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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri merupakan sumber kekuatan utama dari pertumbuhan ekonomi pada 

suatu negara, pembangunan industri yang maju baik di hulu maupun di hilir, baik dari 

lini vertikal (pendalaman industri) maupun lini horisontal (perluasan industri). Industri 

tidak hanya penting karena kemampuannya menghasilkan nilai tambah paling besar 

diantara sektor–sektor ekonomi, tetapi juga merupakan sumber utama perkembangan 

dan peralihan teknologi dan pengetahuan. 

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses 

industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan salah satu jalur untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat 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 rakyat, bukan merupakan kegiatan yang 

mandiri untuk hanya sekedar mencapai pembangunan saja (Sadono Sukirno, 2000). 

Untuk mencapai tujuan dan aspirasi yang diamanatkan dalam UUD 1945, strategi dan 

kebijakan pembangunan sektor industri harus tetap dilakukan bersama dengan sektor - 

sektor dan bidang – bidang lain dalam ruang lingkup strategi pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Dumairy, 1997). 

Industrialisasi mulai digalakkan dari waktu ke waktu dengan salah satu 

tujuannya adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat dengan 

semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk. Pengertian industri sebenarnya 

sangatlah luas mencakup yaitu mulai dari pengolahan bahan mentah menjadi barang 
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jadi. Pemerintah memberikan pengertian industri sebagai kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi dengan 

nilai yang lebih tinggi penggunaanya (UU No.5 Tahun 1984). 

Pentingnya sektor industri sebagai motor utama penggerak pembangunan 

ekonomi juga didasari oleh pemerintah Indonesia sejak orde baru. Tidak heran, pada 

era Soeharto, strategi pembangunan ekonomi yang di setir oleh rencana pembangunan 

lima tahun (Pelita) difokuskan pada industrialisasi. Strategi ini telah membuat ekonomi 

Indonesia mengalami suatau transformasi besar selama dekade 70-an dan 80-an dari 

ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ekonomi ke ekonomi 

modern yang di dominasi oleh sektor – sektor non – primer, khususnya industri 

manufaktur yang kontribusi outputnya semakin besar terhadap pembentukan produk 

domestik bruto (PDB).     

Salah satu indikator tercapainya pembangunan ialah terciptanya pertumbuhan 

ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah ini di dorong melalui sektor – 

sektor unggulannya. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi  bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Salah 

satu upaya yang di lakukan agar ekonomi di Jawa Timur tumbuh dengan baik yaitu 

dengan mendorong pengembangan wilayah–wilayah tertentu sebagai pusat 

pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah–wilayah tersebut di harapkan 

dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi utama (primer mover) dan dapat 

memberikan efek ganda (mutiplier effect) terhadap pertumbuhan sektor – sektor yang 

lain. 



3 
 

 

Pengembangan industri harus dilaksanakan secara terpadu dan berjelanjutan, 

sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya  bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Sumber: Disperindag Jawa Timur 

                Gambar 1.1 Perkembangan Industri di Jawa Timur 

  

Pada gambar 1.1 dapat di jelaskan bahwa industri di Jawa Timur  pada tahun 2011 

sampai tahun 2015 dari sisi jumlah perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2011 

sebesar 6288 perushaan menjadi 6370 perusahan pada tahun 2012, pada tahun 2012 ke 

2013 mengalami penurunan sebesar 144 dari jumlah 6370 perusahaan menjadi 6226 

perusahaan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan 

dari 6226 perusahan meningkat menjadi 6473 perusahaan, dan pada tahun 2014 sampai 

tahun 2015 meningkat secara siginifikan dari sebelumnya sebesar 6473 perusahaan 

menjadi 6672 perusahaan. 
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Sumber : Disperindag Jawa Timur 

            Gambar 1.2 Pertumbuhan Industri di Jawa Timur 

 

Pada gambar 1.2 menunjukan bahwa pada  periode 2011 sampai dengan 2015 

dari sisi jumlah perusahaan kecenderungan ada peningkatan kecuali pada tahun 2013 

mengalami penurunan setelah tumbuh 1,30 persen pada tahun 2011, kemudian menurun 

sebesar minus 2,26 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan tidak selalu positif tiap 

tahunnya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,97 persen 

dibanding tahun 2013, kemudian tumbuh sedikit melambat pada tahun 2015 yang 

tumbuh hanya 3,07 persen. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Seberapa besar perkembangan tenaga kerja, pendapatan perkapita,tingkat suku bunga, 

dan investasi Industri ? 

2. Seberapa besar pengaruh ketersediaan tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan suku 

bunga terhadap investasi industri 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak melebar dari yang sudah ditentukan dan 

dapat terfokus pada tujuan yang akan diteliti maka pembahasan hanya pada variabel tenaga 

kerja, pendapatan perkapita, dan suku bunga terhadap investasi industri  di Jawa Timur. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitan ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis perkembangan tenaga kerja, pendapatan perkapita , dan tingkat 

suku bunga berpengaruh atau tidak terhadap investasi industri di Jawa Timur. 

b. Menganalisis pengaruh tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan tingkat suku 

bunga terhadap investasi industri di Jawa Timur 
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2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, mampu memberikan manfaat antara lain: 

a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam hal memahami dan

mendalami masalah – masalah di bidang ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan

dengan investasi.

b. Sebagai sumber informasi bagi pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi

Jawa Timur dalam hal investasi dan pengembangan industri.


