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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan inti antara lain peningkatan 

ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, 

peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan 

kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan 

kemanusiaan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2006). 

Penyediaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja menjadi penting dalam 

membangun ekonomi yang mapan dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu 

adanya dukungan dari pemerintah untuk menarik para investor untuk bisa 

mengembangkan usaha dalam negri serta perluasan lapangan pekerjaan demi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. 

Melalui tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan angkatan kerja dan angka 

pengangguran di Jawa Tengah dari tahun 2014-2016. 

Tabel 1.1 

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2016 (Juta orang) 

Jenis Kegiatan 

Utama 
Satuan 

2014 2015 2016 

Februari Agustus Februari Agustus Februari 

Angkatan   

Kerja 
Juta orang 17,72 17,55 18,29 17,3 17,91 

Bekerja Juta orang 16,75 16,55 17,32 16,44 17,16 

Pengangguran Juta orang 0,97 1 0,97 0,66 0,75 

   Sumber : BPS Jateng, 2016 

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah dalam setahun terakhir 

menunjukkan adanya perubahan yang digambarkan dengan adanya penurunan 
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jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan tingkat pengangguran. Jumlah 

angkatan kerja mencapai  17,91  juta orang  berkurang  sebesar  378  ribu  orang 

dibanding keadaan Februari 2015 dan bertambah sebesar 616 ribu orang 

dibanding keadaan Agustus 2015. Sementara jumlah penganggur pada Februari 

2016 mengalami penurunan sebesar 218  ribu orang jika dibanding keadaan 

Februari 2015 dan turun sebesar 111 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 

2015. (BPS Jateng, 2016) 

 Provinsi Jawa Tengah menarik untuk dilihat bagaimana 

perkembangannya, karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah saat ini sedang 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada saat ini ekonomi Jawa 

Tengah triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 5,5 persen (y-on-y) 

melambatdibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,7 persen. Dari 

sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi 

dan Pergudangan sebesar 14,1 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen 

Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 20,1 persen.(BPS Jateng,2015) 

Pembahasan selanjutnya mengenai masalah inflasi yang juga bagian 

penting dari perekonomian suatu daerah. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga 

secara umum pada periode tertentu. Inflasi bisa disebabkan oleh banyak faktor 

diantaranya kenaikan barang-barang yang diimpor, kekacauan politik dan 

ekonomi, kenaikan bahan baku untuk produksi. Seperti wilayah yang lain provinsi 

Jawa Tengah juga mengalami dinamika inflasi yang cukup signifikan. Menurut 

Badan Pusat Jawa Tengah tahun 2016 , laju inflasi tahun kalender September 

2016 sebesar 1,52 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender  
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September  2015 yang mengalami inflasi sebesar 1,54 persen. Sedangkan laju 

inflasi “year on year” September  2016 sebesar 2,71 persen lebih rendah 

dibandingkan laju inflasi  “year on year” September 2015 yang mengalami inflasi 

sebesar 5,78 persen. Perkembangan laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dapat 

dilihat pada grafik 1.1 ada 6 kota sebagai perbandingan inflasi antar daerah. 

Grafik 1.1 

Perkembangan inflasi di 6 kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 .(%) 

 

    Sumber : BPS Jawa Tengah, 2016  

. Kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Kota Semarang sebesar 

0,13 persen diikuti Kota Tegal sebesar 0,07 persen; Kota Surakarta sebesar 0,06 

persen; Kota Cilacap sebesar 0,05 persen; Kota Kudus sebesar 0,04 persen dan 

inflasi terendah terjadi di Kota Purwokerto sebesar 0,02 persen. Inflasi di Jawa 

Tengah sebesar 0,09 persen sebagai akibat naiknya harga cabai merah, 

akademi/perguruan tinggi, tarip pulsa ponsel, bawang putih dan bawang 

merah.(BPS Jateng, 2016) 
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Adapun yang perlu dinilai dari sisi pengeluaran melalui pengeluaran 

pemerintah. Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari 

kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan 

APBD untuk daerah/regional (Sadono Sukirno, 2000). Tujuan dari kebijakan 

fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun 

kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran 

pemerintah pun mempunyai efek multiplier terhadap ekonomi makro riil dalam 

pergerakan jangka pendek dari output dan ketenagakerjaan (Samuelson & 

Nordhaus, 2001). Melalui Tabel 1.2 dapat dilihat realisasi pengeluaran pemerintah 

provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung serta 

pembiayaan daerah tahun 2013 dan 2014. 

Tabel 1.2 

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  

Menurut Jenis Pengeluaran  tahun 2013-2014 

 

Jenis Pengeluaran 2013 2014 

Belanja Tidak Langsung 9 213 696 623 9 837 614 877 

Belanja Langsung 3 511 079 685 4 519 543 306 

Pembiayaan Daerah 1 924 599 491 40 000 000 

   Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Jawa Tengah, 2014 

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah 

banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua 

sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk 

mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk 

mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992 dalam Gianie, 
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2009:1). Menurut Disnakertransduk provinsi Jawa Tengah, perkembangan upah 

minimum di Jawa Tengah dibanding tahun 2013, UMK 2014 mengalami kenaikan 

rata-rata sebesar 16,66 persen. Jumlah kabupaten/kota yang telah mencapai 100 

persen atau lebih dalam kebutuhan hidup layak (KHL) tahun ini sebanyak 23 

daerah. Jumlah tersebut bertambah dibanding 2013 yang hanya sebanyak 14 

daerah. Adapun rata-rata pencapaian upah minimum terhadap KHL sebesar 98,96 

persen. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2013 yang hanya sebesar 97,30 persen. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handoko  (dalam Ridha,  

2011:10) mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan tingkat 

bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

yaitu tingkat upah, produktifitas tenaga kerja , modal ,dan pengeluaran tenaga 

kerja non upah. Dalam penelitian kali ini penulis ingin melihat dari sisi 

makroekonomi untuk membuktikan seberapa besar faktor yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja sesuai dengan teori diatas dan dalam penelitian kali ini 

berfokus pada faktor eksternal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 

provinsi Jawa Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan uraian diatas,maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Bagaimana arah dan besaran pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah? 
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2. Bagaimana arah dan besaran pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Jawa Tengah? 

3. Bagaimana arah dan besaran pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah? 

4. Bagaimana arah dan besaran pengaruh upah minimum kabupaten / kota 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan,tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis arah dan besaran pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah? 

2. Untuk menganalisis arah dan besaran pengaruh inflasi terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Jawa Tengah? 

3. Untuk menganalisis arah dan besaran pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah? 

4. Untuk menganalisis arah dan besaran pengaruh upah minimum terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah? 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

banyak pihak,diantaranya: 

1. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan 

ekonomi daerah,khususnya dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Jawa Tengah 

2. Bagi Masyarakat umum 

Sebagai masukan tentang kondisi makroekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi 

Berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Adapun model 

ekonometrika yang digunakan sebagai berikut: 

TKi =    +   PDRBi+   INFi+             +    

Keterangan: 

     TK   =   Serapan Tenaga Kerja 

     PDRB =   Laju PDRB 

     INF   =   Inflasi 

     EXP =   Pengeluaran Pemerintah 

     UMK   =   Upah Minimum Kabupaten/Kota 

             =   Konstanta  

           =   Koefisien regresi  

       i     =   Observasi ke i 

          =  Error term 
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2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 

dengan analisis cross section 35 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah selama 

tahun 2014. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diambil secara tidak langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Tengah melalui situs (http://jateng.bps.go.id/index.php/publikasi) tahun 2014 

untuk variabel tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengeluaran 

pemerintah, dan upah minimum kabupaten/kota. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab 

yang secara garis besarnya bab demi bab disusun sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, 

antara lain pengertian dan teori terkait pokok bahasan yang akan dijelaskan, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, obyek yang diteliti, data dan sumber data, 

metode penelitian, serta teknik analisa data. 

http://jateng.bps.go.id/index.php/publikasi
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa analisis terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah 

serta dilengkapi dengan pembahasan atas hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. Dalam bab 

ini juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan 

untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang akan datang.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


