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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya untuk mencapai suatu 

pertumbuhan dalam kesejahtraan ekonomi,bisa berupasuatu kegiatan di lakukan 

dalam negara untuk menge,mbangkan kegiatan ekonomi serta taraf hidup 

masyarakat . Sehingga, dalam pembangunan nasional akan meningkatkan usaha 

sumber daya manusia dan masyarakat dapat di lakukan secara 

berkelanjutanrlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan 

global. Menurut Propernas,2005 di mana membangun kesejahteraan rakyat adalah 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat dengan 

memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, 

sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja (Arzad 2013).  

Namum dalam sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, 

merupakan suatu interaksi dari beberapa pokok pembanguna ekonomi dalam 

suatu negara.. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran 

manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input 

pembangunan, juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. 

Secara umum  tenaga kerja mempunyai arti yaitu sebgai suatu daya dari 

masyarakat untuk melakukan pekerjaan. Dapat di artikan juga dalam penelitian 

umum di mana sesuai dengan Undang –Undang ketenaga kerjaan baik di dalam
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 maupun di luar hubbungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakan  yang lebih baik.  

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang  bekerja di 

berbagai sektor. Jumlah dan juga komposisi tenaga kerja pasti terus  mengalami 

perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Proporsi pekerja menurut 

lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor 

perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat pula mencerminkan 

struktur perekonomian suatu wilayah .Menurut Handoko (1985: 25) penyerapan 

tenaga kerja sebagai jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu 

unit usaha tertentu atau penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang 

bekerja dalam suatu unit usaha. Terjadinya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh 

adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat 

dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Menurut Kuncoro (2003), penyerapan 

tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi olehbanyaknya 

jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai 

sektor perekonomian. Dalam dunia usaha tidak memungkinkan mempengaruhi 

kondisi tersebut, maka hanya  pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi 

faktor eksternal.  

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Menurut Sadono 

Sukirno (2002: 7) tenaga kerja bukan berarti jumlah  buruh yang terdapat dalam 

perekonomian, tetapi tenaga kerja juga meliputi keahlian dan keterampilan yang 

mereka miliki.Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 
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dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, bahwa setiap warga negara 

memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah untuk mencukupi 

kebutuhan hidup layak (KHL) tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama 

dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 

bersangkutan termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat 

(Hardijan Rusli, 2011: 7). Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan Seiring dengan berubahnya lingkungan makro 

ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat 

pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja, faktor-faktor 

eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah 

utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada akhirnya telah mengakibatkan 

kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya, penyediaan lapangan 

kerja (Todaro, 2000: 157). 

Ketenagakerjaan masih menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah, hal 

ini dapat tercermin pada ketenagakerjaan merupakan salah satu sasaran pembangunan 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2011-2015, 

sesuai triple track strategy (pro poor, pro growth, pro job). Begitu pula pada RPJMN 

2011-2015, sasaran pemerintah pada bidang ketenagakerjaan adalah menurunkan 

Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5-6 persen dan menyelesaikan masalah 

ketenagakerjaan seperti terbatasnya kesempatan untuk memperoleh Pekerjaan yang 

layak, kualitas angkatan kerja yang rendaht Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

usia muda yang tinggi dan TPT terdidik (di atas SLTA) masih tinggi. Banyaknya 

tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk 
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menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. 

Masih tercatatnya jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah serta jumlahnya yang 

berfluaktasi menunjukkan bahwa angkatan kerja belum mampu diberdayakan secara 

optimal oleh berbagai kegiatan ekonomi yang ada. Pengangguran merupakan salah 

satu indikator penting dalam pembangunan karena dampaknya yang besar baik ke 

perekonomian maupun sosial. Dampak adanya pengangguran adalah output loss yang 

hilang karena tidak bekerjanya para penganggur dan semakin tingginya beban mereka 

yang bekerja untuk menanggung hidup para penganggur ini. 

Secara ekonomis, upaya menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui 

peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum mampu mengurangi jumlah 

pengangguran yang ada. disamping kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masih terbatas, kemampuan menciptakan lapangan kerja relatif kecil dan 

terdapat kecenderungan mengalami penurunan. Secara teoritis, meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi 

peningkatan investasi. Studi empiris menunjukkkan bahwa peningkatan permintaan 

pengeluaran pemerintah untuk industri akan meningkatkan PDRB , kemudian 

direspon dengan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga proporsi 

pengangguran dapata di tekankan.  

Pengembangan tenaga kerja harus di laksanakan secara terpadu dan 

berkelanjutan , sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi 

kesejahtraan masyarakat.  
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Grafik 1.1 

Tenaga Kerja di Jawa Timur 

 

TEN 

 

Pada gambar di atas di jelaskan bahwa tenaga kerja di jawa timur pada tahun 

2011 sampek 2015 dari sisi jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan pada 

tahun 2011 sebesar 571173 jumalah tenaga kerja pada tahun 2012, pada tahun 2012 

ke tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 5116 dari jumlah tenaga kerja 53258 

tenaga kerja menjadi   537696 tenaga kerja , dan pada tahun 2014 sampai 2015 

mengalami penurunan dari sebelumya 530263 tenaga kerja menjadi 419209 tenaga 

kerja. 

Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur berflukatuasi, akan tetapi di sisi 

lain kondisi ini justru tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja. Peningkatan upah di 

Jawa Timur tiap tahun juga dapat menyebabkan penyerapan tenaga kerja berkurang. 

Disisi lain, produktivitas yang meningkat tiap tahunnya justru menyebabkan 

peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga jumlah penduduk juga 

terus bertambah yang menumpuk pada usia produktif, peningkatan jumlah angkatan 
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kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan kerja akan mengakibatkan jumlah 

pengangguran semakin bertambah. 

Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang 

penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem 

ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Keterlibatannya 

dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan pendapatan yang 

memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat 

diperoleh. 

Berdasarakan permasalahan tersebut maka di lakukan kajian analiasis pengaruh 

upah pendidikan dan investasi terhadap tenaga kerja. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar blakang di atas dapat di rumuskan yaitu bagaimana pengaruh 

upah, pendidikan, dan investasi terhadap pemyerapan tenaga kerja di Jawa Timur ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka pembahasan lebih 

dispesikasikan pada pembahasan yang hanya pengaruh pada pokok permasalahan 

pengaruh pendidikan, upah dan investasi di Jawa Timur. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah 

disebutkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui  pengaruh pendidikan , upah dan 

investasi terhadap tenaga kerja  di Jawa Timur.  
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang 

berkepentingan yaitu: 

1. Instansi Pemerintah / instansi yang terkait 

Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengambilan kebijakan 

pembangunan  

2. Bagi penulis 

Penelitian ini di harapkan mejadi pengetahuan praktis dalam bidang yang sesuai 

terapan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan di peroleh . 

3. Bagi pihak lain  

Di harapkan dapat menjadi pengetahuan praktis dalam bidang yang sesuai 

sebagai terapan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan diperoleh. 

 

 


