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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara sedang berkembang tentu tidak lepas dari ciri-

ciri umum negara berkembang diantaranya yaitu besarnya jumlah penduduk, 

tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita yang rendah serta tingginya angka 

pengangguran. Keadaan ini makin diperparah oleh akibat dari krisis ekonomi 

berkepanjangan yang berawal pada pertengahan 1997 dan hingga kini masih 

melanda Indonesia. Akibat lanjutannya ialah kemerosotan hampir di seluruh 

bidang perekonomian, menumpuknya jumlah hutang luar negeri, tingkat inflasi 

yang meningkat, lesunya dunia investasi, bertambahnya jumlah angka 

pengangguran, serta masih banyak dampak lanjutan lainnya. 

 Guna mengatasi hal tersebut maka pemerintah terus mengupayakan 

penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui peningkatan dan pemerataan 

pembangunan khususnya di bidang industri, pertanian, dan jasa. Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa sektor-sektor ini ternyata mampu menyerap 

tenaga kerja dalam jumlah besar serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis.  

Selain itu banyak pula berbagai penulisan yang menyebutkan bahwa sektor 

industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (leading sector), artinya 

dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat 

pembangunan di sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Hal ini 
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berarti menyebabkan meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan 

mengurangi jumlah angka pengangguran, meningkatkan pendapatan serta daya 

beli masyarakat. 

Tolak ukur dari kemampuan sektor industri sehingga dapat dikatakan 

sebagai leading sector adalah kemampuan sektor industri dalam memberikan 

kontribusi pada produk domestik bruto, jumlah tenaga kerja yang terserap, dan 

sumbangannya terhadap ekspor barang dan jasa. Sedangkan peranan sektor 

industri ditinjau dari aspek kesempatan kerja dapat dilihat dari jumlah angkatan 

kerja yang dapat terserap dalam sektor industri. 

Sementara itu pemerintah juga menekankan perlunya pengembangan 

kebijakan sektor industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan 

daya saing global dengan membuka aksesbilitas yang sama terhadap kesempatan 

kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan 

kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia dengan menghapus segala bentuk diskriminatif dan hambatan. 

 Dalam analisa penyerapan tenaga kerja ini penulis sengaja mengambil 

contoh di kota Malang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kota Malang 

dapat dikatakan sebagai salah satu kota industri dengan relatif banyaknya jumlah 

perusahaan yang terdapat di kota Malang dan tenaga kerja yang terserap 

didalamnya, hingga tahun 2000 saja di kota Malang terdapat 1.523 perusahaan 

dengan jumlah pekerja yang mampu terserap sebesar 299.826 orang.  
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Sementara itu di sisi yang lain, permasalahan tentang ketenagakerjaan 

yang dihadapi kota Malang masih tetap seputar usaha untuk memperluas 

kesempatan kerja guna menampung jumlah pengangguran yang relatif besar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti permasalahan yang 

terjadi dengan judul “Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Industri Besar Dan Sedang Kota 

Malang Tahun 2006-2010”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan jumlah penyerapan tenaga kerja, jumlah unit 

industri, dan rata-rata tingkat upah Kota Malang? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah unit industri dan rata-rata tingkat upah terhadap 

jumlah penyerapan tenaga kerja di Kota Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

permintaan tenaga kerja berupa data tenaga kerja, jumlah unit industri besar dan 

sedang, dan upah rata-rata pada sub sektor industri besar dan sedang periode 

tahun 2006-2010. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penyerapan tenaga kerja, jumlah 

unit industri, dan rata-rata tingkat upah Kota Malang. 

b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit industri dan rata-rata tingkat upah 

terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Kota Malang. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota dalam pengambilan 

kebijakan mengenai ketenagakerjaan di Kota Malang. 

b. Sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh berbagai 

pihak terkait serta dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 


