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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Salah Satu indikator

untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah

dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi.

Salah satu faktor untuk mewujudkan pembangunan adalah sumber daya

manusia. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan salah satu

modal maupun faktor produksi untuk melakukan pembangunan. Keadaan

kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan

yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang terlalu

besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan

menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak

memperoleh pekerjaan.

Perluasan permintaan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi

laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja

Salah satu strategi pemerintah untuk memperluas permintaan tenaga kerja

adalah melalui industrialisasi. Industrialisasi diyakini sebagai sektor yang

dapat memimpin dan juga sebagai motor penggerak bagi sektor-sektor lain.

industrialisasi dapat mengatasi masalah kesempatan kerja, atau dengan kata

lain, dengan adanya
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pembangunan sektor industri diharapkan dapat menyerap tenaga kerja

lebih banyak. Oleh karena itu, proses industrialisasi di dalam

perekonomian sering juga diartikan sebagai proses perubahan struktur

ekonomi (Tambunan dalam Falla, 2014).

Seiring dengan berkembang pesatnya industrialisasi serta didukung

kebijakan dari pemerintah dalam mempermudah masuknya

modal asing ke Indonesia maka sektor industri manufaktur mengalami

peningkatan sehingga mulai menggeser sektor-sektor yang lain Kuncoro

(2007)

Kontribusi industri manufaktur terhadap lapangan pekerjaan bisa

dilihat pada tabel 1.1 kondisi lapangan pekerjaan mengalami peningkatan

setiap tahunnya, dimana sektor industri manufaktur memberikan

kontribusi terbesar yaitu 54.74% sementara itu, sektor dengan kontribusi

terkecil yaitu jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan sebesar 17,58%.

Tingginya kontribusi industri manufaktur terhadap lapangan pekerjaan

menggambarkan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor

pemimpin (Leading sector) yang mampu menjadi motor penggerak bagi

kemajuan sektor-sektor yang lain.
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Tabel 1.1: Penduduk 5 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan
Pekerjaan
Sumber: Badan Pusat statistik, 2016

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan

menganalisis permintaan tenaga kerja oleh sektor industri manufaktur dengan

judul “Analisis Permintaan Tenaga Kerja Industri Manufaktur di Indonesia

Tahun 2000-2016”.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil

adalah:

N
O

LAPANGAN KERJA
UTAMA

TAHUN Rata-
rata2012 2013 2014 2015 2016

1

Pertanian,
Perkebunan,
Kehutanan,
Perburuan, dan
Perikanan

41.665.57
6

40.764.72
0

40.833.05
2

40.122.81
6

38.291.11
1

kontribusi % 41665576
4.073172

73 40833052 40122816 38291111 32.18%

2
Pertambangan dan
Penggalian 1.615.563 1.558.686 1.623.109 1.420.917 1.311.834
kontribusi % 161556.3 155868.6 162310.9 142091.7 131183.4 50.6%

3 Industri pengolahan
14.392.75

1
14.998.93

7
15.390.18

8
16.382.75

6
15.975.08

6

kontribusi %
1439275.

1
1499893.

7
1539018.

8
1638275.

6
1597508.

6 54.79%

4
Listrik, Gas, dan Air
Minum 301.815 260.116 308.588 311.834 403.824
kontribusi % 30181.5 26011.6 30858.8 31183.4 40382.4 31.24%

5 Konstruksi 6.148.016 6.952.928 7.211.967 7.714.384 7.707.297
kontribusi % 614801.6 695292.8 721196.7 771438.4 770729.7 23.91%

6

Perdagangan, Rumah
Makan dan Jasa
Akomodasi

24.312.98
8

25.270.43
5

25.809.26
9

26.647.16
8

28.495.43
6

kontribusi %
2431298.

8
2527043.

5
2580926.

9
2664716.

8
2849543.

6 57.10%

7

Transportasi,
Pergudangan dan
Komunikasi 5.234.636 5.285.277 5.324.105 5.192.181 5.192.491
kontribusi % 523463.6 528527.7 532410.5 519218.1 519249.1 32.73%

8

Lembaga Keuangan,
Real Estate, Usaha
Persewaan, dan Jasa
Perusahaan 2.809.856 3.045.787 3.193.357 3.643.881 3.481.598
kontribusi % 280985.6 304578.7 319335.7 364388.1 348159.8 23.96%

9

Jasa Kemasyarakatan,
Sosial, dan
Perorangan

17.580.78
1

17.792.72
6

18.476.28
7

19.410.88
4

19.789.02
0

kontribusi %
1758078.

1 1779273 1847629 1941088 1978902 17.58%

Total
114.061.9

82
115.929.6

12
118.169.9

22
120.846.8

21
120.647.6

97
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1.Bagaimana pengaruh hasil produksi terhadap permintaan tenaga kerja

perusahaan industri manufaktur di Indonesia ?

2.Bagaimana upah kerja terhadap permintaan tenaga kerja perusahaan industri

manufaktur di Indonesia ?

3.Bagaimana pengaruh jumlah perusahaan terhadap permintaan tenaga kerja

perusahaan industri manufaktur di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1.Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hasil produksi terhadap permintaan

tenaga kerja perusahaan industri manufaktur di Indonesia

2. Untuk mengetahui pengaruh upah kerja terhadap permintaan tenaga kerja

perusahaan industri manufaktur di Indonesia

3.Untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan terhadap permintaan tenaga

kerja perusahaan industri manufaktur di Indonesia

D. BatasanMasalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas maka peneliti

membatasi masalah pada permintaan tenaga kerja perusahaan industri

manufaktur besar dan sedang di Indonesia. Adapun variabel yang diteliti yaitu

jumlah produksi, upah kerja dan jumlah perusahaan.

E. Kegunaan penelitian

1.Pemerintah: Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam mengambil

kebijakan dan terus mendukung perusahaan industri manufaktur untuk lebih

memajukan perekonomian di Indonesia, dengan harapan tidak terjadinya

angkatan kerja yang menganggur dimana-dimana.
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2.Peneliti lain: Sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya.


