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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat esensial 

dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Usaha yang dimaksud 

dalam bidang ini adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk dapat 

mengimbangi pertambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. 

Kesempatan kerja, kuantitas, serta kualitas tenaga kerja menjadi indikator 

penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai fungsi yang 

menentukan dalam pembangunan, yaitu: (1) tenaga kerja sebagai sumber 

daya untuk menjalankan proses produksi serta distribusi barang dan jasa, 

dan (2) tenaga kerja sebagai sasaran untuk menghidupkan dan 

mengembangkan pasar. Kedua fungsi tersebut memungkinkan 

berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dalam jangka 

panjang, atau dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan motor 

penggerak dalam pembangunan (Suroto, 1992). 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai rangkaian usaha dalam 

suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga 

infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin 

berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin 

meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan 

kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran 

masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2007). 
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Salah satu strategi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

adalah melalui pembangunan di sektor industri. Proses industrialisasi dan 

pembangunan industri merupakan salah satu jalur kegiatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti tingkat hidup yang baik 

dan taraf hidup yang lebih bermutu. Sektor industri mempunyai peran 

sebagai sektor pemimpin (leading sector), artinya dengan adanya 

pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan 

sektor-sektor lainnya seperti pertanian dan sektor jasa yang menyebabkan 

meluasnya peluang kerja (Arsyad, 2010). 

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang berpotensi dalam 

pengembangan sektor-sektor industri karena memiliki sarana transportasi 

yang mendukung dan diharapkan memiliki daya serap tinggi terhadap 

angkatan kerja. Selain itu, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah 

industri besar menengah terbesar nomer tiga se-Jawa Timur. Dengan 

infrastruktur yang sangat menunjang bagi pertumbuhan industri baik industri 

kecil, menengah, maupun besar (BPS Jatim, 2016). 

Sektor industri pengolahan besar menengah terbukti mampu 

menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya 

jumlah industri maka jumlah tenaga yang terserap juga terus meningkat 

dilihat dari beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja 

yang terserap sebesar 166.879 orang dengan jumlah industri sebesar 968 

unit, meningkat dibandingkan pada tahun 2014 dimana jumlah tenaga kerja 
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sebesar 165.521 orang dengan jumlah industri sebesar 941 unit (BPS 

Kabupaten Pasuruan, 2016).  

Salah satu tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dilihat dari pendapatan daerahnya. Ukuran pendapatan daerah yang 

sering digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi daerah adalah Produk 

Domestik Regional Bruto. Industri pengolahan juga memiliki peran penting 

dalam struktur perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Dari perhitungan 

PDRB tahun 2015 bahwa total nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

sebesar 84.385.423,22 (Juta Rupiah), meningkat dibandingkan pada tahun 

2014 yang mencapai 79.905.275,14 (Juta Rupiah) atau meningkat sebesar 

5,61 persen. Dari total nilai PDRB tersebut kategori industri pengolahan 

merupakan penyumbang terbesar dengan nilai sebesar 48.891.178,8 (Juta 

Rupiah) (kontribusi sebesar 56,08 persen dari total nilai PDRB), disusul 

dengan kategori konstruksi dengan nilai sebesar 10.550.009,4 (Juta Rupiah) 

(kontribusi sebesar 13,42 persen dari total nilai PDRB). Kategori industri 

pengolahan tahun 2015 menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB 

Kabupaten Pasuruan. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mensukseskan program pro job 

dengan tujuan penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya (BPS 

Kabupaten Pasuruan, 2016). 

Selain itu, upah mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada 

meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, 
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perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja yang berakibat 

pada rendahnya tingkat kesempatan kerja (Simanjuntak, 1985). Kondisi 

upah minimum kabupaten di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya naik dan 

cukup besar seiring dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada tahun 

2015 upah minimum kabupaten sebesar Rp. 2.700.000, meningkat 

dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 2.190.000 atau meningkat 

sebesar Rp. 510.000 (BPS Kabupaten Pasuruan, 2016). 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sektor industri di Kabupaten 

Pasuruan mempunyai prospek yang baik yaitu dilihat dari perkembangan 

sektor industri besar menengah yang terus meningkat, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyerapan Tenaga 

Kerja Sektor Industri Besar Menengah di Kabuapeten Pasuruan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan 

permasalahan diantaranya sebagai berikut: 

1. Seberapa besar penyerapan tenaga kerja sektor industri besar menengah 

di Kabupaten Pasuruan tahun 1996-2015? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah industri, PDRB, dan upah minimum 

kabupaten terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar 

menengah di Kabupaten Pasuruan tahun 1996-2015 pada jangka panjang 

dan jangka pendek? 
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C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan untuk memfokuskan agar 

permasalahan tidak meluas maka penelitian ini dibatasi pada penyerapan 

tenaga kerja sektor industri yang dipengaruhi oleh jumlah industri pada 

sektor industri besar menengah, nilai PDRB Sektor Industri Atas Dasar 

Harga Konstan (2000), dan upah minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten 

Pasuruan pada tahun 1996-2015. 

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

1) Mengetahui seberapa besar penyerapan tenaga kerja sektor industri

besar menengah di Kabupaten Pasuruan tahun 1996-2015.

2) Mengetahui pengaruh jumlah industri, PDRB, dan upah minimum

kabupaten (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri

besar menengah di Kabupaten Pasuruan tahun 1996-2015 pada jangka

panjang dan jangka pendek.

2. Manfaat

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai keadaan 

industri di Kabupaten Pasuruan, memberikan gambaran kepada 

pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka 

mengembangkan sektor industri di Kabupaten Pasuruan. 
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2) Bagi Penelitian Lain 

Diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi kepada 

peneliti lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 


