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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan ekonomi biasa diartikan sebagai upaya mencapai 

tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per capita) yang 

berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (Todaro, 2013). Dengan 

ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah 

seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan 

yang dihadapi suatu negara dapat terpecahkan. (Kuncoro, 2006) 

Kebijakan-kebijakan pembangunan ditujukan terutama pada 

maksimalisasi pertumbuhan Gross National Product (GNP) melalui proses 

akumulasi modal dan industrialisasi. Kenyataannya kebijakan ini 

mengarahkan kita pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan dan pemerataan 

merupakan dua kutub strategi pembangunan yang seringkali saling 

mengakibatkan (trade off). Artinya pembangunan yang menitikbaratkan 

pada aspek pertumbuhan ekonomi cenderung akan “mengorbankan” aspek 

pemerataan, begitu juga sebaliknya. Dan pada umumnya pilihan kebijakan 

umumnya jatuh pada kebijakan pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dengan harapan pemerataan hasil pembanguanan pada akhirnya akan 

diraih melalui mekanisme tetesan ke bawah ( trickle down effect). (Arsyad, 

2010). 
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Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan 

kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi 

dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah  

setiap tahun, maka dibutuhkan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2009). 

Salah satu titik awal kelahiran ilmu ekonomi makro adalah adanya 

permasalahan ekonomi jangka pendek yang tidak dapat diatasi oleh teori 

ekonomi klasik. Masalah jangka pendek ekonomi tersebut yaitu inflasi dan 

pengangguran. Munculnya ekonomi makro dimulai dengan terjadinya 

depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929. Depresi merupakan 

suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi 

terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi 

pengangguran yang tinggi pula. (Amir, 2010). 

Hubungan antara inflasi dan pengangguran mulai menarik 

perhatian para ekonom pada akhir tahun 1950-an, ketika A W Phillips 

dalam tulisannya berjudul “The Relantionship Between Unemployment 

and the Rate of Change of Money Wage Rate in The United Kingdom” 

yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat upah dengan 

tingkat pengangguran yang kemudian dikenal dengan nama Kurva Phillips 

(Ahmad, 2007).  

Pengangguran merupakan masalah yang ada di seluruh negara di 

dunia, terutama di negara-negara sedang berkembang. Sebenarnya, 

pengangguran merupakan masalah sosial, namun pada akhirnya menjadi 
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masalah ekonomi juga, karena akan mempengaruhi tigkat pertumbuhan 

perekonomian negara.   

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam 

perekonomian yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan 

dampak yang sangat luas baik terhadap perekonomian maupun 

kesejahteraan masyarakat. Bagi perekonomian, inflasi yang tinggi dan 

menyebabkan timbulnya ketidakstabilan, menurunkan gairah menabung 

dan berinvestasi, menghambat usaha peningkatan ekspor, menyebabkan 

melambatkan pertumbuhan ekonomi, maupun bisa berdampak pada 

meningkatnya jumlah pengangguran. (Rizki, 2012) 

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang 

dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat 

mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan 

sosial (Sukirno, 2008). Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga 

untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Semua negara di dunia 

selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi 

yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk 

mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. 

Sedangkan pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang belum 

mendapatkan pekerjaan (BPS, 2012). Keadaan ini berarti penciptaan 

kesempatan kerja dan kestabilan harga tidak dapat terjadi bersama-sama. 

Jika pemerintah menghendaki kestabilan harga, maka harus mau 

menaggung beban tingkat pengangguran yang tinggi. Demikian pula 
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sebaliknya, jika pemerintah mau menciptakan kesempatan kerja yang lebih 

luas, maka konsekuensinya angka inflasi akan cenderung lebih tinggi. 

Kedua pilihan tersebut tentu saja sama-sama sulit untuk dilakukan. 

Padahal tingkat inflasi yang rendah bersama-sama dengan tingkat 

pengangguran yang juga rendah, merupakan tujuan yang ingin dicapai 

oleh semua negara dan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi. 

(Ahmad, 2007) 

Bagi orang yang bekerja, kenaikan harga barang-barang mungkin 

masih bisa mereka siasati dengan melakukan pekerjaan diluar pekerjaan 

pokok mereka, tentu saja dengan menambah pendapatan agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Namun, bagaimana 

dengan mereka yang tidak bekerja, atau kehilangan pekerjaan? Kelompok 

masyarakat yang terakhir ini merupakan kelompok yang sudah masuk 

dalam golongan angkatan kerja, tapi mereka tidak bekerja, atau tidak 

mendapatkan pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Mereka dikenal 

dengan sebutan pengangguran. (Setyowati, 2003). 

Tingkat Pengangguran di Indonesia meningkat melebihi 8% per 

tahun yang mengidentifikasikan bertambahnya jumlah pengangguran. 

Bahkan pada tahun 2006, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 

10,27% dengan jumlah pengangguran meningkat sebesar 10.932.000 jiwa 

(Badan Pusat Statistik Indonesia, 1998-2007).   
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Tingkat inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Berikut tabel 1.1 yang menunjukkan tabel data tingkat inflasi 

di Indonesia tahun 2007-2013.  

Tabel 1.1 

Tabel tingkat Inflasi di Indonesia tahun 1987-2013 

Tahun Inflasi (%) Growth/Laju 

1987 8,90% 0,07% 

1988 5,47% -3,43% 

1989 5,97% 0,50% 

1990 9,53% 3,56% 

1991 9,52% -0,01% 

1992 4,94% -4,58% 

1993 9,77% 4,83% 

1994 9,24% -0,53% 

1995 8,64% -0,60% 

1996 6,47% -2,17% 

1997 11,05% 4,58% 

1998 77,63% 66,58% 

1999 2,01% -75,62% 

2000 9,35% 7,34% 

2001 12,55% 3,20% 

2002 10,03% -2,52% 

2003 5,06% -4,97% 

2004 6,40% 1,34% 

2005 17,11% 10,71% 

2006 6,60% -10,51% 

2007 6,59% -0,01% 

2008 11,06% 4,47% 

2009 2,78% -8,28% 

2010 6,96% 4,18% 

2011 3,79% -3,17% 

2012 4,30% 0,51% 

2013 8,38% 6,59% 

      Sumber : BPS 

Dari tabel tingkat inflasi di atas menunjukkan  bahwa tingkat 

inflasi pada tahun 1987-2013 mengalami peningkatan dan penurunan 
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secara fluktuatif. Pada tahun 1987 tingkat inflasi di Indonesia mengalami 

peningkatan sebesar 0,07% dengan tingkat inflasi sebesar 8,90%, dan pada 

tahun 1988 tingkat inflasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar -

3,43% dengan tingkat inflasi sebesar 5,47%. Sedangkan tahun 1989 inflasi 

Indonesia mengalami kenaikan hanya sebesar 0,50%. Hingga pada tahun 

1994 tingkat inflasi di Indonesai berkisar 5-9%. Baru pada tahun 1998, 

tingkat inflasi di Indoenesia mengalami growth/laju secara signifikan 

sebesar 66,58% dengan tingkat inflasi sebesar 77,63%. Hal ini disebabkan 

karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Sedangkan pada 

tahun 2000-2013, tingkat inflasi Indonesia cenderung terjaga dengan 

kisaran inflasi 9%-17%. Tahun 2005 merupakan tahun dengan dimana 

tingkat inflasi tertinggi setelah tahun 1998 dengan tingkat inflasi sebesar 

17,11%. Tahun 2009 inflasi Indonesia turun drastis menjadi 2,78%. 

Sedangkan tahun 2010-2013 tingkat inflasi mengalami peningkatan dan 

penurunan secara fluktuatif dengan tingkat inflasi terakhir tahun 2013 

sebesar 8,38%. (Badan Pusat Statistik/BPS). 

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan dengan baik. Selalu 

saja ada kendala dalam membangun kegiatan perekonomian di suatu 

negara. Ada 2 hal yang dapat dikatakan menghambat proses pembangunan 

yaitu masalah inflasi dan pengangguran. Kedua masalah ini sangat 

berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi terutama kesejahteraan 

masyarakat (Fahhayina, 2007). Untuk itu masalah inflasi dan 
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pengangguran ini selalu menjadi dua hal yang menarik untuk dibahas dan 

dicari pemecahan masalahnya.  

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

mencoba membahas lebih lanjut mengenai hubungan diantara kedua 

masalah terkait dengan mengangkat judul “Analisis Kausalitas Granger 

antara Inflasi dengan Pengangguran di Indonesia tahun 1987-2013.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan Masalah yang dikaji dalam penelitian adalah: 

1. Apakah ada keterkaitan antara pengangguran dengan inflasi di 

Indonesia tahun 1987-2013? 

2. Bagaimana pola hubungan antara inflasi dengan pengangguran di 

Indonesia tahun 1987-2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis keterkaitan antara inflasi  dengan pengangguran  di 

Indonesia tahun 1987-2013. 

2. Menganalisis pola hubungan antara inflasi dengan pengangguran  di 

Indonesia  tahun 1987-2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Sebagai pertimbangan dalam setiap perumusan kebijakan yang akan 

disusun dan diimplementasikan guna mencapai tujuan perekonomian 

yang seimbang. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Memperkaya penelitian karya ilmiah sebagai literatur untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat untuk penelitian adalah menambah wawasan dan 

pengetahuan serta untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. 

 

E. Metode Analisis 

Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan beberapa tahapan analisis, 

yaitu: 

a. Uji Stasioneritas 

Proses stokastika didefinisikan proses yang menghasilkan 

rangkaian nilai-nilai peubah acak yang menggambarkan perilaku di 

berbagai kondisi. Proses stokastika dapat bersifat stasioner apabila 

menghasilkan data deret waktu yang bersifat stasioner, sebaliknya proses 

stotastika yang bersifat tidak stasioner menghasilkan data deret waktu 

tidak stasioner. 
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Data deret waktu dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria, 

yaitu nilai tengah (rata-rata) dan ragamnya konstan dari waktu ke waktu, 

serta peragam (convariance)antara dua deret waktu hanya tergantung pada 

lag antara dua periode tersebut. Secara statistik dinyatakan sebagai berikut: 

E(Yt) =  rata –rata konstan    (3.1) 

Var (Yt) =E(Yt-µ)
2
= ǫ

2 
ragam Y konstan  (3.2) 

ϒ k = E [Yt - µ)(Yt + k - µ)] konvarian   (3.3) 

Berdasarkan nilai tengah dan ragamnya, terdapat dua jenis 

kestasioneran data yaitu: data berfluktuasi disekitar nilai tengahnya yang 

tetap dari waktu ke waktu dan data berfluktuasi ragam yang tetap dari 

waktu ke waktu. Untuk mengatasi data tidak stasioner pada nilai 

tengahnya, dapat di lakukan proses pembeda atau diferensiasi 

(differencing) tehadap deret data asli. 

Pada data urut waktu yang stasioner pada dasarnya ada gerakan 

yang sistematis, artinya perkembangan nilai variabel adalah disebabkan 

faktor random yang stokastika. Terdapat beberapa metode untuk menguji 

stasioneritas, yang paling popular adalah uji unit root Dickey Fuller (DF) 

dan Augemented Dickey Fuller (ADF). 

Untuk mengestimasi Dickey Fuller (DF), memiliki model sebagai 

berikut. 

Proses random walk : ΔYt =δYt-1 + et 

Proses random walk with drift : ΔYt = β1 + δYt-1 + et 

Proses random walk with drift arround stochastic trend:  
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ΔYt = β1 + β2 + δYt-1 + et 

Sementara uji Augemented Dickey Fuller (ADF) merupakan 

bentuk sederhana dengan asumsi residual yang acak. Korelasi serial antara 

residual dengan ΔYt dapat dinyatakan dalam bentuk autoregresif sebagai 

berikut: 

ΔYt = β1 + β2 + δYt-1 + δYt-1+ α1 δYt-1 +  α2 δYt-2  +  α1 δYt-2 + et 

Untuk mengetahui data stasioner atau tidak dapat dilihat dengan 

membandingkan antara nilai statistic DF atau ADF dengan nilai kritisnya. 

Jika nilai absolut statistic DF atau ADF lebih besar dari nilai kritisnya 

maka data menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya maka data tidak 

stasioner (Utomo, 2011).  

b. Uji Kausalitas Granger 

Uji kausalitas adalah pengujian untuk menentukn sebab akibat 

antara peubah dalam sistem VAR. Konsep dari kausalitas grenger X 

dikatakan menyebabkan Y jika realisasi X terjadi lebih dahulu daripada Y 

dan realisasi Y tidak terjadi mendahului realisasi X (Ariefianto, 2012). 
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Dimana :   

INF =  Inflasi 

PNG = Pengangguran (Unemployment) 
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Ut = Variabel Pengganggu 

m = Jumlah lag 
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Maka terdapat kausalitas satu arah 

dari variabel  inflasi ke variabel 

pengangguran. 

∑  
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Maka terdapat kausalitas satu arah 

dari variabel pengangguran ke 

variabel inflasi.  

∑  

 

   

       ∑  

 

   

   

Maka terdapat kausalitas dua arah 

antara variabel inflasi dan variabel 

pengangguran.  

∑  

 

   

       ∑  

 

   

   

Maka tidak terdapat kausalitas 

antara variabel inflasi dan variabel 

pengangguran 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan sesuai 

dengan Topik Penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas Jenis dan Sumber Data, Definisi 

Operasional Variabel dan Metode Analisis Data yang 

meliputi Uji Stasioneritas, serta Uji Kausalitas Granger. 

BAB IV ANALISIS DATA  

Bab ini menerangkan tentang Diskripsi Data, Analisis Data, 

Interprestasi 

BAB V PENUTUP 

Berisi Kesimpulan dan saran 


