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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor industri memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, 

salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Masalah yang sering terjadi 

berkaitan dengan pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti 

Indonesia, adalah kesempatan kerja. Dengan adanya sektor industri, tenaga kerja 

dapat lebih banyak terserap. Hal tersebut disebabkan karena sektor industri 

merupakan sektor pemimpin (leading sector) di antara sektor-sektor lainnya. 

Produk-produk hasil sektor industri menciptakan nilai tambah yang besar yang 

dapat diketahui dari variasi produk beragam. (Todaro & Smith, 2011) 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi adalah industrialisasi. Industrialisasi ini diharapkan dapat mengangkat 

PDB di berbagai sektor, sehingga mampu memberikan peluang kesempatan kerja 

untuk menekan tingkat pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia termasuk dalam negara yang 

mengalami pergeseran struktur ekonomi dari agraris menjadi industri, karena 

kontribusi sektor pertanian semakin menurun yang diikuti dengan kontribusi 

sektor industri yang semakin meningkat. Proses industrialisasi ini diharapkan 

dapat mendongkrak kegiatan ekonomi di Indonesia. Perkembangan kontribusi 

sektoral bagi PDB Indonesia ditampilkan pada Tabel 1-1. 
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Tabel 1-1 

Kontribusi Sektoral terhadap PDB Indonesia Tahun 2014-2018 (%) 

 

Kategori 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
13,37 13,36 13,34 13,52 13,47 13,14 12,81 

Pertambangan dan 

Penggalian 
11,61 11,01 9,87 7,62 7,18 7,57 8,08 

Industri Pengolahan 21,45 21,03 21,01 20,84 20,51 20,16 19,86 

Pengadaan Listrik dan gas 1,11 1,03 1,08 1,14 1,15 1,19 1,19 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Konstruksi 9,35 9,49 9,86 10,34 10,38 10,37 10,53 

Perdagangan Besar dan 

Ecaran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

13,21 13,21 13,44 13,29 13,18 13,01 13,02 

Transportasi dan 

Pergudangan 
3,63 3,93 4,42 5,02 5,20 5,41 5,37 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
2,93 3,03 3,04 2,96 2,93 2,86 2,78 

Informasi dan komunikasi 3,61 3,57 3,50 3,53 3,62 3,80 3,77 

Real Estate 2,76 2,77 2,79 2,86 2,82 2,79 2,74 

Administrasi Pemerintah, 

Pertahanan dan jaminan 

Sosial Wajib 

3,95 3,90 3,83 3,91 3,87 3,70 3,65 

Jasa lainnya  12,94 13,59 13,75 14,9 15,62 15,93 16,13 
Sumber: BPS, diolah 

Tabel 1-1 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berkontribusi 

dominan bagi PDB Indonesia dengan rata-rata kontribusi sekitar 20% setiap 

tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sudah melakukan proses 

indutrialisasi. Kontribusi sektor industri yang selalu dominan setiap tahunnya 

menunjukkan bahwa sektor industri dapat menggerakan sektor-sektor lain untuk 

mempercepat pembangunan ekonomi.  
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Tabel 1-2 

Jumlah Tenaga kerja Sektor Industri Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 

2013-2018 (Orang) 

 

Tahun Tenaga Kerja 

2013 4.381.919 

2014 5.180.531 

2015 5.247.301 

2016 6.390.923 

2017 6.614.954 

2018 6.011.669 

             Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Tabel 1-2 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor industri 

besar dan sedang di Indonesia tahun 2013-2018 cenderung meningkat, meski 

sempat menurun pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa kesempatan kerja 

sektor manufaktur semakin terbuka. Mengingat besarnya peran sektor industri 

pengolahan seperti pada Tabel 1-1, meningkatnya kesempatan kerja pada sektor 

ini menjadi peluang untuk mendorong aktivitas ekonomi di Indonesia. 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

adalah upah. Agar produsen selalu memperoleh keuntungan, produk yang 

dihasilkan seharusnya lebih tinggi dari upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja. 

Dengan demikian, upah merupakan biaya produksi dan berbanding terbalik 

dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Kenaikan upah akan membuat 

produsen meminimalkan penggunaan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan 

bahwa upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. (Ehrenberg & 

Smith, 2012). 
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Tabel 1-3 

Upah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 2013-

2018 (Miliar Rupiah) 

 

Tahun Upah 

2013 209.365 

2014 158.212 

2015 181.702 

2016 239.026 

2017 278.116 

2018 282.521 

            Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Berdasarkan Tabel 1-3, terlihat bahwa upah sektor industri besar dan 

sedang di Indonesia pada tahun 2013-2018 mengalami kenaikan. Kenaikan upah 

tersebut menjadi indikasi bahwa kesejahteraan pekerja sektor industri cenderung 

membaik. Kenaikan upah diharapkan dapat mendorong tenaga kerja untuk 

memprioritaskan waktunya untuk bekerja. Namun, dari sisi produsen, kenaikan 

upah dapat mengurangi jumlah tenaga kerja karena upah merupakan biaya 

produksi. 

Selain upah, faktor lain juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri adalah jumlah perusahaan industri. Jumlah perusahaan 

manufaktur yang meningkat dapat memperluas kesempatan kerja dan 

meningkatkan jumlah output yang dihasilkan (Apriliyanto & Rusdarti 2018). 

Tabel 1-4 menampilkan perkembangan jumlah perusahaan industri besar dan 

sedang di Indonesia. 

Tabel 1-4 menunjukkan bahwa jumlah industri besar dan sedang di 

Indonesia cenderung meningkat, meski sempat menurun pada tahun 2018. 
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Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan aktivitas 

ekonomi dan menjadi penanda bahwa Indonesia sudah mengupayakan proses 

industrialisasi. Banyaknya jumlah industri diharapkan akan mampu mendorong 

aktivitas ekonomi sektor-sektor lain dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Tabel 1-4 

Jumlah Industri Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 2013-2018 (Unit) 

 

Tahun Perusahaan 

2013 23.941 

2014 24.529 

2015 26.322 

2016 32.619 

2017 30.993 

2018 29.554 

        Sumber: Statistik Indonesia, BPS 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 

modal. Modal merupakan dana yang digunakan dalam proses produksi, tidak 

termasuk bangunan dan tanah termasuk besarnya modal usaha yang digunakan 

untuk membiayai kegiatan operasional usaha. (Antari & Widanta 2016). 

Tabel 1-5 

Modal Industri Besar dan Sedang di Indonesia Tahun 2013-2018 (Miliar 

Rupiah) 

 

Tahun Perusahaan 

2013 460.936 

2014 1.934.152 

2015 2.298.780 

2016 2.996.066 

2017 3.042.581 

2018 3.095.069 

       Sumber: Statistik Indonesia, BPS 
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Tabel 1-5 menunjukkan bahwa modal sektor industri besar dan sedang 

pada tahun 2013-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan 

modal tersebut menandakan bahwa kapasitas produksi sektor industri semakin 

besar. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk 

meningkatkan keuntungannya, sehingga diharapkan dapat menyerap lebih banyak 

tenaga kerja. 

B. Rumusan Masalah 

Industrialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengangkat pembangunan sektor-

sektor lainnya. Di Indonesia, sektor industri berperan besar bagi perekonomian 

yang ditunjukkan melalui kontribusi yang tinggi bagi PDB. Tentunya output 

sektor industri bergantung dari tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. 

Penyerapan tenaga kerja sektor industri yang tinggi mencerminkan aktivitas sektor 

industri yang semakin baik. 

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa jumlah perusahaan dan 

jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri besar dan sedang di Indonesia 

cenderung meningkat. Hal tersebut mengindikasikan semakin terbukanya peluang 

kerja pada sektor industri. Meski demikian, biaya tenaga kerja sektor industri 

besar dan sedang juga meningkat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena 

meningkatnya biaya tenaga kerja dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi 

jumlah pekerja guna menjaga keuntungannya. 

Selain jumlah perusahaan dan biaya tenaga kerja, modal juga berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Pembentukan modal sektor industri besar dan 
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sedang di Indonesia tahun 2013-2018 meningkat drastis. Hal tersebut dapat 

memicu peningkatan kapasitas produksi, sehingga output sektor industri juga 

meningkat. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan 

kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan coba 

dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana arah dan besarnya pengaruh upah 

tenaga kerja, jumlah industri, dan modal sektor industri besar dan sedang terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Indonesia tahun 2014-

2018. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengestimasi arah dan besarnya pengaruh upah tenaga 

kerja, jumlah industri, dan modal sektor industri besar dan sedang terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Indonesia tahun 2014-

2018. Penelitian ini akan menerapkan regresi data panel dengan cross section 

berupa subsektor industri besar dan sedang di Indonesia. 

C.2      Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ditujukan untuk berbagai pihak yang 

berkepentingan yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran kepada pemerintah agar dalam menentukan kebijakan dapat 
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mempunyai landasan yang tepat sehingga penyerapan tenaga kerja sektor 

industri besar dan sedang di Indonesia dapat meningkat. 

2. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk meneliti 

penyerapan tenaga kerja besar sedang di Indonesia. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau aturan dalam 

menyelesaikan sebuah penelitian yang dilakukan. Hal ini penting diperhatikan 

agar penelitian yang dihasilkan tersusun runtut. Penulisan secara sistematis 

menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan 

dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dalam 

penelitian ini, seperti teori permintaan tenaga kerja, 

fungsi produksi, dan fungsi konsumsi. Bab ini juga 

akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu, dan 

di akhir bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menampilkan hasil analisis data, interpretasi 

hasil analisis data, dan interpretasi ekonomi. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran guna perbaikan dan referensi penelitian 

selanjutnya dalam pembahasan ruang lingkup yang 

sama. 

  DAFTAR PUSTAKA 

  LAMPIRAN 


