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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 kekuatan 

ekonomi sebagai salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan 

pembangunan dipengaruhi oleh sumber-sumber alam yang dimilki.  

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 konsekwensi 

bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan 

bagi angkatan kerja baru. 

Dengan demikian, pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk 

memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi 
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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. Selain itu peran industri, khususnya industri rokok dan 

menengah sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi 

pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh 

karena itu tidak mengherankan jika kebijakan pengembangan usaha khususnya 

rokok di Indonesia sering dianggap sebagai usaha penciptaan lapangan kerja..                                                           

Industri manufaktur Indonesia berkembang cukup pesat sejak memasuki 

awal perode pembangunan Orde Baru. Dalam analisisnya tentang transformasi 

industrialisasi di Indonesia, Hill (1991) menyimpulkan bahwa pada awal tahun 

1980-an Indonesia telah muncul sebagai salah satu Negara industri penting di 

antara Negara-negara sedang berkembang, bahkan termasuk sepuluh besar di 

antara HSB. Di ASEAN Indonesia menyumbang sekitar 30% dari total output 

sektor industri. Walaupun demikian perlu dicatat juga bahwa kalangan 

Negara-negara ASEAN Indonesia masih tergolong least industrialized 

country. Kontribusi sektor industri pada GDP masih paling rendah 

dibandingkan nagara-negara ASEAN yang lain. 
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Terlepas dari status tingkat industrialisasinya dalam konteks ekonomi 

internasional, proses industrialisasi di Indonesia terus menunjukkan 

perkembangan yang cukup berarti. Kontribusi sektor industri terhadap PDB 

juga terus meningkat dari bawah 10% pada awal tahun 1970-an sampai 

mencapai diatas 18% pada tahun 1989.  Pada tahun 2001-2008 output sektor 

manufaktur Jawa Timur dipengaruhi oleh sektor industri manufaktur rokok 

sebesar 16 % dan sektor lainnya sebesar 84 % yang terdiri pertanian, 

pertambangan dan industri pengolahan Hal ini menunjukkan bahwa sektor 

industri manufaktur rokok memiliki peranan yang besar dalam peningkatan 

output manufaktur. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 1 

Persentase Peran Sektor Manufaktur Industri Rokok Terhadap Sektor Manufaktur  

di Jawa Timur  Tahun 2001 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Selain memiliki peran dalam peningkatan PDRB Jawa Timur, industri 

manufaktur juga salah satu sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam 

PDRB yaitu sebesar 34 % dan sektor lainya sebesar 66 % . Terlihat pada grafik 
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kontribusi sektor usaha manufaktur terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2001-

2008 sebagai berikut :  

Gambar 2 

Persentase Peran Sektor Manufaktur Terhadap PDRB  

di Jawa Timur  Tahun 2001 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun demikian sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997, 

perkembangan industri nasional turun drastis bahkan dampaknya masih terasa 

hingga tahun 2010 ini. Instabilitas politik dan ekonomi berperan besar dalam 

menciptakan pengangguran dan PHK (pemutusan hubungan kerja), sebagai 

akibat tutupnya industri atau perusahaan. Salah satu industri yang sangat 

terpukul dengan situasi ini adalah industri rokok hal itu diperparah dengan 

kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang seakan-akan tidak memihak 

kepada industri rokok sebagai contoh : kebijakan menaikkan tarif pita cukai 

rokok, kebijakan pembatasan area merokok bagi perokok yang berkaitan 

dengan masalah kesehatan.  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana kontribusi jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan baku 

industri manufaktur rokok pada tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

tahun 2001-2008 

2. Bagaimana perkembangan jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan baku 

industri manufaktur rokok pada tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

tahun 2001-2008 

3. Seberapa besar pengaruh Jumlah tenaga Kerja dan bahan baku terhadap 

jumlah produksi industri manufaktur rokok pada tingkat Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur tahun 2001-2008? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini hanya 

membatasi faktor yang mempengaruhi dan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap hasil produksi pada Industri kecil Rokok di Jawa Timur. 

   

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui kontribusi jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan baku 

industri manufaktur rokok pada tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

tahun 2001-2008. 
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b. Untuk mengetahui perkembangan jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan 

baku industri manufaktur rokok pada tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

tahun 2001-2008. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah tenaga Kerja dan bahan baku terhadap 

jumlah produksi industri manufaktur rokok pada tingkat Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur tahun 2001-2008? 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Pihak Pemerintah Daerah 

Untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mengambil 

kebijaksanaan pada peningkatkan Industri Rokok khususnya di Jawa 

Timur.  

b. Bagi Pihak Perusahaan rokok  

Sebagai pertimbangan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja dimasa 

yang akan datang.  

c. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan 

bahan perbandingan bagi peneliti selanjutya. 

 


