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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan merupakan serangkaian usaha atau suatu proses perubahan 

multidimensional menuju ke arah yang lebih baik yang mencakup berbagai sistem 

seperti politik, ekonomi, struktur sosial, kelembagaan dan lainnya.  Sedangkan di 

dalam konteks ekonomi, pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk 

meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang diikuti dengan peningkatan 

taraf pendidikan, teknologi, infrastruktur dan penurunan disparitas pendapatan.   

 Todaro (2000) menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi tujuan 

penting dari pembangunan antara lain,  ketersediaan berbagai macam barang 

kebutuhan hidup yang diikuti dengan peningkatan dan perluasan distribusinya,  

peningkatan standar hidup yang meliputi perbaikan kualitas pendidikan,  

ketersediaan lapangan kerja,  meningkatnya nilai-nilai kultural dan kemanusiaan,  

serta adanya pilihan-pilihan ekonomi dan sosial yang lebih meluas.  

 Sebuah pemerintahan dikatakan berhasil dalam hal pembangunan apabila 

lapangan pekerjaan dapat bertambah dan jumlah pengangguran semakin 

berkurang.  Dengan demikian,  ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang 

penting dalam kaitannya dengan pembangunan.  Tenaga kerja memiliki peranan 

dalam kontribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
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 Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk mengharuskan adanya 

perluasan lapangan kerja yang mampu menampung tenaga kerja lebih banyak,  

sehingga dapat menekan angka pengangguran. Adanya penambahan jumlah 

lapangan kerja memberikan dampak pada terserapnya tenaga kerja yang 

selanjutnya akan berpengaruh pada pendapatan dan daya beli masyarakat yang 

semakin meningkat (Alexandi, M.F dan Marshafeni,   2014). 

 Ketersediaan tenaga kerja yang besar jika diiringi dengan perbaikan 

kualitas dan  dapat dimanfaatkan dengan maksimal akan menjadi modal besar 

bagi pembangunan di berbagai sektor. Artinya, besarnya jumlah penduduk dan 

angkatan kerja tidak akan menjadi masalah dalam pembangunan jika daya dukung 

ekonomi berjalan secara efektif dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.  

 Berdasarkan data Badan  Pusat Statistik  (BPS) Jawa Timur (2014),  

pertumbuhan jumlah angkatan kerja provinsi Jawa Timur tahun 2010-2013 terus 

mengalami peningkatan.  Pada tahun 2010 jumlah angkatan tercatat sebanyak 

19,527 juta orang,  naik menjadi 19,761 juta orang di tahun 2011, disusul dengan 

total 19, 901 juta orang pada tahun 2012 dan 20,137 juta orang pada tahun 2013.  

Sementara jumlah pekerja juga mengalami perkembangan secara fluktuatif.  Pada 

tahun 2011 tercatat sebanyak 18, 940 juta orang pekerja, kemudian di tahun 2012 

naik menjadi 19,081 juta orang pekerja, dan di tahun 2013 mencapai mencapai 

19,266 juta orang pekerja. 
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  (Sumber : BPS Jawa Timur, data diolah).  

Gambar 1.1 

Perkembangan Jumlah Pekerja dan Angkatan Kerja 

Provinsi Jawa Timur  

tahun 2010-2013. 

 

 Gambar 1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2010-2013 telah terjadi 

perkembangan jumlah pekerja dan angkatan kerja yang cenderung mengalami 

kenaikan secara signifikan.  Namun, apabila dilihat dari perbandingan jumlah 

angkatan kerja dan jumlah pekerja yang ada di Jawa Timur peningkatan jumlah 

angkatan kerja menjadi tidak signifikan dengan peningkatan jumlah pekerja.  

Sehingga dibutuhkan lapangan kerja yang lebih banyak untuk menampung 

angkatan kerja yang belum ditempatkan. 

 Kabupaten Magetan yang merupakan salah satu bagian dari provinsi Jawa 

Timur memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak terserap di sektor pertanian.   

Menurut  jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha utama 

kategori pertanian,  kehutanan, dan perikanan telah mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 152.030 jiwa atau sekitar 46,23 persen dari total penduduk yang bekerja 

pada periode Agustus 2014 (BPS kabupaten Magetan : 2016).  Dengan serapan 
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tenaga kerja yang cukup besar dan didukung oleh luasnya lahan pertanian yang 

mencapai sekitar 65,53 persen dari total wilayah,  dapat dikatakan bahwa sektor 

pertanian masih mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat. 

Menurut Mubyarto (1989),  kemampuan sektor pertanian dalam menyerap 

tenaga kerja ini karena ruang lingkup sektor ini cukup luas,  yaitu mencakup (a) 

sub sektor pangan, (b) sub sektor perkebunan, (c) sub sektor peternakan, (d) sub 

sektor kehutanan dan (e) sub sektor perikanan. 

 Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja maka akan berdampak 

pula pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.  Oleh karena itu,   keberadaan 

sektor pertanian tidak hanya dapat mengurangi jumlah pengangguran, akan tetapi 

juga menjadi penggerak perekonomian masyarakat.  Baswir (2004) dalam Ishak 

(2013) menyatakan bahwa karakteristik dari sektor pertanian adalah labour 

intensive.  Sehingga jika terdapat peningkatan nilai tambah pada sektor pertanian,  

akan berdampak pula pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.  

  Keinginan  masyarakat untuk bekerja pada sektor pertanian, tentunya tidak 

terlepas dari kemampuan sektor tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat.  Besarnya penyerapan tenaga kerja dalam suatu sektor tertentu secara 

langsung akan mengakibatkan penambahan jumlah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) yang dihasilkan.  Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) kabupaten Magetan,  selama periode 2010-2014 lapangan 

usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami peningkatan 

secara fluktuatif.  Pada tahun 2010 kategori ini telah menyumbang total PDRB 

sebesar  1.101.890,33 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2014 bertambah 
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menjadi 3.271.262,58 miliar rupiah.  Namun demikian,  penambahan jumlah 

PDRB pada sektor pertanian berbanding terbalik dengan distribusinya yang terus 

mengalami penurunan dalam total PDRB secara keseluruhan. 

Tabel 1.1 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian  

Menurut Dasar Harga Konstan  

Tahun 2010 - 2015  

 

No. Tahun PDRB Sektor Pertanian 

(Rp 000 000) 

Distribusi 

persentase 

 

1. 2010 1.101.890,33 33,68% 

2. 2011 1.146.140,98 33,00% 

3. 2012 3.074.251,53 33,23% 

4. 2013 3.174.950,50 32,42% 

5. 2014 3.271.262,58 31,79% 

6. 2015 3.372.496,41 31,16% 

 Sumber : BPS Kabupaten Magetan,  data diolah  (2016) 

  

 Pengaruh PDRB pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dapat 

dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Alexandi dan Marshafeni (2014), 

dimana PDRB secara signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 

sektor ini.  Selain PDRB sektor pertanian,  faktor lain yang dapat dikaitkan 

dengan penyerapan tenaga kerja adalah jumlah angkatan kerja, dan luas lahan.  

 Luasnya lahan pertanian akan menentukan skala usaha,  semakin besar 

luas lahan yang digunakan maka semakin besar pula skala usahanya  (Soekartawi 

: 2003).  Dengan demikian, semakin besar skala usaha pada sektor ini tentunya 

kebutuhan akan tenaga kerja juga akan semakin meningkat.   
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 Dari uraian yang telah dijabarkan dan adanya penelitian terkait dengan 

penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian yang pernah dilakukan 

sebelumnya,  maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh PDRB sektor pertanian,  jumlah angkatan kerja dan luas lahan 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (Studi empiris 

kabupaten Magetan Periode 2007-2016”). 

 

1.2    Rumusan Masalah 

 Sebagai salah satu wilayah agraris,  corak perekonomian kabupaten 

Magetan masih di dominasi oleh sektor pertanian.  Hal ini dapat ditunjukkan dari 

kontribusi PDRB  sektor pertanian yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun.  Adanya peningkatan PDRB pada salah satu sektor, diharapkan juga dapat 

menambah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.  Namun  jika dilihat dari 

dampak pertumbuhan PDRB  sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja 

nya,  justru menunjukkan hasil yang berbeda.  

 Menurut data BPS kabupaten Magetan jumlah pekerja berdasarkan 

lapangan pekerjaan utama sektor pertanian terus mengalami penurunan.  Pada 

tahun  2011 sebanyak 286.489 orang bekerja pada sektor pertanian,  kemudian di 

tahun 2012 turun menjadi 227.907,  di susul dengan penurunan yang cukup tajam 

pada tahun 2014 dengan total 152.030 pekerja.  Hal yang sama juga terjadi pada 

pertumbuhan angkatan kerja yang mengalami stagnasi atau justru mengalami 

banyak penurunan pada periode 2007-2011.  Berkaitan dengan kondisi yang telah 

diuraikan,  maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
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1.  Bagaimana pengaruh PDRB sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor pertanian di kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor pertanian di kabupaten Magetan? 

3. Bagaimana pengaruh luas lahan pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja 

sektor pertanian di kabupaten Magetan? 

4. Bagaimana pengaruh PDRB sektor pertanian, jumlah angkatan kerja dan 

luas lahan pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di 

kabupaten Magetan? 

 

1.3     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang 

telah dijelaskan,  maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor pertanian terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor pertanian di kabupaten Magetan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor pertanian di kabupaten Magetan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan pertanian terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor pertanian di kabupaten Magetan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor pertanian, jumlah angkatan kerja 

dan luas lahan pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian 

di kabupaten Magetan. 
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1.3.2  Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 

1.  Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah 

ilmu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bagi penulis sehingga 

dapat mengaplikasikannya secara tepat. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rujukan atau bahan 

referensi bagi kalangan akademisi maupun peneliti selanjutnya. 

3. Bagi perguruan tinggi,  penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

tambahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang ekonomi dan memberikan informasi yang berkaitan dengan 

penyerapan tenaga kerja. 

4. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi 

bagi pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan terkait 

dengan ketenagakerjaan.  

 


