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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penyerapan Tenaga kerja merupakan salah satu hal yang mendasar dari 

segi kehidupan manusia, yang terdiri dari beberapa aspek diantaranya sosial dan 

ekonomi. Karena penyerapan tenaga kerja merupakan faktor yang mendukung 

pembangunan indeks manusia di setiap daerah. Kusumowindo (2001) 

mengartikan tenaga kerja adalah jumlah dari semua penduduk dalam suatu negara 

atau daerah yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan 

terhadap tenaga kerja.  

 Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang dimana  mempunyai 

perekonomian yang cukup baik. Menurut hasil laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

perekonomian di provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 6,68%. 

Pertumbuhan ini secara umum lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 

nasional pada saat itu dimana pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 5,83%. 

Melihat dari hasil paparan tersebut tidak dipungkiri bahwa Provinsi Jawa Timur 

merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya selalu masuk dalam 

sepuluh wilayah perekonomian yang besar di seluruh Indonesia, serta menempati  

posisi perekonomian kedua terbaik di pulau Jawa. 

 Pertumbuhan perekonomian yang baik di Jawa Timur secara tidak lansung 

dipengaruhi oleh faktor banyaknya industri di Jawa Timur. Beberapa industri di 
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Provinsi Jawa Timur di antaranya industri tekstil, rokok, peternakan, dan pertanian. Sektor 

pertanian di Jawa Timur merupakan sektor yang paling lamban peranannya untuk 

perekonomian di Jawa Timur daripada sektor-sektor lainnya di Jawa Timur. Pertumbuhan 

perekonomian di Jawa Timur yang baik tetap saja mempuyai permasalahan yaitu 

pengangguran. Menurut hasil data yang dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi 

Jawa Timur, pengangguran di JawaTimur hingga tahun 2013 mencapai 4,33%. Ini dapat 

diperkirakan bahwa pegagguran akan terus bertambah dengan berjalannya waktu.  

Penyerapan tenaga kerja dan pendidikan merupakan suatu permasalahan di tiap 

daerah, dimana penyerapan tenaga kerja dan pendidikan salah satu faktor pertumbuhan 

ekonomi di tiap daerah, pengangguran juga bisa dibilang satu faktor penyebab naik turunnya 

pertumbuhan perekonomian. Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu peran penting dari 

pertumbuhan perekonomian di suatu negara atau suatu daerah karena tinggi rendahnya 

penyerapan tenaga kerja bisa mempengaruhi pegangguran disuatu negara atau daerah.  

 Pada saat ini pendidikan masyarakat di Jawa Timur masih bisa dibilang cukup bagus. 

Hal Itu disebabkan karena hampir seluruh masyarakat dapat merasakan sekolah mulai dari 

SD sampai Perguruan Tinggi. Akan tetapi tetap saja masih ada di beberapa daerah di Jawa 

Timur yang masih belum bisa menikmati fasilitas pendidikan 

Di Indonesia tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran masih dapat 

dibilang sangat jauh perbedaannya, karena perluasan lapangan pekerjaan yang masih sedikit 

dan  tingkat pengangguran yang setiap tahunnya terus bertambah mengakibatkan 

kesejahteraan masyarakatnya pun dibilang masih rendah.  

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur merupakan jumlah tertinggi terbesar kedua 

setelah Provinsi  Jawa Barat, tercatat berdasarkan data bps jumlah penduduk provinsi jawa 

barat sebesar 48.683.861 sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 39.500.851, tingkat laju 
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pertumbuhan di Jawa Timur jika dipersentasekan dari tahun 2010 – 2015 mencapai 0,66% 

(BPS, 2018).  

Akan tetapi dengan tingginya tingkat laju pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur hal 

tersebut tidak  dapat diimbangi dengan besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Sehingga 

dengan tidak seimbangnya laju pertumbuhan dan tingkat penyerapan tenaga kerja membuat 

persentase tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur semakin meningkat disetiap 

tahunnya.  

Ketidakseimbangannya antara tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat penyerapan 

tenaga di Provinsi jawa Timur dikarenakan berbagai faktor seperti perluasan lapangan kerja, 

tingkat upah, investasi daerah dan beberapa faktor lainnya, degan hal itu terjadilah perbedaan 

tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadilah 

peningkatan tingkat pengagguran disetiap tahunnya disertai dengan sedikitnya perluasan 

lapangan perkerjaan.   

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2, 

meyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mendapatkan pekerjaan 

dan hidup layak bagi kemanusiaan.  

Artinya setiap warga negara indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjan dan 

upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) tanpa melihat perbedaan entah dari 

budaya, suku, ras, agama, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 

bersangkutan, termasuk bagi penyandang cacat, oleh karena itu pemerintah harus terus 

berupaya untuk membuka dan memperla lapangan pekerjaan bagi warga indonesia  

Maka untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menstabilkan antar tingkat laju 

pertumbuhan penduduk dengan tingkat penyerapan tenaga kerja, diperlukan Industrialisasi, 

pembangunan dari sektor industri merupaka tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang 

tidak stabil, serta memberi lapangan pekerjaan terutama pada lulusan Sekolah, Sekolah 



 

4 
 

Menengah Kejuruan (SMK) dan lulusan  perguran tinggi, karena lulusan tersebut memiliki 

dasar pendidikan yang baik dalam dunia kerja.  

 Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur untuk melihat perkembangan 

perekonomian disuatu dareah dengan melihat tingkat pendapatan rill perkapita, perkembangan 

perekonomian merupakan proses bagaimana bertumbuhnya suatu perekonomian disuatu daerah, 

terdapat juga faktor-faktor lain yang  mempengaruhi perkembangan perekonomian yaitu dibagi menjadi 

2, yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi (seperti sistem hukum, kesehatan,agama, pemerintahan serta 

pendidika).  

Banyak sedikitnya jumlah penduduk disuatu daerah juga tidak bisa menjamin 

keberhasilan pembangunan, dimana jumlah penduduk yang besar akan tetapi dengan lapagan 

pekerjaan yang sedikit juga dapat meimbulkan kerusakan bagi pertumbuhan disuatu daerah 

tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1 Bagaimana perkembangan Rata-Rata Lama Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur. 

2 Bagaiman pengaruh Rata-Rata Lama Pendidikan, Tigkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK)   terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka batasan masalah di dalam 

penelitian ini dilakukan lebih terarah pada rata-rata lama pendidikan, tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur 2010-2018.   
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D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui perkembangan rata-rata lama pendidikan, tingkat partisipasi angkatan 

kerja terhadap penyerapan tenaga kerjadi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

2. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.  

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka dapat disimpulkan  untuk mengetahui manfaat 

penelitian ini yaitu : 

1. Apakah dengan tingkat rata-rata lama pendidikan yang tinggi seimbang dengan 

penyerapan tenaga kerja.  

2. Apakah dengan banyaknya partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat meningkatkan 

penyerapa tenaga kerja. 

3. Untuk mengetahui perbedaan penyerapan tenaga kerja dari tingkat pendidikan dan 

(TPAK). 

 


