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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan    ekonomi    yang    dilaksanakan    oleh    negara-

negara berkembang  mempunyai  tujuan,  diantaranya  yang  paling  sering  

dinyatakan  adalah  menciptakan peningkatan  perekonomian. Di Indonesia 

pada masa pemerintahan saat ini menjadikan sektor industri sebagai motor 

penggerak ekonomi nasional, baik sektor industri skala kecil hingga besar. 

peningkatan perekonomian lebih dikhususkan pada kegiatan industri antara 

lain Industri Mikro dan Kecil  

Dalam era reformasi bahwa perekonomian dibangun berlandaskan 

sistem ekonomi kerakyatan. Komponen utama sistem ekonomi kerakyatan 

adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan 

sebagai pengusaha. Dengan demikian sistem ekonomi kerakyatan merupakan 

tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas 

luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara 

merata dan berkeadilan. Secara kongkret upaya peningkatan ekonomi 

masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program diantaranya 

pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).( BPS, 2017) 

Industri Mikro dan Kecil mempunyai peran yang sangat vital dalam 

pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif 

lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil, maka usaha Industri Mikro 
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dan Kecil dapat lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. 

Industri Mikro dan Kecil tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal , 

karena dapat tanggap menangkap peluang untuk subsitusi impor dan 

meningkatkan (Supply) persediaan domestik. Pengembangan IMK dapat 

memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan 

struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil 

dan berkesinambungan.( BPS, 2017) 

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu sektor yang 

penting dalam perekonomian Indonesia. IMK menjadi sektor yang penting di 

Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga IMK menjadi 

sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di 

Indonesia. Selain itu, IMK juga memiliki peran yang penting dalam 

perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekspor sektor nonmigas 

dan menjadi industri pendukung yang memproduksi komponen dan suku 

cadang bagi perusahaan besar. 

Dalam proses pembangunan ekonomi, sektor industri merupakan salah 

satu pondasi penting dalam perekonomian nasional yang berarti dengan 

adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat sektor-sektor 

lainnya seperti sektor jasa dan pertanian oleh karenanya dalam hal ini perlunya 

pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih banyak pada 

pengembangan industri Mikro dan Kecil ini. 

Perluasan kesempatan kerja merupakan usaha untuk mengembangkan 

sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga 
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kerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti 

pengembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, 

tingkat produktivitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal 

penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Salah satu cara untuk memperluas 

penyerapan tenaga kerja adalah melalui pengembangan industri terutama 

industri yang bersifat padat karya. Tentunya penyerapan tenaga kerja bisa 

dipengaruhi dari berbagai faktor yaitu jumlah perusahaan, upah, dan nilai 

output. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh jumlah perusahaan, upah, dan nilai output terhadap penyerapan 

tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) pada tingkat Provinsi di 

Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah tentang 

Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia pada penelitian ini adalah 

seberapa besar pengaruh jumlah perusahaan, upah, dan nilai output terhadap 

penyerapan tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) pada tingkat Provinsi 

di Indonesia? 

C. Batasan Masalah  

Peneliti ini mengamati Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia 

dengan tahun pengamatan 2013 sampai 2015, dengan mengamati seluruh 

provinsi di Inodenesia yang berjumlah 34 provinsi. Sedangkan variabel yang 
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digunakan adalah jumlah perusahaan, upah, nilai output, dan penyerapan 

tenaga kerja. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh 

jumlah perusahaan, upah, dan nilai output terhadap penyerapan tenaga 

kerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) pada tingkat Provinsi di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat bagi pemerintah 

Indonesia dan bagi peneliti. 

a. Bagi Pemerintah Indonesia Sebagai pertimbangan kebijakan kepada 

pemerintah pusat terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari 

permasalahan diattas. 

b. Bagi peneliti selanjutnya dengan adanya penelitian ini maka diharapkan 

dapat menambah referensi dan koleksi literatur penelitan di Universitas 

Muhammadiyah Malang, sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan 

judul maupun objek penelitian. 


