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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara pasti akan melakukan pembangunan ekonomi, begitupun

dengan negara berkembang. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-

negara berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

bagi seluruh rakyatnya.Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan

taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan

pendapatan di setiap daerah.Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dari

pembangunan ekonomi suatu negara adalah dilihat dari kesempatan kerja yang

diciptakan dari pembangunan ekonomi tersebut.Pembangunan ekonomi

melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan.Jumlah

penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan

dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah

penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan

kerja dapat menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja

tidak memperoleh pekerjaan.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju

pertumbuhan penduduk usiamuda yang masuk ke pasar tenaga kerja.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan

kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian,

meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber
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daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat,

merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan

keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang

(Depnakertrans, 2004)

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat

pembangunan ekonomi adalah melalui industrialisasi. Proses industrialisasi

merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi,

spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya

sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang mendorong perubahan

struktur ekonomi. Oleh Karena itu, proses indutrialisasi di dalam perekonomian

sering juga diartikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi (Tambuanan,

2001).

Proses industrialisasi yang dilakukan di Indonesia sejak Pelita I telah

menimbulkan terjadinya transformasi struktural. Perkembangan dan pertumbuhan

secara sektoral mengalami pergeseran.Awalnya sektor pertanian merupakan

sektor yang mempunyai kontribusi besar. Seiring dengan berkembang pesatnya

industrialisasi serta didukung kebijakan dari pemerintah dalam mempermudah

masuknya modal asing ke Indonesia maka sektor manufaktur ini mengalami

peningkatan sehingga mulai menggeser sektor pertanian (Kuncoro, 2007)

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor

lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan.Produk-produk industrial

selalu memiliki “dasar tukar” (term of trade) yang tinggi atau lebih
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menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang besar dibandingkan produk-

produk sektor lain (Dumary,1996 dalam Fitria, 2014).Sejalan dengan hal tersebut,

maka peran sektor industri semakin penting sehingga dapat dijadikan sebagai

prioritas pembangunan yang memiliki peranan sebagai sektor pemimpin bagi

pembangunan sektor-sektor lainnya.

Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri

kecil dan rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah

perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang

adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang, industri

kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang,

dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai

dengan 4 orang.

Pemberdayaan Industri Mikro Kecil merupakan salah satu prioritas

pengembangan ekonomi kerakyatan, karena merupakan wujud kehidupan

sebagian rakyat Indonesia pasca krisis tahun 1998 dan mampu mempertahankan

kelangsungan usahanya dibandingkan industri besar. IndustriMikro Kecil tahan

terhadap krisis ekonomi dunia karena tidak bergantung pada pembiayaan yang

bersumber dari luar negeri, tidak banyak kredit yang bermasalah dengan

perbankan, menggunakan input lokal dan berorientasi pada ekspor.

Pengembangan Industri Mikro Kecil dapat membantu mengatasi masalah

pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya

sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha.
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Sehingga pengembangan IMK dirasa sangat penting untuk memperluas

penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi Indonesia.Namun perlu

diperhatikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga

kerja di sektor Industri Mikro Kecil (IMK) yaitu tinggi rendahnya jumlah tenaga

kerja yang diminta oleh perusahaan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya upah

minimum provinsi, jumlah unit usaha, dan nilai output.

Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga

kerja tersebut.Tinggi rendahnya barang yang diproduksi tergantung kepada tinggi

rendahnya permintaan oleh konsumen.Semakin tinggi jumlah barang yang

diminta oleh konsumen semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi sehingga

semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut

(Simanjuntak, 2001).

Selain itu jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap

jumlah tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah

pula. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan

semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

Menurut Handoko (dikutip dari Zamrowi, 2007), faktor lain yang

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah. Upah mempunyai

pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang diserap.Jika semakin tinggi tingkat

upah yang ditentukan, maka sangat berpengaruh pada meningkatnya biaya
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produksi.Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja

sebagai tindakan efisiensi, yang berakibat pada rendahnya jumlah tenaga kerja

yang terserap.Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negative

terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Oleh Karena itu dengan melihat latar belakang diatas, maka penelitian ini

ditekankan pada pengaruh Upah Minimum Provinsi, Jumlah Unit Usaha, dan

Nilai Output terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Mikro Kecil (IMK) pada

tingkat Provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor Indusri Mikro

Kecil (IMK), Upah Minimum Provinsi (UMP), jumlah unit usaha, dan nilai

output, pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2013-2015?

2. Seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), jumlah unit usaha,

dan nilai ouput, terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Mikro Kecil

(IMK)pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2013-2015?
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, agar pokok

permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, maka

penelitian ini dibatasi padasektor Industri Mikro Kecil yang ada disetiap Provinsi

di Indonesia yaitu Industri Mikro yang jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang dan

Industri kecil yang jumlah tenaga kerjanya 5-19 orang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai

dengan dilakukannya penelitian terhadap suatu masalah yang telah dikemukakan

pada bagian sebelumnya. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Upah Minimum Provinsi

(UMP), jumlah unit usaha, nilai output, dan penyerapan tenaga kerja disektor

Indusri Mikro Kecil (IMK) pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2013-

2015?

2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP),

jumlah unit usaha, dan nilai ouput, terhadap penyerapan tenaga kerja sektor

Industri Mikro Kecil (IMK)pada tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2013-

2015?
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E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengembangan Keilmuan

Dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan dengan adanya penelitian ini

dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan

penelitian serupa dengan penelitian ini.

2. Bagi pengambil kebijakan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan

gambaran kondisi penyerapan tenaga kerja sektor Industri Mikro Kecil

(IKM) yang ada di setiap Provinsi di Indonesia, sehingga dapat digunakan

sebagai referensi dalam mengambil salah satu kebijakan untuk

pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya dalam meningkatkan

penyerapan tenaga kerja.


