
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai salah salu negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai 

permasalahan yang hampir sama dengan kebanyakan negara berkembang di dunia 

lainnya. Di antaranya laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi atau 

besarnya jumlah penduduk tanpa diiringi laju tingkat pendapatan yang cukup 

signifikan. Hal ini terjadi karena sebagai negara yang sedang berkembang 

Indonesia masih tertinggal (Infent) dalam melaksanakan rencana pembangunannya. 

Untuk itu diperlukan peran  pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan dan 

mempergunakan sebesar-besarnya modal dasar pembangunan yang ada, seperti 

jumlah penduduk yang besar sebagai tenaga kerja. Sehingga dirasa perlu bagi 

pemerintah untuk membuka serta memperluas lapangan kerja.  

Pembangunan sektor industri manufaktur (manufacturing industry) 

hampir selalu mendapat perioritas utama dalam rencana pembangunan 

nagara-negara sedang berkembang. Karena sektor industri manufaktur sebagai 

sektor pemimpin (the leading sektor) yang mendorong perkembangan sektor 

lainnya, seperti sektor jasa dan sektor pertanian. Pengalaman pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara sedang berkembang 

menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat 

dibandingkan sektor pertanian (Arsayad, 1991). Berdasarkan kenyataan ini 

tidak mengherankan jika peranan sektor industri manufaktur semakin penting 

dalam perkembangan perekonomian suatu negara termasuk juga Indonesia. 
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Industri manufaktur Indonesia berkembang sangat pesat sejak 

memasuki awal periode pembangunan orde baru. Dalam kurun waktu tiga 

puluh tahun (1960-1990) merupakan suatu masa di mana terjadi pertumbuhan 

dan perubahan struktur industri yang berlangsung secara cepat yang dapat 

dikelompokkan dalam 4 fase penting. Proses leberalisasi ekonomi (1967 – 

1973) merupakan fase pertama di mana instrumen dan indikator ekonomi 

secara bertahap kembali ke keadaan normal setelah mengalami kemunduran 

pasca kemerdekaan. Kemudian disusul dengan fase keemasan minyak (oil 

boom decade) yang memberikan implikasi mendasar terhadap kebijakan 

industri melalui intervensi pemerintah yang begitu besar (state-directed 

industrialization) yang mengakibatkan tumbuhnya industri-industri besar yang 

tidak efisien. 

Dewasa ini cara yang terbaik dan dianggap cepat untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang 

adalah dengan industrialisasi. Sebagimana pendapat Tjiptoherianto (1982:32) 

yang mengatakan bahwa langkah awal yang diambil untuk mengatasi masalah 

jumlah penduduk dan kesempatan kerja adalah menciptakan industrialisasi 

terutama industri pengolahan yang mana dari industrialisasi diharapkan terjadi 

keseimbangan. 

Dan jenis penciptaan industrialisasi untuk negara berkembang adalah jenis 

industri manufaktur besar dan sedang sehingga diharapkan mampu menyerap 

sebanyak-banyaknya jumlah penduduk angkatan kerja. Di samping itu upah 

tenaga kerja di Indonesia yang masih jauh di bawah upah minimum, negara tetangga 

seperti Malaysia merupakan salah saru faktor yang dapat menarik minat investor 
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untuk mendirikan jenis industri manufaktur besar dan sedang di Jawa Timur. 

Jumlah tenaga kerja yang berlimpah diharapakan mampu meningkatkan 

produktivitas kerja. Produktifitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja 

dan teknis operasional. Secara filosofis produktivitas mencakup pandangan hidup 

dan sikap mental yang berusaha meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini 

harus lebih baik dari hari kemarin, mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari 

ini. Pandangan hidup dan sikap mental yang demikian akan mendorong manusia 

untuk tidak cepat merasa puas, akan tetapi terus mengembangkan diri dan 

meningkatkan kemampuan kerja (Samanjuntak, 1985:38). Sehingga dengan 

produktifitas kerja diharapkan mampu menciptakan, menghasilkan serta 

menambah nilai suatu barang yang selanjutnya akan memacu pertumbuhan sektor 

industri. 

Jawa Timur merupakan kawasan yang memiliki perkembangan industri 

yang cukup tinggi. Pembangunan industri yang cukup pesat ini memerlukan 

adanya tingkat investasi yang tinggi pula, khususnya Penanaman Modal Asing 

(PMA). Penanaman modal asing makin terus didorong untuk memacu 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat 

dalam kegiatan serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. 

Karena kedudukan investasi asing mempunyai kekhususan dalam arti 

modal, teknologi serta manajemen yang digunakan perlu dimanfaatkan agar dapat 

membantu mengembangkan usaha serta pengalihan sumber potensi ekonomi di 

Jawa Timur, sehingga hasilnya dapat mendorong terjadi perbaikan struktur 

ekonomi yang bertumpuh pada kekuatan dan kemampuan sendiri berupa kekuatan 

indusrti yang maju dengan dukungan pertanian yang tangguh. 
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Perkembangan industri diarahkan untuk menuju kemandirian 

perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing dan memainkan 

pangsa pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan selalu memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan industri ditujukan untuk 

memperkokoh struktur ekonomi, meningkatkan daya tahan perekonomian 

nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha sekaligus 

mendorong perkembangan kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya. 

Dengan demikian dukungan faktor-faktor produksi yang telah diuraikan di 

atas diharapkan akan menciptakan wujud dari industri yang kuat dan maju yang 

memiliki ciri antara lain industri yang berdaya saing tinggi dan bertumpuh pada 

sumber daya manusia, industri yang berkualitas dengan kemampuan penguasaan 

teknologi yang tinggi sehingga mampu menghasilkan produk unggulan yang 

bernilai tambah tinggi. Sektor industri yang tersebar di seluruh tanah air dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya dan letak geografis Indonesia mampu 

memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan akses ke pasar dunia. 

Tabel 1.1. 

Data Output dari Sektor Industri Manufaktur Tingkat Propinsi di Indonesia 

Tahun 2007 (Milyar) 

Propinsi Output Presen Tenaga Kerja Persen 

Propinsi di Sumatra 312.456 20.20  451.290 11.59 

DKI 192.431 12.44 308.513 7.93 

Jabar 337.392 21.81 1.047.156 26.90 

Jateng 121.379 7.85 630.569 16.20 

DIY 4.776 0.31 46.728 1.20 

Jatim 291.875 18.87 770.305 19.79 

Banten 184.588 11.93 399.627 10.27 

Propinsi lainnya 102.198 6.60 238.490 6.13 

 Total 1.547.001 100.00 3.892.678 100.00 

Sumber: Data Disperindag 2007 
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Dari tabel tersebut dapat kita lihat dominasi perkembangan industri 

manufaktur Indonesia masih berada di Jawa, dari data tabel di atas Jawa Barat 

masih menduduki peringkat tertinggi dalam menghasilkan output dari industri 

manufaktur.  Dengan nilai  total untuk jumlah output yang dihasilkan sebesar 

1.547.001 milyar, Pulau Jawa masih mendominasi besarnya output yang dihasilkan 

yaitu sebesar 73,20% di sisi lain nilai penyerapan tenaga kerja juga menduduki 

peringkat pertama dengan jumlah 3.892.678 di seluruh Indonesia sedangkan 

Pulau Jawa sendiri menyumbang untuk penyerapannya sebesar 82.28% dari 

total tenaga kerjar industri manufaktur di Indonesia . 

Dengan dominasi perkembangan industri berada di Jawa dengan nilai 

output paling tinggi peringkat pertama yaitu Jawa Barat terus diikuti oleh 

propinsi di Sumatra , Jawa Timur, DKI, Banten, Jawa Tengah , DIY dan 

propinsi lainnya. 

Untuk jumlah tenaga kerja industri manufaktur, Jawa Barat tetap berada di 

posisi paling atas diikuti Jawa Timur, propinsi di Sumatra, DKI, Banten, Jawa 

Tengah, DIY dan propinsi lainnya. 

Dengan informasi yang diperoleh dari data di atas dapat kita lihat Propinsi 

Jawa Timur memegang peran penting dalam perkembangan industri manufaktur di 

Indonesia dengan menduduki peringkat ke tiga untuk jumlah output yang 

dihasilkan industri manufaktur dan menduduki peringkat ke dua untuk nilai 

penyerapan tenaga kerja di industri manufaktur. Dengan peran Jawa Timur yang 

tinggi tersebut diharapkan menjadi sumbangsih yang berarti bagi perekonomian 

Indonesia nantinya .Maka hal tersebut yang menjadi latar belakang saya untuk 

meneliti perkembangan industri manufaktur yang ada di Jawa Timur lewat tugas 
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akhir skripsi saya. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyerapan tenaga kerja, input lain lain dan output industri 

manufaktur pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2001-2007 ? 

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja dan input lain lain terhadap output 

industri manufaktur di Jawa Timur 2001 – 2007 ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya agar fokus yaitu: 

1. Sektor industri manufaktur yang digunakan adalah industri manufaktur  

besar dan sedang (IBS) dengan penggunaan tenaga kerja sebesar 20-99 

jumlah tenaga kerja dan industri besar sejumlah 100 orang lebih pekerja 

pada industri manufaktur dalam kurun waktu 2001 - 2007.  

2. Nilai input lain produksi lain adalah input lain lain yang digunakan dalam 

proses produksi industri manufaktur dengan satuan rupiah. 

3. Nilai ouput produksi adalah output yang dihasilkan dari proses produksi 

industri manufaktur dengan satuan rupiah. 

4. Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja industri manufaktur di 

Jawa Timur dari tahun 2001 - 2007. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penyerapan tenaga kerja, input lain lain dan output industri 

manufaktur pada tingkat kabupaten / kota di Jawa Timur tahun 2001-2007. 

2. Mengetahui pengaruh tenaga kerja dan input lain lain terhadap output 

industri manufaktur di Jawa Timur 2001 – 2007. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah / Instansi terkait. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan  pembangunan   sektor 

industri.  

2. Bagi Peneliti. 

Untuk mengaplikasikan pengetahuan toeritis yang diperoleh selama masa 

kuliah. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya. 

Sebagai salah satu bahan informasi dan perbandingan dalam penelitian yang 

berkaitan dengan masalah ini. 

 



 
 

 


