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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang dilakukan 

suatu negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. 

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, masalah utama yang menjadi 

penghambat adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Melonjaknya 

pertumbuhan penduduk suatu negara yang diiringi dengan pertambahan angkatan 

kerja telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks serta meningkatnya 

pengangguran. Hal ini disebabkan karena belum berfungsinya semua sektor 

kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan di segala 

bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis (Sadhana, 2013). 

Begitu halnya di Jawa Tengah, perkembangan jumlah penduduk dari tahun 

ke tahun terus mengalami peningkatan. Tabel 1-1 menunjukan perkembangan 

jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah tahun 2012-

2014. 

Tabel 1-1 

Perkembangan Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk yang Bekerja di 

Jawa Tengah Tahun 2012-2014 

Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk yang Bekerja 

2012 33.270.207 16.132.890 

2013 33.264.339 15.964.048 

2014 33.522.663 16.550.682 

Sumber:BPSJawa Tengah,2012-2014 
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Berdasarkan tabel 1-1 menunjukan bahwa perkembangan penduduk di 

Jawa Tengah dari tahun 2012-2014 menunjukan trend yang kluktuatif cenderung 

meningkat. Ternyata gejala yang sama juga terjadi berkaitan dengan jumlah 

penduduk yang bekerja di Jawa Tengah. 

Masalah  ketenagakerjaan di Jawa Tengah selama beberapa periode 

terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah di Jawa Tengah. Dalam upaya 

mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Tengah, departemen tenaga kerja 

selaku penyelenggara urusan ketenaga kerjaan mengadakan program dan kegiatan 

diantaranya sebagai berikut (BPS, 2014): 

1. Meningkatkan kesempatan kerja melalui kegiatan penyebar luasan informasi 

bursa tenaga kerja dan pembinaan tenaga kerja mandiri. 

2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan 

pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. 

3. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi berbagai peraturan perundang-

undangan bidang ketenaga kerjaan bagi pekerja dan pengusaha. 

4. Melaksanakan koordinasi dan konsulidasi yang intensif antara unsur pekerja 

dan pengusaha. 

Jumlah tenaga kerja berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang berlaku 

sekarang, Seperti produk domestik regional bruto(PDRB),indeks pembangunan 

manusia (IPM), upah minimum kabupaten (UMK). Berdasarkan hal inilah penulis 

tertarik untuk menganilis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), 

indeks pertumbuhan manusia (IPM), upah minimum kabupaten (UMK) di Jawa 
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Tengah tahun 2014 dalam skripsi berjudul”Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2014”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuaraikan diatas maka 

perumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tenaga 

kerja di Jawa Tengah tahun 2014? 

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tenaga 

kerja di Jawa Tengah tahun 2014? 

3. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten (UMK) terhadap tenaga kerja 

di Jawa Tengah tahun 2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) 

terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2014. 

2. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 

tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2014. 

3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten (UMK) terhadap 

tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat dijadikan masukan kepada badan perencanaan pembangunan daerah 

dalam usaha peningkatan pembangunan yang lebih bersifat padat karya. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Departemen ketenagakerjaan (Depnaker) di 

Jawa Tengah dalam pembinaan tenaga kerja sebagai salah satu upaya untuk 

peningkatan . 

3. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang terkait di masa yang akan 

datang. 

 

E. Metode Analisis Data 

Guna menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto 

(PDRB),indeks pertumbuhan manusia (IPM) dan upah minimum kabupaten 

(UMK) terhadap tenaga kerja daerah di Jawa Tengah di gunakan analisis regresi 

linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan data Cross 

Section (Gujarati, 2003). 

TK =β0 + β1UMK + β2PDRB – β3 IPM + ε 

Keterangan: 

TK :Tenaga Kerja (Jiwa) 

UMK :Upah minimum kabupaten (Rupiah) 

PDRB :Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah) 

IPM :Indeks pembangunan manusia (Persen) 
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β0  :Konstanta 

β1  :Koefisienregresi UMK 

β2  :Koefisienregresi PDRB 

β3  :Koefisienregresi IPM 

ε  :Erorr term 

Guna menganalisis validitas model maka dilakukan: 

1. Uji Normalitas  

Untuk menganalisis uji F dan uji t supaya nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Dengan hal ini di ukur dengan Jarque Bera (Gujarati, 2012). 

2. Uji Linearitas Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji linieritas 

model. Dengan hal ini di ukur dengan uji Ramsey Reset (Gujarati, 2012). 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur 

akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, sehingga dapat melihat tingkat 

ketelitian yang akan mencerrmin kantingkat efisien hasil analisis dan konsisten 

hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang dihasilkan benar-benar 

dapat dipercaya untuk memprediksi. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan 

antara lain (Gujarati, 2012):  

a. Uji Mutikolonieritas 

Mengukur arah dan besarnya pengaruh variabel independen secara akurat, 

dalam hal ini di ukurdengan VIF. 
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b. Uji Heteroskedasitas 

Untuk menganalisis regresi yang akan menghasilkan estimator yang bias untuk 

nilai variasi ut, dalam hal ini di ukur dengan uji White. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dalam konsep regresi linier berarti komponen error berolerasi 

berdasarkan urutan waktu (pada data tipe time series) atau urutan ruang (pada 

data cross section). 

4. Uji Statistik 

Uji statistik berguna untuk menganalisis hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian yaitu dapat diterima atau ditolak, Adapun uji statistik meliputi 

(Gujarati, 2012): 

a. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara individu atau terpisah. 

b. Uji F 

Untuk menganalisis variabel-variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

c. Analisis koefisien determinasi (R
2
) 

Untuk menganalisis kebaikan dari persamaan regresi yaitu menunjukan 

prosentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model. 
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F.   Sistematika Penulisan  

Agar Penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah 

pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

manfaat dan tujuan serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini menguraian Tinjauan Teori yang merupakan dasar 

Teoritis penelitian, pengertian tenaga kerja, jenis-jenis tenaga kerja, teori 

tenaga kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja, penelitian 

terdahulu dan uraian hipotesis dalam penelitian ini  

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini menguraiakan tentang variable penelitian dan Operasional 

Variabel, Jenis dan Sumber Data yang diguanakan dalam penelitian ini 

beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang 

metode analisis yang digunakan.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, Analisis 

data yang menitik beratkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan 

teknik analisis yang digunakan, dalam bab ini juga akan diuraikan interpertasi 

hasil. 
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BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang memuat 

simpulan,dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


