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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari 

pembangunan  daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-

provinsi, kabupaten/kota serta daerah yang lebih kecil. Kegiatan 

pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu 

menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan nasional 

merupakan usaha peningkatan kualitas manusia yang dilakukan secara 

berkelanjutan dengan sasaran untuk menciptakan landasan yang kuat bagi 

bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan sejahtera yang sesuai dengan 

pancasila dan Undang-undang dasar  1945.  

Pembangunan memiliki berbagai macam arti suatu proses multi 

dimensi yang mencangkup perubahan-perubahan penting dalam struktur 

sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga lokal maupun nasional dan juga 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan, dan pemberantasan 

kemisikinan pada negara-negara berkembang (Argo & Nuraini, 2017). 

Sebuah keberhasilan suatu pemerintah dapat dilihat dari seberapa jauh 

pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan 

adanya lapangan kerja yang tinggi maka akan berdampak pada peningkatan 

daya beli masyarakat, sehingga kesejahtraan masyarakat akan meningkat.  
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Penyerapan tenaga kerja adalah hal yang mendasar pada kehidupan manusia 

yang terdiri atas aspek sosial dan ekonomi. karena penyerapan tenaga kerja 

merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang 

dilakukan oleh negara-negara berkembang dengan tujuan untuk 

menciptakan pembangunan ekonomi yang merata.   

Indonesia yang merupakan Negara berkembang adalah satu dari 

banyak Negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja yang belum 

dapat diselesaikan. Hal tersebut diakibatkan karena jumlah penduduk dan 

angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan semakin meningkat tetapi 

tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Tingginya 

angkatan kerja memerlukan lapangan kerja yang cukup banyak, namum 

pada kenyataan lapangan kerja belum tersedia untuk mencukupi jumlah 

angkatan kerja. Banyaknya jumlah penduduk maka akan semakin 

meningkat angkatan kerja yang ada, maka sumber daya manusia dan 

keterampilan yang baik menjadi modal utama bagi angkatan kerja untuk 

memproleh pekerjaan yang layak dan sesusai dengan keahlian dan orang 

yang tidak mampu bersaing akan tersingkir dan menambah jumlah 

pengangguran. 

Peran pemerintah sangatlah penting dalam hal pembangunan dapat 

dinilai melalui seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan 

menambah lapangan kerja, dengan terciptanya lapangan kerja yang baru dan 

semakin bertambah akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang ada 

sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang 
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pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahtraaan masyarakat. Dan 

mampu memberikan kualiatas pada pekerja yang baik yang ada di 

kabupaten maupun kota.  

Inflasi adalah dimana sebuah perekonomian Negara mengalami 

kenaikan tingkat harga secara umum yang bersifat terus menerus, ini 

dikarenakan harga barang yang tidak sesusai dengan peredaran uang yang 

disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi dengan ditandai harga-harga yang 

cenderung mengalami peningkatan secara umum dan terus menerus, 

kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai 

inflasi, adapun yang dikatakan inflasi merupakan kenaikan harga satu 

barang yang menyebabakan harga-harga barang lain juga mengalami 

peningkatan Boediono (2008). 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai nilai bersih 

barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi 

disuatu daerah. Produk domestik regional bruto dapat menggambarkan 

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. 

Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah 

sangat bergantung pada potensi sumber daya dan faktor-faktor tersebut 

menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Faktor PDRB 

merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai 

unit produksi atau sektor disuatu daerah dalam jangka waktur tertentu.  

Produk Domestik Regional Bruto dapat mempengaruhi jumlah 

angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, 
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maka jumlah nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu 

wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang 

dihasilkan  perusahaan maka ankan mendorong perusahaan untuk 

menambah permintaan tenaga kerja sehingga produksinya dapat 

ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi.  

Upah minimum regional salah satu faktor yang dapat mendorong 

semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut akan 

menyebabkan output yang dihasilkan menjadi lebih baik. Upah harus 

memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pekerja diberikan 

upah tergantung pada kemampuan pekerja tersebut dalam memproduksi 

barang-barang.  

Terpenuhinya hak pekerja dalam pemberian upah yang selayaknya, 

dimungkinkan tidak akan terjadi masalah mengenai tuntutan upah oleh para 

pekerjanya. (Kuncoro, 2002), kenaikkan upah akan mengakibatkan 

penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta, apabila tingkat upah naik 

sedangkan harga input lain tetap maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal 

dari input lain. Hal ini mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja 

relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih terjangkau guna 

mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah akan mendorong perusahaan 

meningkatkan harga produk per unit sehingga konsumen cenderung 

mengurangi konsumsi produk tersebut. 

Pertumbuhan jumlah penduduk di Negara Indonesia semakin lama 

semakin besar, begitu juga pertumbuhan penduduk di Surabaya, gresik dan 
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sidoarjo. Bertambahnya jumlah penduduk tentu mengakibatkan 

pertambahan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang bertambah akan 

menjadi masalah dalam dunia ketenagakerjaan, apabila jumlah tenaga kerja 

yang ada tidak sebanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang 

mampu menyerapnya. Semakin besar pusat industri, maka akan berdampak 

pada penyerapan tenaga kerja yang banyak khususnya upah minimum yang 

tinggi. Begitu pula sebaliknya semakin sedikit pusat industri maka sedikit 

penyerapan tenaga kerja tersebut.  

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dan bekerja pada 3 

kabupaten dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat inflasi, bertambahnya 

jumlah produk domestik regional bruto dan besar kecilnya pertumbuhan 

upah minimum kabupaten yang ditentukan. Dan sebaliknya berkurangnya 

jumlah penyerapan tenaga kerja diduga dipengaruhi oleh turunnya 

produktifitas yang disebabkan pada tingkat inflasi yang tak terkendali, 

berkurangnya jumlah PDRB dan terlalu besarnya upah minimum yang 

ditentukan.   

Melihat perkembangan inflasi, PDRB dan upah minimum serta 

masalah ketenagakerjaan di 3 kabupaten Jawa Timur, maka penulis tertarik 

mengkaji tentang pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum terhadap 

penyerapan tenaga kerja 3 kabupaten wilayah industri di Jawa Timur. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto 

dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada 3 

Kabupaten wilayah industri di Jawa Timur tahun 2008 – 2017 

2. Apakah Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum 

berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ? 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan yang perlu ditetapkan 

untuk mendapatkan kesesuaian hasil yang diinginkan dan tidak melebar dari 

pembahasan penelitian.  Adapun beberapa hal yang dimaksud terkait 

dengan penelitian adalah inflasi merujuk pada perubahan IHK dengan 

periode dasar 2012 = 100 . PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 

menurut lapangan usaha. Upah minimum data yang digunakan adalah upah 

minimum kabupaten/kota dengan satuan juta rupiah. Kesempatan kerja 

adalah seluruh penyerapan tenaga kerja diberbagai sektor industri 3 

kabupaten adalah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

a. Mendiskripsikan  perkembangan inflasi, Produk Domestik Regional 

Bruto dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja 3 

kabupaten wilayah industri di Jawa Timur tahun 2008-2017 
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b. Menganalisis pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto 

dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam 

pengambilan kebijakan tentang upaya-upaya perluasan kesempatan 

kerja. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah acuan dan wawasan terkait pengembangan literatur. 


