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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Undang-undang RI 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja dalam pembangunan 

nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan 

perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun 

sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah 

atau wilayah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara 

regional dan sektoral sehingga menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian 

nasional. Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi, 

Sebagai sarana produksi, tenaga kerja sangatlah penting dalam proses produksi 

daripada sarana produksi lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya, 

dikarenakan manusialah yang menggerakkan atau mengoperasikan seluruh sumber-

sumber tersebut untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu 

wilayah. 

Tenaga kerja (manpower) merupakan penduduk yang sudah atau sedang 

bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain seperti 

bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut pencari kerja, 

bersekolah dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka 

dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis, 

pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. 

Dimana tiap-tiap negara memberi batasan umur yang berbeda. Survei penduduk yang 

dilakukan oleh instansi pemerintahan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010 
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menggunakan batasan angkatan kerja usia kerja 15tahun ke atas. Definisi penduduk 

yang digolongkan bekerja pada sensus penduduk tahun 2010 adalah mereka yang 

selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud 

memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua 

jam (BPS, 2011). Tidak semua angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, tetapi 

hanya oleh mereka yang bekerja pada suatu sektor pekerjaan baik pada sektor 

Pertanian, Pertambangan dan Galian, Industri, Listrik, air minum, Konstruksi / 

Bangunan, Perdagangan, Transportasi, Lembaga Keuangan , Jasa. 

Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu struktur umur 

penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dalam suatu 

negara atau daerah pada suatu waktu tertentu tergantung dari jumlah penduduk usia 

kerja. Perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk dalam usia kerja ini disebut 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Informasi statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota 

merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan 

perekonomian sebagai hasil dari kegiatan produksi  yang terjadi. Selain pertumbuhan 

ekonomi juga memberikan gambaran mengenai peranan maupun potensi wilayah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Termasuk diantaranya untuk mengukur tingkat 

kesenjangan pembangunan ekonomi sektoral antar Kabupaten/Kota. penyajian hasil 

perhitungan PDRB ini dilakukan dengan menggolongkan jutaan macam barang dan 

jasa ke dalam beberapa kelompok jenis barang. (BPS) menggolongkannya menjadi 

sembilan macam barang dan jasa. Penamaannya disesuaikan dengan jenis sektor 

usaha yang memproduksinya, sehingga disebut pula penyajian  PDRB menurut 

lapangan usaha. Metode penghitungan ini secara teknis disebut pendekatan produksi. 

menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh berbagai sektor produksi atau lapangan usaha di wilayah suatu negara 

dalam jangka waktu setahun. Karena yang dihitung adalah barang dan jasa “akhir”, 

maka yang dijumlahkan pada masing-masing sektor hanyalah nilai tambah produksi, 

agar tidak terjadi penghitungan ganda. 
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Data dan informasi yang ada hubungannya dengan letak dan lokasi distribusi 

dapat disajikan dalam bentuk peta. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Bintarto dan 

Surastopo, 1979) yang menyatakan “apabila akan menyajikan data yang menunjukan 

distribusi keruangan atau lokasi dan sifatnya, maka hendaknya informasi itu 

dituangkan kedalam bentuk peta” Demikian halnya untuk memperoleh gambaran 

tentang angkatan kerja, penyajiannya kedalam bentuk peta akan lebih mudah untuk 

dimengerti dibandingkan jika disajikan dalam bentuk angka ataupun tabel. 

Sistem Informasi Geografis merupakan cara pengolahan data secara digital 

dan merupakan sistem berbasis komputer yang memberikan kemampuan untuk 

menangani data bereferensi geografis, yaitu pemasukan data, pemrosesan data, 

analisa dan penayangan data. SIG Mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam 

memvisualisasikan data spasial dan data atribut, memvisualisasi warna, bentuk, 

ukuran, simbol, skala, dapat dilakukan dengan mudah (Prahasta, 2002), sehingga 

mampu menyajikan data kedalam bentuk peta dengan lebih baik  

Menyajikan data tentang ketenagakerjaan dan pengaruhnya terhadap PDRB  

kedalam bentuk peta akan sangat membantu dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan ataupun tindakan lebih lanjut terhadap masalah ketenagakerjaan, baik 

waktu sekarang maupun yang akan datang. Karena melalui peta pemakai peta akan 

dapat dengan mudah membaca dan menangkap ide dari data dan informasi yang 

disediakan, Maka dengan menggunakan petalah pembuat peta menyampaikan idenya 

kepada orang lain, jadi peta disini berfungsi sebagai alat peraga  

 

1.2. Perumusan Masalah  

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakan 

pembangunan di setiap daerah atau negara, banyaknya jumlah angkatan kerja menjadi 

salah satu masalah pokok karena pembangunan kita yang belum mampu menciptakan 

lapangan kerja yang sepadan. Apalagi banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) di negeri ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang 

merupakan dampak dari gelombang krisis yang terjadi di Indonesia. Untuk itu 
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diperlukan data ketenagakerjaan yang memadai agar dapat memberikan informasi 

mengenai keadaan angkatan kerja dan hasil kerja proses produksi melalui PDRB di 

Propinsi Jawa Tengah. 

Untuk dapat mengimbangi tuntutan tersebut maka dengan 

memvisualisasikan secara spasial dapat digambarkan mengenai aspek 

ketenagakerjaan dan pengaruhnya terhadap PDRB dengan lebih menarik dan dapat 

ditampilkan juga aspek keruangannya sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan 

lebih baik. Selama ini data mengenai ketenagakerjaan di Propinsi Jawa Tengah masih 

berupa angka-angka dan tabel, belum diwujudkan dalam bentuk peta.  

Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peta memberikan informasi mengenai tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Tengah tahun 2010 

2. Bagaimana peta memberikan informasi mengenai persentase tingkat 

kesempatan kerja dan pengangguran di Propinsi Jawa Tengah. 

3. Bagaimana peta memberikan informasi mengenai hubungan penduduk 

15 tahun keatas yang bekerja menurut sektor-sektor pekerjaan terhadap 

kontribusi PDRB yang diberikan kepada Propinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengmbil judul:  

ANALISIS ANGKATAN KERJA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) JAWA TENGAH 

TAHUN 2010 DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Analisis spasial tingkat partisipasi angkatan kerja. 

2. Analisis spasial persentase tingkat kesempatan kerja dan pengangguran di 

Propinsi Jawa Tengah 

3. Mengkaji hubungan antara jumlah penduduk penduduk 15 tahun keatas 

yang bekerja.terhadap jumlah kontribusi PDRB di Jawa Tengah. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini selain digunakan sebagai pelengkap syarat menempuh 

ujian akhir sarjana pada fakultas Geografi UMS, juga diharapkan untuk: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi 

instansi yang terkait. 

2. Bahan bacaan bagi pihak yang memerlukan. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan bagi 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian penulis. 

 
1.5. Telaah Pustaka dan penelitian sebelumnya 

Melalui telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakaukan, 

Terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan untuk menambah informasi 

yang akan disajikan penulis memasukan pendekatan angkatan kerja (Labour Force 

Approch) yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1930 dengan tujuan 

utama untuk mengukur tingkat pengangguran. angkatan kerja adalah penduduk usia 

kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan BPS(2010). Pendekatan ini 

mencakup angkatan kerja yang yang secara aktif  bekerja atau sedang mencari 

pekerjaan, kedua aktivitas tersebut harus berada dalam jangka waktu tertentu dengan 

demikian pendekatan ini membedakan angkatan kerja menjadi dua kelompok yaitu 

bekerja dan mencari pekerjaan. 

Menurut Sukamdi(1992), dalam Nila,(2001) walaupun pengangguran belum 

mencerminkan masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya tetapi pengangguran 

sebagai bagian dari masalah ketenagakerjaan maih perlu diungkap dalam rangka 

melihat keseimbangan antara kesempatan kerja dalam penduduk yang membutuhkan 

pekerjaan, disamping itu dilihat dari pemanfaatan angkatan kerja, pengangguran 

merupakan angkatan kerja yang belum/tidak dimanfatkan sama sekali, dengan 

demikian pembahasan mengenai pengangguran memperjelas potensi sumberdaya 

yang akan dimanfaatkan. 
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Alat bantu yang efisien untuk menyajikan data keruangan adalah peta. Untuk 

menyajikan peta yang baik, dalam arti peta memenuhi syarat-syarat kartografis, maka 

harus dilakukan melalui proses  yang runtun dan baik pula. Menurut (Eddy Prahasta, 

2002)  yaitu sistem SIG dalam pemrosesan kartografi seperti yang disajikan dalam 

bentuk skematik berikut ini: 

Gambar 1.1 Sub Sistem SIG (Prahasta, 2002) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Data Input (Data Masukan) 

 Sub Sistem ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data 

spasial dan data atribut dari berbagai sumber. Sub Sistem ini juga yang bertugas dan 

bertanggung jawab mengkonversi atau mentransformasikan format-format data-data 

aslinya kedalam format yang digunakan oleh SIG, data yang digunakan meliputi 

lokasi persebaran dan data angkatan kerja dari sensus penduduk tahun 2010. 

 

b) Data Manajemen (Pengolahan Data) 

Sub Sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut 

kedalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate dan 

Data 
Manipulation 
and analysis 

Data 
INPUT 

Data 
OUTPUT 

Data 
Management 

SIG 
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diedit. Sub sistem ini dapat menimbun dan menarik kembali dari arsip data dasar, 

juga dapat melakukan perbaikan data dengan menambah, mengurangi maupun 

memperbaharui data input yang telah di masukkan kemudian di kelompokkan dan 

disesuaikan dengan jenis datanya, baik data spasial maupun data atributnya. Proses 

pengolahan data ini meliputi analisa, klasifikasi dan simbolisasi pada peta 

(Transformasi). 

c) Data Manipulasi  dan Analisis  

Sub Sistem ini menentukan informasi- informasi yang dapat dihasilkan oleh 

SIG, selain itu subsistem ini juga melakukan manipulasi dan permodelan data untuk 

menghasilkan manipulasi data yang diharapkan. Data yang telah termanajemen 

dengan baik diolah dan dianalisis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat 

maupun pengguna. Untuk mempermudah dalam penggambaran desain tata letak peta, 

desain peta dasar dan desain isi peta, maka diwujudkan dalam tabel-tabel baru 

kemudian dilakukan penggambaran dari sinilah timbul masalah yaitu dalam 

pemilihan simbol yang komunikatif  dengan harapan pengguna peta dapat memahami 

dan memperoleh gambaran tentang data aslinya sehubungan dengan peta yang dibaca. 

 

d) Data Output (Data Keluaran). 

 Sub Sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk  hardcopy, seperti: 

tabel, grafik, peta dan lain-lain. sebagai hasilnya  adalah Peta angkatan kerja dari 

sensus penduduk tahun 2010 di Propinsi Jawa Tengah. 

Pengertian kartografi menurut (Prihandito, 1989) Kartografi adalah ilmu yang 

mempelajari peta, dimulai dari pengumpulan data dilapangan, pengolahan data, 

simbolisasi, penggambaran, analisa peta, serta interpretasi peta. Tujuan dari kartografi 

adalah mengumpulkan dan menganalisa data dari lapangan yang berupa unsur-unsur 

permukaan bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala 
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tertentu sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti dan 

dipahami. 

Dalam uraian diatas simbolisasi peta mempunyai peranan penting karena 

simbol merupakan alat bantu komunikasi antara pembuat peta dengan pengguna peta. 

Secara garis besar simbol-simbol yang digunakan dalam peta tematik hanya 

mempunyai ketentuan menurut temanya saja, Umumnya tema tersebut mempunyai 

sifat yang kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan menurut bentuknya berupa simbol 

terdiri dari simbol titik ,simbol garis, dan simbol area.  

Dalam pemakaian bahasa simbol seorang kartografer harus memahami bentuk 

simbol, penempatan simbol. arti simbol, dan desain simbol tersebut. Dengan kata 

lain, penyajian secara keseluruhan dari peta itu sendiri. Hal ini penting agar peta 

mudah dibaca, mudah dimengerti dan dipahami, mudah ditafsirkan, mudah dianalisa, 

sehingga memberi manfaat semaksimal mungkin sesuai maksud dan tujuannya. 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa peta tematik, maka peta yang 

dihasilkan juga telah mengalami generalisasi. Karena tidak satupun peta yang benar-

benar menggambarkan kenampakan aslinya, (Halim, 1980) 

Umi Nila dalam penelitiannya dengan judul Pengangguran dan Setengah 

Pengangguran di Jateng  (Analisa Data Sensus Penduduk th 1990 dan 2000). 

Penelitian yang dilakukannya menggunakan unit pemetaan Propinsi Jawa Tengah 

Menggunakan metode penelitian Data Sekunder, dan Tujuan dari penelitiannya yaitu 

Mengetahui jumlah dan tingkat pengangguran di Jateng th 1990 dan 2000), 

Mengetahui karakteristik pengangguran dan setengah pengangguran di Propinsi Jawa 

Tengah th 1990 dan 2000), Mengetahui jam kerja tenaga kerja di Propinsi Jawa 

Tengah th 1990 dan 2000) berdasarkan umur, jenis kelamin dan tempat tinggal. 

Hubungan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Umi Nila memiliki beberapa persamaan dan dan perbedaan, Persamaan tersebut 

terletak pada unit pemetaan di Propinsi Jawa Tengah dan Menggunakan metode 

penelitian Data Sekunder, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan data 

sensus dimana penulis hanya menggunakan data terbaru sensus tahun 2010 saja 
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adapun peta yang dihasilkan berupa peta tematik dengan menggunakan SIG untuk 

penggambaran Petanya serta tujuannyapun berbeda. 

Ismiyati  dalam penelitiannya dengan judul Pemanfaatan angkatan kerja di 

Propinsi Jawa Tengah (Analisis data sensus penduduk th 1990 dan 2000) Penelitian 

yang dilakukannya menggunakan unit pemetaan Propinsi Jawa Tengah Menggunakan 

metode penelitian Data Sekunder, dan Tujuan dari penelitiannya yaitu Mengetahui 

karakteristik angkatan kerja di Propinsi Jawa Tengah th 1990 dan 2000 , Mengetahui 

tingkat pengangguran di Propinsi Jawa Tengah th 1990 dan 2000, Mengetahui 

pemanfaatan angkatan kerja di Propinsi Jawa Tengah th 1990 dan 2000 menurut jam 

kerja, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. 

Hubungan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ismiyati. memiliki beberapa persamaan dan dan perbedaan, Persamaan tersebut 

terletak pada unit pemetaan di Propinsi Jawa Tengah dan Menggunakan metode 

penelitian Data Sekunder, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan data 

sensus dimana penulis hanya menggunakan data terbaru sensus tahun 2010 saja 

adapun peta yang dihasilkan berupa peta tematik dengan menggunakan SIG untuk 

penggambaran Petanya serta tujuannyapun berbeda. Berikut tabel perbandingan 

antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya: 
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Tabel 1.1 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya 
Penelitian Judul Tujuan Metode Hasil 

Umi Nila 

Setinivat 

Pengangguran dan 

setengah pengangguran di 

Jateng  (Analisa Data 

Sensus Penduduk th 1990 

dan 2000) 

− Mengetahui jumlah dan tingkat 

pengangguran di Jateng th 1990 dan 

2000) 

− Mengetahui karakteristik 

pengangguran dan setengah 

pengangguran di Prop. Jateng th 

1990 dan 2000) 

− Mengetahui jam kerja tenaga kerja di 

Prop. Jateng th 1990 dan 2000) 

berdasarkan umur, jenis kelamin dan 

tempat tinggal. 

Data 

Sekunder 
− Telah terjadi peningkatan jumlah 

pengangguran di Jateng di Jateng  

− Tingkat pengangguran di Ko tamadya 

lebih tinggi 2X lipat dari tingkat 

pengangguran di kabupaten. 

− Dihubungkan dengan karakteristik 

penduduk maka tingkat pengangguran, 

setengah pengangguran di jateng lebih 

besar pada kelompok umur muda 

Ismiyati Pemanfaatan angkatan 

kerja di Prop Jateng 

(Analisis data sensus 

penduduk th 1990 dan 

2000) 

− Mengetahui karakteristik angkatan 

kerja di Prop Jateng th 1990 dan 2000  

− Mengetahui tingkat pengangguran di 

Prop Jateng th 1990 dan 2000  

− Mengetahui pemanfaatan angkatan 

kerja di Prop Jateng th 1990 dan 2000 

menurut jam kerja, tingkat pendidikan 

dan jenis pekerjaan 

Data 

Sekunder 
− Telah terjadi peningkatan jumlah 

angkatan kerja 

− Jam kerja terdapat pada sektorA, M dan S 

− Pendidikan porsi tergolong tinggi pada 

SLTA dan PT 

− Jenis pekerjaan terdapat pada pekerja 

terampil, pekerja kasar dan setengah 

terampil 

 

Akhmad 

Susanto 

Analisis angkatan kerja 

dan kontribusinya 

terhadap pdrb jawa tengah 

tahun 2010 dengan 

aplikasi sistem informasi 

geografis 

 

− Mengetahui Tingakat Partisipasi 

Angkatan Kerja di Prop.Jateng  th. 

2010 

 

− Mengetahui Tingakat Persentase 

kesempatan kerja dan pengangguran 

di Prop.Jateng  th. 2010 

 

− Mengkaji hubungan keruangan antara 

penduduk 15 th keatas yang bekerja 

menurut sektor pekerjaannya.terhadap 

kontribusi PDRB di Jawa Tengah. 

 

 

Data 

Sekunder 

- Dari 35 kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

tingkat TPAK Th 2010  sebesar 70,60 %. 

Dan dengan metode sturges tingkat TPAK 

terbagi kedalam 5 kelasKelas TPAK 

sangat tinggi tersebar di 3 kab/kota, 

TPAK tinggi tersebar di 8 kab/kota, kelas 

TPAK sedang tersebar di 12 kab/kota, 

TPAK kelas rendah tersebar di 9 kab/kota, 

kelas TPAK sangat rendah tersebar di 3 

Kab/Kota 

- Kesempatan kerja di Jawa Tengah cukup 

tinggi yaitu mencapai 94%, rata-rata 

tingkat kesempatan kerja di kab/kota 

mencapai diatas 90% walaupun masih ada 

yang dibawah 90% yaitu di daerah 

Kabupaten Pemalang, Kota Magelang dan 

Kota Tegal. daerah yang memiliki 

persentase diatas rata-rata tingkat jawa 

tengah yaitu diatas 6,21%, tersebar di 17 

kab/kota di Jawa Tengah. 
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- Dari hasil analisis korelasi (r) didapat 

korelasi antara Jumlah penduduk yang 

bekerja dan jumlah kontribusi PDRB (r) 

adalah 0,479. Hal ini menunjukan bahwa 

terjadi hubungan yang sedang. Sedangkan 

arah hubungan adalah positif karena nilai 

(r) positif berarti semakin tinggi Jumlah 

tenaga kerja semakin meningkat pula 

Kontribusi terhadap PDRB di di Jawa 

Tengah. 

 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Data mengenai angkatan kerja belum cukup diperoleh dari angka/table 

statistik saja, karena dari data tersebut tidak diperoleh gambaran lokasinya 

(Kenampakan Spasialnya), sehingga diperlukan suatu media yang bisa memberikan 

Kenampakan Spasial yaitu melalui Peta, dimana dari suatu peta dapat diperoleh 

gambaran secara kualitatif dan kuantitatif mengenai ketenagakerjaan di suatu 

wilayah. Peta pada dasarnya merupakan suatu alat yang penting yaitu karena dengan 

peta dapat menempatkan fenomena-fenomena Geografis ke dalam batas pandang kita. 

Dalam pembuatannya orang mengharapan dari penampilan di peta dapat diketahui 

informasi secara langsung karena di dalam peta terdapat data perhitungan dan 

penampilan yang mempunyai hubungan keruangan dari perwujudan yang diwakili. 

Dengan menyajikan peta mengenai angkatan kerja Propinsi Jawa Tengah diharapkan 

dapat dipakai sebagai bahan informasi dalam usaha menentukan kebijakan dimasa 

sekarang maupun yang akan datang.  

Dalam kerangka pemikiran ini penduduk berusia kerja menurut jenis kegiatan 

dibagi atas, yang bekerja secara ekonomi (Angkatan Kerja) dan secara ekonomi tidak 

bekerja melainkan melakukan kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga 

penerima pendapatan dan lain-lain, Yang terakhir disebut dengan ”Potential Labour 

Force” Penduduk yang tergolong angkatan kerja dibagi dua yaitu yang bekerja dan 

mencari pekerjaan. Pencari kerja ini juga dibagi dua pula yaitu yang sebelumnya 
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pernah bekerja dan yang sebelumnya tidak pernah bekerja atau disebut juga mencari 

kerja untuk pertama kali. 

Berikut adalah tabel kerangka pemikiran yang didasarkan pada Diagram 

Penduduk dan tenaga kerja dari BPS yang kemudian di modifikasi atau di berikan 

data tambahan berupa Lapangan pekerjaan menurut sektornya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 
Sumber: BPS, 2010 dengan modifikasi 

 

Dari gambar bagan diatas bahwa angkatan kerja terdiri dari bekerja dan 

mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah mengurus rumah 

tangga, lain-lain sedangkan jumlah penduduk usia kerja merupakan penjumlahan 

seluruh angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.  Dimana data ini merupakan data 

pokok untuk mencari besaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

 

Lapangan pekerjaan menurut sektor : 
- Sektor Primer 
- Sektor Sekunder 
- Sektor Tersier 

Penduduk 

Penduduk usia 15th keatas Penduduk bukan usia kerja 

Angkatan kerja Bukan angkatan kerja 

Bekerja Mencari kerja/ 
menganggur 

Sekolah Mengurus 
rumah tangga 

Lain-lain 

Tingkat Kesempatan Kerjadan pengangguran 
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Tentunya angkatan kerja sering dihadapkan dengan adanya kesempatan kerja 

dan pengangguran, dan semua itu terjadi karena adanya suatu hal seperti tingkat 

kepadatan penduduk, pendidikan,  dan kemiskinan ketiga hal tersebut yang dijadikan 

fakor yang mempengaruhi adanya tingkat pengangguran. 

Sektor-sektor pekerjaan merupakan lapangan pekerjaan yang siap menerima 

angkatan kerja untuk turut bergabung dalam kegiatan produksi. Sektor primer yang 

terdiri dari Lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan 

dan penggalian. Yang kedua yaitu sektor sekunder yang terdiri dari Lapangan 

pekerjaan utama di sektor industri, Listrik, Air minum dan Konstruksi kemudian yang 

ke tiga yaitu sektor Sekunder yang terdiri dari Lapangan pekerjaan utama di sektor 

perdagangan, Transportasi, Lembaga Keuangan, dan Jasa.  

Setelah pengumpulan data sekunder selesai, maka dilakukan pengolahan data 

yang meliputi evaluasi data dan klasifikasi data, kemudian dilakuakan desain peta 

yang meliputi desain peta dasar, desain tata letak (Layout ) Peta dan desain isi peta. 

Simbol yang akan digunakan adalah simbol area bertingkat untuk menggambarkan 

tingkat partisipasi angkatan kerja pada masing-masing kabupaten/kota, simbol 

lingkaran terbagi untuk menggambarkan tingkat kesempatan kerja dan pengangguran 

serta presentase penduduk yang bekerja menurut sektor pekerjaannya kemudian peta 

pengaruh tenaga kerja terhadap kontribusi PDRB di Jawa Tengah yang nantinya akan 

didesain dengan simbol bertingkat yang didalamnya terdapat informasi mengenai 

penduduk 15 th keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan  di setiap sektor 

pekerjaan dan tingkat kontribusi persektor terhadap PDRB di Jawa tengah. 

Setelah semuanya selesai dilanjutkan dengan penggambaran peta yaitu dengan 

cara memasukkan data-data yang telah diolah kedalam peta dengan Sistem Informasi 

Geografis. Peta dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta administrasi 

Propinsi Jawa Tengah hasil dari penelitian ini adalah peta tematik yang tercetak yang 

disertai tabel hasil perhitungan. Hasil penelitian ini kemudian dianalisa dengan 

metode analisis diskriptif hubungan keruangan antara angkatan kerja yang bekerja 

dengan tingkat PDRB kemudian dilakukan penulisan laporan berupa skripsi. 
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1.7. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini mendasarkan pada data sekunder yang telah ada, Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dengan menggunakan 

data Sakernas 2010, Survei Penduduk 2010, Susenas 2010 dan Tinjauan PDRB 2010 

serta data lain yang terkait dengan penelitian ini yang merupakan data terbaru sensus 

di Indonesia. Data mengenai ketenagakerjaan diperoleh secara tidak langsung, akan 

tetapi melalui pihak lain seperti instansi- instansi  atau lembaga-lembaga yang terkait 

dengan penelitian ini dengan cara mencatat, memfotocopy maupun wawancara 

dengan pejabat yang terkait dengan penelitian penulis. Penelitian ini menitikberatkan 

pada penggunaan SIG Untuk menyajikan data angkatan kerja kedalam peta, sehingga 

alat yang digunakan berupa perangkat  komputer dengan program Arc GIS, dimana 

hasilnya berupa peta yang tercetak melalui printer. 

. 
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1.8 Tahap-tahap Penelitian 

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik diperlukan diagram alir 

penelitian agar penelitian ini lebih terkonsep, berikut diagram alir penelitiannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1.3 Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Penulis 2012 

 

 

 

 

Mengkaji hubungan antara angkatan kerja yang bekerja terhadap jumlah kontribusi PDRB di Jawa 
Tengah tahun 2010 

Peta administrasi Jawa Tengah 

- Peta Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja. 

- Peta Presentase kesempatan 
kerja dan pengangguran 

- Peta Jumlah tenaga kerja dan 
jumlah PDRB per sektor  
pekerjaan  di Jawa Tengah 
Tahun 2010  

Hasil 

Desain Peta 

Aplikasi SIG untuk Pemetaan 

Data ketenagakerjaan,PDRB 
 

 
Pengolahan Data  dan 

Klasifikasi 

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja: 
       Σ angkatan kerja 
                                                X 100% 
   Σ penduduk usia kerja 

- Tingkat Kesempatan Kerja : 
Σ  angkatan kerja yang bekerja 
                                                       X 100% 
Σ   Jumlah penduduk usia kerja 

- Tingkat Pengangguran: 
  Σ angkatan kerja yang mencari pekerjaan 

                                                                       X 100% 
              Σ angkatan kerja 

- Presentase penduduk yang bekerja menurut sektor 
pekerjaannya: 
Σ penduduk yang bekerja menurut sektor pekerjaan 
                                                                           X 100% 

Σ penduduk yang bekerja 
- PDRB Kab/Kota Atas dasar harga berlaku menurut 

Kab/Kota dan lapangan usaha di Jateng Th 2010 
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Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1.8.1  Tahap Persiapan 

Tahap ini merupakan kegiatan persiapan sebelum melakukan penelitian 

dilapangan, yang meliputi: 

a. Studi pustaka, yaitu kegiatan yang mempelajari literature yang memuat 

topik-topik yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan 

seperti data tentang ketenagakerjaan. 

b. Studi peta, yaitu mempelajari peta-peta yang ada hubungannya dengan 

daerah penelitian seperti peta dasar administrasi. 

 

1.8.2 Tahap Kerja Lapangan 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dan informasi yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah awal 

yang dilakukan dalam suatu proses dalam pembuatan peta. Seperti dikemukakan oleh 

(Philip Meurchke, 1972), Tahap awal dalam kartografi adalah data colection 

(pengumpulan data). Data merupakan himpunan fakta, angka, huruf, kata, grafik 

ataupun lambang yang menyatakan suatu gagasan, objek, kondisi ataupun situasi, 

(Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979). Suatu data untuk dapat diwujudkan 

dalam bentuk peta seharusnya mempunyai persyaratan sebagai berikut: 

- Data harus benar, lengkap dan dapat dipercaya 

- Data harus mencerminkan suatu gejala lokasi dan penyebaran 

- Data diharapkan terbaru dan sesuai dengan tujuan pemetaan 

Disamping persyaratan diatas, hal yang perlu diperhatikan dalam mendapat data yang 

baik, yaitu: 

- Sumber data 

- Macam data 

- Cara memperoleh data 

- Analisa dan klasifikasi data 
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Salah satu masalah yang penting dalam pengumpulan data adalah penentuan 

data, tidak semua data dapat dijadikan bahan penelitian meskipun macam datanya 

sesuai dengan tujuan penelitian. Perlu diteliti terlebih dahulu apakah data tersebut 

mempunyai kriteria yang baku, apakah petugas pengumpul datanya benar-benar 

orang yang terdidik dalam bidangnya. Untuk mengindari kesulitan diatas lebih baik 

jika data yang dikehendaki diambil dari instansi atau badan yang resmi yang 

mempunyai wewenang di bidangnya. 

Dalam penelitian ini data yang diambil dari: 

- Kantor Statistik (BPS) : data jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah 

tahun 2010, dan data angkatan kerja tahun 2010. 

- Bakosurtanal : Untuk mendapatkan Peta dasar, yaitu pada peta 

administratif Propinsi Jawa Tengah. (RBI, 2007) 

Macam data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

- Data pokok meliputi : data jumlah penduduk pada masing-masing 

Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah  tahun 2010 beserta komposisinya 

menurut umur dan jenis kelamin. Data penduduk 15 tahun keatas  menurut 

wilayah dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu, data penduduk 15 

tahun keatas yang bekerja menurut wilayah dan sektor pekerjaannya dan 

data PDRB Tiap Kab/Kota di Jawa Tengah. 

- Data bantu meliputi peta adminstratif  Propinsi Jawa Tengah. 

 

Dalam penelitian ini bersifat pengumpulan data sekunder, data yang 

dikehendaki diperoleh dengan cara mencatat dan memfotocopy dari publikasi yang 

dikeluarkan Oleh Biro Pusat Statistik dan Bakosurtanal yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Langkah pertama untuk suatu pemetaan adalah pengumpulan data, 

sedangkan langkah kedua adalah analisa data. Semua data dikumpulkan dan 

kemudian diadakan analisa data, sehingga dapat diketahui data yang akan dipetakan, 

langkah selanjutnya adalah klasifikasi data yaitu penyusunan data dalam bentuk tabel 
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sesuai dengan tujuan pemetaan, hal ini dilakukan untuk memperkecil kesalahan 

dalam kerja dan memudahkan dalam penggambaran. 

 

1.8.3 Tahap Pengolahan Data dan Klasifikasi 

Tahap ini merupakan kegiatan pengolahan data yang diperoleh dari lapangan, 

karena data yang diperoleh masih berupa data mentah, sehingga perlu dipilih, 

dianalisa kemudian diklasifikasikan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Analisa 

data adalah pengolahan atau penyusunan data mentah menjadi suatu data yang telah 

disesuaikan dengan tabel klasifikasi datanya. Sedangkan klasifikasi data adalah 

pengelompokan data yang telah di analisa menjadi suatu data yang telah tersusun 

dalam bentuk tabel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.  

Dalam penyusunan tabel, karena datanya berwujud angka-angka atau jumlah , 

maka penyusunan tabel harus memenuhi tiga unsur yaitu : 

- Penyebaran (lokasi) 

- Macam 

- Jumlah (Kuantitas) 

Yang dimaksud penyebaran ialah letak (lokasi), sedangkan macam data disini 

adalah macam data yang dikumpulkan melalui data sekunder, kemudian jumlah data 

yang dimaksud ialah banyaknya data dalam satuan. Data yang diperoleh dari BPS 

masih berupa data mentah (Raw data), sehingga perlu diolah terlebih dahulu, antara 

lain untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan 

Kerja dan pengangguran serta Presentase Penduduk yang bekerja menurut sektor 

pekerjaannya.  

Perhitungan kelas interval untuk menggambarkan kepadatan penduduk Prop 

Jateng menurut kabupaten  tahun 2010 Berdasarkan data kepadatan penduduk tahun 

2010 maka syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan kelas interval yang baik 

untuk pemetaan, antara lain: 

- Kelas interval hendaknya disesuaikan dengan batas-batas kelas yang diambil 
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- Kelas interval tidak boleh berulang 

- Semua kelas interval harus terpenuhi 

- Pembagian data diatur sedemikian rupa sehingga paling tidak kelompok-

kelompok pengamatan yang relatif sama 

- Mempunyai hubungan metematik yang sederhana  

- Pemilihan kelas interval harus meliputi semua data (dari data-data yang sangat 

rapat), dipilih dari harga yang terendah sampai harga yang tertinggi. 

- Kelas interval tidak boleh dimulai dengan suatu harga yang sama besarnya 

dengan kelas yang terdahulu  

(Aziz dan Rahman, 1977).  

 

 Pemakaian kelas interval  disini digunakan untuk mengelompokan data 

agar mempermudah dalam pembacaanya, karena tidak ada standar kelas 

yang baku.  Terkait dengan tujuan penelitian ini peneliti mengambil sampel 

dari data hasil kerja lapangan yang sudah dilakukan dan didapatkan data 

berupa Jumlah angkatan kerja dan Jumlah penduduk usia kerja yang 

digunkan untuk mencari angka TPAK, Perhitungan kelas interval untuk 

TPAK  pada masing-masing kabupaten di Propinsi Jawa Tengah th 2010 di 

pakai cara sturges . 

Cara sturges: 

Rumus K= 1 + 3,3 log n 

 

Dimana: K = Jumlah kelas  

  n = jumlah seluruh data (jumlah kab/kota) 

Untuk mencari interval dapat dihitung dengan rumus sebagi berkut: 

       Range  (Range adalah nilai TPAK terbesar dikurangi nilai terkecil) 
I = 

K 
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1.8.4 Tahap Desain Peta 

Dalam tahap ini dikaitkan dengan desain peta yang meliputi, desain tata letak 

peta (lay out), desain isi peta, serta penentuan desain simbol dimana desain simbol. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diabstraksikan dengan simbol Area 

karena  dengan gradasi warna bisa menunjukan sebaran kelas TPAK di Propinsi Jawa 

Tengah dengan lebih komunikatif dan mudah di pahami. 

Tingkat kesempatan kerja dan pengangguran diabstraksikan dengan diagram 

lingkaran karena didalam atributnya terdapat harga persen yang terdiri dari 2 variabel 

dan akan diberikan warna kombinasi untuk membedakan variabelnya. 

Peta jumlah tenaga kerja dan kontribusi PDRB di Jawa Tengah diabstraksikan 

dengan perpaduan antara 2 diagram batang warna biru yang menunjukan daya serap 

tenaga kerja per sektor dan diagram batang warna merah muda yang menunjukan 

tingkat kontribusi dari hasil produksi para tenaga kerja hal ini agar mempermudah 

dalam membaca dua variabel yang langsung bisa dimunculkan bersamaan dalam 

suatu peta sehingga lebih komunikatif dan mudah di pahami.  

 

 

1.8.5 Aplikasi SIG untuk Pemetaan 

Dalam tahap ini merupakan tahap pemetaan  dengan menggunakan aplikasi 

SIG dimana cara pengolahan datanya secara digital dan merupakan sistem berbasis 

komputer yang memberikan kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, 

yaitu pemasukan data, pemrosesan data, analisa dan penayangan data. SIG 

Mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial 

sehingga mampu menyajikan data kedalam bentuk peta dengan lebih baik. 

 

1.8.6 Hasil 

Dalam tahap ini menghasilkan keluaran dari hasil proses pengumpulan data, 

pengolahan data dan klasifikasi data yang kemudian di desain sedemikian rupa 

sehingga dapat divisualisasikan dengan aplikasi SIG dan jadilah out put berupa peta: 
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a. Peta tingkat partisipasi angkatan kerja 

b. Peta tingkat kesempatan kerja dan pengangguran 

c. Peta jumlah tenaga kerja dan jumlah kontribusi PDRB di Jawa Tengah  

1.8.7 Analisis Diskriptif 

Dalam tahap ini bertujuan untuk melakukan analisis hubungan jumlah tenaga 

kerja dan jumlah kontribusi PDRB di Jawa Tengah secara diskriptif sehingga 

tercermin keterkaitan antar 2 variable yang bermuara pada jawaban bagaimana 

hubungan antara ketenagakerjaan dengan besaran kontribusi pada setiap 

Kabupaten/Kota yang  diberikan ke Propinsi Jawa Tengah. Dengan cara analisis 

SPSS dengan metode Korelasi sederhana dengan metode Pearson.  

1.8.8 Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap ini merupakan kegiatan pengolahan data yang diperoleh dari pencarian 

data di lapangan dan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian sehingga tersusun 

skripsi yang dilengkapi dengan peta-peta yang merupakan dari hasil penelitian ini 

serta tabel-tabel. 

1.8. Batasan Operasional 

a. Angkatan Kerja (Labour Force) adalah Penduduk Usia Kerja yang bekerja 

atau sedang mencari pekerjaan (BPS,2010) 

b. Tenaga Kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang 

dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga 

mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi pada aktivitas tersebut (Ida 

Bagus Mantra, 2000) 

c. Bekerja adalah Kegiatan Ekonomi yang dilakukan seseorang dengan 

maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau 

keuntungan paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama seminggu 

yang lalu. (BPS,2009) 

d. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 

pokok termasuk tunjangan tetap, dengan demikian tidak termasuk 
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tunjangan-tunjangan tidak tetap misalnya: premi hadir, uang makan dan 

uang transport yang diberikan berdasar kehadiran. (Disnakertrans,2011) 

e. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer yang digunakan 

untuk mengumpulkan, mengintregasikan dan menganalisa informasi-

informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Berdasarkan 

penalitian diatas bahwa SIG dirancang  untuk membentuk suatu data yang 

terorganisasi dari berbagai data keruangan dan data atribut  yang 

mempunyai Geo Code dalam suatu basis data agar dapat dengan mudah 

dimanfaatkan dan dianalisis (Damers dalam Prahasta, 2002). 

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah 

angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari 

pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja ( 15 Th Keatas).  

(BPS, 2010) 

Rumus TPAK: 

 

 

   Jumlah angkatan kerja 
 X 100% 
Jumlah penduduk usia kerja 
 

g. Pengangguran adalah keadaan dimana dijumpai sejumlah tenaga kerja 

yang tidak bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan kerja (Aske 

Theo Komalik, 1984) 

Rumus Tingkat penganguran : 

   Jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan 
                                      X 100% 
                     Jumlah angkatan kerja 

 

h. Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan 

kerja yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja seluruhnya yang 

dinyatakan dalam persen (BPS, Indikator Kesejahteraan rakyat) 
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Rumus Tingkat kesempatan kerja : 

 

              Jumlah angkatan kerja yang bekerja 
                                                                                     X 100% 
                     Jumlah penduduk usia kerja 
 
 

i. Presentase penduduk yang bekerja menurut sektor pekerjaan adalah 

perbandingan antara penduduk yang bekerja menirut sektor pekerjaanya 

terhadap jumlah penduduk yang bekerja  (BPS, Indikator Kesejahteraan 

rakyat) 

Rumus: 

    Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor pekerjaanya 
                                                                                                         X 100% 
                     Jumlah penduduk yang bekerja 
 

j. Pemetaan adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta,  

langkah awal yang dilakukan yaitu pengumpulan data, dilanjutkan dengan 

pengolahan data, dan penyajian dalam bentuk peta (Juhadi dan Setyowati, 

2001). 


