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KATA PENGANTAR 
 

 
 
 Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya 

sehingga publikasi “Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kabupaten Lumajang 

Tahun 2017” dapat diterbitkan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kabupaten 

Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang mulai menggeliat dalam proses 

pembangunan di Jawa Timur, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang memadai 

pada semua sektor yang terarah dan sebaik-baiknya. Untuk itu hasil-hasil 

pembangunan seluruh sektor perlu dievaluasi dan dianalisa untuk kemudian 

dijadikan masukan bagi perencanaan pembangunan berikutnya.  Salah satu indikator 

yang biasa digunakan untuk evaluasi dan perencanaan terutama yang berkaitan 

dengan produktifitas dan penyerapan tenaga kerja sektoral adalah Incremental Labour 

Output Ratio (ILOR) untuk mengukur efisiensi dari suatu investasi. 

Publikasi ini berisi besaran ILOR dari setiap sektor yang menjadi ukuran 

kinerja penyerapan tenaga kerja dan penciptaan output pada pada rentang waktu lima 

tahun terakhir, yakni 2011–2016.  Penyusunan publikasi ini merupakan hasil kerjasama 

antara BAPPEDA kabupaten Lumajang dengan Badan Pusat Statistik kabupaten 

Lumajang.  

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut ambil 

bagian dalam penyusunan publikasi ini, baik sebagai penyedia data maupun terkait 

langsung dalam pembahasannya. Kami sangat menyadari bahwa data dan informasi 

yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena 

itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi 

publikasi ini selanjutnya. 

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

memerlukannya. 

 
  
 

           Lumajang,     November 2017 
         Kepala Badan Pusat Statistik 

        Kabupaten Lumajang, 
 
 
 
           

       A Z W I R, S.Si. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Potensi kekuatan ekonomi kabupaten Lumajang tidak hanya dari sumber daya 

alam, namun juga dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Oleh sebab itu, 

SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi.  Dengan jumlah penduduk sebesar 1,033  juta jiwa (2016), 

maka kabupaten Lumajang seharusnya tidak kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja. 

Jumlah penduduk kabupaten Lumajang yang cukup memadai tersebut akan semakin 

bermakna jika dibarengi dengan peningkatan daya saing. Fokus yang perlu 

diperhatikan adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, karena 

akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya 

saing.  

Keberadaan tenaga kerja yang potensial sangat dibutuhkan untuk menjalankan 

roda pembangunan di berbagai bidang.  Oleh karena itu kualitas sumber daya 

manusia harus senantiasa perlu ditingkatkan.  Hal ini sangat penting karena secara 

teori, : (1) jika produktifitas tenaga kerja tinggi, maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, (2) dari sisi ekonomi mikro peningkatan produktifitas juga 

akan meningkatkan upah/gaji bagi pekerja. 

Permasalahan yang dihadapi di negara berkembang pada umumnya adalah 

terdapatnya pengangguran dalam jumlah besar. Hal ini tidak hanya berarti 

pemborosan anggaran pembangunan, tetapi pengangguran juga dapat membawa 

dampak sosial yang kurang baik, seperti terjadinya peningkatan kriminalitas, 

perselisihan dan masalah sosial lainnya.  Karena itu, dalam hal ketenagakerjaan selain 

produktifitas juga perlu dilakukan pengkajian mengenai hubungan antara 

peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dalam 

perspektif makro berarti pengurangan pengangguran. 

Perluasan lapangan kerja diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang pada gilirannya akan menciptakan kembali lapangan kerja baru. Untuk itu, 

informasi mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja sangat diperlukan pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan.  Salah 



Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kabupaten Lumajang Tahun 2017                                 2 

 

satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui pengaruh dari peningkatan 

pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja adalah ILOR 

(Incremental Labour Output Ratio).  

Indikator ILOR dapat menjelaskan seberapa besar penambahan jumlah 

penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi dengan adanya 

penambahan output perekonomian di suatu wilayah. Dengan angka ILOR dapat 

diketahui bahwa untuk menambah kesempatan kerja, output harus tumbuh, sebab 

setiap unit pertambahan output diharapkan akan berdampak menambah kesempatan 

kerja sebanyak nilai ILOR.  Di samping itu besaran ILOR dapat digunakan untuk 

melihat produktifitas dan efisiensi tenaga kerja yang diciptakan. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam penghitungan ILOR kabupaten Lumajang ini hanya akan mencakup 

klasifikasi sembilan sektor ekonomi yaitu, : Pertanian; Pertambangan/penggalian; 

Industri pengolahan; Listrik, gas, dan air minum; Konstruksi/bangunan; Perdagangan 

hotel, dan restoran; Angkutan dan komunikasi; Keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan; serta Jasa-jasa.  Adapun data yang digunakan berasal dari pengolahan 

Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2011-2016, Survei Khusus Pendukung ICOR-

ILOR (2016), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011-2016 yang menghasilkan data 

estimasi jumlah tenaga kerja per sektor dan besaran output. Data nilai tambah 

bruto/output diperoleh dari publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2016.  Untuk mempertajam analisis dalam publikasi 

ini juga akan menggunakan data dari survei-survei khusus lain yang dilaksanakan 

Badan Pusat Statistik. 

 

1.3 Konsep Definisi 

 Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja dapat diartikan sebagai orang yang bekerja pada suatu unit usaha, 

dengan ketentuan bekerja minimal 1 (satu) jam berturut-turut dan tidak terputus 

dalam seminggu. Dalam penghitungan ini, jumlah penduduk yang bekerja adalah 

penduduk usia 15 tahun ke atas yang seminggu sebelum waktu pencacahan termasuk 

konsep bekerja.  
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Mengacu pada definisi tersebut, tenaga kerja/pekerja dapat dibedakan menjadi 

pekerja tetap dan pekerja tidak tetap.  Namun jika dilihat dari balas jasanya, pekerja 

bisa dibedakan menjadi pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar. 

a.  Pekerja tetap : adalah pekerja yang menerima upah/gaji pokok secara 

tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan). Pekerja tetap terdiri 

dari :  

 Direktur/pemilik : adalah orang yang mempunyai  tanggung jawab 

penuh terhadap perusahaan 

 Administrasi : adalah pekerja yang menjalankan semua kegiatan tata 

usaha/administrasi di perusahaan (urusan pegawai, pembukuan, dan 

lain-lain). 

 Tenaga teknik/produksi : adalah pekerja yang secara langsung bekerja 

dalam proses produksi termasuk mereka yang bertugas merawat dan 

memperbaiki mesin-mesin produksi. 

 Lainnya : adalah pekerja yang tidak termasuk dalam kategori di atas 

(misalnya sopir, satpam, dan lain-lain). 

b. Pekerja tidak tetap : adalah pekerja yang dibayar oleh perusahaan 

berdasarkan hasil kerja yang dihasilkan.  Misalnya pekerja harian lepas dan 

pekerja borongan, kecuali pekerja borongan yang bekerja di rumah sendiri 

secara makloon.   

 

  Pengertian Output 

Output adalah hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor 

produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti tanah, tenaga kerja, modal dan 

kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor domestik dalam negeri dalam suatu 

periode tertentu. 

Namun dalam pengertian ILOR, output adalah tambahan produk dari hasil 

kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil 

pendayagunaan faktor-faktor produksi.  Output ini merupakan seluruh nilai tambah 

atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha setelah 

dikurangi dengan biaya antara (upah/gaji, bahan baku dan bahan penolong) atau 

biasa disebut dengan Nilai Tambah Bruto (NTB).  
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BAB II 

METODOLOGI 

 

 

Hubungan antara perubahan nilai output dengan penyerapan tenaga kerja 

dapat dirumuskan dalam indikator ILOR dan Produktifitas Tenaga Kerja (PTK). 

Indikator ILOR digunakan untuk melihat tambahan jumlah orang yang bekerja dengan 

adanya peningkatan satu satuan nilai PDRB.  Sedangkan PTK untuk melihat seberapa 

besar kinerja dari setiap tenaga kerja dalam menghasilkan output. 

ILOR merupakan perbandingan antara penambahan tenaga kerja (ΔL) terhadap 

penambahan output (ΔY). Penambahan tenaga kerja merupakan perkembangan 

jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor ekonomi, sedangkan penambahan 

output merupakan perubahan nilai tambah bruto (PDRB). Dengan demikian ILOR 

bermakna seberapa besar tenaga kerja yang terserap jika terjadi penambahan output 

per satuan wilayah.  ILOR dapat dinyatakan sebagai : 

 

  ...................................................................   (1) 

dimana : 

(ΔL) = penambahan/penyerapan tenaga kerja 

(ΔY)  = penambahan output (PDRB Atas Dasar Harga Konstan) 

Dengan menggunakan rumus (1) dapat diperoleh nilai ILOR untuk masing-

masing lapangan usaha per tahun. 

Untuk mendapatkan angka ILOR dalam periode tertentu digunakan metode 

rata-rata sederhana.  Rumus ILOR yang digunakan untuk periode t hingga periode t+i 

adalah sebagai berikut : 

  

 ....................................................................   (2) 

 

Disamping itu dapat diketahui juga mengenai produktifitas tenaga kerja 

menggunakan indikator Produktifitas Tenaga Kerja (PTK) yang dinyatakan sebagai 

berikut : 

 .....................................................................  (3) 
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dimana : 

Y = Output (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku) 

L = Labour (jumlah tenaga kerja) 

Meskipun secara teori ILOR dapat dihitung secara tahunan, namun besaran ∆L 

maupun ∆Y jika dihitung setiap tahun akan menjadi bias karena adanya fluktuasi 

tahunan dalam penyerapan tenaga kerja maupun kinerja ekonomi pada tahun tertentu 

ketika ada instabilitas.   Oleh sebab itu, ILOR dihitung rata-rata per tahun dalam kurun 

waktu tertentu, misalnya 5 tahunan.  

Besaran ILOR dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dikaitkan dengan peluang 

penyerapan tenaga kerja, ILOR bermakna positif dalam arti setiap tambahan satu 

satuan unit PDRB ADHK akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja. Sehingga 

semakin besar ILOR semakin baik karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat 

diserap.  Tentunya, untuk melihat besarnya angkatan kerja yang tidak terserap masih 

harus melihat nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kedua, jika dikaitkan 

dengan produktifitas maka semakin besar nilai ILOR berarti tenaga kerja semakin 

tidak produktif karena nilai PTK semakin kecil.  Sehingga kondisi  ideal  yang ingin 

dicapai tentu nilai ILOR rendah dan pada saat yang sama nilai TPT juga rendah. 

Artinya sedikit pengangguran sedangkan para pekerja masih mampu menghasilkan 

barang/jasa secara optimal sehingga tingkat kejahteraan diharapkan tercapai atau 

telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. 

Jika besaran ILOR bernilai negatif berarti dalam kurun waktu tertentu ada 

ketimpangan antara perubahan tenaga kerja yang terserap dan perubahan output 

perekonomian. Ada kalanya telah terjadi pengurangan dalam penyerapan tenaga kerja 

tetapi masih mampu menghasilkan nilai output yang cukup tinggi.  Atau banyak 

tenaga kerja yang terserap tetapi justru terjadi penurunan nilai tambah bruto.  Kedua 

hal tersebut akan sama-sama berdampak kurang baik pada dimensi sosial maupun 

ekonomi. Untuk daerah-daerah yang masih berkembang tentunya akan 

mengutamakan terserapnya tenaga kerja dalam jumlah besar terlebih dahulu pada 

tingkat produktifitas yang masih relatif baik. 
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BAB III 

POTENSI EKONOMI 

 

           

3.1.  GEOGRAFIS 

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di 

provinsi Jawa Timur.  Kabupaten Lumajang terletak pada posisi  7° 52' s/d 8° 23' 

Lintang Selatan dan 112° 50' s/d 113° 22' Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 

1.790,90 Km2  atau 3,74 persen dari luas provinsi Jawa Timur. 

Secara administratif batas-batas wilayah kabupaten Lumajang adalah sebagai 

berikut : 

 Sebelah Utara       :  Kabupaten Probolinggo 

 Sebelah Timur      :  Kabupaten Jember 

 Sebelah Selatan    :  Samudra Indonesia 

 Sebelah Barat       :  Kabupaten Malang 

 Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga 

gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung 

Lamongan. Ketinggian daerah kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan 

diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ada 

ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl ) 63.109,15 ha (35,24 %) dan yang 

tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 

3,85 persen dari luas wilayah kabupaten Lumajang. 

Lokasi kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa 

menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu 

musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan 

April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. 

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. 

Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah 

Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan gunung Semeru. 

  Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, 

Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata 

bulan kering 3-4 bulan per tahunnya.  Sedang daerah dengan iklim agak kering 

meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.    
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 Selama kurun waktu setahun ini jumlah hari hujan berkisar antara 53 sampai 

dengan 184 hari dengan intensitas curah hujan selama tahun 2016 berkisar antara 913 

mm3 sampai 2.836 mm3.  Sedangkan lamanya penyinaran matahari per bulan berkisar 

antara 123 jam sampai 268 jam atau dengan prosentase sebesar 28,07 persen hingga 

58,71persen. 

Uraian Satuan Tahun 2016

Luas Km
2 1.790,90

Rata-rata Curah Hujan mm
3 1.597

Rata-rata Hari Hujan hari 102

Gunung Tertinggi (Semeru) m 3.676

Gunung Terendah (Lamongan) m 1.668

Ketinggian Tempat :

-       0 - 25 m Hektar 19.721,90

-     25 - 100 m Hektar 38.600,86

-    100 - 500 m Hektar 63.109,15

-  500 - 1000 m Hektar 30.561,60

-  1000 - 2000 m Hektar 20.207,09

-      > 2000 m Hektar 6.889,40  

                                                               

  Secara administratif wilayah kabupaten Lumajang terbagi menjadi 21 kecamatan 

dan 205 desa/kelurahan.  Adapun secara geografis wilayahnya terletak pada ketinggian 

0-2500 m di atas permukaan laut.  Hal ini menyebabkan tanahnya berupa tanah 

vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi 

yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna 

kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan 

tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran seperti di sekitar 

pegunungan semeru yang mempunyai ketinggian antara 1000-2500 m di atas 

permukaan laut. 

 

3.2.  KEPENDUDUKAN 

Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang diikuti dengan 

penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Jumlah penduduk telah digunakan sebagai 

salah satu penimbang besar kecilnya perolehan DAU bagi setiap pemerintah daerah 

propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Terkait dengan itu penduduk merupakan bagian dari pembangunan. Karena 

selain sebagai subyek sekaligus penduduk bisa menjadi obyek dari pembangunan itu 

Gambar 2.1 
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sendiri. Selama tahun 2012-2016 jumlah penduduk kabupaten Lumajang bertambah 

sebanyak 15.798 jiwa atau mengalami pertumbuhan total sebesar 1,55 persen.  

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, pada tahun 2016 jumlah penduduk 

kabupaten Lumajang mencapai 1.033.698 jiwa, yang terdiri dari 504.682 jiwa penduduk 

laki-laki (48,82 persen) dan 529.016 jiwa penduduk perempuan (51,18 persen). 

Secara umum jumlah penduduk perempuan relatif lebih besar dibandingkan 

jumlah penduduk laki-laki.  Hal ini dapat terlihat dari besaran sex ratio yang mencapai 

95,37. Yang artinya pada tahun 2016 dari setiap 100 penduduk perempuan di kabupaten 

Lumajang terdapat sekitar  95-96 penduduk laki-laki.  Pertumbuhan penduduk 

kabupaten Lumajang pada tahun 2016 adalah sebesar 0,34 persen.  Tingkat 

pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit perlambatan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,37 persen.  Selama periode tahun 2012 

hingga 2016 pertumbuhan penduduk di kabupaten Lumajang menunjukkan tren yang 

fluktuatif. 

Adapun di tahun 2016 komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) 

mencapai 69,25 persen dan 30,75 persen penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 

65 tahun ke atas) sehingga rasio ketergantungan mencapai 44.  Penduduk usia 0-4 tahun 

memiliki porsi yang lebih rendah dari usia 5-9 tahun, hal ini merupakan salah satu 

sinyal angka kelahiran yang relatif meningkat. Dilihat dari strukturnya, penduduk 

kabupaten Lumajang didominasi penduduk usia muda.  Seperti yang terlihat pada 

piramida penduduk hasil Susenas tahun 2016, terlihat bahwa penduduk kabupaten 

Lumajang banyak terdapat pada kelompok umur 10-14 tahun (7,85 persen); 30-34 tahun 

(7,59 persen); dan 40-44 tahun (8,40 persen). 

          

3.3.  STRUKTUR EKONOMI 

Struktur ekonomi kabupaten Lumajang didominasi oleh tiga lapangan usaha 

utama, yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ketiga lapangan 

usaha tersebut secara total memberikan kontribusi sebesar 70,88 persen pada tahun 

2016. Kategori Konstruksi serta Pertambangan dan Penggalian juga memberikan 

kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian kabupaten Lumajang masing-masing 

sebesar 7,65 persen dan 4,07 persen, sedangkan kategori lain peranannya di bawah 4 

persen. 
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Berdasarkan besaran nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) 

maupun atas dasar harga konstan 2010 (adhk) tahun 2012-2016, secara makro kegiatan 

perekonomian kabupaten Lumajang cukup prospektif dengan laju pertumbuhan 

mengalami sedikit percepatan.  Nilai PDRB adhb yang tercipta di kabupaten Lumajang 

pada tahun 2016 mencapai Rp. 26.638 milyar naik dari tahun sebelumnya yang 

mencapai Rp. 24.417 milyar.  Sedangkan PDRB adhb yang tercipta pada tahun 2012 

sampai 2014 berturut-turut sebesar Rp. 17.783 milyar;  Rp. 19.636 milyar;  dan Rp. 21.983 

milyar.  Sehingga dengan demikian secara total dari tahun 2012 hingga 2016 terjadi 

peningkatan nilai PDRB adhb sebesar 49,79 persen. 

Struktur lapangan usaha masyarakat kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun 

telah bergeser secara perlahan dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya.  Hal ini dapat dilihat dari besarnya 

peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.  Sumbangan terbesar 

pada tahun 2016 masih dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan sebesar 39,08 persen sedikit menurun jika dibandingkan pada tahun 2015 

yang mencapai 39,68 persen.  Kemudian peranan lapangan usaha kategori Industri 

Pengolahan sebesar 18,87 persen atau naik 0,03 poin dari tahun 2015; kategori 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor pada tahun 2016 sebesar 

12,94 persen;  lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 7,65 persen; lapangan usaha 

kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 3,02 persen, lapangan usaha kategori 

Administrasi pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 3,04 persen; dan 

lapangan usaha kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,07 persen.  Sementara 

peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya jauh di bawah 3 persen. 
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BAB IV 

STRUKTUR TENAGA KERJA 

 

 

4.1. Gambaran Umum Ketenagakerjaan 

Jumlah penduduk kabupaten Lumajang pada tahun 2016 mencapai sekitar 

1.033.698 jiwa. Dari sekian jumlah penduduk tersebut terbentuk sejumlah 289.236 

rumah tangga.  Jumlah penduduk usia kerja di kabupaten Lumajang tahun 2016 

mencapai 77,65 persen atau 802.662  jiwa.  Adapun jumlah penduduk laki-laki usia 

kerja mencapai 48,17 persen atau 386.615 jiwa, sedangkan untuk perempuan mencapai 

51,83 persen atau 416.054 jiwa.  Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk usia kerja 

antara laki-laki dan perempuan bisa dikatakan hampir sama secara kuantitas. 

Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2016 masih mencapai lebih dari tiga 

perempat terhadap total penduduk (77,65 persen), ada peningkatan sekitar 0,28 poin 

dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 77,37 persen.  Adapun penduduk usia 

kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan  

Kerja.  Angkatan  kerja  adalah  penduduk  yang  aktif  secara ekonomi, yaitu mereka 

yang bekerja dan mencari pekerjaan/pengangguran.  Sedangkan yang termasuk 

bukan  angkatan  kerja  adalah  penduduk  usia  kerja  yang  melakukan  kegiatan 

sekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. 

Penduduk kategori angkatan kerja pada tahun 2016 menurun sebesar 1,55 persen 

dibandingkan tahun 2015.   Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2016 sebanyak 

523.761 jiwa sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 532.005 jiwa.  Adapun jumlah 

angkatan kerja laki-laki mencapai 63,56 persen atau 332.924 jiwa, sedangkan untuk 

angkatan kerja perempuan mencapai 36,44 persen atau 190.837 jiwa.  Terlihat ada 

perbedaan yang sangat signifikan dari sisi jenis kelamin, jumlah angkatan kerja laki-

laki jauh lebih banyak dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan.  Berbeda 

halnya dengan angkatan kerja, jumlah penduduk kategori bukan angkatan kerja 

meningkat sebesar 5,24 persen.  Jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 

2016 sebanyak 278.908 jiwa sedangkan pada tahun 2015 hanya sebanyak 265.018 jiwa. 

Pada tahun 2016 angka TPAK kabupaten Lumajang hanya mencapai 65,25.  Hal 

ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 65,25 persen penduduk usia kerja (15 tahun ke 
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atas) yang telah bekerja atau yang masih membutuhkan pekerjaan. TPAK tahun 2016 

ini menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 66,75. 

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten Lumajang pada 

tahun 2016 mencapai 2,75 persen atau dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 

sekitar 2 hingga 3 orang penganggur.  Dibandingkan tahun 2015  yang angka  TPT nya 

mencapai 2,60 persen, maka terjadi  peningkatan sebesar 0,15 poin.   

Berdasarkan kondisi di atas maka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di 

kabupaten Lumajang dipastikan mengalami penurunan.  Tercatat pada tahun 2016 TKK 

hanya mencapai 97,25 persen dan pada tahun 2015 sebesar 97,40 persen.  Artinya dari 

setiap 100 orang angkatan kerja yang ada ditemukan sekitar 97 orang di antaranya 

sedang memiliki pekerjaan.  Dengan demikian dibandingkan tahun 2015 angka TKK 

mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin. 

 Tabel 1 

Prosentase Penduduk Usia Kerja dan Besaran Indikator 

Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang 

Tahun 2012-2016 

 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Penduduk Usia Kerja ( % ) 76,66 76,68 77,03 77,37 77,65 

Bukan Angkatan Kerja ( % ) 32,49 34,17 34,91 33,25 34,75 

Angkatan Kerja  ( % ) 67,51 65,83 65,09 66,75 65,25 

T P A K 67,51 65,83 65,09 66,75 65,25 

Tingkat Kesempatan Kerja 95,30 97,94 97,17 97,40 97,25 

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,70 2,06 2,83 2,60 2,75 

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang 

 

4.2. Gambaran ILOR dan Penyerapan Tenaga Kerja 

Isu utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah persoalan pengangguran. 

Permasalahan tersebut menjadi berkembang di era sekarang berkaitan dengan krisis 

ekonomi global dan persaingan menuju pasar bebas. Berkenaan dengan perluasan 

kesempatan kerja dan pengisian lapangan kerja yang tersedia, digunakan dua  indikator 

yaitu : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Incremental Labour Output Ratio 
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(ILOR).  TPT merupakan indikator makro sosial ekonomi suatu wilayah karena 

memberikan gambaran tentang seberapa besar angkatan kerja yang tidak terserap ke 

dalam kegiatan perekonomian di suatu wilayah. 

Terlepas dari kelemahan yang ada dalam penghitungan tingkat pengangguran 

yang hanya mengakomodasi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang 

membutuhkan/mencari pekerjaan, maka indikator tersebut masih dapat digunakan 

sebagai ukuran untuk melihat sejauh mana pasar kerja mampu menyerap angkatan 

kerja yang tersedia.  

Paradigma keberhasilan pembangunan ekonomi yang hanya mengacu 

terhadap tingginya angka pertumbuhan ekonomi kini telah mulai bergeser. Analisa 

pertumbuhan ekonomi modern di suatu wilayah selayaknya harus iiikuti oleh 

indikator sosial lainnya, seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tingkat 

pengangguran, dan produktifitas tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi.  

Untuk mengukur efektifitas peningkatan output terhadap penyerapan tenaga 

kerja di suatu wilayah, biasanya digunakan indikator ILOR (Incremental Labour Output 

Ratio).  Angka ini merupakan rasio dari selisih tenaga kerja dibanding selisih produk 

barang jasa yang dihasilkan wilayah tersebut dalam rentang waktu yang sama. 

Dengan menggunakan rumusan ILOR, maka dapat dilihat pengaruh dari perubahan 

besaran PDRB ADHK terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Lumajang.  

Dengan menggunakan rata-rata nilai ILOR per tahun dalam kurun waktu 4 

tahunan, yaitu perbandingan antara total penambahan tenaga kerja per tahun dengan 

penambahan besaran nilai output per tahun di kabupaten Lumajang selama 4 tahunan, 

maka didapatkan rata-rata ILOR secara berturut-turut sebesar minus 0,015 dalam 

periode tahun 2011-2014; 0,012 dalam periode tahun 2012-2015; 0,004 dalam periode 

tahun 2013-2016; dan 0,007 dalam periode 2011-2016. 

Berdasarkan data tabel rata-rata nilai ILOR maka terlihat tren yang terus 

meningkat. Hal ini bisa diindikasikan bahwa pada rentang tersebut ada 

kecenderungan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang tersedia ternyata ada 

penurunan jumlah tenaga kerja di tahun 2012 dan tahun 2016.  Akan tetapi penurunan 

ini bukan beralih ke pengangguran tetapi beralih ke kelompok bukan angkatan kerja 

seperti ibu rumah tangga, sekolah, dan lainnya.  

Dari sudut produktifitas tenaga kerja, dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi.  Hal 

ini dimungkinkan karena tenaga kerja di kabupaten Lumajang yang sebagian besar 
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berada di sektor pertanian dengan status pekerja yang tidak tetap/pekerja bebas dan 

tergantung musim, misalkan ketika musim panen tembakau maka ibu rumah tangga 

akan berbondong-bondong untuk bekerja, namun ketika musim tembakau telah usai, 

mereka beralih pada kelompok bukan Angkatan kerja, yakni kembali sebagai ibu 

rumah tangga.  Hal ini akan berdampak pada perubahan PDRB yang diciptakan 

terhadap satuan tenaga kerja.  

Tingginya tingkat persaingan dan terbatasnya penawaran kesempatan kerja 

merupakan permasalahan bagi masyarakat yang menganggur. Upaya memperbesar 

penyerapan tenaga kerja berarti upaya mengurangi pengangguran, yang juga berarti 

upaya pengurangan beban sosial dalam masyarakat. Karena itu analisis 

ketenagakerjaan merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan 

pembangunan. 

Tabel 2 

Perkembangan Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 

Tahun 2011-2016 

Jumlah (orang) Perkembangan (%)

2010
472.049 -

2011
516.960 9,51

2012
496.593 -3,94

2013
508.626 2,42

2014
515.678 1,39

2015
518.184 0,49

2016
509.357 -1,70

RATA RATA 505.350 -0,79

Tahun

Tenaga Kerja

 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa perkembangan penyerapan tenaga kerja di 

kabupaten Lumajang selama periode tahun 2010-2016 mengalami fluktuasi.  Pada 

tahun 2011 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan, yaitu 

hingga mencapai 9,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  Pada tahun 2012 

terjadi sebaliknya, yaitu penurunan hingga mencapai minus 3,94 persen. Pada tahun 

2013 kembali mengalami kenaikan sebesar 2,42 persen dan di tahun berikutnya sedikit 

meningkat sebesar 1,39 persen.  Kondisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 

hanya meningkat sebesar 0,49 persen akan tetapi di tahun 2016 lembali terjadi 
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penurunan sebesar -1,70 persen meskipun pertumbuhan sedikit sedang mengalami 

sedikit percepatan.  

Tabel 3 memperlihatkan struktur tenaga kerja di kabupaten Lumajang selama 

tahun 2011-2016 yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2011 

kontribusi sektor Pertanian terhadap total penyerapan pekerja di kabupaten Lumajang 

sebesar 51,20 persen. Sektor pertanian masih menjadi sektor tumpuan untuk 

penyerapan tenaga kerja, karena memang sebagian besar masyarakat Lumajang hidup 

dari hasil kegiatan bercocok tanam maupun peternakan. Disamping itu sektor 

pertanian tidak memerlukan pendidikan atau keahlian khusus sehingga banyak 

pekerja bisa leluasa masuk ke sektor Pertanian. Biasanya masyarakat bisa langsung 

bekerja untuk sekedar membantu atau sambil belajar pada kerabat/tetangga yang 

telah lebih dahulu bekerja di sektor pertanian. 

Sektor kedua yang banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2011 adalah 

sektor Perdagangan, hotel, dan restoran yakni sebesar 18,00 persen.  Penyerapan 

tenaga kerja tertinggi berasal dari sub sektor perdagangan dan restoran antara lain : 

toko pracangan, kedai dan warung makan, serta pedagang eceran maupun penjual 

makanan keliling.  Urutan sektor terbesar selanjutnya adalah sektor Industri 

pengolahan yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 9,59 persen. Sektor Jasa-jasa 

menempati urutan selanjutnya dengan kontribusi sebesar 9,40 persen. 

Tabel 3. 
DISTRIBUSI TENAGA KERJA MENURUT SEKTOR TAHUN 2011-2016 

       

( % ) 

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Pertanian 51.20 50.07 45.63 51.72 44,51 45,50 

2. Pertambangan dan Penggalian 0.88 0.24 1.44 1.07 2,25 1,45 

3. Industri Pengolahan 9.59 14.01 11.69 11.14 11.00 11,49 

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.07 0.11 0.11 0.11 0.10 0,11 

5. Bangunan 5.77 7.32 5.12 5.34 8,86 7,39 

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 18.00 13.41 14.74 15.41 18,24 18,72 

7. Pengangkutan & Komunikasi 4.07 3.06 3.40 3.95 2,94 2,86 

8. Keuangan, Sewa & Jasa Pershn 1.01 0.44 0.75 0.64 1,06 0,79 

9. Jasa-Jasa 9.40 11.34 17.12 10.61 11,03 11,68 

JUMLAH 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Kondisi struktur distribusi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012 relatif 

sama hingga tahun 2016 dengan besaran perubahan di tiap-tiap sektor yang tidak 

signifikan.  Kondisi struktur tahun 2012-2016 mengikuti struktur pada tahun 2011, 

yaitu sektor Pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja diikuti sektor 

Industri pengolahan dan sektor Jasa-jasa. Meskipun pada beberapa tahun ada sedikit 

pertukaran urutan antara sektor Industri pengolahan dan sektor Jasa-jasa. Adapun 

sektor ekonomi yang paling sedikit dalam menyerap tenaga kerja antara lain : sektor 

Listrik, gas, dan air bersih; sektor Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta 

sektor Pertambangan dan penggalian yang masing-masing berperan sebesar 0,11 

persen; 0,79 persen, dan 1,45 persen untuk kondisi tahun 2016. 

Struktur penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012 memperlihatkan pola yang 

sama dengan tahun-tahun sebelumnya meskipun total penyerapan tenaga kerja 

mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sektor pertanian masih berkontribusi 

terbesar yaitu 50,07 persen sedikit menurun dari tahun 2011. Kemudian disusul sektor 

Industri pengolahan menempati peringkat kedua dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 

sebesar 14,01 persen. Urutan selanjutnya ditempati sektor Perdagangan, hotel, dan 

restoran yang memberikan kontribusi sebesar 13,41 persen dan disusul sektor Jasa-jasa 

dengan kontribusi sebesar 11,34 persen. 

Distribusi tenaga kerja pada tahun 2013 menunjukkan struktur yang sedikit 

berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun total tenaga kerja kembali 

mengalami peningkatan namun di beberapa sektor masih menunjukkan penurunan 

penyerapan pekerja. Terlihat Sektor Pertanian, Industri pengolahan, dan sektor 

Bangunan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan.  

Adapun sektor Jasa-jasa dan sektor Perdagangan, hotel, dan restoran mengalami 

peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan pula. Hal ini tentu 

berkaitan dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja pada tenaga kerja di 

perusahaan industri pengolahan kayu dan pengolahan tembakau yang baru beroperasi 

serta makin meluasnya usaha jasa-jasa perorangan. 

Pada tahun 2016 secara total penyerapan tenaga kerja kembali mengalami 

sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun laju pertumbuhan 

ekonomi mengalami sedikit percepatan.  Struktur tenaga kerja pada tahun 2016 juga 

masih didominasi sektor pertanian dengan peranan sebesar 45,50 persen dan sedikit 

meningkat bila dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 44,51 persen. Kondisi ini 
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bertolak belakang dengan kinerja sektor Konstruksi, sektor Keuangan, persewaan, dan 

jasa perusahaan, serta sektor Pertambangan dan penggalian yang menunjukkan 

penurunan peranan dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor Konstruksi menurun dari 

8,86 persen pada tahun 2015  menjadi 7,39 pada tahun 2015.  Sedangkan untuk sektor 

Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor Pertambangan dan penggalian 

masing-masing menurun menjadi hanya 0,79 persen dan 1,45 persen di tahun 2016. 
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BAB V 

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 

 

 

Pertumbuhan ekonomi yang efisien akan terlihat dengan adanya kenaikan 

produktifitas dan pendapatan tenaga kerja dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 

yang cukup baik atau dengan kata lain pertumbuhan output harus lebih besar dari 

pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.  Pekerja yang produktif, terampil, dan 

memiliki motivasi tinggi dalam bekerja merupakan komponen penting untuk 

mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. 

Gambar 1. menunjukkan bahwa produktifitas secara total tenaga kerja (PTK) di 

kabupaten Lumajang selama periode 2011-2016 selalu menunjukkan tren peningkatan.  

PTK pada tahun 2011 mencapai 29,30 juta rupiah per tahun per orang, dan selanjutnya 

meningkat signifikan sebesar 3,03 juta rupiah per tahun per orang pada tahun 2012 

menjadi 32,33 juta rupiah per orang per tahun.  Kemudian PTK di Tahun 2013 kembali 

mengalami peningkatan menjadi 33,32 juta rupiah per tahun per orang atau naik 

sebesar 0,99 persen dibanding PTK tahun sebelumnya.  Pada tahun 2014 PTK kembali 

mengalami kenaikan hingga mencapai 34,62 juta rupiah per tahun per orang.  

Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 PTK juga terus mengalami peningkatan hingga 

masing-masing mencapai 36,04 dan 38,39 juta rupiah per tahun per orang. 
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Gambar 1. 
PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG 

TAHUN 2011-2016 (Juta Rp/orang) 
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Sedangkan Tabel 4 menyajikan nilai PTK dirinci menurut sektor mulai tahun 

2011 hingga tahun 2016. Selama periode tersebut PTK menunjukkan tren yang 

cenderung meningkat, yaitu dari 29,30 juta rupiah per pekerja per tahun pada 2011 

hingga mencapai 38,39 juta rupiah per tahun per pekerja pada tahun 2016.  Selama 

periode 2011-2016 peningkatan produktifitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 hingga 

mencapai 3,03 juta rupiah per orang per tahun.  Pada Tahun 2016 tercatat produktifitas 

tenaga kerja tertinggi terjadi pada sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

yaitu sebesar 179,00 juta rupiah per orang per tahun dan meningkat sangat signifikan 

dari tahun sebelumnya yang mencapai 124,14 juta rupiah per orang.  Sedangkan sektor 

Pertanian dan sektor Jasa-jasa menunjukkan produktifitas tenaga kerja terendah yaitu 

masing-masing hanya sekitar 30,79 dan 26,58 juta rupiah per orang per tahun dan 

keduanya sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 

Tabel 4 
PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR 

TAHUN 2011-2016 

( 000.000/orang )

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 22,81 25,54 28,10 25,23 30,09 30,79

 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 153,23 596,90 97,00 132,50 62,60 107,27

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 57,39 43,14 54,15 60,14 63,87 65,09

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 48,90 35,26 36,10 36,47 42,75 38,77

 5. BANGUNAN 34,01 29,83 44,61 44,78 27,74 35,65

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 22,02 33,71 32,98 33,33 29,98 31,65

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 34,95 52,71 51,19 47,47 68,74 77,66

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 96,47 252,57 156,85 194,02 124,14 179,00

 9. JASA-JASA 25,62 23,11 15,63 26,03 26,32 26,58

JUMLAH 29,30 32,33 33,32 34,62 36,04 38,39

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

 

Selama kurun waktu 2011 hingga 2016 sektor Keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan menunjukkan PTK yang sangat menonjol dibandingkan sektor-sektor 

lainnya, yaitu sebesar : 96,47 Juta rupiah/orang, 252,57 Juta rupiah/orang, 156,85 Juta 
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rupiah/orang, 194,04 Juta rupiah/orang, 124,14 Juta rupiah/orang, dan terakhir 179,00 

Juta rupiah per orang.  Produktifitas tenaga kerja yang sangat berfluktuasi di sektor 

Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan tentu sangat berkaitan erat dengan 

dinamika karakteristik usaha dan peranan sektor perbankan sebagai pengumpul dana 

dari masyarakat dan kemudian mendistribusikan kepada dunia usaha. 

Sedangkan tenaga kerja di sektor Pertanian dan sektor Jasa-jasa menunjukkan 

produktifitas terendah dibandingkan tenaga kerja di sektor lainnya selama tahun 2011 

hingga 2016.  Pada periode tersebut nilai PTK sektor Pertanian berkisar antara 22,81 

juta rupiah/orang hingga 30,79 juta rupiah/orang dengan angka yang berfluktuasi 

tiap tahunnya. Sedangkan PTK sektor Jasa-jasa selama periode 2011-2016 berkisar 

antara 15,63 juta rupiah/orang hingga 26,62 juta rupiah/orang dengan kondisi angka 

antar waktu yang berfluktuasi juga.  Hal ini mencerminkan bahwa karakteristik sektor 

Pertanian dan sektor Jasa-jasa lebih bersifat padat karya dengan nilai output yang 

tidak terlalu besar.  Produktifitas tenaga kerja di sektor Pertanian dan sektor Jasa-jasa 

ini tercatat paling tinggi pada tahun 2015 dengan nilai masing-masing sebesar 30,79 

dan 26,58 juta rupiah per orang per tahun. 

Produktifitas tenaga kerja selama periode tahun 2011 hingga 2016 pada semua 

sektor umumnya mengalami fluktuasi. Penurunan besaran PTK paling signifikan 

selama periode tersebut terjadi di sektor Pertambangan dan penggalian serta sektor 

Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Nilai PTK untuk sektor pertambangan 

dan penggalian menunjukkan gambaran yang unik dibandingkan produktifitas tenaga 

kerja pada 8 sektor lainnya. Produktifitas pekerja di sektor ini terlihat cukup tinggi 

pada tahun 2012 dengan PTK sebesar 596,90 juta rupiah per orang per tahun. Hal ini 

dikarenakan pada periode tersebut banyak terjadi pembukaan lahan pertambangan 

baru dengan nilai investasi yang sangat besar.  Kemudian mengalami penurunan 

drastis di tahun 2013 menjadi 97,00 juta rupiah/orang. Sedangkan dalam tiga tahun 

berikutnya pekerja di sektor pertambangan dan penggalian terus mengalami 

penurunan produktifitas hingga mencapai PTK terendah di tahun 2015 menjadi 

sebesar 62,60 juta rupiah per orang karena adanya penutupan beberapa tempat lokasi 

penambangan pasir. Kemudian di tahun 2016 PTK sektor Pertambangan dan 

penggalian kembali meningkat menjadi sebesar 107,27 juta rupiah/orang. 
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BAB VI 

KOEFISIEN ILOR 

 

 

Besaran ILOR dapat dijadikan parameter dan indikator produktifitas sektor 

ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Nilai ILOR dapat memberikan informasi 

mengenai jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 

satu unit satuan.  Dalam penghitungan, nilai ILOR dapat bernilai positif maupun 

negatif. Nilai ILOR positif berarti penambahan/pertumbuhan PDRB mampu 

memberikan tenaga kerja baru. Sedangkan nilai ILOR negatif dapat diartikan sebagai 

peningkatan PDRB sebagai akibat dari peningkatan produktifitas tenaga kerja tetapi 

jumlah penyerapan tenaga kerja turun. Dapat juga terjadi sebaliknya akibat penurunan 

output sektor ekonomi pada suatu periode tetapi penyerapan tenaga kerja meningkat. 

Besaran penambahan tenaga kerja dan penambahan NTB (PDRB) jika dihitung 

setiap tahun akan menghasilkan angka yang fluktuatif, oleh karena itu penghitungan 

ILOR dilakukan dengan membuat rata-rata per tahun dalam kurun waktu tertentu, 

misalnya 4 tahun.  Dalam publikasi ini rata-rata ILOR per tahun disajikan dalam kurun 

waktu 6 tahun yaitu tahun 2011-2016.  Sebagai perbandingan juga disajikan rata-rata 

ILOR per empat tahunan selama kurun waktu 6 tahun tersebut. 

Tabel 5 
RATA-RATA ILOR KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR 

TAHUN 2011-2016 

SEKTOR 2011-2014 2012-2015 2013-2016 2011-2016

 1. PERTANIAN 0,041 -0,032 -0,024 -0,005

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 0,207 -0,367 -0,357 -0,172

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 0,022 0,002 -0,012 0,004

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,052 0,009 0,018 0,026

 5. BANGUNAN 0,012 0,101 0,059 0,057

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 0,000 0,019 0,037 0,019

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 0,012 -0,012 -0,002 -0,001

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 0,019 0,009 0,009 0,012

 9. JASA-JASA -0,030 0,023 0,017 0,003

JUMLAH 0,015 0,003 0,004 0,007
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Besaran rata-rata ILOR per tahun kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 

2011-2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 5 tercatat nilai sebesar 0,007. Rata-rata 

ILOR selama periode 2011-2016 memberikan informasi bahwa rata-rata tenaga kerja 

yang akan terserap dalam kegiatan ekonomi sebanyak 7 orang sebagai akibat adanya 

kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah dan meningkat dibandingakan periode 

sebelumnya 2010-2015 yang mencapai 0,002.  Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja 

sektor ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja semakin baik dalam menghasilkan 

peningkatan output dibandingkan tahun sebelumnya dan diiringi dengan peningkatan 

keterampilan yang didukung dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang 

semakin memadai.  Selain itu nilai koefisien ILOR tersebut juga menggambarkan 

bahwa rata-rata ILOR kabupaten Lumajang periode 2011-2016 masih tergolong belum 

memuaskan karena pada rata-rata koefisien ILOR periode 2011-2014 mampu mencapai 

0,015. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya output belum 

secara umum bisa berdampak langsung pada perluasan lapangan kerja sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh para pencari kerja di kabupaten Lumajang. 

Secara total rata-rata koefisien ILOR tiap 4 tahunan sejak tahun 2011 hingga 

2016 memperlihatkan nilai yang cukup bervariasi. Tercatat rata-rata koefisien ILOR 

tertinggi sebesar 0,015 terjadi pada kurun waktu 2011-2014. Sedangkan rata-rata 

koefisien ILOR terendah terjadi pada periode tahun 2012-2015 yaitu sebesar 0,003.  

Pada periode 2011-2014 rata-rata ILOR tertinggi terjadi di sektor Pertambangan dan 

penggalian yang mencapai 0,207 dan akan tetapi pada periode-periode selanjutnya 

terjadi nilai ILOR tetap tertinggi meskipun dengan tanda minus karena pertumbuhan 

ekonomi sektor Pertambangan dan penggalian di tahun 2015 juga minus.  Hal ini 

membuktikan bahwa selama periode tersebut sektor Pertambangan dan penggalian 

adalah sektor yang paling peka dalam hal penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan 

oleh adanya kenaikan output.  Sedangkan pada periode 2013-2016 sektor Bangunan 

memiliki rata-rata ILOR tertinggi yang mencapai 0,059.  Berbeda halnya dengan rata-

rata ILOR per sektor pada periode 2010-2015 yang nilai tertinggi terjadi di sektor Jasa-

jasa yang mencapai 0,051. 

Rata-rata ILOR selama kurun waktu 6 tahun sektor pertanian; sektor 

Pertambangan dan penggalian; sektor Listrik, gas, dan air bersih;  serta sektor 

Pengangkutan dan komunkasi menunjukkan rata-rata koefisien ILOR yang bernilai 

negatif.  Kondisi ini menggambarkan bahwa pada sektor tersebut selama tahun 2011-
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2016 meskipun terjadi pertumbuhan output akan tetapi diiringi dengan jumlah 

penyerapan tenaga kerja yang semakin berkurang.  Rata-rata koefisien ILOR yang 

bernilai positif terjadi pada sektor Industri pengolahan; Sektor Listrik, Gas, dan air 

bersih; sektor Perdagangan, Hotel, dan restoran; sektor Bangunan; sektor Keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor Jasa-jasa. Keenam sektor ini mampu 

menunjukkan hubungan yang ideal antara penyerapan tenaga kerja dengan 

pertumbuhan ekonomi. Peningkatkan output pada keenam sektor tersebut dapat 

berdampak pada bertambahnya penyerapan pekerja.  Sedangkan sektor Pertanian dan 

sektor Pertambangan dan penggalian; serta sektor Pengangkutan dan komunikasi 

menunjukkan hal yang sebaliknya. 

Tabel 6 
KOEFISIEN ILOR KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR 

TAHUN 2011-2016 

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 0,122 -0,027 -0,096 0,167 -0,171 0,006

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 0,024 -0,108 0,986 -0,074 -2,272 -0,068

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 0,078 0,066 -0,046 -0,009 -0,002 0,009

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,102 0,079 0,013 0,013 -0,070 0,116

 5. BANGUNAN 0,108 0,048 -0,131 0,021 0,464 -0,119

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 0,005 -0,068 0,037 0,026 0,081 0,004

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 0,033 -0,047 0,025 0,037 -0,063 -0,008

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 0,093 -0,037 0,033 -0,013 0,052 -0,038

 9. JASA-JASA -0,182 0,056 0,517 -0,512 0,031 0,030

JUMLAH 0,051 -0,011 0,013 0,008 0,003 -0,010

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

 

Tabel 6 menyajikan koefisien ILOR per tahun untuk masing-masing sektor 

ekonomi di kabupaten Lumajang selama periode tahun 2011-2016. Secara umum nilai 

koefisien ILOR terbesar tercatat pada tahun 2011 sebesar 0,051 dan nilai terendah 

sebesar minus 0,011 terjadi pada tahun 2012. Pola perkembangan koefisien ILOR per 

tahun berbeda dengan pola perekembangan rata-rata koefisien ILOR. Hampir semua 

sektor menunjukkan koefisien ILOR yang bervariasi baik arah maupun nilainya.  

Secara sektoral, koefisien ILOR terbesar terjadi tahun 2013 pada sektor pertambangan 
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dan penggalian dengan nilai sebesar 0,986.  Perubahan yang sangat drastis juga terjadi 

di sektor tersebut pada tahun 2015 dengan nilai koefisien ILOR sebesar minus 2,272 

dan menjadi nilai ILOR terendah selama periode 2011-2016. Pada tahun 2016 nilai 

ILOR total sebesar -0,010 sebagai akibat adanya penurunan penyerapan tenaga kerja 

dari tahun sebelumnya meskipun terjadi peningkatan output sektor ekonomi. Pada 

tahun 2016 nilai ILOR tertinggi terjadi pada sektor Jasa-jasa yang mencapai 0,030 dan 

nilai ILOR terendah terjadi pada sektor Bangunan yang mencapai -0,119. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Selama tahun 2011-2016 secara umum perkembangan penyerapan tenaga kerja 

di kabupaten Lumajang mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dengan total 

penurunan selama 6 tahun tersebut sebesar 1,47 persen meskipun di tiap-tiap tahun 

selama periode tersebut terjadi peningkatan.  Selama periode 2011-2016 pekerja di 

sektor pertanian selalu mendominasi dalam struktur penyerapan tenaga kerja. 

Selanjutnya diikuti oleh sektor lainnya dengan urutan yang sedikit berubah-ubah, 

yaitu sektor Perdagangan, hotel dan restoran; sektor Jasa-jasa; sektor Industri 

pengolahan, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan komunikasi, sektor 

Pertambangan dan penggalian, sektor Listrik, gas dan air, serta sektor Keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan. 

1. Produktifitas tenaga kerja (PTK) di kabupaten Lumajang selama periode 2011-

2016 senantiasa mengalami peningkatan. Selama tahun 2011-2016 PTK terbesar 

cenderung didominasi sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor 

Pertambangan dan penggalian karena untuk meningkatkan output yang cukup besar 

lebih banyak membutuhkan tambahan faktor produksi non tenaga kerja.  Sedangkan 

sektor Jasa-jasa dan Pertanian merupakan sektor ekonomi dengan PTK terendah.  

Selain memerlukan banyak tenaga kerja untuk meningkatkan outputnya, produk yang 

dihasilkan sektor ini pada umumnya masih bernilai ekonomi rendah karena 

karakterisik usaha pertanian yang masih dikelola secara kekeluargaan dan usaha jasa-

jasa yang bersifat marjinal/non formal. 

2. Rata-rata ILOR per tahun kabupaten Lumajang selama periode 2011-2016 

sebesar 0,007, menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan 

ekonomi akan bertambah 7 orang sebagai akibat output yang meningkat sebesar 1 

Milyar rupiah.  Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas kinerja para pekerja semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan keterampilan yang didukung dengan 

pemanfaatan sarana dan prasarana yang semakin memadai.  Pertumbuhan ekonomi 

yang ditandai dengan meningkatnya output belum secara langsung berdampak pada 
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perluasan lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja di 

kabupaten Lumajang.  

 

B. Rekomendasi 

1. Sektor Pertanian; sektor Pertambangan dan penggalian; sektor Jasa-jasa; sektor 

Perdagangan, hotel dan restoran; sektor Industri pengolahan; serta sektor Bangunan 

merupakan sektor yang bersifat padat kerja dengan produktifitas tenaga kerja yang 

masih rendah sehingga perlu mendapatkan pemberdayaan dan pembinaan yang 

intensif guna meningkatkan output yang dihasilkan.  Upaya penambahan penyerapan 

tenaga kerja hendaknya dilakukan pada sektor Pengangkutan dan komunikasi serta 

sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 

2. Perlu dikembangkan sentra-sentra komoditas pertanian serta produk industri 

pengolahan yang mempunyai keunggulan dan daya saing tinggi di pasaran di tiap-

tiap desa/kecamatan.  Selain itu mekanisme pasar dan perluasan pangsa pasar untuk 

produk pertanian dan industri pengolahan tersebut perlu terus ditingkatkan bahkan 

sampai ke pasaran global. 

3. Perlu dirumuskan strategi dan pengkajian lebih mendalam untuk menentukan 

skala prioritas sektor-sektor ekonomi unggulan yang perlu digenjot dalam penyerapan 

tenaga kerja tetapi tetap mampu menghasilkan output yang maksimal sehingga 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di kabupaten Lumajang akan semakin 

terwujud. 
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Lampiran Tabel 
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( orang )

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 264.694 248.637 232.089 266.732 230.656 231.750

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 4.539 1.179 7.319 5.540 11.684 7.405

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 49.564 69.573 59.449 57.444 57.025 58.534

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 379 561 573 579 515 583

 5. BANGUNAN 29.805 36.348 26.067 27.557 45.904 37.663

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 93.073 66.610 74.977 79.463 94.521 95.339

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 21.063 15.207 17.279 20.373 15.259 14.582

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 5.226 2.165 3.808 3.291 5.479 4.014

 9. JASA-JASA 48.617 56.313 87.066 54.698 57.141 59.487

JUMLAH 516.960 496.593 508.626 515.678 518.184 509.357

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

Lampiran 1.

JUMLAH TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR 

TAHUN 2011-2016
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( % )

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 51,20 50,07 45,63 51,72 44,51 45,50

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 0,88 0,24 1,44 1,07 2,25 1,45

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 9,59 14,01 11,69 11,14 11,00 11,49

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,07 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11

 5. BANGUNAN 5,77 7,32 5,12 5,34 8,86 7,39

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 18,00 13,41 14,74 15,41 18,24 18,72

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 4,07 3,06 3,40 3,95 2,94 2,86

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 1,01 0,44 0,75 0,64 1,06 0,79

 9. JASA-JASA 9,40 11,34 17,12 10,61 11,03 11,68

JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

Lampiran 2.

DISTRIBUSI TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR

TAHUN 2011-2016
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( 000.000 )

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 6.036.371 6.349.111 6.521.734 6.729.743 6.941.322 7.135.609

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 695.522 703.743 709.970 734.109 731.405 794.370

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 2.844.437 3.001.531 3.219.317 3.454.521 3.642.319 3.810.152

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 18.534 19.779 20.694 21.112 22.019 22.605

 5. BANGUNAN 1.013.810 1.084.250 1.162.739 1.234.003 1.273.540 1.342.694

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 2.049.748 2.245.331 2.472.648 2.648.458 2.833.601 3.017.419

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 736.214 801.543 884.475 967.165 1.048.883 1.132.459

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 504.168 546.811 597.289 638.491 680.181 718.522

 9. JASA-JASA 1.245.580 1.301.290 1.360.718 1.423.927 1.503.676 1.581.338

JUMLAH 15.144.384 16.053.388 16.949.583 17.851.529 18.676.946 19.555.168

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

Lampiran 3.

NILAI TAMBAH BRUTO KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR

TAHUN 2011-2016
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( % )

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 39,86 39,55 38,48 37,70 37,17 36,49

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 4,59 4,38 4,19 4,11 3,92 4,06

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 18,78 18,70 18,99 19,35 19,50 19,48

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 5. BANGUNAN 6,69 6,75 6,86 6,91 6,82 6,87

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 13,53 13,99 14,59 14,84 15,17 15,43

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 4,86 4,99 5,22 5,42 5,62 5,79

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 3,33 3,41 3,52 3,58 3,64 3,67

 9. JASA-JASA 8,22 8,11 8,03 7,98 8,05 8,09

JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

Lampiran 4.

DISTRIBUSI NILAI TAMBAH BRUTO KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR

TAHUN 2011-2016
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( 000.000/orang ) ( 000.000 )

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 6.036.371 6.349.111 6.521.734 6.729.743 6.941.322 7.135.609

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 695.522 703.743 709.970 734.109 731.405 794.370

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 2.844.437 3.001.531 3.219.317 3.454.521 3.642.319 3.810.152

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 18.534 19.779 20.694 21.112 22.019 22.605

 5. BANGUNAN 1.013.810 1.084.250 1.162.739 1.234.003 1.273.540 1.342.694

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 2.049.748 2.245.331 2.472.648 2.648.458 2.833.601 3.017.419

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 736.214 801.543 884.475 967.165 1.048.883 1.132.459

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 504.168 546.811 597.289 638.491 680.181 718.522

 9. JASA-JASA 1.245.580 1.301.290 1.360.718 1.423.927 1.503.676 1.581.338

JUMLAH 15.144.384 16.053.388 16.949.583 17.851.529 18.676.946 19.555.168

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

TAHUN 2011-2016

Lampiran 5.

OUTPUT KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR
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( 000.000/orang )

SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 22,81 25,54 28,10 25,23 30,09 30,79

 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 153,23 596,90 97,00 132,50 62,60 107,27

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 57,39 43,14 54,15 60,14 63,87 65,09

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 48,90 35,26 36,10 36,47 42,75 38,77

 5. BANGUNAN 34,01 29,83 44,61 44,78 27,74 35,65

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 22,02 33,71 32,98 33,33 29,98 31,65

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 34,95 52,71 51,19 47,47 68,74 77,66

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 96,47 252,57 156,85 194,02 124,14 179,00

 9. JASA-JASA 25,62 23,11 15,63 26,03 26,32 26,58

JUMLAH 29,30 32,33 33,32 34,62 36,04 38,39

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

TAHUN 2011-2016

Lampiran 6.

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR 
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SEKTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1. PERTANIAN 0,122 -0,027 -0,096 0,167 -0,171 0,006

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 0,024 -0,108 0,986 -0,074 -2,272 -0,068

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 0,078 0,066 -0,046 -0,009 -0,002 0,009

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,102 0,079 0,013 0,013 -0,070 0,116

 5. BANGUNAN 0,108 0,048 -0,131 0,021 0,464 -0,119

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 0,005 -0,068 0,037 0,026 0,081 0,004

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 0,033 -0,047 0,025 0,037 -0,063 -0,008

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 0,093 -0,037 0,033 -0,013 0,052 -0,038

 9. JASA-JASA -0,182 0,056 0,517 -0,512 0,031 0,030

JUMLAH 0,051 -0,011 0,013 0,008 0,003 -0,010

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

Lampiran 7.

KOEFISIEN ILOR KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR

TAHUN 2011-2016
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SEKTOR 2011-2014 2012-2015 2013-2016 2011-2016

 1. PERTANIAN 0,041 -0,032 -0,024 -0,005

 2. PERTAMBANGAN. & PENGGALIAN 0,207 -0,367 -0,357 -0,172

 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 0,022 0,002 -0,012 0,004

 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,052 0,009 0,018 0,026

 5. BANGUNAN 0,012 0,101 0,059 0,057

 6. PERDAGANGAN., HOTEL & RESTORAN 0,000 0,019 0,037 0,019

 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 0,012 -0,012 -0,002 -0,001

 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 0,019 0,009 0,009 0,012

 9. JASA-JASA -0,030 0,023 0,017 0,003

JUMLAH 0,015 0,003 0,004 0,007

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

Lampiran 8.

RATA-RATA ILOR KABUPATEN LUMAJANG MENURUT SEKTOR

TAHUN 2011-2016

 
 

 

 

 

 

 

 




