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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan yaitu berusaha 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan ini tidak terlepas 

dari pembangunan masing-masing daerah, yang merupakan bagian integral 

dalam upaya mencapai sasaran nasional. Pembangunan di setiap daerah, 

baik di kota maupun kabupaten berlangsung secara terus menerus dan setiap 

daerah berusaha memajukan daerahnya sesuai dengan sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh setiap daerah. 

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menempatkan otonomi 

daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga setiap daerah 

kota maupun kabupaten memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk 

menyusun serta melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai 

dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah harus 

dapat menetapkan kebijakan yang dapat mendukung tercapai pembangunan 

daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan 

pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneous development) 

dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan
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sumber daya fisik secara lokal (daerah). Proses pembangunan untuk 

menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan 

ekonomi. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pertumbuhan 

kesempatan kerja, sehingga pertumbuhan penduduk tidak menjadi kendala 

dalam pembangunan suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 

dan rendahnya kinerja pembangunan sumber daya manusia tidak 

memungkinkan penciptaan kesempatan kerja yang memadai dibandingkan 

dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga dapat menyebabkan angka 

pengangguran meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Simanjutak 

(1985), yang berpendapat bahwa jumlah penduduk dan angkatan kerja yang 

besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak perlu 

menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di daerah itu cukup 

kuat dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat termasuk 

penyediaan kesempatan kerja. 

Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi 

dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah 

penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, 

akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah 

penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah, menjadikan 

penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan nasional.Banyaknya 

tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan 

untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap 

angkatan kerja. Sepanjang sejarah, pertambahan penduduk merupakan 
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sumber terpenting atas bertambahnya output yang dinikmati seluruh dunia. 

Jumlah penduduk yang meningkat hampir selalu mengarah pada naiknya 

total output.  

Menurut Tjiptoherjianto (2000) dalam Yuliarti (2006) masalah 

ketenagakerjaan merupakan masalah umum dan mendasar yang dihadapi 

oleh hampir seluruh negara di dunia, antara lain terkait dengan masalah 

kesempatan kerja, tingkat upah yang rendah dan produktivitas yang rendah. 

Masalah ini juga merupakan masalah yang kompleks dimana didalamnya 

mengandung dimensi ekonomis, dimensi sosial, kesejahteraan dan dimensi 

sosial politik. 

Jawa Timur merupakan wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau 

Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia 

setelah Jawa Barat. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar 47.922 km² , 

yang terbagimenjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduknya 

sebesar 38.847.561 jiwa (2015). Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah 

dengan corak sosiokultural yang dicirikan dengan luasnya daerah pedesaan 

dan kultur agraris dalam kehidupan masyarakatnya. Keadaan topografi 

Provinsi Jawa Timur sangat beragam mulai dari dataran rendah hingga 

dataran tinggi. Kondisi topografi yang beragam menyebabkan Provinsi Jawa 

Timur memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai macam sumber 

daya yang tersedia. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa 

Timur adalah sumber daya manusia yang cukup tinggi (Wikipedia, 2015). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
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Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 

2011-2015 terus mengalami peningkatan. Jika di persentase laju 

pertumbuhan penduduk di Jawa Timur dari tahun 2010-2015 sebesar  0,67 

persen. Namun besarnya pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di 

Provinsi Jawa Timur tersebut belum diimbangi dengan jumlah penyerapan 

tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor perekonomian. Sehingga hal 

itu juga yang membuat tingkat pengangguran di Provinsi jawa Timur juga 

mengalami peningkatan (Statistik Kesejahteraan Rakyat Jatim, 2015). 

Jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur mengalami 

fluktuasi dari tahun 2011-2015. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti tingkat upah, 

investasi daerah dan beberapa faktor lainnya. Jika dikaitkan dengan 

pertumbuhan penduduk Jawa Timur yang terus meningkat, maka jelas 

terlihat bahwa adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan 

penduduk dengan laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Jawa Timur yang juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran 

terbuka di Provinsi Jawa Timur yang menyentuh angka 4,7 persen pada 

tahun 2015 (BPS Jatim, 2015). 

Struktur ekonomi dalam suatu daerah juga berdampak pada 

peningkatan sektor-sektor perekonomian lainnya yang saling berkaitan. 

Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila ditunjang dari segi pengetahuan 

masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai 

yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar 
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guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah. Peningkatan kegiatan 

ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Tanggung 

jawab ideal dari dunia kerja adalah bagaimana dapat menyerap sebesar-

besarnya tambahan angkatan kerja yang terjadi setiap tahun, dengan tetap 

memperhatikan peningkatan produktivitas pekerja secara keseluruhan. 

Sebab dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan upah juga meningkat 

sekaligus kesejahteraan pekerja dapat diperbaiki. Ketidakserasian antara 

pertumbuhan penduduk dan penyerapan tenaga kerja, secara umum akan 

menimbulkan kelemahan pada sistem penawaran dan permintaan tenaga 

kerja. 

Sektor konstruksi mengalami perkembangan pembangunan yang 

terus meningkat dalam kontribusinya terhadap PDRB. Pembangunan 

infrastruktur merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi memberikan 

konstribusi 50% dari pekerjaan konstruksi di Indonesia. Pembangunan 

dalam sektor konstruksi ini akan memberikan multiplier effect kepada 

perekonomian nasional. Dalam pembangunan sektor konstruksi sumber daya 

alam dan sumber daya manusia akan banyak sekali diperlukan. Sumber daya 

manusia yang dalam hal ini berperan sebagai tenaga kerja, menjadi aspek 

yang penting untuk diperhatikan. Konstruksi adalah merupakan sektor 

dimana penggunaan tenaga kerja cukup intensif khususnya di negara 

berkembang, dan output konstruksi sangat bergantung pada kinerja tenaga 

kerja. 
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Sektor jasa kontruksi di Jawa Timur masih tetap potensial di tahun 

ini dan beberapa tahun ke depan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

di Jawa Timur mencapai Rp1.649 triliun saat ini, Dari jumlah itu, sekitar 

9,4% atau sekitar Rp 150 triliun berasal dari sektor jasa kontruksi (Surya, 

2017). Kontribusi tersebut tentunya mempercepat pembangunan 

infrastruktur secara otomatis dan juga akan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi bangsa. Saat ini pemerintah sedang giat-giatnya mempercepat 

pembangunan Infrastruktur.peningkatan kualitas sumber daya konstruksi 

bukan hanya untuk program pemerintah, namun juga untuk menghadapi 

persaingan global yang hanya tinggal di depan mata terutama di lingkup 

ASEAN. Seperti diketahui, pasar konstruksi Indonesia akan menarik 

pengusaha jasa konstruksi datang ke Indonesia mengingat Indonesia 

merupakan pasar konstruksi terbesar di ASEAN, dengan kontribusi lebih 

dari 67 % terhadap pasar konstruksi ASEAN (Kominfo Jatim, 2015). 

Pertumbuhan rata-rata tenaga kerja konstruksi hanya 6 %, Masih 

belum seimbang jika melihat pertumbuhan rata-rata nilai konstruksi sebesar 

21 % per tahun. Dengan demikian masih ada gap antara pelaku dan 

pekerjaan konstruksinya.Berbagai upaya telah dipersiapkan dan dilakukan 

Pemerintah, antara lain pembinaan jasa konstruksi yang berbasis 

kewilayahan, untuk memetakan kebutuhan sumber daya konstruksi 

berdasarkan pendekatan besaran nilai Infrastruktur pada setiap wilayah. 

Pemenuhan kebutuhan sumber daya infrastruktur pada proyek-proyek 

strategis harus menjadi prioritas utama, terutama pada wilayah-wilayah yang 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/jawa-timur
http://surabaya.tribunnews.com/tag/jatim
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sedang melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang besar seperti pada 

wilayah perbatasan maupun pada wilayah-wilayah yang sedang 

melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang massif, seperti jalan tol dan 

pembangunan bendungan (Kominfo Jatim, 2015). 

Berdasarkan nilai PDRB Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa 

sektor konstruksi mengalami peningkatan nilai output yang signifikan setiap 

tahunnya serta memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB. 

Provinsi Jawa Timur juga dikenal sebagai kawasan industri, tetapi bidang  

konstruksi masih memberikan sumbangan dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Sektor ini tetap menjadi salah satu sektor yang mempunyai 

peranan penting bagi Provinsi Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa Timur, 

2015). 

Bergeraknya aktivitas perekonomian di berbagai sektor di Jawa 

Timur seharusnya juga diikuti oleh kemampuan masing-masing sektor untuk 

menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja di Jawa Timur. Tercatat 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, jumlah Pendapatan Domestik 

Bruto (PDRB) Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal 

ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kapasitas produksi dan proses 

ekonomi di Jawa Timur. 

Peningkatan jumlah produk barang dan jasa yang ada di Jawa Timur 

belum diikuti oleh permintaan jumlah tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah pengangguran di Jawa Timur yang justru relatif meningkat dalam 
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kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan 2015 serta masih menyentuh 

angka 4,47% di tahun 2015. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa 

meningkatnya gerak sektor-sektor perekonomian di Jawa Timur belum diikuti 

oleh peningkatan kesempatan kerja serta belum mampu menyerap tenaga kerja 

yang tersedia di pasar kerja secara optimal sehingga masih menyisakan tenaga 

kerja yang belum diberdayakan dalam bentuk pengangguran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan 

upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

Ada beberapa fakktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, 

diantaranya tingkat pertumbuhan penduduk, inflasi, PDRB, investasi, upah 

minimum dan lain sebagainya. Untuk memfokuskan agar peneliti ini tidak 

terlalu luas pembahasannya maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, 

PDRB dan upah minimum. 

2. Analisa mengenai penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 38 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan 

upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas maka dapat di simpulkan manfaat penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagi industri agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang 

berguna bagi para pengambil keputusan dimasa yang akan datang. 

2. Bagi pemerintah agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran dan 

kritik kinerja pemerintah untuk pengambilan keputusan. 

3. Bagi peneliti berikutnya untuk referensi penelitian selanjutnya yang 

membahas tentang pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan upah minimum 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi. 

 


