
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah wilayah tentunya ingin meningkatkan perekonomian dan

mensejahterakan masyarakat dengan melakukan berbagai upaya sesuai

dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Pertumbuhan ekonomi

sebagai suatu ukuran kuantitatif adanya pembangunan ekonomi di suatu

wilayah. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental

yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula

percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000).

Artinya yang menjadi indikator pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan

ekonomi, pemerataan dan masalah kemiskinan.

Sektor industri dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat

produktivitas yang tinggi, sehingga dengan keunggulan sektor industri akan

didapat nilai tambah yang tinggi, yang pada akhirnya tujuan menciptakan

kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud. Terlepas

dari beragamnya strategi pembangunan sektor industri di setiap negara,

diyakini bahwa sektor ini telah menjadi prioritas. Kenyataannya tidak semua

negara berhasil mengembangkan sektor industrinya yang disebabkan oleh

kebijakan yang tidak tepat dan tidak konsisten, sehingga mempengaruhi

kinerja sektor industri itu sendiri (Suharto,2002).
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Sektor industri pengolahan merupakan industri yang dipandang

mampu sebagai pendorong dan penggerak ekonomi daerah demi tercapainya

tujuan pembangunan regional dan nasional tersebut. Spesialisasi industri

pengolahan daerah yang terbentuk dari daya saing yang tinggi akan

menyebabkan berkembangnya sektor tersebut. Perbedaan kondisi daerah

akan mengakibatkan perbedaan dalam menerapkan corak pembangunan.

Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan di daerah disesuaikan

dengan potensi setempat, aspirasi masyarakat, juga permasalahan

pembangunan di daerah.

Subsektor industri pengolahan, yang meliputi juga industri tenaga

(penyediaan air dan listrik), peranannya dalam menciptakan produksi sektor

industri dan menampung tenaga kerja pada umumnya menjadi bertambah

besar apabila tingkat pembangunan ekonomi menjadi bertambah tinggi.

Peranan sub-sektor industri pengolahan sektor industri itu sendiri, pada

umumnya mengalami kenaikan dalam menghasilkan produksi sektor

industri dan menyediakan kesempatan kerja. Sub-sektor industri pengolahan

merupakan suatu sektor dalam kegiatan ekonomi yang mengalami

perkembangan yang pesat sekali dalam proses pembangunan (Sadono

Sukirno, 1985).

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang

memiliki posisi strategis, terutama dalam aspek perekonomiannya. Dalam

waktu kurun tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur stabil diatas

rata-rata nasional dengan sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai
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pendorong utama pengggerak perekonomian di Jawa Timur. Dengan

dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualiatas dan potensi

sumberdaya fiskal yang tersedia, baik ditingkat provinsi maupun

Kabupaten/Kota, Jawa Timur memiliki peluang besar dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang merata (Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, 2011).

Menurut Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa

Timur tahun 2013, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang jumlah

angkatan kerjanya terbesar di Indonesia. Situasi tersebut jika tidak

dimanfaatkan akan menjadi ancaman, untuk itu daya dukung pengembangan

SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih

bila dikaitkan dengan potensi Jawa Timur di masa depan sebagai pusat

ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Kunci penting dari

penentuan lokasi pusat ekonomi utama adalah dari aspek proses peningkatan

efisiensi produksi yang didasarkan pada pertimbangan pemilihan lokasi

yang tidak hanya ditentukan oleh rendahnya biaya produksi.

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang paling

berdampak besar terhadap peningkatan perekonomian di Jawa Timur. Pada

tahun 2010 industri pengolahan memberikan kontribusi PDRB yang besar

bagi perekonomian di Jawa Timur yaitu sebesar 27%. Akan tetapi, tedapat

permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah yaitu adanya

ketimpangan penyerapan tenaga kerja industri pengolahan. Di satu sisi

terdapat daerah dengan pangsa penyerapan tenaga yang relatif besar di satu



4

sisi lain terdapat daerah dengan pangsa penyerapan tenaga kerja relatif

rendah.

Tenaga kerja industri pengolahan di Jawa Timur mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 tenaga kerja industri

pengolahan di Jawa Timur mencapai 2.482.563 dan pada tahun 2011 naik

mencapai 2.665.473. Tenaga kerja industri pengolahan di Jawa Timur

merupakan tenaga kerja terbesar ketiga dari semua sektor lapangan usaha di

Jawa Timur (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, 2011).

Indikator berkembangnya sebuah industri dapat dilihat dari jumlah

output yang dihasilkan di 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur. Di Jawa

Timur hanya ada beberapa daerah saja yang bisa menghasilkan output

tinggi. Hanya daerah-daerah inti saja yang dapat menghasilkan output yang

tinggi karena para investor lebih memilih daerah inti yang sudah tersedia

sarana dan fasilitas yang dapat mendukung dengan mudah bagi akses

produksinya. Sedangkan daerah pinggiran masih kurangnya sarana dan

fasilitas dalam menunjang didirikannya industri dengan skala yang besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dengan judul: Analisis

Ketimpangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di

Kabupaten/Kota JawaTimur.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada ketimpangan penyerapan tenaga kerja industri pengolahan

di Kabupaten/Kota JawaTimur ?
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2. Seberapa besar pengaruh upah minimum, jumlah industri pengolahan

dan output industri pengolahan terhadap indeks ketimpangan

penyerapan tenaga kerja industri pengolahan di Kabupaten/Kota Jawa

Timur?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah atau ruanglingkup dalam penyusunan skripsi ini

hanya meneliti mengenai ketimpangan penyerapan tenaga kerja sektor

industri pengolahan di kabupaten/kota Jawa Timur serta pengaruh upah

minimum, jumlah industri pengolahan dan output industri pengolahan

terhadap ketimpangan penyerapan tenaga kerjadi kabupaten/kota Jawa

Timur.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya ketimpangan penyerapan tenaga kerja

industri pengolahan di Kabupaten/Kota JawaTimur

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh upah minimum, jumlah industri

pengolahan dan output industri pengolahan terhadap indeks

ketimpangan penyerapan tenaga industri pengolahan di

Kabupaten/Kota Jawa Timur

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

masukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah
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Kabupaten/Kota Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan

pembangunan yang lebih merata.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan pembelajaran

oleh masyarakat dalam meningkatakan tenaga kerja yang ahli dan

profesional.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan

penelitian selanjutnya yang sejenis.


