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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang 

berkembang (NSB) diantaranya adalah masalah pertumbuhan jumlah 

penduduk yang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi 

akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya 

pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi 

tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan jumlah angkatan 

kerja, sedangkan NSB dalam menciptakan kesempatan kerja baru 

sangatlah terbatas. Di sisi lain, kualitas sumberdaya manusia (SDM) di 

negara berkembang sangatlah rendah, sehingga seringkali keterampilan 

yang dimiliki itu tidak cocok dengan yang dibutuhkan tempat kerja 

akibatnya terjadi pengangguran. Jadi aspek demografis sangat berkaitan 

dengan masalah kesempatan kerja atau pengangguran yang dihadapi di 

Indonesia pada saat ini (Arsyad, 2015: 337). 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja 

atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja 

yang mampu menyerapnya. Salah satu sektor yang mempunyai kontribusi 

besar dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak adalah 

industri kecil. Kecamatan Pasar Kliwon merupakan salah satu wilayah 

dimana terdapat banyak industri kecil yang berpotensi menyerap tenaga 
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kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran di daerah tersebut. 

Industri kecil di kecamatan Pasar Kliwon yang cukup menyerap tenaga 

kerja salah satunya adalah industri bengkel las besi dan stainless, yang 

menghasilkan produk berupa : canopy, teralis, pagar, pintu (pintu lipat, 

pintu dorong, pintu folding gate, dan lain-lain), railing tangga, meja, kursi, 

mainan outdoor anak (ayunan, jungkat-jungkit, mangkok putar, dan lain-

lain) dan barang-barang lainnya yang terbuat dari bahan besi dan stainless. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisis 

bagaimana modal awal, nilai produksi, lama usaha dan lokasi usaha 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di kecamatan Pasar Kliwon 

Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah modal awal mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta? 

2. Apakah nilai produksi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta? 

3. Apakah lama usaha mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta? 

4. Apakah lokasi usaha mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh modal awal terhadap penyerapan kerja 

di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

2. Untuk menganalisis nilai produksi terhadap penyerapan kerja di 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

3. Untuk menganalisis lama usaha terhadap penyerapan kerja di 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

4. Untuk menganalisis lokasi usaha terhadap penyerapan kerja di 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini antara lain : 

a. Bagi Disperindag, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan dalam rangka pembinaan usaha kecil menengah di 

kota Surakarta agar berkembang lebih baik lagi dan ekspo di bidang 

industri sehingga dapat meningkatkan pemasarannya. 

b. Bagi Disnaker, penelitian ini dapat memberi masukan dalam 

pembinaan tenaga kerja guna meningkatkan kualitas ketenagakerjaan, 

kaitannya dengan pelatihan-pelatihan keterampilan yang dibutuhkan. 



4 
 

c. Bagi Pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan atau gagasan untuk mengembangkan usahanya agar 

lebih produktif dan efisien. 

d. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi peneliti lain yang terkait di masa yang akan datang. 

 

E. Metode Analisis Data Penelitian 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk 

pada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh modal awal, 

nilai produksi, lama usaha, dan  lokasi usaha terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Dengan demikian metode analisis yang digunakan adalah model  

regresi linier berganda dengan metode ordinary least square (OLS). 

Persamaan regresi yang digunakan adalah (Gujarati, 2012): 

logYt = βo + β1logX1t + β2logX2t + β3logX3t + β4Di + i 

Keterangan : 

Y   = Penyerapan tenaga kerja 

βo   = Konstanta 

β1,β2...β4  = Koefisiensi regresi  

X1t   = Modal awal 

X2t   = Nilai produksi 

X3t   = Lama usaha 
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Di   = Lokasi usaha (variabel dummy) 

   D = 0 : untuk lokasi yang tidak strategis 

   D = 1 : untuk lokasi yang strategis 

i   = Variabel pengganggu (error) 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah  

pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode amalisis 

data dan sistematika penilisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan tinjauan teori yang merupakan dasar 

teoritis penulisan, penngertian tentang industri, modal awal, nilai produksi, 

lama usaha dan lokasi usaha terhadap industri bengkel las besi dan 

stainless di kecamatan Pasar Kliwon kota Surakarta, penelitian terdahulu 

dan uraian hipotesis dalam penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini menguraikan tantang variabel penelitian dan 

operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam 
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penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta 

uraian tentang metode analisis yang digunakan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek 

penelitian, deskripsi data penelitian, hasil analisis data yang menitik 

beratkan pada hasil olah data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang 

digunakan, serta interpretasi hasil.  

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran yang dapat diambil 

dari penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


