
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sebagian besar negara-negara yang ada di dunia berada pada negara 

sedang berkembang dan tergolong negara-negara terbelakang. 

Keterbelakangan tersebut biasanya dihubung-hubungkan dengan 

keterbelakangan ekonomi. Demikian seriusnya masalah-masalah yang 

dihadapi sebagian besar negara-negara di dunia dibidang ekonomi tersebut 

sehingga semua negara yang sedang berkembang itu harus memperbaiki dan 

memusatkan perhatian mereka pada sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi 

menjadi prioritas utama yang harus di lakukan oleh negara berkembang untuk 

dapat meningkatkan perekonomiannya, termasuk di negara Indonesia. 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai rangkaian usaha dalam suatu 

perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga 

infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan 

berkembang, taraf pendidikan meningkat, dan teknologi semakin meningkat. 

Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja 

semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran 

masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006:12). 

Sekarang ini istilah pembangunan ekonomi seringkali dikaitkan dengan 

proses industrialisasi. Dimana pembangunan industri merupakan salah satu 

upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Chenery 

mengatakan bahwa seluruh negara di dunia saat ini melaksanakan proses 
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industrialisasi, untuk menjamin pertumbuhan ekonominya. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor industri telah dipercaya oleh seluruh dunia sebagai 

satu-satunya leading sector yang membawa suatu perekonomian menuju 

kemakmuran, sektor industri dijadikan leading sector sebab sektor ini 

mempunyai begitu banyak kelebihan dibandingkan sektor pertanian, 

kelebihannya diantara lain produksinya mempunyai dasar, nilai tukar (term of 

trade) yang tinggi, nilai tambah besar, bagi pengusaha mempunyai keuntungan 

yang besar, dan proses produksinya lebih dapat dikendalikan oleh manusia 

(Tambunan, 2001:59). 

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang berpotensi dalam 

pengembangan 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 nomor tiga se-Jawa Timur. Dengan infrastruktur yang 

sangat menunjang bagi pertumbuhan industri baik industri kecil, menengah, 

maupun besar (BPS Jatim, 2016). 

Peranan sektor industri dalam perekonomian suatu wilayah terlihat 

dalam kontribusi atau sumbangan sektor industri dalam perhitungan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut (Dumairy, 1997:227). 
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 Table 1.1. Distribusi Persentase PDRB di Kabupaten Pasuruan Atas 
Harga Konstan Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 

(Persen) 

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan Tahun 2010-2016 (data diolah) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 

tahun terakhir, sektor industri di Kabupaten Pasuruan merupakan sektor 

penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi daripada 

sektor lainnya yaitu lebih dari 55%. Sehingga sektor industri pengolahan 

sebagai sektor pemimpin (Leading Sector) dan memiliki peran penting dalam 

perkonomian di Kabupaten Pasuruan. 

Proses industrialisasi dan pembangunan industri tidak hanya untuk 

meningkatan perekonomian saja akan tetapi juga untuk meningkatkan 

Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,58 7,65 7,75 7,91 7,94 7,81 
Pertambangan dan Penggalian 0,67 0,61 0,57 0,59 0,59 0,57 
Industri Pengolahan 56,00 56,24 56,03 56,13 56,32 56,35 
Pengadaan Listrik dan Gas 1,51 1,41 1,07 1,06 1,08 1,02 
Pengadaan Air, Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

Konstruksi 12,82 12,96 13,13 13,42 13,36 13,07 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

10,21 9,85 9,94 9,45 9,22 9,46 

Transportasi dan Pergudangan 0,54 0,54 0,57 0,60 0,63 0,64 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

3,05 3,10 3,22 3,45 3,58 3,72 

Informasi dan Komunikasi 2,77 2,80 2,86 2,66 2,54 2,59 
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,69 0,75 0,83 0,83 0,84 0,86 
Real Estate 0,73 0,70 0,71 0,68 0,70 0,70 
Jasa Perusahaan 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan 1,34 1,37 1,30 1,18 1,14 1,15 

Jasa Pendidikan 0,66 0,70 0,74 0,73 0,74 0,73 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 
Jasa Lainnya 1,15 1,05 1,01 1,02 1,03 1,04 

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 100 
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kesejahteraan masyarakat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun 

taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri 

merupakan satu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan masyarakat, bukan 

merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai 

pembangunan saja (Sukirno, 2000). Hal ini juga sesuai dengan paradigma 

pembangunan yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang 

diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan indikator tingkat 

kualitas hidup manusianya, tidak hanya diukur dari tinggi rendahnya 

pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. 

Arsyad (2006:32) mengelompokkan indikator pembangunan menjadi 

indikator moneter dan indikator nonmoneter. Indikator moneter terdiri atas 

perndapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih (net 

economic welfare). Sedangkan indikator nonmoneter terdiri atas indikator 

sosial, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indikator campuran. Dalam 

hal ini indikator campuran meliputi aspek-aspek yaitu, pendidikan, kesehatan, 

pengangguran, tingkat konsumsi per kapita dan, akses kebutuhan dasar. 

Berhubungan dengan hal tersebut, indikator makroekonomi seperti kesempatan 

kerja, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia akan menentukan 

kualitas dari pembangunan ekonomi dan mengujii seberapa besar keberpihakan 

pembangunan tersebut dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. 

Selajutnya Todaro dan Stephen C.Smith (2006:22) mengatakan bahwa 

kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan 

masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: 
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pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar 

seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan 

tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan 

peningkatan atensi terhadap budaya dan nilainilai kemanusiaan; dan ketiga, 

memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu. 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan 

kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan 

kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan 

suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka 

harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf 

(literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan 

kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan 

hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan 

rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli 

mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu 

sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 

ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, 

infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila 

ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan 

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (UNDP, 1990). 

Untuk mencapai dari aspirasi yang diamanatkan dalam UUD 1945, 

strategi dan kebijakan pembangunan sektor industri harus tetap dilakukan 
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bersama dengan sektor-sektor dan bidang-bidang lain dalam ruang lingkup 

strategi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia (Dumairy, 1997:22). 

Sehingga berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa sektor 

industri sebagai  leading sector di Kabupaten Pasuruan dan perkembangannya 

yang terus meningkat diharapkan mampu memperbaiki kualitas pertumbuhan 

ekonomi dan diharapkan juga bahwa pertumbuhan sektor industri ini tidak 

hanya bergerak pada menciptakan nilai saja namun juga mampu secara nyata 

memperbaiki atau bahkan meningkatkan kualitas kesejahteraan dari 

masyarakatnya. Dengan meningkatnya industri di Kabupaten Pasuruan dapat 

juga meningkatkan penyerapan tenga kerja dan dapat mengurangi 

pengangguran. Sehingga dengan banyaknya penduduk yang memperoleh 

pekerjaan maka akan meningkatkan pendapatan dari upah yang diterimanya. 

Selain itu di dorong juga oleh kebijakan upah minimum regional yang di 

tetapkan oleh pemerintah dearah, yang mana upah minimum kabupaten (UMK) 

di Kabupaten Pasuruan yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan 

merupakan salah satu upah minimum kabupaten (UMK) yang tertinggi di Jawa 

Timur. Dengan meningkatnya pendapatan maka masyarakat di Kabupaten 

Pasuruan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal ini, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Upah Minimum, PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di 

Kabupaten Pasuruan Tahun 1999-2016”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar perkembangan PDRB sektor industri, penyerapan tenaga 

kerja sektor industri, upah minimum kabupaten, dan indeks pembangunan 

manusia di Kabupaten Pasuruan tahun 1999-2016? 

2. Bagaimana pengaruh PDRB sektor industri, penyerapan tenaga kerja sektor 

industri, dan upah minimum kabupaten terhadap indeks pembangunan 

manusia di Kabupaten Pasuruan tahun 1999-2016 pada jangka pendek dan 

jangka panjang? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas tidak melebar dan peneliti lebih 

terarah, pembahasan lebih dispesifikasikan pada pembahasan, yaitu: 

1. Peneliti ingin menguji pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan yang 

mana pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan 

masyarakatnya semakin baik. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penyerapan tenaga 

kerja sektor industri, upah minimum kabupaten, PDRB sektor industri dan 

indeks pembagunan manusia di Kabupaten Pasuruan tahun 1999-2016. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan PDRB sektor industri, 

penyerapan tenaga kerja sektor industri, upah minimum kabupaten, dan 

indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan tahun 1999-2016. 

2. Menganalisis pengaruh PDRB sektor industri, penyerapan tenaga kerja 

sektor industri, dan upah minimum kabupaten terhadap indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan tahun 1999-2016 pada 

jangka pendek dan jangka panjang. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam 

pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan 

pembangunan sektor industri di Kabupaten Pasuruan. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran 

dalam menambah wawasan dan sebagai salah satu sumber informasi. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian 

dengan topik yang sama. 
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