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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan negara Indonesia ditetapkan untuk suatu pembangunan 

manusia seutuhnya. Ini berarti faktor penduduk sebagai perwujudan manusia 

merupakan salah satu modal dalam pembangunan nasional yang dimiliki bangsa 

Indonesia. Terutama di Jawa Timur sebagai sebagai Provinsi terbesar kedua 

setelah Provinsi DKI Jakarta, mengalami perkembangan yang baik namun belum 

termasuk semua sektor yang diinginkan oleh pemerintah atau mungkin 

pemerintah bisa memberikan perhatian penuh terhadap sektor yang memiliki 

potensi lebih besar untuk memberikan dorongan pada sektor lain. 

Suatu penyerapan tenaga kerja di tempatkan oleh orang yang bekerja di 

semua sektor lapangan pekerjaan. Banyaknya tenaga kerja akan terus menerus 

dialami oleh perubahan beriringan dengan keberlangsungan demografi. Ukuran 

dari jumlah lapangan pekerjaan merupakan salah satu tolak ukur dari keterlibatan 

potensial sektoral ekonomi dari penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian dapat 

dicerminkan keterlibatan ekonomi dari wilayah tersebut. 

Kuncoro (2003), bahwa sekian banyak penyerap tenaga kerja sektor 

lapangan pekerja sudah diisi dari sekian banyak jumlahan penduduk yang bekerja. 

Sedangkan penduduk pekerja terserab di seluruh sektor Ekonomi ketenagakerjaan. 

Dalam permasalahan didunia perusahaan tidak menginginka dari pengaruh 

kondisi sebagainya, maka dari itu pemerintah hanya dapat membenahi dan 

mengarahkanya.  
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Industri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1984 

tentang perindustrian. Perindustrian suatu kegiatan ekonomi mengelola barang 

setengah jadi, bahan baku dan bahan mentah dan barang dengan bernilai tinggi 

dari penggunaanya, karena kegiatanya struktur bangunan dan proses industri. Di 

dalam sektoral industrial perbedaan dari tiga jenis industri adalah industri besar, 

industri sedang atau menengahan sama industri kecil rumahan. Melihat dari Posisi 

jumlah ketenaga kerjaan yaitu memilikinya, maka termasuk sama industri besar 

adalah yang memiliki jumlah ketenaga kerjaan lebih dari 100 jiwa, sedangkan 

industri sedang industri yang dimiliki tenaga kerja 20 sampai 90 jiwa, terakhir 

adalaha industri rumahan atau kecil yang memiliki jumlah ketenaga kerjaan 5 

orang sampai diatas 19 jiwa dan industri rumahan dimiliki tenaga kerja kurang 

dari 5 jiwa diartikan sebagai industri rumah tangga. 

 

 
Sumber: (BPS) Badan Pusat Statistika Jawa Timur 

Gambar 1.1. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Idustri di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 

 

Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur, menjadi lokomotif penggerak 

ekonomi daerah. Sektor industri pada tahun 2011-2015 pertumbuhanya 
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mengalami fluktuasi. Merupakan sektor pendukung utama perekonomian Provinsi 

Jawa Timur dengan kontribusi tertinggi sebesar 0,12 persen di tahun 2012, 

sedangkan pertumbuhan industri yang penurunanya terendah sebesar 0,03 persen 

pada tahun 2013 dengan tahun 2015.      

Pendidikan merupakan jembatan menuju hal yang lebih maju untuk 

cerminan sebuah negara. Karena tingkat pendidikan menyertakan karakter 

pembangunanya dan pertahanan kepribadian diri seseorang dalam konteks 

kebangsaan. Seseorang diharuskan mempunyai tingkatan pendidikann sebagus-

bagusnya untuk orang itu bisa mempunyai pekerjaan layak. Disaat orang itu 

bekerja serta memperoleh gaji yang besar karena manusia mengharuskan 

mempunyai tingkat pendidikanya yang setinggi-tingginya. Karena jika pendidik 

dia bagus serta berhasil maka bisa mencukupi kebutuhan hidup (Amalia, 2012). 

SDM (Sumber daya manusia) terdapat dua pengertian. kesatu, sumber daya 

manusia terdapat pengertian adalah usaha kerja atau jasa-jasa serta diberikan 

dengan proses produksinya dan arti kedua dari pengertian (SDM) sumber daya 

manusia bersangkutan dengan penduduk yang kuat dalam bekerja demi 

memberikan jasanya ataupun usaha kerja keras demi mengapai yang diinginkan. 

Pengertian yang ke 2 (dua) SDM (Sumber Daya Manusia) adalah aspek kuantitas 

dalam pengertian jumlahnya keseluruhan penduduk serta mampu bekerja dan 

memiliki kualitas kemampuan dalam arti jasa pekerjaan yang tersedia dan 

diberikan kepada produksi tersebut (Payaman Simanjuntak, 1985). 

Banyak penyerapan tenaga kerja dengan terserapnya serta suatu sektor 

Ekonomi, dapat diartian untuk digambarkanya daya penyerapan sektoral Ekonomi 
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tersebut terhadap jumlah angkatan kerjanya. Sepanjang bertambahnya tahun, 

kenaikan penduduk merupakan sumber yang paling terpenting atas pertambahan 

output kepuasan yang menikmatinya adalah seluruh alam semesta. Jumlah 

penduduk peningkatanya hampir pasti selalu menunjukkan pada kenaikan total 

output tenaga kerja. 

Struktur Ekonomi Jawa Timur menurut lapang usaha tahun 2017 di 

dominasi dengan tiga sektor unggulan lapangan usaha yang utaman, serta industri 

olahan dengan berkontribusi sebesar 29,03 persen. Dengan mengikuti sektor 

pertanian, kehutanan serta perikanan sebesar 12,90 persen, serta perdagangann 

besar dan eceran lalu reparasi mobil juga sepeda motor sebesar 18,18 persen 

(KOMINFO JATIM). 

Hal lain yang juga mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya 

mengatasi masalah ketenaga kerjaan adalah PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto) adalah nilai tambahan dari barang dan jasa-jasa untuk dihasilkan berbagai 

unit produksi dengan sektor disuatu daerahan dalam jangka kurun waktu tertentu. 

PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) bisa mempengaruhi jumlah angkatan 

ketenagakerjaan untuk bekerja dengan mengasumsi apabila nilainya PDRB 

meningkat, dapat diartikan jumlah nilai atau nilai tambah output penjualan untuk 

seluruh unit perekonomi semua wilayah nilainya akan meningkat. Semakin 

besarnya output atau penjualan dilakukan perusahaan untuk menambahkan 

permintaan tenaga kerja supaya produk dapat dinaikkan dengan kata lain meraih 

peningkatan penjualan dilakukan (Feriyanto, 2014). 
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Pergerakan serta aktivitas perekonomian semua sektor penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi Jawa Timur harus ada juga yang diikuti dengan kemampuan 

semua sektor tenga kerja supaya penyenyerapnya bisa tersedia di pasar pekerjaan 

di Provinsi Jawa Timur. Catatan dari tahun 2008 sampai tahun 2017, jumlah 

PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Provinsi Jawa Timur mengalami 

kenaikan setiap tahunya. Hal tersebut menujukkan bahwa terjadi kenaikan 

kapasitas produksi dan proses perekonomi di Provinsi Jawa Timur. 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Upah Minimum sebuah pemberian 

bulanan terendah sebagai pemberian untuk pengusaha kepada karyawan serta 

suatu pekerjaan ataupun dinilai dari bentukan uang yang ditetapkann atas dasar 

sebuah perjanjian atau peraturan Undang-undang serta membayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan karyawan termasuk Tunjangan, 

serta untuk karyawan itu sendiri maupunn untuk sekeluarganya. 

UMK atau bisa disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota diperlukan untuk 

sebagai syarat kebutuhan pencari kerja sampai lanjut pada tingkatan pendapatan 

yang layak, berarti keadaan orang yang sedang bekerja akan mendapatkan 

pendapatan sampai layak dengan hidupnya sendiri. UMK Kabupate/Kota dapat 

meminimalisir pekerjaan dari eksploitasi ketenaga kerjaan dari namanya 

ketertingalan kemampuan atau keterampilanya. UMK Kabupaten/kota dapat 

meningkatkanya produktivitas ketenaga kerjaan untuk mengurangi sebagain dari 

pengagguran.  

Melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

yang mempunyai kotribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional 
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menunjukkan bahwa kegiatan Ekonomi di Jawa Timur mampu menyangga 

perekonomian nasional. Sektor industri dan perdagangan mempunyai peran cukup 

besar, sehingga membantu pertumbuhan nasional. Tujuan yang akan dicapai dari 

untuk mengetahui penelitian ini adalah adanya pengaruh tingkat pendidikan, 

PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, terhadap penyerapan tenaga kerja 

sektor industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015? 

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2011-2015? 

3. Bagaimana pengaruh Upah minimum, terhadap penyerapan tenaga kerja 

sektor industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015? 

C. Batasan Masalah 

Dari uraian diatas penelitian ini dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor Industri. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor Industri adalah tingkat 

pendidikan, (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dan Upah minimum 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan Upah minimum Kabupaten/Kota terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor Industri Kanupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2011-2015. 

2. Manfaat Penelitiaan 

a. Bagi semua pihak-pihak terutama Pemerintah, mengharapkan dari 

peneliti ini memperoleh pikiran dan sumbangan terhadap semua pihak-

pihak pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi dan langkah 

kedepanya, supaya perkembanganya lebih tertata dan teratur lagi kepada 

Sektor-sektor ketenaga kerjaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

b. Sebagai sumbangan Informasi yang berharga bagi kesemua pihak untuk 

diperlukanya serta berkepentingan dengan permasalahan serta faktor-

faktor yang mempengaruhi Penyerapan ketenaga kerjaan. 

c. Memberi gambaran atau referensi yang mungkin akan berguna di 

kalangan Pemerintah terkait atau akademis, dalam melanjutkan 

penelitian.   

 


