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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

 Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang berkembang di 

kawasan Asia Tenggara. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh 

negara berkembang seperti Indonesia bertujuan memeratakan 

pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja, 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, 

mengurangi ketimpangan antar daerah dan menciptakan struktur 

perekonomian menjadi seimbang (Sukirno, 2008).  

Permasalahan utama yang dialami oleh negara sedang berkembang 

seperti Indonesia yaitu bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke 

tahun dengan cepat yang menyebabkan munculnya masalah tersendiri. 

Belum berfungsinya semua sektor kehidupan dalam masyarakat dengan 

baik dan belum meratanya pembangunan di semua bidang berakibat 

ketersediaan lapangan kerja yang belum cukup memenuhi kebutuhan 

dikarenakan tidak seimbangnya pertambahan penduduk yang di iringi 

dengan pertambahan angkatan kerja. Hal tersebut menimbulkan 

permasalahan yakni pengangguran. Pengangguran selalu menjadi suatu 

persoalan serius yang harus dipecahkan dalam perekonomian di Indonesia. 

Meningkatnya jumlah penduduk membawa akibat bertambahnya jumlah 

angkatan kerja dan tentunya jumlah orang yang mencari pekerjaan akan 

meningkat juga, seiring dengan permasalahan tersebut jumlah tenaga kerja 

juga akan bertambah. 
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Ketersediaan tenaga kerja pun juga bersifat terbatas, tidak semua 

penduduk di Indonesia merupakan tenaga kerja atau angkatan kerja. 

Sumber daya manusia memiliki 2 pengertian. Pertama, memiliki arti 

usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses transaksi. Kedua, 

manusia yang mampu untuk bekerja dengan memberikan jasa atau usaha 

kerja tersebut. Keduanya memiliki arti bahwa jumlah penduduk yang 

mampu bekerja (aspek kuantitas) dan jasa kerja yang diberikan untuk 

kegiatan memproduksi (aspek kualitas). (Simanjuntak, 1985 dalam Ghisol, 

2015) 

Indonesia pun masih dihadapkan masalah kondisi ekonomi yang tidak 

seimbang yakni internal unbalanced dn external unbalanced. Internal 

unbalanced terjadi dengan arti bahwa indikator tingkat output nasional 

serta tingkat partisipasi atau kesempatan kerja di Indonesia tidak 

semuanya terserap (pengangguran), sedangkan External unbalanced terjadi 

saat tingkat output nasional hanya menunjukkan kenaikan pada PDB tetapi 

tidak disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang di 

tunjukkan dengan nilai upah.  

Upah yang diterima masyarakat diharapkan dapat membantu 

meningkatkan taraf hidup, tetapi upah dengan jumlah tersebut terkadang 

masih menimbulkan banyak persoalan. Hingga saat ini konflik perburuhan 

tampak masih sering terjadi. Oleh karena itu penerapan upah minimum 

oleh pemerintah daerah mempengaruhi pasokan dan permintaan dalam 

pasar tenaga kerja. Dampaknya dari perubahan permintaan tenaga kerja 
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dalam sektor tertentu akan berpengaruh ke sektor lainnya. Sektor industri 

pengolahan atau manufaktur merupakan penopang utama perkembangan 

industri di suatu negara. Tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi 

disuatu negara merupakan faktor produksi utama yang menentukan 

kemakmuran bangsa. Maka salah satu cara untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi tersebut adalah dengan mengembangkan sektor 

industri yang merupakan sektor pemimpin (the leading sector), tetapi 

dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya 

pengembangan sektor industri pengolahan di Jawa Timur yang merupakan 

sektor unggulan kedua setelah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. 

Hal ini dapat mengangkat beberapa sektor yg lain seperti sektor pertanian 

dan sektor jasa. 

Beberapa daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yaitu 

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan yang menjadi pusat industri 

serta memiliki peran atau kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur. Sub sektor industri besar, sub sektor industri 

menengah, dan sub sektor industri kecil merupakan bagian dari sub sektor 

industri pengolahan. Diantara sub sektor industri pengolahan tersebut, sub 

sektor industri sedang dan besar lah yang selama ini berperan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.  

Jumlah unit usaha di suatu daerah sangat mempengaruhi tingkat 

penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan 

semakin bertambahnya jumlah industri, maka semakin banyak pula tenaga 



4 

kerja yang terserap. Sedangkan, jika jumlah unit usaha jumlahnya semakin 

menurun, maka semakin sedikit pula tenaga kerja yang terserap. Upaya 

dari kegiatan industri ini untuk mengembangkan penyerapan tenaga kerja 

tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah unit 

usaha, nilai upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Upah Minimum, dan  

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2011-2013 

 

Kabupaten Sidoarjo 

Profil 2010 2011 2012 

Jumlah Unit Usaha 804 857 857 

Upah Minimum 1.005.000 1.107.000 1.252.000 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,63 6,90 7,26 

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, BPS Kabupaten Pasuruan (diolah). 

Di lihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa upah minimum setiap 

tahun di  Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan selalu mengalami 

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum dapat dikatakan 

memberikan gambaran perekonomian di kedua daerah. Sedangkan jumlah 

industri ,dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten 

Pasuruan sama-sama mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini 

menunujukkan bahwa jumlah industri sedang dan besar di Kabupaten 

Kabupaten Pasuruan 

Profil 2010 2011 2012 

Jumlah Unit Usaha 778 810 842 

Upah Minimum 1.005.000 1.107.000 1.252.000 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,14 7,02 7,50 
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Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan turut berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang kondusif di kedua daerah. 

Selama tiga tahun terakhir Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten 

Pasuruan menunjukkan peningkatan positif setiap tahunnya, dilihat dari 

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) maupun PDRB atas dasar harga 

berlaku (ADHB). Pada tahun 2010 kegiatan ekonomi atas dasar harga 

berlaku untuk Kabupaten Sidoarjo menghasilkan Rp. 81.473 milyar, dan 

meningkat menjadi Rp. 93.232 milyar tahun 2011, meningkat lagi menjadi 

Rp. 105.856 milyar tahun 2012. Sedangkan untuk Kabupaten Pasuruan 

dilihat dari kegiatan ekonomi atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2010 

sebesar Rp. 61.178 milyar, meningkat menjadi Rp. 69.549 milyar (2011), 

dan sebesar Rp. 77.660 milyar untuk tahun 2012 Dengan meningkatnya 

kegiatan ekonomi melalui PDRB atas dasar harga berlaku mapun harga 

konstan dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi meningkat juga dari 

tahun ke tahun. 

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan mempunyai laju 

pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Terpusatnya semua kegiatan 

dalam pertumbuhan ekonomi di sisi utara atau kawasan Gerbang 

Kertasusila menyebabkan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan 

yang menjadi basis industri di Provinsi Jawa Timur ini sangat 

berkontribusi di bidang perindustrian. Peran dari beberapa sektor industri 

pengolahan di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan dalam 

memperkerjakan tenaga kerja dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah 
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satu faktor meningkat tersebut yaitu bertambahnya berbagai produk 

masyarakat berupa barang dan jasa yang menyebabkan peningkatan 

penyerapan teanaga kerja. Semakin besar output yang dihasilkan semakin 

besar pula input atau tenaga kerjanya (Simanjuntak, 1998:74). 

Sebagai salah satu sektor penting khususnya di bidang ekonomi, 

sektor industri diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Tingkat 

penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan indikator positif untuk 

mengurangi masalah pembangunan ekonomi seperti masalah 

pengangguran, mengatasi kemiskinan, dan peningkatan pendapatan. 

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi diharapkan juga mampu mencakup 

standar pendapatan untuk kesejahteraan para tenaga kerja dan muncul 

strategi-strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Berdasarkan fakta yang terurai diatas, penulis memilih Kabupaten 

Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo sebagai objek penelitian dikarenakan 

kedua daerah tersebut memiliki tingkat kontribusi sektor industri yang 

sebanding, dibandingkan dengan Kota Surabaya maupun Kabupaten 

Gresik yang sudah berada jauh diatasnya. Oleh karena itu penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis penyerapan 

tenaga kerja sektor industri pengolahan tahun 2001-2015 di Pasuruan dan 

Sidoarjo”. 

B.  Rumusan Masalah 

Dilihat dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka 

dirumuskan beberapa rumusan masalah berikut: 
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1. Bagaimana gambaran perkembangan jumlah unit usaha, upah 

minimum, pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja pada sektor 

industri pengolahan sedang dan besar di Kabupaten Sidoarjo dan 

Kabupaten Pasuruan? 

2. Apakah jumlah unit usaha, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan sedang dan besar di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten 

Pasuruan? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus sehingga mendapatkan hasil penelitian 

yang tidak bias maka di perlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini 

fokus pada tenaga kerja pada sektor industri pengolahan yang mempunyai 

ukuran sedang dan besar di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan 

tahun 2001-2015. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

tujuan yang akan di capai adalah sebagai berikut : 

a) Menguraikan perkembangan jumlah unit usaha, upah minimum, 

pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri pengolahan sedang dan besar di Kabupaten Pasuruan dan 

Kabupaten Sidoarjo. 

b) Menganalisis pengaruh jumlah unit usaha, upah minimum dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapn tenaga kerja sektor industri 
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pengolahan sedang dan besar di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten 

Sidoarjo. 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapaun manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

a) Instansi Pemerintah Daerah 

Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan penyerapan 

tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.  

b) Peneliti lebih lanjut 

Informasi hasil peneliti dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengembangan keilmuan di bidang ketenagakerjaan, referensi bagi 

peneliti lain yang ingin meneliti masalah terkait tenaga kerja, dan juga 

memperluas literatur ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan. 

 


