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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi sebagai imbas dari 

krisis keuangan di Thailand. Krisis ini diawali dengan jatuhnya nilai mata 

uang Bath Thailand pada bulan juli 1997 dan berakibat langsung terhadap 

nilai rupiah yang terdepresiasi secara eksponensial, dari Rp2.400 per dollar 

menjadi Rp16.500 per dollar pada bulan juni 1998 dan inflasi meningkat 

hingga 77%. Krisis tersebut  mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor 

ekonomi berubah. Banyak Perusahaan saat itu satu per satu pailit karena 

bahan baku impor meningkat secara drastis dan biaya cicilan utang meningkat 

sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan 

berfluktuasi. Sektor perbankan juga ikut terpuruk dan turut memperparah 

sektor industri dari sisi permodalan (Departemen Koperasi, 2008). 

Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat 

bunga yang tinggi. Namun tidak begitu dengan industri kecil dan menengah, 

industri kecil dan menengah mampu tetap bertahan ditengah krisis yang 

melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 tersebut. Beberapa alasan mengapa 

Industri UKM di Indonesia dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997 lalu. 

Pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa 

dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat 
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pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap 

permintaan barang yang dihasilkan. Kedua, sebagian besar UKM 

menggunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Ketiga, 

denga adanya krisis ekonomi berkepanjangan menyebabkan sektor formal 

banyak memberhentikan pekerjanya, sehingga para penganggur tersebut 

memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha berskala kecil. 

(Partomo dan Soejodono, 2004)  

Gambar perkembanga jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah di 

bawah ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan sektor industri pada 

saat krisis dan pada saat setelah krisis ekonomi yang menerpa Indonesia pada 

tahun 1997.  

                
Sumber : BPS Indonesia 

 

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di  

  Indonesia Tahun 1996 Sampai Tahun 2004 
             

Melalui gambar diatas, dijelaskan bahwa sumbu vertikal merupakan jumlah 

unit usaha yang menunjukkan seberapa bayak jumlah unit usaha kecil, mikro, 

dan menengah dari tahun ke tahun. Dari gambar dijelaskan bahwa usaha kecil, 

mikro, dan menengah (UMKM) mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan 
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justru semakin bertambah sehingga tidak dapat dipungkiri UMKM telah  

menjadi tiang penyangga perekonomian karena UMKM ini membuka lapangan  

pekerjaan dan mengatasi kemiskinan di saat banyak usaha besar berguguran. 

Di tahun 1998 pada beberapa sektor terjadi penurunan jumlah unit usaha 

sebagai imbas dari krisis ekonomi yang terjadi, namun pada tahun 1999 terjadi 

peningkatan jumlah unit usaha pada setiap sektor.  Hal ini menunjukkan bahwa 

unit usaha kecil dan menengah masih tetap eksis dan mampu bertahan sejak 

krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997 hingga tahun 2004.  

 

Sumber : BPS Indonesia                                                                

   Gambar 2. Perkembangan Jumlah Pekerja Usaha Mikro, Kecil, Dan          

  Menengah Di Indonesia Tahun 1996 Sampai Tahun 2004 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sumbu vertikal menjelaskan jumlah 

pekerja yang bekerja pada UMKM di Indonesia tahun 1996 hingga tahun 2004. 

UMKM masih memberikan kontribusi yag besar dalam penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia. Dapat dilihat pada tahun 1999 jumlah tenaga kerja yang 

dapat terserap pada UMKM tidak mengalami penurunan yang drastis dari 

tahun 1996. Hal ini membuktikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada 
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tahun 1997 tidak memberikan dampak yang terlalu buruk pada UMKM di 

Indonesia dan dari tahun ke tahun pun jumlah tenaga kerja yang mampu 

terserap pada UMKM semakin meningkat.  

 

Letak Indonesia yang strategis dan merupakan jalur lalu lintas perdagangan 

membuat Indonesia berpotensi untuk mengembangkan sektor Industri. 

Indonesia memiliki 33 provinsi, dimana pada setiap provinsi memiliki 

keunikan dan potensi daerah masing-masing yang patut untuk dikembangkan. 

Salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan salah satu sentra industri 

yang patut untuk dikembangkan karena letaknya yang strategis adalah Provinsi 

Lampung. Pronvinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di ujung 

paling selatan pulau Sumatera. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan 

Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Provinsi lampung 

memiliki posisi yang strategis karena menjadi perlintasan utama jalur 

hubungan darat dan laut antara wilayah sumatera dan Jawa. 

 

 

 

 

      Sumber : Disperindag Provinsi Lampung 

    Gambar 3. Perkembangan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah Di Provinsi    

  Lampung Tahun 2007 Hingga Tahun 2012 
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Pada gambar dapat diketahui bahwa Lampung sangat berpotensi 

mengembangkan berbagai jenis industri karena merupakan gerbang yang 

menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada gambar di atas 

dapat kita lihat perbedaan perkembangan industri besar dan industri kecil di 

Provinsi Lampung. Industri kecil jauh lebih unggul dibandingkan industri 

besar. Di bidang industri, khususnya industri pengolahan hasil pertanian, hasil 

hutan, industri kerajunan maupun industri manufaktur dengan komoditas 

barang dari kayu, gula, tapioka, kopi, dan makanan memiliki potensi untuk 

dapat dikembangkan lebih lanjut.  

 

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang 

memiliki potensi industri yang baik. Salah satu sektor industri yang tengah 

dikembangkan di Kabupaten Pringsewu adalah sektor industri kecil kain perca 

yang berada di Pekon Sukamulya dan Pekon Siliwangi.  Sektor ini dipilih 

sebagai awal dari pembangunan dan pengembangan industri karena omset yang 

diperlukan dalam pengembangan industri ini juga tidak terlalu besar. Hal ini 

sesuai dengan karakteristik Kabupaten Pringsewu yang sedang dalam tahap 

perkembangan. Selain itu, pengembangan industri kecil dapat mempermudah 

penyerapan tenaga kerja bagi para warga Kabupaten Pringsewu. Berikut ini 

akan dijelaskan melalui tabel PDRB Kabupaten Pringsewu menurut lapangan 

usaha atas dasar harga konstan 2000. Melalui tabel di bawah ini akan di 

jelaskan kontribusi PDRB Kabupaten Pringsewu per subsektor . sehingga akan 

dapat diketahui subsektor apa saja yang memberikan kontribusi besar dalam 

PDRB Kabupaten Pringsewu. 
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Tabel 1. Nilai PDRB Kabupaten Pringsewu Menurut Lapangan Usaha  

         Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah) 

 

 

No 

 

Lapangan Usaha 

Nilai PDRB 

2008 

Nilai PDRB 

2009 

Nilai PDRB 

2010 

1 Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan, dan Perikanan 

665.459 692.374 712.296 

  
      

  a. Tanaman bahan makanan 390.718 408.360 417.201 

  b. Tanaman perkebunan 71.813 72.680 75.141 

  c. Peternakan 101.643 105.904 109.823 

  d. Kehutanan 2.114 2.253 2.365 

  e. Perikanan 99.142 103.117 107.753 

2 Pertambangan dan 12.402 12.891 13.078 

  Penggalian       

  a. Minyak dan gas bumi 0 0 0 

  b. Pertambangan non migas 0 0 0 

  c. Penggalian 12.402 12.891 13.078 

3 Industri Pengolahan 118.508 126.496 133.002 

  a. Industri migas 0 0 0 

  b. Industri non migas 118.508 118.508 133.002 

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 1.513 1.579 1.690 

  a. Listrik 1.209 1.267 1.363 

  b. Air bersih 303 312 327 

5 Konstruksi 54.473 58.011 62.524 

6 Perdagangan, Hotel dan 185.296 198.210 216.859 

  Restoran       

  a. Perdagangan  173.758 185.982 203.759 

  b. Hotel 83 95 105 

  c. Restoran 11.455 12.133 12.994 

7 Transpotasi dan komunikasi 68.440 75.314 85.364 

  a. Transportasi 46.957 50.881 58.274 

  b. Komunikasi 21.483 24.433 27.089 

8 Keuangan, persewaan, dan 73.146 79.951 89.432 

  jasa perusahaan       

  a. Bank 27.292 29.572 31.038 

  b. Lembaga bukan bank 2.154 2.240 2.402 

  c. Sewa bangunan 43.700 48.139 55.092 

9 Jasa-jasa 107.469 113.807 121.942 

  a. Pemerintahan umum 89.221 93.653 99.861 

  1. adm. Pemerintahan 58.931 61.658 65.958 

  2. jasa pemerintahan lainnya 30.291 31.739 33.903 

  b. Swasta 18.248 20.154 22.080 

  1. sosial kemasyarakatan 11.215 12.688 13.958 

  2. hiburan & rekreasi 190 200 211 

  

3. perorangan dan rumah 

tangga 
6.844 7.267 7.912 

  Jumlah 1.286.706 1.358.634 1.436.188 

     Sumber : BPS Provinsi Lampung 
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Melalui tabel diatas dapat dilihat perkembangan nilai PDRB per subsektor 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Industri kain perca termasuk ke 

dalam subsektor industri pengolahan non migas. Sedangkan pada subsektor 

industri pengolahan migas tidak memberikan kontribusi pada nilai PDRB 

Kabupaten Pringsewu mengingat bahwa di Pringsewu tidak ada sumber migas. 

Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas menempati urutan kedua 

setelah sektor pertanian. Pada subsektor industri pengolahan non migas, 

Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh industri kecil dan home industri, 

diantaranya sentra industri kain tapis, manik-manik, kain perca, dan kerajinan 

anyaman bambu, industri batu bata dan genteng. 

 

       Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2012 

Gambar 4. Perkembangan unit usaha mikro dan jumlah tenaga kerja 

industri kecil menengah Kabupaten Pringsewu tahun 2009-2012 

 

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa sumbu vertikal merupakan jumlah unit 

usaha mikro dan jumlah tenaga kerja industri kecil menengah Kabupaten 

Pringsewu. Pada gambar terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada 
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industri kecil menengah Kabupaten Pringsewu dari tahun 2009 hingga tahun 

2012. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil menengah Kabupaten Pringsewu sebesar 10,48 persen dari 

tahun 2009. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 25,67 

persen jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil menengah di 

Kabupaten Pringsewu. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi penyerapan tenaga 

kerja sebesar 9,16 persen tenaga kerja yang dapat terserap oleh industri kecil 

menengah di Kabupaten Pringsewu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 

industri kecil menengah di Kabupaten Pringsewu memiliki peran yang besar 

dalam menyerap tenaga kerja.  

 

Peranan UMKM dalam peyerapan tenaga kerja yaitu diindikasikan dengan 

perkembagan jumlah unit produksi yang mampu dihasilkan. Semakin banyak 

jumlah output yang dihasilkan maka akan membutuhkan tenaga kerja yang 

semakin banyak. Jumlah output yang dihasilkan merupakan pengaruh dari 

jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Pada teoti produksi, . 

Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut: (Sukirno 

,1994: 190)  

Q = f (Κ, L,R,T )  

Dimana: 

Q = Jumlah Produksi 

K = Jumlah stok modal 

L = Jumlah Tenaga Kerja / keahlian keusahawan 

R = Kekayaan Alam 

T = Tingkat Teknogi 



9 

 

Dalam teori permintaan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

berbanding lurus dengan jumlah produksi barang, semakin banyak jumlah 

produksi barang yang diminta oleh konsumen maka akan semakin bayak jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan namun dengan asumsi bahwa faktor-faktor lainnya 

tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan tenaga kerja adalah harga output, harga baha baku, omset, dan upah 

pekerja. 

 

1. Peran Industri Kecil Dalam Penyerapan Tenaga Kerja 

 

Pengembangan industri secara umum merupakan sesuatu yang penting 

dalam pembangunan, dan pentingnya industri kecil yang merupakan 

bagian dari keseluruhan industri nasional telah dirasakan tidak hanya 

sebagai pemerataan pembangunan akan tetapi juga sebagai sesuatu yang 

telah mendapatkan tempat yag kokoh dalam struktur ekonomi, hal ini 

disebabkan karena: 

 

 Industri kecil banyak menyerap tenaga kerja 

 Industri kecil ikut menyelaraskan peredaran perekonomian negara 

dan mampu hidup berdampingan dengan perusahaan besar. 

 Industri kecil dapat memegang peranan penting dan menopang 

usaha besar. 

 Industri kecil dapat menyediakan bahan mentah, bahan pembantu, 

dan sebaginya. 
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 Industri kecil dapat berfungsi sebagai ujung tombak bagi usaha 

besar dengan menyalurkan dan menjual hasil usaha besar kepada 

konsumen akhir. 

 

2. Pengaruh omset terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Omset merupakan total pendapatan kotor yang diterima. Semakin besar 

omset menunjukkan semakn banyak barang yang laku terjual dan akan 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Semakin banyak barang yang 

diminta oleh konsumen akan mengakibatkan pengusaha membutuhkan 

tambahan tenaga kerja. Dengan begitu kesempatan kerja semakin 

meningkat sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Didalam 

penelitian ini, omset dianggap mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan sektor industri kain perca di Pekon Sukamulya 

Kecamatan Banyumas dan Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu  yang berujung kepada terbukanya kesempatan 

kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Omset 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan 

tenaga kerja. 

3. Pengaruh upah pekerja terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja, tingkat upah 

memiliki hubungan yang negatif atau berbanding terbalik, dimana ketika 

tingkat upah naik perusahaan-perusahaan akan cenderung untuk 

mengurangi jumlah tenaga kerja dikarenakan naiknya biaya produksi yang 
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bisa menyebabkan perusahaan mrugi. Sebaliknya, ketika upah turun biaya 

produksi juga cenderung turun sehingga perusahaan memperbanyak 

jumlah tenaga kerja untuk memaksimalkan keuntungan 

4. Pengaruh harga output terhadap penyerapan tenaga kerja. 

harga output berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin 

optimal harga output akan membuat semakin optimal penerimaan yang 

dihasilkan sehingga tenaga kerja yang dapat terserap pada industri kain 

perca akan meningkat. 

 

5. Pengaruh harga bahan baku terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 

Harga bahan baku merupakan harga yang harus dibayarkan oleh pemilik 

industri dalam menyediakan bahan baku industrinya. Semakin mahal harga 

bahan baku akan menyebabkan semakin bertambahnya biaya produksi. 

Tambahan biaya produksi tersebut akan menyebabkan harga barang 

menjadi meningkat dan menyebabkan keuntungan semakin menurun, 

sehingga akan mengakibatkan semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja 

yang dapat terserap pada industri tersebut. 
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Tabel 2. Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja pada berbagai                  

    Industri Menengah dan Kecil (UMKM) Kabupaten Pringsewu                

    Tahun 2012 

 

  Logam, Mesin  Kerajinan Kimia dan Bahan Sandang 

  dan Elektronika   Bangunan   

Jumlah unit Usaha 40 2030 238 41 

Tenaga Kerja 193 9693 1134 176 

Sumber : Disperindag Provinsi Lampung 

Industri kain perca masuk ke dalam jenis industri kerajinan karena memanfaatkan 

hasil limbah dari pabrik sprei yang kemudian diolah menjadi barang-barang yang 

berguna seperti sarung bantal, sprei, sarung guling, taplak meja, hordeng, hawai, 

dan keset. Tentunya barang-barang tersebut bernilai jual ekonomis tinggi dan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Pada tabel di atas dapat 

dilihat bahwa industry kerajinan memiliki porsi jumlah unit usaha dan jumlah 

tenaga kerja terbesar dibandingka dengan industri lainnya yang ada di Kabupaten 

Pringsewu. Hal ini menunjukkan bahwa industry kerajinan merupakan industri 

yang menjadi industri andalan Kabupaten Pringsewu. Semakin banyak jumlah 

unit usaha maka akan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang mampu terserap 

sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran. 

 

Tabel 3. Jumlah Nilai Produksi dan Omset pada berbagai Industri               

    Menengah dan Kecil (UMKM) Kabupaten Pringsewu    

    tahun2012 (dalam milyar rupiah) 

 

  Logam, Mesin  Kerajinan Kimia dan Bahan Sandang 

  dan Elektronika   Bangunan   

Nilai Produksi 0,83 41,92 4,90 0,76 

Omset 0,30 15,24 1,78 0,28 

Sumber : Disperindag Provinsi Lampung 2012 

Industri kerajinan merupakan industri yang dapat diandalkan, dapat dilihat 

pada tabel di atas bahwa nilai produksi dan omset pada industri kerajinan di 
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Kabupaten Pringsewu memiliki porsi yang besar dibandingkan beberapa 

industri lainnya yang ada di Kabupaten Pringsewu. Salah satu industri 

kerajinan di Kabupaten Pringsewu yang pernah mendapatkan penghargaan 

Kualitas Dan Produktivitas Paramakarya 2011  adalah Industri Kain Perca di 

Pekon Sukamulya dan Pekon Siliwangi. Penerima Penghargaan Paramakarya 

2011 Industri kain perca ini diwakilkan oleh Bapak Suherman selaku perintis 

pertama kali usaha kain perca ini. Industri rumahan kain perca di Pekon 

Siliwangi dan Pekon Sukamulya ini juga pernah mendapatka Penghargaan 

Upakarti 2012. Sehingga pada saat ini Pekon Siliwangi dan Pekon Sukamulya 

Kabupaten Pringsewu ini telah menjadi model desa produktif yang digalakkan 

oleh BBPP (Balai Besar Peningkatan Produktifitas) dibawah naungan 

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pemasaran 

hasil olahan kain perca ini telah memasuki daerah Palembang, Jambi, 

Bengkulu, Pekanbaru, Medan, dan Aceh.    

  

Industri kerajinan kreatif kain perca ternyata sangat potensial untuk diproduksi  

menjadi berbagai produk-produk kreatif yang memiliki nilai jual yang tinggi. 

Dari limbah kain sisa jahitan yang tampaknya tidak memiliki nilai, bisa diolah 

dengan keterampilan kreatif menjadi berbagai macam produk kerajinan yang 

memiliki fungsi dan harga jual cukup tinggi. Misalnya saja seperti sprei, sarung 

bantal , sarung guling,  keset,  hawai, taplak meja, hordeng, dan lain 

sebagainya. 

 

Kain perca didapatkan dari kain sisa Pabrik Sprei My Love, Pabrik Sprei Nova, 

Pabrik Sprei Internal, dan Pabrik Sprei Kintakun di Bandung. Melalui tangan-
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tangan kreatif para pengusaha kain perca di Pekon Sukamulya Kecamatan 

Banyumas dan Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu 

inilah kain yang sudah tidak terpakai lagi ini dapat menjadi barang yang 

bernilai ekonomis, serta dapat meningkatkan pendapata masyarakat di daerah 

tersebut. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja hingga ratusan pekerja 

pada setiap home industri nya.Tenaga kerja yang bekerja pada industri kain 

perca ini  rata-rata kaum ibu dan pengerjaannya pun dilakukan di rumah di 

sela-sela waktu senggang setelah membersihkan rumah dan mengurus anak. 

Tentunya hal ini aka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga, dimana sang 

istri dapat membantu perekonomian keluarganya tanpa harus meninggalkan 

pekerjaan rumah tangga dan anak-anaknya. 

 

Pada penelitian sebelumnya, Rizky Adrianto (2013) melakukan penelitian 

tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

pada industri kecil (studi kasus pada industri kerupuk rambak di Kelurahan 

Bangsal Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto) “. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa Penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dengan studi 

kasus pada industri krupuk rambak di Kecamatan Bangsal dipengaruhi oleh 

variabel bahan baku, nilai produksi dan modal kerja. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel terikat yang 

digunakan. Dalam penelitian ini variabel terikat yang saya gunakan adalah 

omset, upah pekerja, harga output, dan harga baha baku Penelitian ini berupa 

studi kasus pada industri kain perca di Pekon Sukamulya Kecamatan 

Banyumas dan Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
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Pekon Sukamulya dan Pekon Siliwangi merupakan sentra industri pengolahan 

kain perca. 

 

    Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diharapkan industri kain perca 

mampu mengatasi masalah tenaga kerja yang setidak-tidaknya mengurangi 

angka pengangguran yang ada di Kabupaten Pringsewu, oleh sebab itu 

penelitian ini mengambil judul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada 

Industri Kain Perca (Studi Kasus Di Pekon Sukamulya Kecamatan 

Banyumas dan Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu) 

B. Rumusan Masalah 

 

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

masalah pokok dalam penulisan ini adalah:  

1. Apakah faktor harga output, harga bahan baku, omset, dan upah pekerja 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Kain Perca di 

Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas dan Pekon Siliwangi Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ? 

2. Diantara beberapa faktor tersebut apakah yang paling dominan 

mempengaruhi penyerapan penyerapan tenaga kerja pada Sektor industri 

Kain Perca di Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas dan Pekon 

Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ? 
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C. Tujuan Penulisan 

  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :  

 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor harga output, harga bahan baku, omset 

dan upah pekerja terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Kain 

Perca di Pekon Sukamulya Kecamatan Banyumas dan Pekon Siliwangi 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Kain Perca di Pekon 

Sukamulya Kecamatan Banyumas dan Pekon Siliwangi Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan, informasi atau referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Kabupaten 

Pringsewu.  

2. Sebagai bahan referensi bagi yang ingin mengadakan penelitian lebih 

lanjut mengenai obyek ini. 

3. Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang diharapkan dapat 

bermanfaat dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan di Provinsi 

Lampung. 

4. Sebagai tambahan pengetahuan dan menambah perbendaharaan 

perpustakaan universitas.  
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E. Kerangka Pemikiran 

  

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Provinsi Lampung yaitu 

meningkatnya jumlah penduduk yang secara langsung dapat mempengaruhi 

jumlah angkatan kerja, sementara pertumbuhan jumlah kesempatan kerja 

yang ada tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja itu 

sendiri. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran semakin 

meningkat.  

 

Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi mengharuskan Pemerintah untuk 

menyediakan dan memperluas lapangan kerja yang diperuntukkan bagi 

angkatan kerja tersebut. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan 

Pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu dengan 

meningkatkan lapangan kerja atau sektor usaha yang mampu menyerap 

tenaga kerja dalam jumlah besar, dan salah satunya ialah sektor industri kecil 

dan menengah. Pada dasarnya pembangunan industri ditunjukkan untuk 

menciptakan struktur ekonomi dengan titik berat pada industri yang maju. 

Oleh karena itu, pembangunan sektor industri secara nyata harus menjadi 

penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat 

menjadi penyedia lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah besar. Sektor industri yang berada Kabupaten Pringsewu merupakan 

salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang 

besar. Selain itu, sektor tersebut juga telah memberikan kontribusi yang 

cukup besar dalam hal pendapatan sehingga dapat meningkatkan 
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perekonomian Kabupaten Pringsewu itu sendiri. Adapun pemikiran penelitian 

disajikan pada Gambar 5,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Pemikiran 
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Kerja 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Diduga harga output dan omset berpengaruh positif terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada industri kain perca di Pekon Sukamulya Kecamatan 

Banyumas dan Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Diduga harga bahan baku dan upah pekerja berpengaruh negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kain perca di Pekon Sukamulya 

Kecamatan Banyumas dan Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu 

 


