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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketenagakerjaan adalah suatu aspek yang sangat mendasar bagi 

kehidupan manusia sebab mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tenaga 

kerja sebagai salah satu dari faktor produksi adalah unsur yang amat penting 

serta paling berpengaruh untuk mengelola serta mengendalikan sistem 

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

dalam proses produksi mengakibatkan para tenaga kerja menginginkan 

pendapatan yang memadai, tingkat keamanan serta kenyamanan kerja, dan 

keuntungan lain dapat diperoleh. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari 

peran manusia dalam pengelolaannya. Obyek tenaga kerja, input 

pembangunan, merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri. 

Penyerapan jumlah tenaga kerja yaitu berapa jumlah atau banyak orang 

yang bekerja di suatu atau berbagai sektor industri besar dan menengah. 

Jumlah serta komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring 

dengan berjalannya waktu atau demografi. 1 Jumlah pekerja menurut lapangan 

pekerjaan adalah salah satu bentuk ukuran agar dapat 2melihat potensi sektor 

 
1 Ariani, Andi Neno. 2013. “Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pinang Tahun 

2001-2011”.  Universitas Hasanuddin, Makassar. 
2 Ariani, Andi Neno. 2013. “Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pinang Tahun 

2001-2011”.  Universitas Hasanuddin, Makassar. 
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perekonomian untuk penyerapan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut juga dapat 

menggambarkan struktur perekonomian suatu tempat atau wilayah.  

Penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah tertentu dari tenaga kerja yang 

digunakan dalam suatu unit usaha atau industri besar dan menengah tertentu 

atau dapat dikatakan penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja 

disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh sebab itu, 

penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai permintaan tenaga kerja.3 

Penyerapan tenaga kerja yaitu benyaknya lapangan kerja yang telah 

terisi oleh banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja 

terserap serta tersebar di berbagai sektor perekonomian atau industri 

menengah dan besar. Dalam dunia usaha tidak memungkinkan mempengaruhi 

kondisi tersebut, maka hanya pemerintah yang dapat menganggulangi dan 

mempengaruhi faktor tersebut.4 

Tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya suatu roda pembangunan. 

Tenaga kerja bukanlah berartu jumlah buruh yang berapa dalam 

perekonomian, melainkan tenaga kerja ialah meliputi keahlian serta 

ketrampilan yang merkeka kuasai atau miliki.5 

Masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan atau 

kekurangan lapangan serta peluang kerja dan rendahnya produktivitas. 

Mayoritas di negara berkembang, jumlah angka pengangguran yang terus 

meningkat dipengaruhi oleh minimnya atau terbatasnya permintaan tenaga 

kerja yang berikutnya diikuti oleh menurunnya atau merosotnya neraca 

 
3 Handoko, Hani. 1985. “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia” Liberty, Yogyakarta 
4 Kuncoro, Mudrajad. 2003, “ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan Kebijakan”. UPP AMP 

YKPN, Yogyakarta. 
5 Sukirno, Sadono. 2002. “Pengantar Teori Mikroekonomi”. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 7 
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pembayaran, dan terus meningkatnya utang luar negri serta kebijakan lainnya, 

yang kemudian mengakibatkan menurunnya pertumbuhan perusahaan atau 

juga industri besar dan menengah, tingkat upah dan yang terakhir penyediaan 

lapangan pekerjaan.6 

Tabel 1.1 Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 

Jumlah Bekerja Jumlah Pencari Kerja Jumlah Angkatan Kerja 

15.848.871 465.616 16.314.487 

Sumber: BPS Jawa Tengah 

Hasil sensus penduduk (SP) 2010, tingkat partisipasi angkatan kerja 

(TPAK) di provinsi jawa tengah sebesar 68,55%, dimana TPAK laki-laki 

lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 82,15% 

dan 17,58%. Sementara itu, bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, 

TPAK di perkotaan lebih rendah daripada pedesaan, masing-masing sebesar 

64,84% dan 71,69%. Tiga kabupaten atau kota di provinsi jawa tengah 

dengan TPAK tertinggi berturut turut adalah kabupaten Boyolali (74,88), 

kabupaten Wonogiri (74,82) dan kabupaten Grobogan (74,42). Dengan 

jumlah pencari kerja sejumlah 465.616 orang, tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) di provinsi ini mencapai 2,85%.7 

Penyerapan tenaga kerja diakibatkan atau dipengaruhi oleh jumlah unit 

usaha atau unit industri menengah dan besar. Hubungan antara jumlah unit 

usaha atau unit industri besar dan menengah, maka akan mengakibatkan 

meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Apabila jumlah unit usaha atau unit 

 
6 Tadoro, Michael. 2003. Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ke Tujuh. Jilid 1 Jakarta: 

Airlangga. 307. 
7 Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 
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industri besar dan menengah menurun atau berkurang maka akan mengurangi 

jumlah tenaga kerja yang digunakan.8 

Dunia usaha atau industri, modal ataupun upah mempunyai pengaruh 

dalam penyerapan tenaga kerja. Saat upah mengalami peningkatan atau 

kenaikan, maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap akan mengalami 

peningkatan pula, serta tingkat upah mengalami kenaikan, maka pemilik 

perusahaan atau industri besar dan menengah harus berfikir untuk 

memperkerjakan seseorang atau tenaga kerja. Dengan semakin bertambahnya 

jumlah upah industri besar dan menengah maka akan menyerap tenaga kerja 

yang banyak pula, serta apabila semakin tinggi upah maka jumlah tenaga 

kerja yang diminta akan berkurang, hal ini dilakukan industri besar dan 

menengah agar mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh industri 

tersebut.9 

Salah satu provinsi di pulau jawa yaitu jawa tengah selama ini menjadi 

basis industri besar dan menengah yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan 

hasil pendataan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha menengah Besar 

(UMB) di Indonesia berjumlah 26.422.256 yang tersebar dalam 13 kategori 

usaha. Tiga provinsi di jawa yaitu jawa barat, jawa tengah dan jawa timur 

masih mendominasi  jumlah unit usaha  dengan andil sebesar 50% dari total 

seluruh usaha yang ada di Indonesia.10 Usaha untuk memperluas kegiatan 

industri besar dan menengah untuk meningkatkan penyerapan jumlah tenaga 

 
8 Rejekiningsih, Tri Wahyu. 2004. Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil dalam 

Perekonomian di Propinsi jawa tengah jurnal dinamika pembangunan Vol 1, No 2, h 125-136 
9 Kadek Sapta Pramudita, Pengaruh Modal Produksi dan Upah Tenaga Kerja terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja  Pada Wahyu Artha Handicraft Industri Kerajinan Bokor Desa Menyali 

Tahun 2014, Jurnal ekonomi, Vol 5 No 1 tahun 2015, h 2. 
10 Jawa Tengah dalam Angka diakses pada 5 april 2019 pukul 22.51 
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kerja juga tidak bisa lepas dari faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah 

upah yang di dapatkan oleh tenaga kerja serta jumlah industri besar dan 

menengah yang ada. 

Melihat dari latar belakang yang telah disajikan diatas, maka peneliti 

akan meneliti dan mencari apakah pada tahun 2013 sampai 2018 pengaruh 

jumlah industri besar dan menengah serta upah dapat menyerap tenaga kerja 

di kabupaten daerah jawa tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Bersarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsentrasi Spasial Industri Besar dan Menengah (IBM) pada 

tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah jumlah Unit Usaha dan Upah berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja Industri Besar dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui konsentrasi Spasial Industri Besar dan Menengah pada tingkat 

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Mengetahui apakah jumlah unit usaha serta upah berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja Industri Besar dan Menengah di Provinsi Jawa 

Tengah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan saya lakukan ini diharapkan dapat memberikan 

masukan serta informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

terhadapnya, antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian yang saya lakukan ini dapat di pergunakan 

sebagai masukan kepada pemerintah dalam upaya menentukan 

kebijakan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang sekiranya 

dapat diserap di kabupaten-kabupaten daerah jawa tengah khususnya. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan wawasan kepada saya, serta dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat mengetahui serta dapat lebih 

memahami tentang seberapa pengaruh keberadaan jumlah industri 

besar dan menengah serta upah terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Jawa Tengah. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya atau akademik 

Hasil dari penelitian yang saya lakukan ini diharapkan dapat 

memberikan refrensi ataupun informasi kepada penelitian selanjutnya 

yang sekiranya memiliki hubungan atau kesamaan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

 


