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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) 

maupun Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi di balik semua kekayaan indonesia 

dari sisi kedua sumber daya tersebut tidak menjamin adanya pembangunan ekonomi 

yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya masih 

tinggi tingkat kemiskinan dan juga pengangguran, yang disebabkan masih minimnya 

tingkat kesempatan kerja diberbagai daerah. Berdasarkan data BPS Jawa timur 

jumlah penduduk miskin mengalami penurunan tahun 2013 sebanyak 4.893.00 dan 

pada tahun 20144.748,40 kemudian tingkat kemiskinan mengalami kenaikan pada 

tahun 2015 sebanyak 4.789,12 orang namun pada tahun 2016 angka kemiskinan 

kembali menurun sampaitahun 2018 dimana angka kemiskinan tahun 2016 sebesar 

4. 703, 30, pada tahun 2017 sebesar 4.617.01 serta pada tahun 2018 sebesar 4. 

332,59 (sumber : BPS, Survei Ekonomi Sosial). Walaupun jumlah angka 

kemiskinan dari tahun 2016-2018 semakin menurun namun jumlah penduduk 

miskin tahun 2018 di provinsi Jawa Timur masih cukup besar yaitu sebanyak 

39.886.288 jiwa. 

Dampak pengangguran baik secara langsung maupun tidak secara langsung 

terhadap kriminalitas, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya akan meningkat. 

Sama dengan jumlah angkatan kerja, migrasi dari satu wilayah ke wilayah lain yang 

terus mengalir sangat besar, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan 

sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan 

kompleks. 

Pengangguran pada umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia yang mampu menyerap 

tenaga kerja.“Pengangguran yang ada di indonesia bahkan di Provinsi Jawa Timur 

sering menjadi permasalahan, adanya pengangguran maka akan mengurangi 

pendapatan masyarakat dan ini akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan 

masalah-masalah lainnya.Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan 

membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang 
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dinyatakan dalam persen dan sudah seharusnya menjadi tugas dari berbagai sektor 

perekonomian yang ada untuk menyerap para angkatan kerja tersebut.Salah satu 

sektor perekonomian adalah industri.Sektor industri adalah salah satu sektor yang 

memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional.Kontribusi setiap subsektor 

dapat mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDRB). 

Negara yang tergolong dalam negara maju, sektor Industri memiliki peran yang 

lebih dominan dibandingkan pada sektor pertanian. Besar peranan dalam sektor 

Industri yaitu industri memegang kunci sebagai lajunya pembangunan karena sektor 

ini memiliki keunggulan dibandingkan sektor lainnya dengan nilai modal yang besar 

kemampuan dalam hal ini dapat menyerap tenaga kerja yang besar disuatu daerah 

juga mampu menciptakan nilai tambah bagi hasil input yang diolah.  Pada negara-

negara berkembang, sektor industri juga menunjukan kontribusi yang semakin 

tinggi.Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan 

struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari 

sektor pertanian ke sektor industri. 

Sektor industri adalah sebutan ekonomi dari hipotesis tiga sektor ekonomi yang 

ditujukan untuk memproduksi barang.Sektor industri juga disebut sebagai sektor 

sekunder atau sektor menufaktur (Situs Sahmitra/Berita Dunia).Sektor industri ini 

memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan ekonomi diJawa Timur. 

Dalam perusahaan atau usaha industri bertujuan untuk menghasilkan suatu 

barang dan jasa, serta perusahaan yang dibilang Industri atau usaha terletak pada 

suatu bangunan atau lokaksi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri 

mengenai produksi, biaya serta seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas 

usaha tersebut.  

Penggolongan Perusahaan Industri Pengolahan dibagi menjadi 4 golongan 

yaitu: 

1. Industri Besar (banyakya tenaga kerja 100 orang bahkan lebih) 

2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang) 

3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang) 

4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang) 

Penggolongan perusahaan industri pengolahan hanya didasarkan kepada 

banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan 

menggunakan mesin tenaga kerja atau tidak, serta memperhatikan besarnya modal 

perusahaan. 

Industri besar merupakan industri dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau 

lebih.Indutri besar memiliki ciri-ciri yaitu memiliki modal besar yang dihimpun 
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dalam bentuk pemilihan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus 

dan pemimpin perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya: 

industri tekstil, industri mobil, industri besi baja dan industri pesawat terbang. 

 

Tabel 1.1 

Profil Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Timur, 2013,2018 

Nama 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Unit Usaha 17 447 17 547 17 641 18 010 21 549 22 677 

Nilai 

Produksi 

(Miliyar) 

136 399 138102 139208 140207 140923 141 

571 

Upah 

Minimum 

866 000 1000 000 1000 

000 

1 273 

490 

1 388 

000 

1 

50889

4 

Tenaga 

Kerja 

1 297 

830 

1 303 635 1 317 

973 

1 329 

805 

1 338 

165 

1 345 

938 

Sumber: BPS dan Dinas Perindag Prov. Jawa Timur, di olah 

 

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa unit usaha pada tahun 2013 sampai 2018 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 17 447 unit usaha tahun 2013 dan naik 

menjadi 22 577 unit usaha pada tahun 2018. Pada nilai produksi sebesar 136 399 

pada tahun 2013 naik menjadi 141 571 tahun 2018, upah minimum terus mengalami 

kenaikan dari Rp 866.000 pada tahun 2014 menjadi Rp1.508.894 pada tahun 2018. 

Kemudian diikuti juga dengan adannya peningkatan jumlah tenaga kerja yang 

terserap pada sektor industri yaitu sebesar 1 297 830 orang pada tahun2013 menjadi 

1 345 938 orang pada tahun 2018.Peningkatan pada upah minimum, jumlah unit 

usaha danjumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri menunjukkan 

adannyapotensi perkembangan pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur yang 

diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerjadi 

Provinsi Jawa Timur. 
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Perluasan kegiatan industri dengan tujuan untuk meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran disuatu daerah sangat 

diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.adapun faktor- faktor yang 

dapat mempengaruhi perluasan usaha industri antara lain upah, nilai produksi, dan 

jumlah unit industri. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa pentingnya 

faktor-faktor pembentuk peningkatan output dalam upaya untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor industri besar dan menengah, maka 

perlu dilakukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kembali penyerepan 

tenaga kerja melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada 

sektor unggulan yakni sektor industri besar dan menengah di Provinsi Jawa Timur.  

Maka dari itu skripsi ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri besar dan menengah. Oleh karena itu penelitian ini ditulis dengan judul : 

“Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor 

Industri Besar dan Menengah di Provinsi  Jawa Timur Periode 2013 – 2018” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah jumlah unit usaha mempunyai pengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri Besar dan menengah di Provinsi Jawa Timur 

periode 2013-2018? 

2. Apakah jumlah nilai produk mempunyai pengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri Besar dan menengah di Provinsi Jawa Timur 

periode 2013-2018? 

3. Apakah junlah upah minimum mempunyai pengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri Besar dan menengah di Provinsi Jawa Timur 

periode 2013-2018? 

4. Apakah jumlah unit usaha, jumlah nilai produksi dan upah minimum 

berpengaruh secara simultan pada penyerapan tenaga kerja periode 2013-

2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit terhadap penyerapan tenaga 

kerjapada industri besar dan menengah di Provinsi Jawa Timur periode 

2013-2018   

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah nilai produk terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri besar dan menengah di Provinsi Jawa Timur 

periode 2013-2018 

3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri besar dan menengah di Provinsi Jawa Timur 

periode 2013-2018 

4. Untuk mengetahui Jumlah unit, nilai produksi dan upah minimum 

berpengaruh simultan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar 

dan menengah di Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dapat mengetahui adakah pengaruh jumlah usaha, nilai produksi dan upah 

minimum secara parsial dan simultan terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

industri besar dan menengah di Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018. Serta ingin 

mengetahui seberapa besar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur yang 

terserap pada tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di 

Provinsi Jawa Timur periode 2013-2018
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