribusi sektor usaha terhadap 

PDRB Sulawesi Selatan tahun 2004-2008. Dimana sektor industri 

manufaktur memberikan sumbangan tertinggi ketiga terhadap PDRB 

Sulawesi Selatan setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel 

dan restoran. 
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Grafik 1 

Kontribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Sulawesi Selatan 

Tahun 2004 s/d 2008 

Sumber: BPS Sulawesi Selatan 
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Alasan sektor pertanian yang memberikan sumbangan tertinggi pada 

PDRB Sulawesi Selatan disebabkan oleh sebagian besar wilayah 

merupakan berupa hutan, sedangkan penggunaan untuk sawah 862.017 ha, 

perkebunan 401.526 ha. Pertumbuhan pada sektor pertanian pada 

umumnya ditunjang oleh sektor lainnya seperti industri pengolahan. 

Investasi disetiap sektor (industrial origin) berlangsung lamban agar bisa 

sejalan dengan sektor lain. Bagi sebagian lainnya pertumbuhan berimbang 

berarti bahwa investasi harus berlangsung secara serentak disemua sektor, 

yang berarti terjadi perkembangan berimbang antara industri manufaktur 

dan pertanian. 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tenaga Kerja dan 

Bahan Baku Terhadap Jumlah Produksi Industri Manufaktur di 

Sulawesi Selatan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar perkembangan dan kontribusi jumlah produksi, tenaga 

kerja dan bahan baku industri manufaktur pada tingkat 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2004-2008? 

2. Seberapa besar konstribusi jumlah produksi industri manufaktur 

terhadap PDRB di Sulawesi Selatan tahun 2004-2008? 



3. Apakah jumlah tenaga kerja dan bahan baku mempengaruhi jumlah 

produksi industri manufaktur pada tingkat Kabupaten/Kota di Sulawesi 

Selatan tahun 2004-2008? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dan penilitian nantinya lebih mengarah pada 

pokok permasalahan yang dihadapi oleh industri manufaktur, maka penulis 

memberikan batasan sebagai berikut: 

1. Industri yang digunakan adalah industri manufaktur di Sulawesi 

Selatan tahun 2004-2008. 

2. Jumlah produksi yang diteliti adalah dalam nilai rupiah, dan faktor-

faktor yang digunakan adalah tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja 

yang bekerja pada sektor industri manufaktur, serta bahan baku dalam 

nilai rupiah yang digunakan oleh sektor industri manufaktur. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan dan kontribusi 

jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan baku industri manufaktur 

pada tingkat Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2004-2008. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar konstribusi jumlah produksi industri 

manufaktur terhadap PDRB di Sulawesi Selatan tahun 2004-2008? 



3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja dan bahan baku 

terhadap jumlah produksi industri manufaktur pada tingkat 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2004-2008. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran baik pemerintah pusat maupun daerah 

khususnya di Sulawesi Selatan serta sebagai bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan produksi industri manufaktur, sehingga nantinya 

dapat memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap PDRB di 

Sulawesi Selatan. 

2. Sebagai informasi lanjutan untuk penelitian sejenis, terutama yang 

berkaitan dengan penelitian tentang industri manufaktur.  

3. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang berminat pada 

penelitian tentang industri manufaktur.  

 


