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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia kita ketahui industri semakin berkembnag mulai industri 

Umkm sampai industri besar ada di Indonesia pertumbuhan industri ini 

semakin tahun seamkin meningkat sehingga terjadi pergeseran lahan  

pertanian ke lahan industri. Untuk daerah khususnya jawa timur yang masih 

memiliki banyak lahan pertanian Sekarang telah berubah menjadi lahan 

industri. pengahlih fungsian ini bisa menyebabkan kesenjangan dan 

ketimpangan di daerah dan pergeseran mata pencaharian dari petani.  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelolah berbagai sumber daya 

yang ada dan membentuk suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (lincolin arsyad, 1999 

; blakely E. J,1989).  

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi 

logis pembangunan dan merupakan suatu tahapan perubahan dalam 

pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi anatr daerah 

yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (backwash 

effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) 

terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidak 

seimbangan. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain 
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menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus 

dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat 

pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan 

memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

(M.P.Todaro,2000). 

Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan 

suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung 

meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai 

titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka 

secara berangsur –angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut 

akan menurun. (Syafrizal,2008). 

        Kabupaten Pasuruan adalah kota yang terletak di daerah tingkat II 

kabupaten pasuruan berada pada posisi sangat strategis yaitu jalur regional 

juga jalur utama perekonomian Surabaya-Malang, Surbaya- Banyuwangi. 

Kabupaten pasuruan mempunyai luas wilayah 147.401.50 Ha(3,13% luas 

provinsi jawa timur) terdiri dari 24 kecamatan,24 kelurahan,341 desa, dan 

1.694 penduduknya . Sebagai modal dasar pembangunan penduduk 

kabupaten pasuruan relative besar tercatat 1.510.261 jiwa terdiri dari laki-

laki 747.376 jiwa dan perempuan 762.885 jiwa. Keaneka ragaman 

penduduk sebagian besar suku jawa,suku Madura, suku tengger, dan 

keturunan asing lainnya. 

        Kondisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari : 

pertanian (33,98%) industri pengolahan (24,69%) listrik, gas,dan air 
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(0,41%) perdagangan, hotel dan restoran (17,79%) pertambangan dan 

galihan (0,38%) bangunan (5,21%) keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan (0,33%) pengangkutan dan komunikasi (6,66%) serta jasa 

(10,55%). (bps.kab pasuruan.com). 

        Kabupaten pasuruan saat ini mulai berkembang dalam industri, 

banyak perusahaan yang berdiri di kabupaten pasuruan perusahaan atau 

industri itu terletak di daerah kecamatan – kecamatan yang ada di pasuruan. 

Industri di pasuruan ini di kelompokkan menjadi tiga bagian seperti industri 

sedang, industri kecil, dan industri formal. Di lihat pada table 1.1 tahun 

2010 ke tahun 2014 jumlah perusahaan  

Tabel 1.1 jumlah Perusahaan di Kabupaten Pasuruan  

Tahun 2010-2014 
Tahun  Jumlah perusahaan  Perkembangan % 

       2010 1550 - 
2011 1617 4.32 
2012 1624 0.43 
2013 1723 6.10 
2014 1845 7.08 

   Sumber : disnaker data di olah  

         Perusahaan di kabupaten pasuruan dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan. Ketimpangan pembanguanan timbul karena tidak adanya 

pemerataan dalam pembangunan ekonomi hal ini terlihat dengan adanya 

wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju. Ketimpangan antar 

daerah dapat di lihat dari perbedaan tingkat PDRB.(Purwo Nugroho,2014). 

sehinga peneitian ini ingin mengetahui pengaruh dari jumlah perusahaan, 

tenag kerja dan pengangguran terhadap  ketimpangan pembangunan di antar 

kecamatan yang ada dikabupaten pasuruan. 
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B. Rumusan Masalah 

Seberapa besar pengaruh  jumlah perusahaan, tenaga kerja dan 

pengangguran terhadap ketimpangan di kabupaten pasuruan ? 

C.  Batasan masalah 

        Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka ada batasan 

agar pembahasan pada penelitian ini tidak melenceng dari tujuan 

permasalahannya, adapun batasan masalah yaitu penelitian ini hanya di 

fokuskan pada PerKecamatan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2010-

2014. Variabel yang di gunakan yaitu jumlah perusahaan, jumlah tenaga 

kerja dan jumlah pengangguran. 

D.  Tujuan Penelitian   

Untuk mengetahui seberapa besarpenggaruh  jumlah perusahaan, tenaga 

kerja dan pengangguran ketimpangan di kabupaten pasuruan. 

E. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan 

teoritis di antaranya adalah : 

a. Bagi Pemerintah : Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi pemerintah dalam pemerataan dan peningkatkan 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan selanjutnya. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya : sebagai bahan pertimbangna bagi pihak-pihak 

lain yang membutuhkan informasi sehingga dapat di gunakan sebagai 

dasar untuk di jadikan evaluasi dan dapat di kembangkan lagi menjadi 

suatu Penelitian lanjutan. 


