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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upah bagi para pekerja merupakan faktor penting karena merupakan 

sumber untuk membiayai dirinya dan keluarganya, dan bagi tenaga kerja yang 

berpendidikan upah merupakan hasil investasi (rate of return) sumber daya 

manusia pada dirinya, dan bagi para kelompok tertentu upah melambangkan status 

social dan esteem bagi pekerja. Bagi pengusaha, upah dan kesaeluruhan biaya 

tenaga kerja (labour cost) merupakan biaya yang menentukan kelangsungan 

perusahaan dan mempengaruhi return of investment; reivestasi dari sebagian 

pendapatan yang akan menentukan penyerapan tenaga kerja dimasa mendatang. 

bagi pemerintah, upah merupakan variabel ekonomi makro seperti inflasi, 

kesempatan kerja, pengangguran, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan secara 

umum. Disamping itu upah merupakan kebijakan ekonomi sosial dan politik. 

sebagian instrument, efektivitasnya sangat tergantung pada situasi  ekonomi dan 

pasar kerja daerah/sektor (Swasono, Yudo dan Sulistyaningsih, 1983: 113-116).  

UMR merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi 

berupa kebijakan non moneter dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga 

kerja dan meningkatkan produktivitas. UMR ini merupakan keputusan mentri 

tenega kerja No. PER – 01/MEN/1996 dan baru berlaku pada awal Januari 1996 

(Kansil, 2001 : 488). 
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Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang 

sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyonsong era globalisasi. Salah 

satu indikator tingkat kualitas keterampilan tenaga kerja dapat dilihat pada tingkat 

pendidikan pekerja. Berdasarkan data yang dipublikasiklan BPS Jawa Tengah 

penduduk usia kerja di Jawa Tengah dapat digambarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatannya, Tahun 2000-2004 

 2001 2002 2003 2004 
Total penduduk 
Usia kerja 
Angkatan kerja  
Bekerja 
Mencari kerja 
Bukan angkatan kerja
Sekolah 
Lainnya 

31,063,818
25,393,529
13,030,432
12,452,242

57,819
9,748,797
4,417,078
1,705,135

31,691,866
25,965,534
15,735,322
14,751,088

984,234
10,230,212
4,629,232,
1,506,563

32,052,840 
26,483,217 
16,108,778 
15,196,265 

912,513 
10,374,439 
4,538,923 
1,739,034 

32,397,431
26,627,570
15,974,670
14,930,097
1,044,573

10,652,900
4,538,707
1,861,730

     Sumber: BPS Jawa Tengah 

 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2001-2004 jumlah 

angkatan kerja selalu meningkat, yaitu pada tahun 2001 jumlah angkatan kerja 

mencapai 13,030,432 sedangkan pada tahun 2004 menjadi 15,974,670, dengan hal 

tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja di Jawa 

Tengah dari tahun ke tahun. 

Bahwa selain bekerja kegiatan sekolah dan mengurus keluarga merupakan 

kegiatan yang dominan dari penduduk usia kerja. Hal ini perlu mendapat 

perhatian, karena pada pertengahan tahun berikutnya kegiatan tersebut akan 

berpotensi meningkatkan jumlah angkatan kerja terutama untuk penduduk usia 

kerja yang kegiatannya bersekolah. Sehingga diprediksi akan terjadi 

kecendurangan peningkatan pencari kerja terdidik. 
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Sesuai dengan kajian komisi penelitian di Jawa Tengah bahwa kebutuhan 

hidup minimum (KHM) dikurangi bukan upah minimum kabupaten di Jawa 

Tengah terdapat di kabupaten Jepara yaitu Rp 524.6662/bulan. Adapun KHM 

terendah di Sukoharjo yaitu 381.205,15/bulan. Disnakertrans Jateng, telah 

mangusulkan kepada Depnakertrans (pusat) untuk segera menetapkan standar 

kebutuhan hidup layak (KHL). Penghitungan KHL  tersebut sangat penting untuk 

dijadikan acuan dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota. Karena KHL 

belum turun sehingga sampai saat ini penentuan upah minimum kabupaten/kota di 

Jateng masih menggunakan standar KHM, belum KHL. Jika upah minimum 

didasarkan atas KHM, maka yang dipenuhi standar hidup minimum saja. 

Sementara jika upah minimum didasarkan atas KHL, maka yang dipenuhi sudah 

diatas kebutuhan hidup minimum. Jika penentuan upah minimum didasarkan atas 

KHL, maka para buruh akan bisa hidup layak. (Kepala Dinas Tenega Kerja dan 

Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah Diah Anggraeni SH MM). 

Dalam hal ini diduga upah merupakan faktor yang dapat mendorong 

semangat kerja sehingga diharapkan produktivias perusahaan semakin meningkat. 

minimal upah yang diberikan terhadap para karyawan sesuai yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah setempat. Upah merupakan balas jasa atau penghargaan atas 

prestasi kerja dan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga 

secara layak sehingga ia dapat memusatkan tugas yang dipercaya kepadanya. 

dengan dipenuhinya hak pekerja dalam pemberian upah yang selayaknya 

dimungkinkan tidak akan terjadi masalah mengenai tuntutan kenaikan upah oleh 

para karyawan. 
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Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik untuk menganalisis 

mengenai “UPAH DAN TINGKAT EMPLOYMENT DI PROPINSI JAWA 

TENGAH PADA TAHUN 1979 – 2004”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan kausalitas antara upah 

dan tingkat employment di  Jawa Tengah tahun 1979 sampai 2004. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan kausalitas 

antara upah dan tingkat employment di propinsi Jawa Tengah tahun 1979 sampai 

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 Tengah.  

2. Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Alat dan model analisis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kausalitas 

Granger,   yang digunakan menguji adalah hubungan antara dua variabel secara 

empirik. Uji kausalitas Granger pada penelitian ini diformulasikan dengan 

persamaan regresi  sebagai berikut : 

Xt =  ∑
=

m

i 1
α i   Xt-i  +   ∑

=

m

j 1
β j Yt-j + Ut1 

Yt =  ∑
=

m

i 1
λ i  Xt-i  +  ∑

=

m

j 1
δ j  Yt-j + Ut2 

Keterangan: 

Xt  = Upah 

Yt = Tingkat Employment 

m = Jumlah Lag 

Ut1,Ut2 = Variabel Pengganggu 

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

Diasumsikan bahwa gangguan Ut1 dan Ut2 tidak berkorelasi. Pada uji 

kausalitas Granger ada empat kemungkinan hasil yang diperoleh dari regresi 

diatas : 

1. ∑
=

m

i 1
α i ≠  0 dan  ∑

=

m

j 1
δ j = 0,  maka terdapat kausalitas satu arah dari 

variabel  tingkat Empoloyment terhadap 

variabel Upah di Jawa Tengah. 
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2. ∑
=

m

i 1
α i = 0 dan ∑

=

m

j 1
δ j ≠  0,  maka terdapat kausalitas satu arah dari 

variabel Upah terhadap Employment di 

Jawa Tengah. 

3. ∑
=

m

i 1
α i = 0 dan  ∑

=

m

j 1
δ j = 0,  maka tidak terdapat kausalitas baik 

antara variabel Upah terhadap tingkat 

Employment maupun antara variabel 

tingkat Employment terhadap variabel 

Upah di Jawa Tengah. 

4. ∑
=

m

i 1
α i ≠  0 dan ∑

=

m

j 1
δ j ≠  0,  maka terdapat kauslitas dua arah baik 

antara variabel Upah terhadap tingkat 

Employment maupun variabel tingkat 

Employment terhadap variabel Upah  di 

Jawa Tengah.  
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F. Sistematika Penulisan  

Penelittian ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan  sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan 

Dalam bab I diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan  penelittiian, manfaat penelitian, metode penelitian,dan 

sistematika penulisan.  

BAB II   Landasan Teori 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu 

mengenai upah, teori produktifitas tenaga kerja, teori pengangguran, 

penelitian sebelumnya dan hipotesis. 

BAB III   Metode Penelitian 

Bab ini meliputi obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode 

analisis data rencana analisis data. 

BAB IV   Gambaran Umum dan Analisis Data  

Bab ini secara rinci menjelaskan tentang deskripsi data dan analisis 

data.  

BAB V   Simpulan dan Saran  

Bab V ini berisi simpulan dari serangkaian pembahasan skripsi serta 

saran-saran. 

 


