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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang sedang gencar-gencarnya

melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan tersebut salah satunya yaitu

pembangunan nasional ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memperluas lapangan

pekerjaan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Permasalahan utama

ketenagakerjaan di Indonesia yaitu terletak pada ketidakseimbangan antara

penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Bertambahnya jumlah

penduduk usia kerja pada setiap tahunnya sedangkan ketidaktersediannya lapangan

pekerja akan menimbulkan pengangguran. (Suharto & Dharmala, 2016)

Grafik 1.1 Jumlah Angkatan Kerja di Salatiga Tahun 2015-2018
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Sebagaimana tergambar di tingkat nasional, di daerah pun juga demikian. Kota

Salatiga adalah salah satu contohnya Dari data BPS kota Salatiga (lihat Grafik 1.1),

jumlah angkatan kerja 2015-2018 mengalami kenaikan bagi yang bekerja. Pada tahun

2015 yang bekerja sebanyak 84.380 orang, tahun 2017 yang bekerja sebanyak

100.834 orang dan pada tahun 2018 yang bekerja sebanyak 103.982 orang. Sedangkan

untuk angka pengangguran terbuka dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi. Pada

tahun 2015 sebanyak 5.794 orang, tahun 2017 sebanyak 4.155 orang dan pada tahun

2018 sebanyak 4.648. Jumlah pengangguran di Salatiga cukup tinggi, banyak orang

yang membutuhkan pekerjaan namun hingga saat ini lapangan kerja yang tersedia

relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. (Fahlevi &

Dewi , 2016)

Perluasan lapangan pekerjaan dapat dilakukan melalui pembangunan sektor

industri. Sektor industri memiliki peranan kunci sebagai mesin pembangunan

perekonomian, dikarenakan sektor industri mempunyai nilai keunggulan yang tidak

dimiliki oleh sektor lainnya. Seperti kemampuan dalam menyerap tenaga kerja karena

sektor industri proses produksinya bersifat padat karya dan menciptakan nilai tambah

(value added creation), nilai keunggulan ini seperti mengolah bahan mentah atau

setengah jadi menjadi barang jadi. Peran industri dalam pembangunan ekonomi

sebagai (leading sector) yang berarti pemimpin, sangat penting. Terlaksananya

pembangunan industri akan merangsang pembangunan sektor-sektor lainnya.

Muhtamil, (2017). Tabel 1.1 memperlihatkan peran sektor industri bagi perekonomian

di Kota Salatiga.



3

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Tahun 2016-2018

DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU SERI 2010
MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) 2010-2018

No Nama Sektor Tahun Rata-
Rata2016 2017 2018

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4.84 4.65 4.65 4.76
2 Industri Pengolahan 31.16 31.33 30.85 31.11
3 Konstruksi 14.07 14.12 14.50 42.69
4 Transportasi dan Pergudangan 2.96 2.96 2.95 2.96
5 Pertambangan dan Penggalian 0.05 0.05 0.04 0.05
6 Real Estate / Real Estate Activities 4.74 4.70 4.70 4.71
7 Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air,

Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur 0.18 0.19 0.18 0.18

Sumber : BPS, PDRB Salatiga (2016-2018), diolah

Di Kota Salatiga, sektor industri terdiri dari berbagai macam industri, salah

satunya adalah industri olahan singkong. Menurut Trisnawati & Pratomo (2019) salah

satu industri olahan makanan yang ada di Salatiga ialah sentra olahan makanan

singkong yang berlokasi di kampung ngaglik, Salatiga. Diawali dengan munculnya

getuk kethek yang permintaannya dari konsumen terus naik sehingga banyak

usaha-usaha berbasis olahan singkong bermunculan, seperti keripik, singkong keju,

pancake telo, burger telo, kolak telo dan sebagainya yang menjadikan kampung

Ngaglik sebagai kampung kuliner olahan singkong, kampung ngaglik merupakan

salah satu pusat oleh-oleh yang produknya diburu oleh wisatawan yang berkunjung ke

kota Salatiga. Keseluruhan usaha olahan berbasis singkong di Kampung Ngaglik

merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Ariska (2018) bahwa dalam penyerapan tenaga kerja yang berperan

banyak yaitu industri kecil, dan dalam penyerapan tenaga kerjanya dipengaruhi oleh

beberapa faktor salah satunya yaitu nilai produksi yang dihasilkan industri. Arida et al

(2015) mengatakan bahwa suatu perusahaan mempekerjakan tenaga kerja dengan
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tujuan untuk membantu berjalannya proses produksi yang akan dijual kepada

konsumen, sehingga pertambahan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja

tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat (nilai produksi) akan barang

yang diproduksi. Ariska (2018) mengatakan semakin besar permintaan konsumen

akan jumlah barang atau nilai produksi maka perusahaan akan menambah tenaga

kerjanya guna menambah kapasitas produksinya

Selain itu menurut Maghfirah & Zulham (2016) permintaan tenaga kerja

dipengaruhi oleh faktor lain yaitu tingkat upah, karena permintaan perusahaan akan

tenaga kerja merupakan fungsi tingkat upah. Semakin besar atau tinggi tingkat upah

maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan akan semakin kecil atau rendah. Setiap

perusahaan memiliki fungsi permintaan yang berbeda-beda sesuai dengan kecil

besarnya perusahaan tersebut dan juga berdasarkan penggunaan teknologi,

kemampuan manajemennya. Takyuddin, (2016) menjelaskan bahwa upah bagi tenaga

kerja merupakan pendapatan namun berbeda dengan upah bagi pengusaha yaitu

merupakan pengeluaran biaya. Meningkatnya upah yang diberikan perusahaan kepada

tenaga kerja akan berdampak terhadap keuntungan perusahaan sehingga untuk dapat

memaksimalkan keuntungan perusahaan harus mengoptimalkan output dan

meminimalkan biaya. Sehingga dengan meningkatnya upah yang berarti meningkat

pula biaya produksi dan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja.

Sejauh ini, pengaruh nilai produksi dan upah terhadap permintaan tenaga kerja

pada industri olahan singkong di Kota Salatiga belum mendapatkan banyak perhatian.

Riset terdahulu lebih fokus pada bagaimana pengaruh harga output terhadap

pergerakan upah di industri pengolahan singkong Kota Salatiga; (Trisnawati &

Pratomo, 2019). Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk

menganalisis lebih jauh pengaruh faktor upah dan nilai produksi terhadap permintaan

tenaga kerja industri olahan singkong di Salatiga.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, terbatas pada dua permasalahan utama yang telah

dirumuskan yaitu, sebagai berikut:

1. Pengaruh upah terhadap permintaan tenaga kerja pada industri pengolahan

singkong di Salatiga.
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2. Pengaruh nilai produksi terhadap permintaan tenaga kerja pada industri

pengolahan singkong di Salatiga.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka berikut adalah tujuan dari

penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah terhadap permintaan tenaga

kerja industri pengolahan singkong di Salatiga.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai produksi terhadap permintaan

tenaga industri pengolahan singkong di Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan

penelitian tersebut yaitu, sebagai berikut:

Bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan

melaksanakan penelitian serupa maupun lanjutan dalam bidang pembangunan

ekonomi, industri dan permintaan penyerapan tenaga kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaatnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, menyajikan teori-teori yang digunakan dalam

penelitian ini, termasuk landasan teori, kerangka penelitian,

penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan sistematika

penyusunan skripsi.
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BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan uraian mengenai jenis dan sumber data, penentuan

sampel, metode pengumpulan data, metode analisis dan definisi

operasional variabel dalam penyusunan skripsi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian dari deskripsi obyek penelitian, analisis data dan

pembahasan penelitian skripsi.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran-saran bagi pihak-pihak yang
terkait dalam masalah penyerapan tenaga kerja.




