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BAB 1 

 PENDAHULUAN   

A. Latar belakang  

Kesempatan kerja merupakan masalah serius dalam proses pembangunan 

perekonomian di Indonesia. Kesempatan kerja yang tercipta pada pembangunan 

ekonomi menjadikan tolak ukur penilaian bahwa suatu negara tersebut dapat 

dikatakan berhasil atau tidak pada suatu negara (Sagir, 2001). Masalah yang sangat 

sering terjadi pada suatu Negara ketika terjadi ketimpangan antara tingginya 

kesempatan kerja dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, 

pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi peningkatan angkatan 

kerja, masalah akan timbul apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan 

penyerapan tenaga kerja. 

Industri diharapkan mampu untuk   memperluas lapangan pekerjaan sehingga 

dapat menyerap tenagakerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat 

melalui kegiatan industrialisasi. Pesatnya perkembangan proses industrialisasi serta 

kebijakan yang didukung oleh pemeritah sangat mempermudah penanaman modal 

asing sehingga sektor pertanian dapat digantikan dengan sektor industri (Kuncoro, 

2007). 

Peranan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang paling berkontribusi 

atas Produk Domestik Bruto Indonesia yaitu sebesar 20,16 persen kemudian diikuti 

oleh sektor pertanian yaitu sebesar 13,15 persen kemudian dususul oleh sektor 

konstruksi yaitu sebesar 10,38 persen (BPS, 2016). 
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Tabel 1.1 PDRB Sektor Industri Harga Konstan Pada Provinsi di  

Kepulauan Nusa Tenggara 2015-2017 (Milyar) 

No Provinsi 2014 r(%) 2015 r(%) 2016 r(%) 

1 Nusa Tenggara Barat 3772632 3.12 3973396 5.32 4206655 5.87 

2 Nusa TenggaraTimur 40920 0.14 46897 0.15 47223 0.01 

3 Bali 8808508 0.07 9104676 0.03 9177697 0.01 

 Sumber: BPS, 2016 (data diolah) 

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa perkembangan PDRB sektor industri pada 

Provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara, pertumbuhan PDRB sektor Industri 

Pengolahan terbesar pada tahun 2016 yaitu Provinsi Nusa Nusa Teggara Barat 

dengan nilai 5,87 persen. Provinsi Nusa Tenggara Barat ini memiliki perkembangan 

yang baik dalam sektor industri pengolahannya dibandingkan dengan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur dan Provinsi Bali. 

Sektor industri mempunyai dasar tukar (Term of Trade) yang menghasilkan 

keuntungan yang besar serta menghasilkan nilai tambah dibandingkan dengan 

produk-produk di sektro lainnya (Dumairy, 1996). Hal ini yang mampu 

meyakinkan bahwa sektor industri mampu memimpin sektor-sektor lain atas 

kemajuan suatu perekonomian. Dengan demikian sektor industri sangat penting 

untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan mampu sektor 

lainnya dalam proses pembangunan perekonomian. Kondisi sektor industri 

pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dari laju pertumbuhan 

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan lapangan usaha yang dapat dilihat 

pada Tabel 1.2 berikut : 
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Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan  PDRB  Menurut Lapangan Usaha  Atas 

Harga Konstan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2014-2016  (persen)  

No Sektor 2014 2015 2016 
rata-rata 

(%) 

1 Pertanian  7.13 3.28 6.6 5.7 

2 Pertambangan, galian  106.2 5.72 -19.86 30.7 

3 Industri  3.12 5.26 5.93 4.8 

4 listrik,gas 0.98 11.25 4.29 5.5 

5 Bangunan  7.27 8.64 7.62 7.8 

6 Perdagan besar,hotel 6.05 7.85 8.64 7.5 

7 Angkutan pergudangan 6.47 4.2 7.19 6.0 

8 Keuangan 9.32 12.73 9.98 10.7 

9 Jasa  - jasa  6.21 6.29 7.35 6.6 

Sumber :BPS NTB, 2016 (data diolah) 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2014 

hungga tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara sektor pertambangan merupakan 

sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling besar yaitu dengan nilai 

30,7 persen, kemudian diikuti oleh sektor keuangan dengan nilai rata-rata sebesar 

10,7 persen. Berdasarkan data tersebut, sektor industri memiliki nilai rata-rata 

sebesar 4,8 persen, artinya nilai rata-rata sektor pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto sektor industri pengolahan menduduki peringkat paling rendah 

dibandingkan dengan sektor lainnya.  

Jumlah angkatan kerja yang terdapat pada kegiatan ekonomi merupakan 

gambaran tingkat penyerapan tenaga kerja yang pada kegiatan perekonomian. 

Jumlah  tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha dapat digunakan sebagai tolak 

ukur untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu sektor untuk menyerap 

tenaga kerja (Sitanggang, 2004).  
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Tabel 1.3 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja 

Berdasarkan Lapangan Usaha di NTB Tahun 2014-2016 

(persen) 

No Sektor 2014 2015       2016 r(%) 

1 Pertanian 829993 920910 829637 -10% 

2 pertambangan, galian  34544 55652 31176 -44% 

3 Industri 199542 209944 272857 30% 

4 listrik,gas 3191 6289 6793 8% 

5 Bangunan 156641 154212 171694 11% 

6 perdagan besar,hotel 459137 458913 192448 -58% 

7 
angkutan 
pergudangan 69790 111616 88854 -20% 

8 Keuangan 24356 41655 37474 -10% 

9 jasa – jasa 350309 408119 363364 -11% 

Sumber :BPS NTB, 2016 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 1.3 sektro pertambangan yang memiliki nilai rata-rata 

pertumbuhan paling besar terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat 

memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sangat kecil bahkan mencapai 

angka minus yaitu sebesar -44 persen. Mamp Sedangkan kontribusi rendah ang 

dimiliki sektor industri pengolahan terhadap perekonomian di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat justru memiliki nilai pertumbuhan yang sangat tinggi bahkan 

menjadi yang paling unggul yaitu sebesar 30 persen pada tahun 2016.  
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B. Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian berdasarkan 

permaslahan pada latar belakang antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi penyerapan tenaga kerja sektor industri dan variabel 

penjelasnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Bagaimana pengaruh unit usaha, nilai produksi, investasi sektor industri 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun tujuan 

dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan kondisi penyerapan tenaga kerja sektor industri dan 

variabel penjelasnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Menganalisa pengaruh jumlah unit usaha, nilai produksi, dan investasi 

sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri Provinsi 

Nusa Tenggara Barat.  

D. Batasan masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar hasil penelitian ini tidak 

menimbulkan hasil yang tidak bias dan lebih fokus, maka batasan masalah sangat 

diperlukan. Adapun batasan masalah yang telah ditentukan pada  penelitian ini yaitu 

menggunakan variabel jumlah unit usaha, nilai produksi, dan investasi pada sektor 

industri pengolahan yang berskala besar dan  sedang di Nusa Tenggara Barat pada 

tahun 2007 – 2016. 
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E. Manfaat penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan 

untuk bebrapa pihak yang berkepentingan, antara lain : 

a. Bagi pengambil kebijakan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah 

pemerintah untuk mengambil keputusan maupun kebijakan untuk dapat 

meningkatkan jumlah tenaga kerja sektor industri di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

b. Bagi pengembangan keilmuan. 

Hasil dari penelitia ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

acuan kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. 

 


