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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Tujuan pembangunan ekonomi di suatu daerah salah satunya untuk 

mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi 

adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur 

melalui tinggi rendahya pendapatan riil perkapita (Suparmoko,1992). Setiap 

upaya pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam 

upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya 

harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan 

menggunakan sumber daya - sumber daya yang ada harus mampu menaksir 

potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun 

perekonomian daerah (Arsyad, 2010). 

Pembangunan yang terjadi di Indonesia mengalami masalah yang 

krusial, dimana jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan 

pembangunan. Menurut Mulyadi (2003:55) bahwa jumlah penduduk yang 

makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar 

pula. Hal ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau 

menganggur. Agar dapat tercapai keadaan yang seimbang maka seharusnya 

mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai 
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dengan keinginan serta keterampilan mereka. Pernyataan ini akan membawa 

konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan 

pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Dengan demikian pembangunan ekonomi 

sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran.  

Berdasarkan data statistik BPS Indonesia penyerapan tenaga kerja yang 

tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi mengalami kenaikan 

secara fluktuasi pada tahun 2013 berjumlah 19.553.910 orang, pada tahun 2014 

mengalami penurunan sebesar 19.306.508 orang, akan tetapi terjadi kenaikan 

pada tahun 2015 yaitu 19.367.777 orang. Namun, presentase tingkat 

pengganguran di Provinsi Jawa timur mengalami peningkatan di tahun 2015 

sebesar 4.47 % dari yang semula 4,19% di tahun 2014 dan 4,30% di tahun 2013. 

Ini membuktikkan bahwa kenaikan tenaga kerja masih belum mampu untuk 

mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. 

Salah satu usaha yang pemerintah lakukan dalam mengatasi masalah 

ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah 

minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka 

meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga 

kerja dapat meningkat. Pada tahun 2015, Badan pusat statistik (BPS) mencatat 

kenaikan upah minimum di kabupaten/kota di provinsi jawa timur mengalami 

kenaikan beragam mulai dari 9-31% dibandingkan tahun 2014. Melalui 

peningkatan upah tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat 

meningkat.  
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Kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja melalui 

peningkatan konsumsi, namun dalam beberapa kasus kenaikan upah justru 

berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Menurut 

Sumarsono (2003: 106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya biaya produksi perusahaan. Menurut Kuncoro (2002), kenaikkan 

upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. 

Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga 

kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha 

untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang 

harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga 

mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen 

cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini mengakibatkan 

banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa 

mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada 

akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Selain Upah, ada beberapa hal yang juga mendapat perhatian dari 

pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu 

Produk domestik Regional Bruto dan jumlah industri. Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka 

waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja 

dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output 

atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. 
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Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan 

mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar 

produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang 

terjadi (Feriyanto, 2014: 43). 

Dari data Badan Pusat Statistik , dalam rentang 2013-2015 PDRB 

Provinsi Jawa Timur masih diatas PDRB Indonesia dengan rata-rata kenaikan  

0,50 % tiap tahunnya. Akan tetapi laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada 

tahun 2015 mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 0,42% dan 0,22% pada tahun 2014. Pada tahun 2013 

laju pertumbuhan sebesar 6,08 %, di tahun 2014 menurun menjadi 5,86% 

sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar 5,44 %. Akan 

tetapi laju pertumbuhan PDRB tersebut masih diatas dari laju pertumbuhan 

nasional yaitu pada tahun 2013 sebesar 5,71 %, ditahun 2014 sebesar 5,20%, 

sedangkan ditahun 2015 sebesar 4,98%.  

Penurunan laju pertumbuhan PDRB di Priovinsi Jawa Timur tersebut 

tentunya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Jika PDRB meningkat 

maka penyerapan tenaga kerja pun ikut meningkat, begitu pun sebaliknya. 

Selanjutnya yaitu jumlah unit usaha. Di Indonesia, industri pengolahan 

dikelompokkan menjadi empat, yaitu industri besar, sedang, kecil dan mikro. 

Dalam penelitian ini jumlah unit usaha difokuskan kepada industri besar dan 

industri kecil menengah. Hal ini didasari oleh jumlah output industri besar dan 

sedang yang lebih besar daripada jumlah output industri  kecil dan mikro. 

Pertumbuhan unit usaha suatu sektor akan menambah jumlah lapangan 
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pekerjaan. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa 

Timur  menunjukkan bahwa jumlah perusahaan industri besar dan industri kecil 

menengah mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini berarti permintaan tenaga 

kerja juga bertambah. Jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan 

tenaga kerja juga bertambah (Azis Prabowo, 1997). Bila hal tersebut terus 

berulang maka akan berdampak baik bagi kemajuan perekonomian Provinsi 

Jawa Timur. 

Mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh upah minimum, Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dan Jumlah Industri terhadap penyerapan tenaga kerja 

Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dikaji oleh peneliti ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan upah minimum, PDRB dan jumlah industri 

terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur 

tahun 2013-2015? 

2. Apakah upah minimum, PDRB dan jumlah industri berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-

2015? 
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C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan agar peneliti ini tidak terlalu luas pembahasannya maka 

perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum, PDRB 

dan jumlah industri 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 38 kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Timur selama 2013-2015 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perkembangan upah minimum, PDRB, dan jumlah industri 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur tahun 2013-2015 

2. Mengetahui pengaruh upah minimum, PDRB, dan jumlah industri terhadap 

penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-

2015 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa 

Timur 

2. Bagi peneliti berikutnya untuk referensi penelitian selanjutnya yang 

membahas tentang penyerapan tenaga kerja. 


