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BABaI 

PENDAHULUAN 

A. LatarbBelakangbMasalah 

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan 

kesejahteraan sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara 

untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad, 

2003). Dalam pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila mampu 

meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Pengaruh kondisi jumlah penduduk 

yang mempunyai kualitas yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan sebaliknya apabila mempunyai penduduk yang rendah maka akan menjadi 

beban dalam pembangunan.  

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia 

karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam 

pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk 

mengejar pertumbuhan angkatan kerja terutama di Indonesia yang dimana 

pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Masalah 

kesempatan kerja merupakan masalah penting dalam makro ekonomi karena 

tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal dan teknologi.  

Di Indonesia sendiri mempunyai sumber daya manusia yang sangat besar 

untuk didayagunakan. Jumlah penduduk yang besar ini akan menjadi potensi atau 

modal bagi pembangunan ekonomi karena menyediakan tenaga kerja berlimpah 

sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi produksi nasional jika 

kualitasnya bagus. Namun akan menjadi bebanapabila kualitasnya rendah karena 
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memiliki kemampuan dan produktivitas yang terbatas dalam menghasilkan 

produksi untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kondisi tingginya jumlah 

penduduk tetapi memiliki kemampuan yang rendah inilah yang menjadi masalah 

ketenagakerjaan di Indonesia selama ini. 

Sektor industri kecil dinilai dapat meningkatkan perekonomian daerah sejak 

adanya krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi ini membawa dampak buruk 

bagi perekonomian Indonesia, khusunya industri besar. Namun hal tersebut tidak 

berpengaruh terhadap industri kecil menengah, dimana industri kecil tersebut 

justru mengalami peningkatan. Dengan adanya peluang tersebut muncul untuk 

meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga juga akan meningkatkan 

perekeonomian daerah.  

Di Indonesia memiliki industri kecil menengah dalam jumlah yang banyak, 

sesuai data dari BPS bahwa industri kecil menengah mendominasi di Indonesia. 

Jika industri kecil menengah ini dilakukan secara berkelanjutan, secara cepat atau 

lambat maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Industri kecil 

menengah ini merupakan industri yang berbasis masyarakat, dimana diproduksi 

dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, sehingga hasil yang diperoleh pun 

berdampak langsung pada masyarakat. Jika setiap daerah bisa berkembang secara 

baik, maka perekonomian masyarakat akan mengalami peningkatan sehingga 

berpengaruh pula terhadap pendapatan daerah yang juga mengalami peningkatan.  

Kota Malang adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 

jumlah penduduk yang sedang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah yaitu: 
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Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan TPAK Kota Malang Tahun 2011-2015 

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah (2011-2015) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2011-

2015, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Malang cenderung naik turun setiap 

tahunnya. Pada tahun 2011 Kota Malang mempunyai jumlah penduduk yang 

bekerja terbanyak yaitu 402.875 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 

68,72%. Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah penduduk yang 

bekerja yaitu 64,16% dari tahun 2011. Dengan adanya penurunan jumlah 

penduduk yang bekerja ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, 

sehingga industri kecil di kota Malang harus diperbanyak, maka jumlah angkatan 

kerja dapat kembali meningkat. 

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang memimpin sektor lain dalam 

sebuah kemajuan perekonomian. Dumairy (1996) menyebutkan bahwa produk-

produk industrial selalu memiliki “dasar tukar" (term of trade) yang tinggi atau 

lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang besar dibanding 

produk-produk sektor lain. Dengan demikian sektor industri pengolahan 

merupakan faktor penting, sehingga sektor industri pengolahan mempunyai 

peranan sebagai sektor pemimpin (Leading Sector) disekitar industri secara 

umum. Hal ini dapat dilihat dari peranan industri pengolahan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tabel 1.2 sebagai berikut : 

Tahun Jumlah Penduduk yang Bekerja (jiwa) TPAK (%) 

2011 402.875 68.72 

  2012 386.483 64.16 

2013 401.435 65.99 

2014 393.050 63.66 

2015 377.329 60.56 



4 
 

Tabel 1.2  Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori 

Industri Pengolahan di Kota Malang (Persen), 2013-2017 

Lapangan Usaha    2013 2014 2015 2016 2017 

Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0 0 0 0 0 

Industri Makanan dan Minuman 16,85 17,78 18,82 19,82 20,83 

Industri Pengolahan Tembakau 63,04 61,49 60,83 60,14 59,55 

Industri Tekstil dan Makanan Jadi 1,27 1,32 1,33 1,4 1,36 

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas 

Kaki 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan 

Gabus 3,37 3,57 3,47 3,38 3,34 

Industri Kertas dan Barang dari Kertas;  2,49 2,52 2,47 2,45 2,47 

Percetakan dan Reproduksi Media 

Rekaman 

     Industri Kimia, Farmasi dan Obat 

Tradisional 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 

Industri Karet, Barang dari Karet dan 

Plastik 3,31 3,27 3,14 3,01 2,92 

Industri Barang Galian bukan Logam 0,58 0,62 0,6 0,59 0,61 

Industri Logam Dasar 0 0 0 0 0 

Industri Barang Logam; Komputer, Barang 

Elektronik, Optik 1,24 1,28 1,26 1,24 1,2 

Industri Mesin dan Perlengkapan 0,16 0,18 0,18 0,17 0,16 

Industri Alat Angkutan 2,11 2,06 2,01 1,93 1,82 

Industri Furnitur 3,24 3,51 3,52 3,53 3,44 

Industri Pengolahan Lainnya 2 2,04 2,01 1,96 1,92 

Industri Pengolahan 100 100 100 100 100 

Sumber : BPS Jawa Timur, diolah (2013-2017) 

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan peranan sektor industri pengolahan 

terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara signifikan. 

Diketahui pada tahun 2013 sebesar 63,04%, kemudian diikuti tahun berikutnya 

(2014) mengalami penurunan sebesar 61,49%. Untuk tahun 2015 yaitu sebesar 

60,83%, tahun 2016 sebesar 60,14%, dan terakhir pada tahun 2017 menjadi 

sebesar 59,55%. Dari semua sektor dapat diketahui bahwa industri pengolahan 

tembakau mengalami kondisi yang menurun sehingga hal ini bisa berpengaruh 

terhadap perekonomian Kota Malang. 
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Menurut survey BPS (Badan Pusat Statistik) industri kecil pengolahan 

tembakau tercatat mengalami penurunan hingga 20,45%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa perkembangan kondisi industri kecil pengolahan tembakau 

sedang dalam kondisi yang kurang baik. Dalam kurun waktu 6 tahun jumlah 

perusahaan industri besar sedang pengolahan tembakau mengalami penurunan 

sampai dengan tahun 2015 sebanyak 463 perusahaan. Hal ini dikarenakan 

beberapa perusahaan tembakau khususnya perajangan tembakau yang tutup atau 

berubah menjadi industri kecil. Di Jawa Timur industri pengolah tembakau 

terbanyak ada di Kota Malang sebanyak 52 perusahaan, selanjutnya Tuban 

sebanyak 46 perusahaan dan Sidoarjo sebanyak 42 perusahaan. Namun, di Kota 

Malang sendiri industri pengolahan tembakau terus bertumbangan selama 8 tahun 

terakhir. Sebanyak 115 pabrik rokok gulung tikar dalam kurun waktu 8 tahun. 

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Kota Malang jumlah pabrik rokok pada 2009 

ada sebanyak 150 pabrik rokok, tapi memasuki 2016 tinggal 37 pabrik, dan 

hingga semester 1 2017 hanya tinggal 35 pabrik rokok. Hal ini dinyatakan bahwa 

yang mengalami tumbang adalah industri skala mikro. 

Sumbangan sektor hasil tembakau terhadap pendapatan daerah Malang hanya 

dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang besarannya hingga 

Rp 62,5 miliar. Hal ini juga akan berdampak terhadap ketenagakerjaan dari 

penurunan jumlah industri hasil tembakau di Malang. Bahkan, hanya pada periode 

Januari sampai November 2015 lalu, sebanyak 2.000 tenaga kerja yang bekerja di 

wilayah Kota Malang kehilangan pekerjaannya. Menurut data pada 5 tahun lalu, 

tenaga kerja yang terserap dari pabrik rokok mencapai 200 ribu tenaga kerja. 
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Namun, dikarenakan banyaknya pabrik rokok yang gulung tikar, maka jumlah 

tenaga kerja di pabrik rokok di Kota Malang kini hanya berkisar 20 ribu saja. Hal 

ini diikuti juga dengan daerah lain seperti di Kudus yang sebagai Kota Kretek 

dahulu terdapat banyak sekali usaha industri pengolahan tembakau skala mikro. 

Banyak rumah-rumah warga yang dijadikan tempat produksi untuk mengolah 

tembakau. Namun, adanya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 200 

tahun 2010 soal batas luas bangunan pabrik rokok minimal 200 meter persegi, 

industri kecil menengah yang menggunakan rumah-rumah sebagai tempat 

produksi harus memiliki pabrik sendiri sesuai peraturan Permenkeu. Hal ini 

mengakibatkan industri pengolahan tembakau rumahan banyak yang mati. 

Meskipun pada tahun 2010 LIK (Lingkungan Industri Kecil) sektor rokok 

didirikan, hanya ada 11 unit pabrik yang disediakan, dan kini hanya tersisa 7 unit 

kecil menengah yang masih bertahan di LIK Kudus. 

Dari kedua daerah diatas yang terkenal dengan industri pengolahan tembakau 

di Indonesia, bisa dilihat bahwa memang yang terjadi pada kondisi industri 

pengolahan tembakau skala mikro kecil di daerah tersebut sedang mengalami 

penurunan. Dan diprediksi tidak akan mengalami pertumbuhan yang signifikan 

ditahun-tahun berikutnya. Namun disisi lain, Kepala BPS mengatakan bahwa 

penururnan industri pengolahan tembakau bisa terjadi karena beberapa faktor, 

yaitu musim panen tembakau yang sedang mengalami penurunan produksi, 

kenaikan tarif cukai yang eksesif dari tahun ke tahun, kebijakan pemerintah yang 

kontra-produktif, minimnya perhatian pemerintah, hingga persoalan stigmatisasi 

pihak kesehatan terhadap produk hasil tembakau. Hal ini seharusnya disampaikan 



7 
 

oleh Kepala BPS sebagai masukan bagi pemerintah agar bisa mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas industri pengolahan 

tembakau agar selamat dari kematian. Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek 

juga mengatakan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi industri 

kecil pengolahan tembakau. Sebab industri kecil ini menopang kehidupan ribuan 

orang yang bekerja didalamnya, serta telah banyak berkontribusi bagi pendapatan 

daerah dan nasional. 

Meskipun kondisi industri pengolahan tembakau saat ini sedang mengalami 

penurunan, kebutuhan konsumsi rokok dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Berdasarkan data Kementrian Perindustrian, pertumbuhan produksi rokok naik 

pada kisaran 5% hingga 7,4% per tahun. Pada tahun 2015 Kemperin memprediksi 

produksi rokok mencapai 398,6 miliar batang, dan pada tahun 2016 diperkirakan 

naik sekitar 5,7% yakni menjadi 421,1 miliar batang. Pada tahun 2020, 

diproyeksikan produksi mencapai 524,2 miliar batang. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa betapa banyak tembakau yang dibutuhkan sebagai bahan baku 

industri.  

Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan 

pendidikan, karena pendidikan merupakan faktor penting yang dianggap mampu 

dan menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir yang 

baik dan tindakan yang modern. Sumber daya manusia inilah yang diharapkan 

mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan. 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang memampukan masyarakat 

bersaing dalam dunia kerja, karena diharapkan dengan semakin tinggi pendidikan 
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seseorang maka produktivitas orang tersebut juga semakin tinggi. Produktivitas 

tenaga kerja merupakan suatu ukuran seberapa manusia atau angkatan kerja 

dipergunakan dengan baik dalam proses produksi untuk menghasilkan output 

yang diinginkan. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga kerja yang profesional agar 

perusahaan dapat melakukan aktivitasnya secara maksimal. Untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja maka diperlukan suatu penghargaan serta pengakuan 

keberadaan tenaga kerja tersebut.  

Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan 

yaitu dengan melalui upah. Upah merupakan masalah yang menarik dan penting 

bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

pekerja. Apabila upah yang diberikan oleh perusahaan di rasa sudah sesuai dengan 

jasa atau pengorbanan yang diberikan maka karyawan akan tetap bekerja dan 

lebih giat dalam bekerja (Setiadi, 2009). Diharapkan dengan tingkat upah yang 

diperoleh dapat meningkatkan produktivitas seorang tenaga kerja. 

Selanjutnya yang juga diperkirakan mempengaruhi produktivitas yaitu umur. 

Umur tenaga kerja sebagai ketentuan keberhasilan dalam melakukan suatu 

pekerjaan, baik sifatnya fisik maupun non fisik. Pada umumnya, tenaga kerja yang 

berumur tua mempunyai tenaga fisik yang lemah dan terbatas, sebaliknya tenaga 

kerja yang berumur muda mempunyai kemampuan fisik yang kuat (Amron, 

2009). Sehingga dapat dinyatakan bahwa pekerjaan yang lebih mengandalkan 

fisik umumnya menggunakan tenaga kerja yang berumur muda, tetapi ada juga 

yang tidak dan sangat tergantung dari jenis pekerjaan tersebut. Namun ada batasan 

umur tertentu bagi seseorang yang dapat bekerja dan ada pula yang semakin tua 
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semakin tidak bekerja karena memasuki pangsa pensiun. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian Desy Yanti (2015), yang menyatakan bahwa faktor usia 

seseorang ikut menentukan tingkat produktivitas seseorang dalam melakukan 

pekerjaannya. Semakin bertambah usia seseorang maka semakin meningkat pula 

produktivitas seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, tetapi akan menurun 

pula pada usia tertentu sejalan dengan faktor kekuatan fisik yang semakin 

menurun pula. Faktor usia sangat berpengaruh pada pekerjaan yang sangat 

mengandalkan kekuatan dan kemampuan fisik tenaga kerja. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penelitian ini memiliki rumusan 

masalah sebagai berikut yaitu : 

Bagaimana Pengaruh Pendidikan, Upah, dan Umur terhadap Produktivitas 

Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Tembakau pada PT Indonesian Tobacco 

Tbk. Kota Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini 

dibatasi masalah yang hanya berfokus pada pengaruh pendidikan, upah, dan umur 

produktivitas tenaga kerja industri pengolahan tembakau pada PT Indonesian 

Tobacco Tbk. Kota Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

Menganalisis Pengaruh Pendidikan, Upah, dan Umur terhadap Produktivitas 

Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Tembakau pada PT Indonesian Tobacco 

Tbk. Kota Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah 

dan pihak-pihak terkait yang memiliki tanggung jawab agar dapat lebih 

memperhatikan masalah tenaga kerja di Kota Malang. 

2. Sebagai referensi yang mudah dipahami oleh peneliti lain untuk dapat 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. 

3. Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan dan bermanfaat 

bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


