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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu daerah tidak terlepas dari 

berbagai faktor-faktor yang saling berinteraksi antara lain, sumber daya manusia 

(SDM), sumber daya alam (SDA), teknologi, sosial budaya dan lain-lain. Oleh 

karenanya, manusia berperan cukup besar dalam mewujudkan pembangunan 

ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan konsumen hasil 

pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan 

di Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi 

sehingga menyebabkan cepatnya laju pertambahan angkatan kerja, sedangkan 

kemampuan NSB dalam menciptakan kesempatan kerja sangat terbatas. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta 

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utama pembangunan ekonomi 

daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk 

masyarakat daerah. (Arsyad, 2010:374) 

Konsep pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi 

dengan kriteria utama kenaikan pendapatan per kapita yang sebagian besar 

disebabkan oleh adanya industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan 

industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
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dalam dua pengertian sekaligus, yaitu tingkat hidup yang lebih maju dan taraf 

hidup yang lebih berkualitas. Di sisi lain, keberhasilan sebuah proses 

industrialisasi tidak terlepas dari adanya dukungan kapasitas sumber daya manusia 

yang relevan, dan kemampuan “proses” tersebut dalam memanfaatkan secara 

optimal setiap sumber daya alam dan sumber daya lain yang tersedia. (Arsyad, 

2010:441-442) 

 
Gambar I-1 

Distribusi Persentase PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2013 Atas Dasar Harga Konstan 

 Gambar I-1 menunjukkan bahwa kontribusi tiga sektor utama terhadap 

PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 adalah pertama sektor industri 

pengolahan, kedua sektor pertanian, dan yang ketiga sektor perdagangan, hotel 

dan restoran. Industri pengolahan berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah 

sebesar 32,76%. Sektor pertanian berkontribusi sebesar 26,81%. Sedangkan sektor 

perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi sebesar 22,51%. Pertumbuhan 

sektor industri dari tahun ke tahun mengimplikasikan bahwa sektor industri dapat 

dijadikan sebagai sektor pemimpin (leading sector) bagi sektor-sektor lain. 
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 Persaingan ekonomi antar negara akan semakin ketat menjelang 

pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir tahun 2015, seluruh kegiatan 

ekonomi yang mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, tenaga kerja, 

dan aliran modal diberlakukan secara bebas. Tujuan diberlakukannya MEA yaitu 

untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam berkompetisi 

dengan negara-negara lain khususnya di bidang ekonomi, serta sebagai usaha 

untuk menseratakan perekonomian anggota ASEAN. 

 Diberlakukannya MEA berdampak terhadap segala aspek, misalnya dari 

aspek ketenagakerjaan, yaitu semakin besar peluang kesempatan kerja bagi 

pencari pekerjaan karena kemudahan dalam mengakses pekerjaan ke luar negeri. 

Namun, di sisi lain pemerintah harus membuat suatu kebijakan dalam hal 

ketenagakerjaan di Indonesia khususnya untuk melindungi tenaga kerja Indonesia 

agar tidak menjadi pengangguran. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa MEA 

merupakan pasar tunggal yang tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia. 

Selanjutnya, dari aspek investasi, salah satu kendala yang dihadapi para 

pengusaha yaitu kurangnya modal untuk perluasan usahanya. Modal asing yang 

masuk ke dalam negeri berdampak baik bagi para pengusaha dalam perluasan 

usahanya dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Namun, di sisi negatifnya 

modal asing yang bebas dapat memunculkan exploitation risk, yaitu exploitasi 

sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan asing. (Republika Online, 

2015) 

 MEA dalam kinerjanya memungkinkan suatu negara menjual barang dan 

jasa secara bebas ke negara-negara di seluruh Kawasan Asia Tenggara. Kondisi 
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demikian, menuntut para pengusaha untuk meningkatkan kinerja usahanya 

sehingga barang yang dihasilkan dalam negeri dapat bersaing dengan barang yang 

masuk dari negara lain. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat 

memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. 

Produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar (terms of trade) yang tinggi 

atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar 

dibandingkan produk-produk sektor lain. Kondisi ini disebabkan karena sektor 

industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan 

manfaat marjinal yang tinggi kepada pemakainya. (Suman dan Yustika, 1997) 

Tabel I-1 menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja tahun 2013 menurut 

lapangan pekerjaan utama yang mencakup delapan sektor, yaitu sektor pertanian; 

sektor pertambangan dan galian, listrik, gas dan air bersih; sektor industri; sektor 

konstruksi; sektor perdagangan; sektor transportasi; sektor keuangan; dan sektor 

jasa yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Eks-Karesidenan 

Surakarta. Penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat pada sektor pertanian, yaitu 

sekitar 822,34 ribu. Sedangkan untuk sektor industri urutan ketiga setelah sektor 

perdagangan dengan menyerap tenaga kerja sekitar 641,38 ribu. 
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Tabel I-1 

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan 

Pekerjaan Utama di Karesidenan Surakarta Tahun 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8

Boyolali 132.347 1.775 94.585 43.250 100.649 25.675 7.867 93.893

Klaten 98.980 680 154.349 29.871 162.559 10.412 10.053 125.984

Sukoharjo 48.602 1.265 126.778 30.884 102.768 11.945 12.777 70.257

Wonogiri 267.506 3.118 52.320 35.360 75.174 8.032 4.195 50.527

Karanganyar 107.735 4.876 96.070 30.027 83.816 11.740 12.089 76.792

Sragen 165.582 3.592 66.322 25.408 113.929 12.720 5.776 54.046

Surakarta 1.586 795 50.956 10.701 84.693 29.052 13.750 68.331

Jumlah 822.338 16.101 641.380 205.501 723.588 109.576 66.507 539.830

Kab/Kota
SEKTOR

 
Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2014 

Faktor produksi dalam pembangunan ekonomi ada tiga yaitu tanah, pekerja 

dan modal. Tanah terdapat dalam jumlah yang tetap, tidak tergantung pada tingkat 

harganya. Artinya, harga dapat naik dan turun, tetapi jumlah tanah yang 

ditawarkan tidak berubah. Sementara itu jumlah pekerja relatif sangat elastis 

terhadap tingkat upah, apabila upah naik melebihi tingkat subsistem maka jumlah 

tenaga kerja akan meningkat dengan cepat. (Mulyadi, 2003) 

Simanjuntak (1985:74) menyatakan bahwa, pengusaha mempekerjakan 

seseorang karena seseorang itu membantu memproduksikan barang atau jasa 

untuk dijual kepada konsumen. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap 

tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan konsumen terhadap barang 

yang diproduksikannya. 

Industrialisasi dijadikan sebagai usaha yang efektif untuk mengatasi 

masalah pembangunan di suatu daerah atau suatu negara. Kebijaksanaan yang 

ditempuh seringkali dipaksakan, dalam arti hanya sekedar meniru pola 

kebijaksanaan pembangunan di negara-negara maju tanpa memperhatikan 
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keadaan dan kondisi lingkungan yang ada seperti, masalah ketersediaan bahan 

mentah, ketersediaan teknologi, kecakapan tenaga kerja, kecakupan modal dan 

sebagainya. (Dumairy, 1996:227-228) 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dilakukan penelitian dengan masalah 

ketenagakerjaan yang berjudul “ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA 

PADA SEKTOR INDUSTRI BESAR DAN SEDANG SE-EKS KARESIDENAN 

SURAKARTA TAHUN 2006-2013”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana arah dan besarnya nilai produksi, jumlah unit usaha, upah 

minimum, dan PDRB sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

sektor industri besar dan sedang di Eks-Karesidenan Surakarta 2006-2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelititan ini adalah 

untuk menganalisis arah dan besarnya nilai produksi, jumlah unit usaha, upah 

minimum, dan PDRB sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

sektor industri besar dan sedang di Eks-Karesidenan Surakarta 2006-2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dengan memberikan informasi mengenai penyerapan tenaga kerja 

pada sektor industri besar dan sedang di Eks-Karesidenan Surakarta serta 

faktor-faktor yang berhubungan. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding bagi peneliti 

yang tertarik dalam penelitian sejenis. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten, seperti Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai perencanaan pembangunan dan 

pembuatan kebijakan khususnya yang menyangkut ketenagakerjaan di Eks-

Karesidenan Surakarta. 

4. Bagi pengusaha industri, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

dan masukan untuk meningkatkan kinerja industri di Eks-Karesidenan 

Surakarta. 

E. Model dan Alat Analisis 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data 

panel. Data yang digunakan merupakan penggabungan dari deret waktu (time 

series) mulai tahun 2006-2013 dan silang tempat (cross section) sejumlah 7 

Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta ― 56 observasi. Model regresi data 

panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
1
: 

Lit = α + β1Qit + β2 JUit + β3 UMKit + β4 PDRBit + uit 

 

 

                                                           
1
Replikasi dari jurnal Romas Yossia Tambunsaribu dan Bagio Mudakir. “Analisis 

Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Upah Riil, Dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. 

Diponegoro Journal Of Economics. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1. 

Model panel lihat Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. Dasar-Dasar 

Ekonometrika. Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat. 2012). 235-269. 
 



8 

 

 

Keterangan: 

 Lit   : Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang  

untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

 Qit   : Nilai Produksi Sektor Industri Besar dan Sedang untuk wilayah 

ke-i dan waktu ke-t 

 JUit   : Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Besar dan Sedang untuk 

wilayah ke-i dan waktu ke-t 

 UMKit : Upah Minimum untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

 PDRBit  : PDRB Sektor Industri untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

 i   : Menunjukkan Kota/Kabupaten. 

 t  : Menunjukkan deret waktu 2006-2013 

 α  : Koefisien intersep dan slope 

   : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing 

u  : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima Bab, yaitu Bab I 

Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Analisis 

Data dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini memuat perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, model dan alat analisis dan 

sistematika penulisan. 
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Bab II Landasan Teori 

 Dalam bab ini memuat perihal teori-teori yang berhubungan dengan 

penyerapan tenaga kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini memuat perihal model dan alat analisis, analisis regresi, 

dan data dan sumber data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini memuat perihal pemaparan penggarapan data dengan data 

panel, analisis data dan interpretasi ekonomi. 

Bab V Penutup 

Dalam bab ini memuat perihal kesimpulan dan saran melalui penelitian 

yang dilakukan, daftar pustaka berisi sumber-sumber dari pustaka acuan 

yang digunakan dalam penelitian, dan lampiran memuat input variabel 

dan hasil-hasil regresi. 


