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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Sektor industri yang dipandang strategis adalah industri manufaktur. 

Industri manufaktur dipandang sebagai pendorong atau penggerak perekonomian 

daerah. Seperti umumnya negara sedang berkembang, Indonesia memiliki 

sumberdaya alam yang melimpah dan setiap daerah memiliki keragaman 

keunggulan sumberdaya alam. Di sisi lain Indonesia memiliki jumlah penduduk  

atau angkatan kerja yang sangat tinggi. Sektor manufaktur menjadi media untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah, yang pada gilirannya akan 

mampu menyerap tenaga kerja yang besar. (Jurnal Ekonomi Pembangunan, http// 

www.google.com) 

 Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan 

teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan, dan cepatnya terjadi perubahan 

lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu 

keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar negeri, dan dunia 

usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi 

telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa 

edar produk, serta semakin rendahnya margin keuntungan. Dalam melaksanakan 

proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus 

dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap 
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kebijakan yang akan dikeluarkan, dan sekaligus merupakan paradigma baru yang 

harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi 

negaranya. Atas dasar pemikiran tersebut kebijakan dalam pembangunan industri 

Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu 

mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan 

internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus 

strategi pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing 

sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik dan internasional. 

(http//www.scibd.com) 

 Dalam kurun waktu 1996-2006 jumlah industri berskala sedang dan besar 

cenderung terus meningkat. Jumlah perusahaan pada industri manufaktur secara 

keseluruhan sempat mengalami penurunan dalam masa krisis 1997/ 1998, namun 

setelahnya secara bertahap cenderung meningkat kembali. Dilihat dari skala 

usaha, sekitar 70% dari perusahaan yang ada tersebut termasuk dalam kategori 

industri sedang. Selain itu, sejak tahun 2004 rasio perusahaan industri berskala 

besar terhadap keseluruhan jumlah industri juga terus menurun, sejalan dengan 

semakin meningkatnya rasio industri sedang. Bila dilihat dari komposisinya, 

Industri Makanan dan Minuman, Tekstil, Pakaian Jadi, dan Furnitur 

mendominasi jumlah perusahaan dalam industri. Lebih dari 50% dari industri 

besar dan sedang adalah industri yang bergerak di empat golongan industri 

tersebut.  
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 Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, peran sektor industri 

manufaktur dalam menyerap tenaga kerja nasional memang masih relatif rendah. 

Distribusi penyerapan tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor pertanian 

(41%) dan sektor jasa seperti perdagangan (21%), pengangkutan (6%) dan jasa- jasa 

lain (12%). Sementara itu, pangsa sektor industri manufaktur cenderung stagnan, 

dan bahkan cenderung berada dalam tren menurun. Apabila dilihat dari jenis 

industrinya, Industri Pakaian Jadi, Tekstil, Makanan dan Minuman, serta Furnitur 

merupakan industri yang menyerap tenaga kerja terbesar. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan jumlah perusahaan dalam industri tersebut. 

 Apabila dilihat dari nilai output yang dihasilkan oleh keseluruhan industri 

manufaktur yang berskala besar dan sedang, secara umum terlihat kinerja industri 

pascakrisis masih di bawah prakrisis. Rata-rata pertumbuhan output pada periode 

prakrisis (1991-1995) mencapai sekitar 22%, sementara pada periode pascakrisis 

(2002 - 2006) baru mencapai sekitar 12%. Dilihat dari pangsa terhadap 

keseluruhan nilai produksi, penyumbang terbesar nilai output adalah industri 

makanan dan minuman,tekstil, kimia, logam, karet dan barang plastik, serta 

industri kendaraan roda empat. Apabila dilihat dari sisi nilai tambah, gambaran 

yang diperoleh hampir serupa dengan perkembangan nilai output, dimana 

pertumbuhan nilai tambah periode pascakrisis masih lebih rendah dari 

pertumbuhan prakrisis (dari indikator industri besar dan sedang terbitan BPS, 

yang dimaksud nilai tambah adalah besarnya output dikurangi biaya input atau 

biaya antara. Dilihat dari jenis industrinya, penyumbang terbesar dalam nilai 
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tambah adalah industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, kertas, dan 

industri bahan kimia. (http//jatim.bps.go.id) 

Sektor industri Manufaktur mampu menyerap tenaga kerja dengan 

kontribusi dari total tenaga kerja yang bekerja di Jawa Timur sebesar 22,32 %, 

namun penyerapan tenaga kerja masih di bawah sektor pertanian. Hal ini 

disebabkan karena pada umumnya untuk dapat bekerja pada sektor Industri masih 

memerlukan persyaratan tertentu, yang salah satunya adalah pendidikan.  

Jawa Timur merupakan salah satu Propinsi Industri terbesar setelah Jakarta. 

Dengan infra struktur yang sangat menunjang bagi pertumbuhan industri baik 

industri kecil, menengah maupun besar. Jawa Timur juga merupakan salah satu 

propinsi yang terpadat penduduknya di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk 

(tahun 2000) penduduk Jawa Timur adalah 34.899.236 jiwa dengan pertumbuhan 

rata-rata setiap tahunnya mencapai 1,08%. Dengan kepadatan penduduk 720 

jiwa/km2 dengan penyebaran penduduk tidak merata. (http//jatim.bps.go.id) 

 Dari jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2000, sebagian besar 

tertampung di sektor pertanian (46,18%), di sektor industri (22,32%), 

perdagangan (18,80%) dan sektor jasa (12,75%). Menurut Dinas Tenaga Kerja, 

angkatan kerja yang pada tahun 1999 tercatat sebanyak 17.554,632 orang, pada 

tahun 2000 meningkat menjadi 18.920.000 orang. Sementara itu kesempatan kerja 

yang tersedia adalah 17.960.400 orang.  
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 Dalam era globalisasi upaya-upaya dalam pengembangan daerah saat ini 

sangat gencar dilakukan. Pertumbuhan ekonomi suatu provinsi maupun negara 

akan berhasil bila perekonomian daerah tumbuh. Suatu negara tak akan 

berkembang kecuali daerah-daerahnya berkembang. Demikian pula dengan pola 

distribusi industri yang tidak merata antara daerah yang satu dengan lainnya 

mengakibatkan juga pada pola penyerapan tenaga kerja industri yang timpang 

antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. 

  Total penyerapan tenaga kerja industri manufaktur besar dan menengah di 

Jawa Timur pada tahun 2002 sebanyak 845.994 tenaga kerja, sedangkan tahun 

2003 mengalami penurunan menjadi 836.073 tenaga kerja. Tahun 2004, 2005, 

2006, 2007 dan 2008 mengalami kenaikan kembali sebersar 797.037 tenaga kerja, 

804.945 tenaga kerja, 813.954 tenaga kerja, 856.534 tenaga kerja dan 881.532 

tenaga kerja. 
 

 Berdasarkan dari uraian di atas diketahui bahwa sektor industri manufaktur 

mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja yang tinggi dengan pola distribusi 

yang tidak merata di tiap-tiap daerah serta mengalami fluktuasi sehingga peneliti  

mengambil judul “ Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Peyerapan Tenaga Kerja 

Industri Manufaktur Besar dan Menengah pada Tingkat Kabupaten / Kota di Jawa 

Timur”. 
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B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan penyerapan tenaga kerja, total upah, bahan baku, 

jumlah perusahaan dan produksi industri manufaktur besar dan menengah 

pada tingkat kabupaten / kota di Jawa Timur tahun 2002 – 2008 ? 

2. Seberapa besar pengaruh total upah, bahan baku, jumlah perusahaan dan 

produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur besar dan 

menengah pada tingkat kabupaten / kota di Jawa Timur tahun 2002- 2008? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

a) Perkembangan penyerapan tenaga kerja, total upah, bahan baku, jumlah 

perusahaan dan produksi industri manufaktur  besar dan menengah pada 

tingkat kabupaten / kota di Jawa Timur tahun 2002 – 2008.  

b) Besarnya pengaruh total upah, bahan baku, jumlah perusahaan dan 

produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur besar 

dan menengah  pada tingkat  kabupaten / kota di Jawa Timur tahun    

2002 – 2008. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

Penelitian ini diharapkan hasilnya memberikan gambaran terutama 

dalam menentukan kebijakan pembangunan.  

b) Bagi Peneliti Lain 

Sebagai informasi lanjutan dan referensi untuk penelitian sejenis, 

terutama yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 

 

D. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan malah di atas, untuk memfokuskan agar 

permasalahan tidak melebar maka penelitian ini dibatasi pada penyerapan  tenaga 

kerja yang dipengaruhi oleh total upah, bahan baku, jumlah perusahaan dan 

produksi industri manufaktur besar dan menengah pada tingkat kabupaten / kota 

di Jawa Timur. Jenis industri manufaktur besar dan menengah meliputi : Industri 

makanan, minuman, dan tembakau, Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, Industri 

kayu dan barang-barang dari kayu, termasuk perabotan rumah tangga, Industri 

kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan, Industri kimia 

dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik. 

Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara, Industri 

logam dasar, Industri barang dari logam, mesin dan peralatan, Industri pengolahan 

lainnya. Data yang digunakan dalam kurun waktu tahun 2002 – 2008. 

 

 


