
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasar pada tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di 

dunia dibedakan menjadi dua golongan yaitu negara-negara maju (Eropa 

Barat, Amerika Utara, Australia, New Zealand, jepang, russia, polandia serta 

jerman timur) dan negara-negara sedang berkembang (Asia, Afrika, dan 

Amerika Latin). Suatu  negara dapat dikatakan belum maju dan dalam posisi 

negara sedang berkembang adalah jika di negara tersebut terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah faktor produksi yang tersedia dengan 

teknologi yang mereka pakai sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja 

secara penuh belum tercapai (Arsyad, 1999). 

Pada negara-negara sedang berkembang faktor yang dapat 

menghambat pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk 

yang sangat tinggi. Dengan meningkatnya pertambahan penduduk yang tinggi 

hal ini dapat membuat kesejahteraan ekonomi dalam suatu negara 

berkembang tidak merata. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk 

semakin meningkat pula jumlah angkatan kerja hal ini harus dapat diimbangi 

dengan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja tersebut, jika hal ini 

tidak dapat dipenuhi maka yang akan terjadi adalah pengangguran 

(unemployment). 

Dewasa ini masalah yang sedang dihadapi di negara sedang 

berkembang khususnya di Indonesia adalah masalah pengangguran. 



pengangguran yang semakin tinggi dapat menghambat pembangunan 

ekonomi. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya peningkatan 

pembangunan yang merata pada setiap daerah sehingga dapat menciptakan 

lapangan kerja yang seluas-luasnya, selain itu dapat dilakukan dengan 

menciptakan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih terarah  dengan 

menggunakan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada pada daerah 

yang bersangkutan sehingga dengan pertambahan angkatan kerja dapat di 

tampung dengan produktivitas yang meningkat pula di berbagai sektor 

pembangunan daerah (Arsyad,1999).  

Dalam setiap upaya pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk 

menciptakan dan meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dan 

meningkatkan kegiatan ekonomi daerah yang bersangkutan. Seberapa besar 

tenaga kerja yang diserap dapat diperkirakan dari besar percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perubahan nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah yang dinilai atas dasar harga 

konstan sehingga perekonomian yang benar-benar terjadi berasal dari 

pertambahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Semakin banyak 

barang dan jasa yang diproduksi semakin tinggi sisi permintaan barang dan 

jasa dari konsumen sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 

yang akan ditandai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja karena pada 

umumnya peningkatan produktivitas suatu output membutuhkan peningkatan 

produktivitas kerja. 



Penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat upah. Karena 

secara teoritis kenaikan tingkat upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga 

kerja oleh suatu perusahaan karena dalam hal ini perusahaan dan tenaga kerja 

mempunyai perbedaan kepentingan yaitu perusahaan ingin upah untuk tenaga 

kerja serendah mungkin untuk mencapai laba perusahaan yang tinggi 

sedangkan untuk tenaga kerja menginginkan upah setinggi mungkin untuk 

pemenuhan kebutuhan dan konsumsi. 

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki kepadatan 

penduduk yang cukup tinggi, disisi lain provinsi Jawa Timur mempunyai 

kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

nasional.  Jika dilihat dari subsektor provinsi Jawa Timur mempunyai 

peranan sebagai pusat sumber pangan nasional dimana wilayah Jawa Timur 

dengan areal pertanian yang potensial yang mempunyai penerapan teknologi 

yang tinggi sehingga Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang mempunyai 

peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan suatu penelitian 

dengan judul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Perkotaan di Provinsi Jawa 

Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 



1. Bagaimanakah penyerapan tenaga kerja perkotaan di Provinsi Jawa Timur 

pada tahun 2005-2009? 

2. Apakah variabel  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat 

Upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja perkotaan di Provinsi 

Jawa Timur pada tahun 2005-2009? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasar rumusan masalah di atas, untuk mempermudah kajian lebih 

lanjut agar sesuai dengan tujuan dan tidak menyimpang dari permasalahan 

maka dibatasi permasalahan yang berkaitan dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 menurut 

kabupaten/kota dan Tingkat Upah yang didasarkan pada Upah Minimum 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan hanya mencakup kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2009 . 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja perkotaan di Provinsi 

Jawa Timur pada tahun 2005-2009. 

b. Untuk menguji pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan Tingkat Upah terhadap penyerapan tenaga kerja 

perkotaan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2009. 

 



2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini dijadikan sebagai media untuk pengembangan ilmu bagi 

penulis 

b. Bagi pengambil kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan tenaga kerja 

dalam penerapan kebijakan yang berhubungan dengan penyerapan 

tenaga kerja 

c. Bagi peneliti lain 

Sebagai informasi dan peran kajian peneliti lain yang hendak 

mengadakan penelitian dengan masalah yang sama sebagai bahan 

untuk dikembangkan lebih lanjut 

 

 


