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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-undang (UU) No 3 Tahun 2014 mengenai perindustrian, 

definisi industri adalah aktivitas ekonomi dari pengolahan bahan baku, bahan mentah, 

barang setengah jadi menjadi barang bernilai tinggi untuk penggunanya. Jauh 

sebelum adanya UU  ini  pada tahun 1969 Indonesia merubah kebijakan dari Negara 

agraris menjadi industrialisasi.  

Pemilihan strategi tersebut dapat mendorong sektor industri menjadi sektor 

pemimpin (leading sector), sektor ini dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor 

lainnya. Dengan begitu pemerataan akan terjadi dan kesejahteraan akan tercapai. 

Karna apabila pemeratan tidak dilakukan, akan menimbulkan kesenjangan sehingga 

dapat menjadi  penyebab munculnya keresahan, ketidakpuasan dan bahkan sampai 

pada gerakan separatis keinginan memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan 

Republik Indonesia) (Maipita, 2014). 

Pemerataan ekonomi adalah sebuah amanah dari isi pembukaan UUD 1945 

yang memiliki pesan untuk mewujudkan kesejahteraan secara makmur, adil dan 

merata. Dengan itu untuk mewujudkannya diperlukan solusi pemecahan masalah 

pemerataan. Apabila pemerataan pendapatan perorangan meningkat maka 

kesejahteraan dapat tercapai. Untuk mencapai pemerataan tiap daerah memiliki 

kebijakannya masing-masing. Salah satu upaya pemerintah adalah membentuk 
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aglomerasi. Yaitu pengumpulan beberapa daerah kedalam suatu wilayah. Aglomerasi 

biasanya terjadi pada kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah provinsi Jawa 

Timur, dengan luas wilayah sebesar 47.800 km² dengan jumlah penduduk 42.030.633 

jiwa. Membuat provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki mega urban 

terbesar setelah DKI Jakarta. 

Untuk mencapai pemerataan Jawa Timur membagi daerahnya menjadi 4 

koridor SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) (Arifin, 2011).  Salah satu koridor 

pertama yaitu pembentukan wilayah Gerbangkertosusila wilayah yang dicakup yaitu 

Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, 

Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan. Pembentukan 

wilayah ini terfokus pada wilayah industrialisasi.  

Grafik 1.1 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Jawa Timur Tahun 

2014-2016 (milyar) 

 

Sumber: Data BPS Jawa Timur 2016 (diolah)  
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Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa kontribusi penyumbang PDRB terbesar 

ada pada sector industri. Dari tahun ketahun besaran PDRB sector industri mengalami 

peningkatan teru menerus. Pada tahun 2014 PDRB sekotor industri sebesar 372.316 

milyar, 2015 sebesar 393.273 milyar kemudian pada tahun 2016 sebesar 411.028 

milyar.hal ini lah yang mendorong pemerintah untuk membentuk kawasan industri 

Terbentuknya kawasan SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) I ini karna (1) 

Diharapkan dapat memeratakan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat 

(2) Adanya kedekatan wilayah antara wilayah satu dengan wilayah pendukungnya, 

yang berpusat di Surabaya. (3) Diharapkan dapat menggerakkan perekonomian 

melalui strategi industrialisasi. Dengan dibentuknya pembangunan kawasan industri 

ini dianggap sangat relevan dengan Undang-undang (UU) No. 3 pasal 14 Tahun 2014 

perihal Perindustrian dikatakan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah melakukan 

percepatan pemerataan dan penyebarab pembentukan Industri ke seluruh penjuru 

wilayah NKRI melalui perwilayahan industri (kemenperin, 2014). 

Keterkaitan antara pembangunan dengan industrialisasi  ini diharapkan  dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan 

meningkatkan output yang dihasilkan yang adil dan merata. Dengan begitu 

pembangunan industry akan membantu memperbesar lapangan kerja dan melahirkan 

usaha baru. Faktor tenaga kerjaa akan mempengaruhi investasi melalui jumlah tenaga 

kerja yang produktif karena jumlah tenaga kerja produktif dapat meningkatkan 
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produktivitas perusahaan. Dengan begitu dapatt meningkatkan pendapatan yang 

nantinya akan menstimulus tumbuhnya industri-industri baru (sukirno, 2004:331). 

Industri besar dan menengah di Gerbangkertosusila pada tahun 2017 

mempunyai  830 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 82.225 dan investasi 

pada industri besar dan menengah Rp. 582,03 Triliun. Namun pada kenyataannya 

industri yang didirikan terfokus dan terserap hanya pada daerah kota/ pusat kota. 

Sehingga menimbulkan ketimpangan.  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh Investasi Industri, 

Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Industri Terhadap Pemerataan Pendapatan 

Di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2010-2017”.  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan di latar belakang, sehingga peneliti  merumuskan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana 

penagruh Investasi industri, Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Industri terhadap 

pemerataan pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila?” 

C. Batasan masalah  

Adapapun peneliti membatasi topik, hal ini supaya pembahasan masalah 

penelitian tidak meluas dan keluar dari topik yang diteliti maka penelitian ini hanya 

terfokus pada investasi industri, jumlah industri dan tenaga kerja industri terhadap 

pendapatan perkapita di wilayah Gerbangkertosusila tahun 2010-2017 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Pengaruh Investasi Industri, Jumlah Industri dan 

Tenaga Kerja Industri terhadap pendapatan perkapita di wilayah 

Gerbangkertosusila. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian dapat digunakan 

untuk sumber informasi tambahan dalam investasi industri, jumlah 

industri dan tenaga kerja industri terhadap pendapatan perkapita 

sehingga dapat digunakan dalam mengambil kebijakan pengentasan 

ketimpangan. 

b. Bagi Peneliti selanjutnyaa, pengaruh Investasi Industri, Jumlah 

Industri dan Tenaga Kerja Industri diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai acuan atau menambah wawasan dalam melakukan 

penelitian yang bersangkutan dengan hasil penelitian ini. 

 


