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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha yang dilakukan 

dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata 

tenaga kerja dapat meningkat. Kenaikan upah memang dapat meningkatkan 

kesempatan kerja, namun dalam beberapa kasus kenaikan upah justru berdampak 

negatif terhadap penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat 30 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah merupakan 

hak para pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian. 

  Menurut Kuncoro (2002), kenaikan 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 

tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal 

dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan 

keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per 

unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. 

Hal ini berdampak pada banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya 

produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, rata-rata upah 

minimum di Bakorwil II Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012-2017 yaitu sebesar 
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Rp. 1.474.757. Hal tersebut membuat Bakorwil II menempati urutan terendah 

kedua setelah Bakorwil I dari 5 Bakorwil yang ada di Provinsi Jawa Timur. Rata-

rata upah minimum tertinggi yaitu di Bakorwil III dengan rata-rata sebesar Rp. 

2.313.137, selanjutnya di ikuti Bakorwil IV sebesar Rp. 2.182.936, Bakorwil V 

sebesar Rp. 1.605.756, Bakorwil II sebesar Rp. 1.474.757, dan di urutan terakhir 

yaitu Bakorwil I sebesar Rp. 1.416.906. Dengan kondisi upah minimum yang 

rendah di harapkan pemerintah Bakorwil II memperhatikan upah yang diterapkan 

agar berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dengan rata-rata upah minimum di Bakorwil II yang rendah, tetapi setiap 

tahunnya megalami kenaikan yang signifikan di setiap Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan data BPS Jawa Timur, tahun 2014 sebesar Rp. 1.353.750 di tahun 2015 

rata-rata upah minimum sebesar Rp. 1.599.875, tahun 2016 sebesar Rp. 1.787.375, 

dan di tahun 2017 sebesar Rp. 1.934.833. Namun pada tingkat pengangguran di 

Bakorwil II tahun 2014 sebesar 4,54%, terjadi peningkatan di 2015 sebesar 5,08%, 

namun mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 4,58%, dan di tahun 2017 juga 

mengalami penurunan sebesar 4,09%. Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya 

upah belum mampu mengurangi jumlah pengangguran di Bakorwil 2 Provinsi Jawa 

Timur yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

 Menurut Azaini (2014), naiknya upah akan berdampak pada turunya jumlah 

penyerapan tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain 

tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut 

mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan 

input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan.  
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Namun yang terjadi di Bakorwil II Jawa Timur naiknya upah di ikuti dengan 

naiknya penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari BPS penyerapan tenaga 

kerja di tahun 2014 sebesar 3.795.068 jiwa, terjadi kenaikan pada tahun 2015 

sebesar 3.914.930 jiwa, di tahun 2016 juga mengalami kenaikan sebesar yaitu 

sebesar 4.036.886 jiwa, di 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 4.158.842 

jiwa. Artinya kenaiakan upah minimum yang terjadi di Bakorwil II Provinsi Jawa 

Timur tidak membuat para pemilik unit usaha untuk mengurangi jumlah tenaga 

kerja. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu jumlah 

indsutri. Di Bakorwil II Provinsi Jawa Timur jumlah industri yang berskala besar 

dan sedang dari tahun 2012-2017 mengalami kenaikan sebesar 1,5% tiap tahunnya. 

Apabila kenaikan tersebut terus terjadi maka akan berdampak pada naiknya jumlah 

tenaga kerja, dan sebaliknya apabila jumlah industri mengalami penurunan maka 

jumlah tenaga kerja akan ikut menurun. Hal tersebut akan berakibat pada 

kesejahteraan masyarakat. 

Faktor selanjutnya yaitu pendidikan, pendidikan yang dimiliki seseorang 

akan berpengaruh kepada produktivitas kerjanya. Karena pendidikan merupakan 

modal bagi sesorang untuk melakukan produktivitas yang sesuai dengan apa yang 

di harapkan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan data dari BPS rata-rata lama 

sekolah di Bakorwil II yaitu sebesar 7,88%, artinya hanya lulusan SMP, sedangkan 

harapan pemerintah yaitu lulusan SMA/SMK agar dapat bersaing dalam dunia 

kerja. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

dikaji oleh peneliti ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan upah minimum, jumlah industri dan  pendidikan 

terhadap peneyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Bakorwil II Jawa 

Timur. 

2. Apakah upah minimum, jumlah industri dan pendidikan berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota  Bakorwil II Jawa 

Timur. 

C. Batasan Masalah 

Guna memfokuskan supaya peneliti tidak terlalu luas dalam 

pembahasannya maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan adalah upah 

minimum, jumlah industri dan pendidikan tahun 2012-2017. Dalam variabel 

pendidikan peneliti menggunakan data rata-rata lama sekolah dan pada jumlah 

industri menggunakan industri yang berskala menengah dan besar. 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan 

yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan perkembangan upah minimum, jumlah industri dan  

pendidikan di Kabupaten/Kota Bakorwil II Jawa Timur. 
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2. Mengetahui pengaruh upah minimum, jumlah industri dan pendidikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Bakorwil II Jawa 

Timur. 

E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain : 

1. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Bakorwil II sebagai 

masukan untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan jumlah tenaga 

kerja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk refrensi yang berhubungan dengan 

penyerapan tenaga kerja. 


