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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting bagi suatu negara,  

untuk itu sejak awal pembangunan ekonomi mendapat tempat penting dalam 

skala prioritas pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Sedangkan 

pembangunan di bidang-bidang lain, seperti sosial, politik, dan budaya 

bersifat menunjang dan melengkapi pembangunan di bidang ekonomi dengan 

mengharapkan bahwa pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang 

perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dalam upaya 

pembangunan, baru akan terwujud apabila jumlah fisik barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam suatu perekonomian menjadi bertambah besar pada tahun-

tahun berikutnya, namun dengan hanya  mengacu pada pertumbuhan tanpa 

mengupayakan pemerataan akan  mengakibatkan kesenjangan di antara 

lapisan masyarakat. Menurut Gunawan Sumodiningrat (1988) kebijaksanaan 

yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sepenuhnya 

memberikan hasil yang positif pada setiap  pelaku kebijaksanaan ekonomi, 

beban sosial semakin berat, pengangguran meningkat, distribusi pendapatan 

tidak merata, jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan semakin 

meningkat. 
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Sementara itu, untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara maju, 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi negara yang sedang berkembang 

adalah penting. Pertumbuhan ekonomi meliputi proses  pembentukan kapital 

yang terus-menerus untuk menambah alat-alat produksi. Keadaan tersebut 

ditunjang dengan penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, 

termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang banyak jumlahnya 

dan berkemampuan memadai untuk menggerakkan semua kegiatan di dalam 

proses pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. 

Pertumbuhan penduduk sangat  pesat akan berakibat pada  peningkatan 

jumlah tenaga kerja. Angkatan tenaga kerja merupakan bagian dari tingkat 

kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan 

produktif. Tingkat kerja sendiri dimaksudkan sebagai penduduk usia kerja 

yaitu berusia 10 tahun ke atas sampai dengan usia 65 tahun. Sedangkan 

tingkat employment adalah banyaknya tenaga kerja yang bekerja. Jumlah 

angkatan kerja berkaitan erat dengan tingkat employment. Pengaruh tingkat 

employment yaitu apabila semakin banyak jumlah tenaga kerja yang bekerja 

dalam suatu negara maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat          

(Suroto, 1992:23). 

Di Indonesia jumlah pengangguran usia kerja  mengalami kenaikan 

setiap pelitanya. Pada Pelita I tercatat 80,5 juta penduduk usia kerja, pada 

Pelita IV jumlahnya menjadi 120, 4 juta, kemudian menjadi 135 juta pada 

akhir Pelita V. selama kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I 

secara relatif telah terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yaitu 41,3 juta 
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(Pelita I) menjadi 85,8 juta (Pelita V). tingkat pengangguran terbuka yang 

semula menurun pada Pelita III (166%) mengalami pertumbuhan sampai 

dengan 4,36% pada akhir Pelita V (Indikator Kesejahteraan Rakyat, 1995:85). 

Istilah pengangguran yang dimaksud adalah pengangguran terbuka, yang 

diartikan sebagia mereka yang termasuk angkatan kerja yang mencari 

pekerjaan dan tidak bekerja sama sekali (Mantra, 1983:192). 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didukung oleh sektor 

Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 

54,77 persen, sektor listrik, Gas dan Air Bersih mengalami kenaikan sebesar 

12,38 persen diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 5,37 

persen, sektor Jasa-jasa mengalami kenaikan sebesar 1,63 persen, sektor 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,96 

persen, sedangkan sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen. 

Meskipun hampir semua sektor mengalami kenaikan, namun secara 

keseluruhan kenaikan tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan. Penyebabnya adalah sektor-sektor yang mempunyai 

andil besar dalam pembentukan PDRB masih mengalami kekaikan yang relatif 

kecil yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Hotel dan 

Restoran, dan sektor Pertanian. Sedangkan sektor Pertambangan dan 

Penggalian dengan kenaikan yang fantastis selama dua tahun terakhir, dengan 

kenaikan lebih dari 50 persen, share nya terhadap PDRB hanya 2,23 persen. 

Usaha pemulihan ekonomi pasca krisis nampaknya belum banyak membawa 

hasil, terbukti tahun 2000 hanya tumbuh sebesar 3,25 persen, sementara tahun 



 

 

14

2001 hanya sebesar 3,34 persen. Dengan melihat pertumbuhan dua tahun 

terakhir bisa disimpulkan pemulihan ekonomi yang dilakukan di Jawa Timur 

perlahan-lahan mulai menampakkan peningkatan (BPS, beberapa edisi)           

Besarnya penempatan kerja di tahun 2000 di Jawa Timur hanya 

mencapai 18 persen dari jumlah pencari kerja. Ini berarti ada penurunan 

sekitar 1 persen dibandingkan tahun lalu. Penghapusan pencari kerja adalah 

sebesar 20 persen dan sisanya yang belum ditempatkan sebesar 62 persen. 

Sedangkan jumlah permintaan yang dipenuhi hampir mencapai 64 persen dari 

lowongan yang tersedia dan penghapusan lowongan sebesar 18 persen. 

Dengan demikian sisa lowongan sebesar 18 persen. Penempatan tenaga kerja 

tahu 2001 hanya mencapai 18 persen dari jumlah pencari kerja. Jumlah 

pencari kerja tahun 2002 sebesar 326.188 orang, meningkat 1,85 persen 

dibanding tahun 2001. yang sudah ditempatkan sebanyak 32.621 orang. 

Jumlah pencari kerja pada tahun 2003 sebesar 379.435 orang, meningkat 

16,32 persen dibanding tahun 2002. Sedangkan Jumlah pencari kerja pada 

tahun 2004 sebesar 429.010 orang, meningkat 16,32 persen dibanding tahun 

2002 (BPS, beberapa edisi) 

Angka tersebut sebenarnya kurang bisa menunjukkan jumlah mereka 

yang perlu diprioritaskan untuk diberi  pekerjaan. Oleh karena itu, dalam 

merencanakan pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan penggunaan 

tanaga kerja (man power planning) yang tepat. (Suroto, 1992:11). 
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 Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan 

penelitian tentang “ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PDRB DAN 

TINGKAT EMPLOYMENT DI JAWA TIMUR TAHUN 1979-2004”, 

dengan menggunakan metode Kausalitas Granger. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut,maka dalam penelitian ini 

diajukan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu: "Bagaimana analisis 

hubungan kausalitas antara PDRB dan tingkat employment di Jawa Timur 

Tahun 1979 - 2004?" 

 
C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas antara PDRB dan tingkat 

employment di Jawa Timur Tahun 1979-2004. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pemerintah daerah 

sebagai bahan masukan dalam menentukan langkah-langkah dan 

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

yang menyangkut pembangunan ekonomi dan masalah tenaga kerja di 

Jawa Timur. 

2. Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kausalitas 

Granger, yang digunakan untuk menguji arah hubungan antara dua variabel 

secara empirik. Dalam hal ini variabel yang digunakan adalah PDRB dan 

tingkat employment. Uji kausalitas Granger menggunakan data urut waktu 

(time series), data PDRB dan tingkat employment yang digunakan mulai 

tahun 1979 sampai dengan 2004, yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik 

(BPS). 

Uji kausalitas Granger pada penelitian ini diformulasikan dengan 

persamaan regresi sebagai berikut : 
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iiXt

1
α  +  ∑

=

−
m

j
jjYt

1
β + Ut1 
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jjYt
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 Keterangan : 

 Xt   = PDRB (dalam jutaan rupiah) 

Yt   = Tingkat kesempatan kerja (dalam orang) 

m   = Jumlah Lag 

Ut1 ,Ut2      = Variabel pengganggu 

α, β, λ, δ = Koefisien masing-masing variabel  

Diasumsikan bahwa gangguan Ut1 dan Ut2 tidak berkorelasi 
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Pada uji kausalitas Granger ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh 

dari regresi di atas : 

1. 0
1

≠∑
=

m

i
iα  dan 0

1
=∑

=

m

i
jδ , maka terdapat kausalitas satu arah dari 

variabel tingkat employment terhadap 

variabel PDRB di Jawa Timur. 

2. 0
1

=∑
=

m

i

iα  dan 0
1

≠∑
=

m

j
jδ ,  maka terdapat kausalitas satu arah dari 

variabel PDRB terhadap variabel tingkat 

employment Jawa Timur. 

3. 0
1

=∑
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m

i
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1
=∑

=

m

j
jδ ,  maka terdapat kausalitas baik antara 

variabel PDRB terhadap tingkat 

employment maupun antara variabel 

tingkat employment terhadap variabel 

PDRB di Jawa Timur. 

4. 0
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=

m

i
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1
≠∑

=

m

j
jδ , maka terdapat kausalitas dua arah baik 

antara variabel PDRB terhadap tingkat 

employment maupun antara variabel 

tingkat employment terhadap variabel 

PDRB di Jawa Timur. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemtika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, 

masalah-masalah pertumbuhan ekonomi, pengertian tenaga kerja, 

angkatan kerja, pengangguran dan bekerja, teori pertumbuhan ekonomi 

Adam Smith, hubungan antar variable pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

employment, studi empiris dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis dan sumber data, definisi variabel yang 

digunakan dalam penelitian kemudian model di estimasikan dan di uji 

validitas nya. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Dalam bab ini menerangkan tentang deskripsi data dan hasil analisis 

data. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil 

penelitian. 

 

 

 


