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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pembangunan ekonomi sering kali didefinisikan sebagai suatu proses 

kenaikan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang yang disertai 

oleh perbaikan suatu sistem kelembagaan (Arsyad, 2010:31). Berdasarkan 

pengertian tentang pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan suatu 

indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu 

negara.  

Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan 

untuk membandingkan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi atau 

tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan 

mengetahui corak pembangunan setiap negara atau suatu wilayah. Salah 

satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi 

adalah penyerapan tenaga kerja, Penduduk mempunyai peranan penting 

dalam penyerapan tenaga kerja.  

Peduduk yang dimaksudkan disini adalah pertumbuhan jumlah 

penduduk, pada sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk dapat 

menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya 

pembangunan yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi 

tersebut akan menyebabkan pertambahan jumlah angkatan kerja, 

sedangkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan kesempatan 

kerja baru sangatlah terbatas (Arsyad, 2010:337).   
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Tabel I-1 

Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota se-Ekskaresidenan Surakarta   

KAB/KOTA 

jumlah penduduk 

2010 2011 2012 2013 2014 

Surakarta 
499.337 501.650 509.576 507.825 510.077 

Boyolali 930.531 936.822 953.317 951.817 957.857 

Sukoharjo 824.238 832.094 848.718 849.506 856.937 

Wonogiri 928.904 929.870 946.373 942.377 945.817 

Sragen 858.266 861.939 875.283 871.989 875.600 

Klaten 1.130.047 1.135.201 1.153.047 1.148.994 1.154.040 

Karanganyar 813.196 821.694 838.762 840.171 848.255 

JUMLAH 5.984.519 6.019.270 6.125.076 6.112.679 6.148.583 

   Sumber : Jawa tengah dalam angka 

Berdasarkan tabel I-1diatas dapat diketahui bahwa tingkat jumlah 

penduduk di Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Surakarta selama lima 

tahun mengalami fluktuasi, Pada tahun 2010 jumlah penduduk Eks-

karesidenan Surakarta berjumlah 5.984.519 jiwa. Pada tahun 2012 jumlah 

penduduk Eks-karesidenan Surakarta  berjumlah 6.125.076 jiwa dan pada 

tahun 2014 jumlah penduduk se-Ekskaresidenan Surakarta Surakarta 

berjumlah 6.148.583 jiwa. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk 

se-Ekskaresidenan Surakarta mengalami penurunan 6.112.679 jiwa. 

Masalah yang dihadapi ketenagakerjaan meliputi jumlah penduduk 

tiap tahun. Dengan semakin tingginya jumlah penduduk maka 
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menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat. Tingginya angkatan kerja 

tersebut, jika tidak diimbangi dengan penyedia lapangan kerja yang 

memadai tentunya akan menyebabkan pengangguran. 

Ada beberapa faktor makroekonomi yang mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja, beberapa dianataranya adalah, inflasi, investasi, pertumbuhan 

ekonomi, dan upah minimum. 

Analisis penyerapan tenaga kerja pada umumnya dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai karakteristik yang berpengaruh terhadap 

kesempatan kerja, misalnya tingkat pendidikan, status pekerjaan, lapangan 

kerja (sektor usaha) dan jabatan. Karakteristik-karakteristik tesebut, 

khususnya sektor usaha terpengaruh pula dengan tingkat inflasi suatu 

wilayah. Oleh sebab itu, sangat sangat relevan pula dalam analisis 

penyerapan tenaga kerja untuk tidak mengabaikan inflasi (khalwaty, 

2000:88-89). Tingginya inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada 

pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi penurunan 

terhadap tenaga kerja yang terserap. 

Todaro menyatakan bahwa sumber daya yang akan digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan dan  konsumsi di masa yang akan datang 

disebut investasi. Investasi dapat diartikan juga sebagai pengeluaran atau 

perbelanjaan perusahaan atau penanam-penanam modal untuk membeli 

barangbarang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam 

perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal 
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atau pembentukan modal (Todaro, 2004). Hal ini menjelaskan bahwa 

dengan adanya investasi maka diikuti dengan terciptanya lapangan 

pekerjaan yang lebih luas sehingga peluang kerja juga ikut bertambah 

sejalan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini jelas 

sekali kaitan langsung antara pertumbuhan investasi dengan pertumbuhan 

penyerapan tenaga kerja. 

Dalam bidang ketenagakerjaan, upah minimum merupakan masalah 

yang menarik. Berbagai dimensi bersentuhan dengan upah salah satunya 

pertumbuhan ekonomi (Bambang, 2002:02). Upah yang lebih rendah 

mendorong suatu perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, 

dalam hal ini upah minimum dapat memperluas kesempatan kesempatan 

kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Pertumbuhan ekonomi salah satu faktor positif yang mengacu 

penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan 

menambah jumlah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan 

penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar 

domestiknya (Todaro, 2004:93). Dalam hal ini dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di 

Karesidenan Surakarta Tahun 2010-2014” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan 

beberapa perumusan masalah, yaitu: 

1. Apakah variabel Investasi, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, dan Upah 

minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Karesidenan Surakarta pada tahun 2010-2014. 

2. Seberapa besar pengaruh variabel Investasi, Inflasi, Pertumbuhan 

ekonomi, dan Upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Karesidenan Surakarta pada tahun 2010-2014. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Apakah variabel Investasi, Inflasi, Pertumbuhan 

ekonomi, dan Upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Karesidenan Surakarta pada tahun 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh variabel Investasi, Inflasi, 

Pertumbuhan ekonomi, dan Upah minimum berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Surakarta pada tahun 2010-

2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memberi gambaran yang jelas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja di Karaesidenan Surakarta dengan 
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membandingkan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang 

sebenarnya. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan bahan refrensi perpustakaan, 

untuk refrensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sama 

khususnya tentang pengaruh Inflasi, Investasi, Pertumbuhan ekonomi 

dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja 

3. Sebagai refrensi bagi pihak-pihak seperti dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi, dan memberikan informasi tentang penyerapan tenaga 

kerja di Karesidenan Surakartaserta apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi. 

E. Metode Analisis 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data dalam objek penelitian diperoleh dari website, jurnal atau penelitian 

terdahulu dan instansi yang terkait dalam penelitian seperti Badan Pusat 

Statistik, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Bank Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan gabungan data cross section ditujuh 

Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta dan data times series 

selama 5 tahun yaitu dari tahun 2010-2014. Gabungan data cross section 

dan times series disebut data panel.  

Menurut (Juanda, 2012), ada tiga metode data panel yang dapat 

digunakan, yaitu Metode Pooled Ordinary Least Square/PLS, Fixed Effect 

Model/FEM dan Random Effect Model/REM. Pemilihan model data panel 

yang tepat dapat digunakan dengan uji chow dan uji hausman. Uji chow 
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digunakan untuk memilih antara model PLS dan FEM. Uji hausman 

memilih antara model FEM dan REM.Setelah penentuan model yang 

tepat, langkah selanjutnya perlu dilakukan uji eksistensi model, uji 

determinan dan uji validitas pengaruh. 

Persamaan model data panel mengacu pada penelitian terdahulu dari 

jurnal “Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi 

Lampung”. yang merupakan hasil penelitian dari Nadya sobita dan I 

wayan suparta (2014). dengan model estimasi sebagai berikut : 

TK= α + β1 PDRBriil it + β2 Upahriil it + β3 Modal it + β4 IHI it + μit 

Keterangan : 

TK : Tenaga kerja (jiwa) 

Α : Konstanta 

Β : Parameter variabel bebas 

t : Jumlah tahun yang diteliti 

i : Kota/kabupaten 

u  : Variabel pengganggu 

PDRB :  PDRB (rupiah) 

Upah   :  Upah Minimum (rupiah) 

Modal :  Modal (rupiah) 

IHI :  Indeks harga implisit (satuan indeks) 

Berdasarkan penelitian terdahulu dari jurnal “Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Lampung” yang merupakan 
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hasil penelitian dari Nindya sobita dan Iwayan suparta (2014) untuk 

variabel PDRB dan Upah minimum, sedangkan untuk variabel Investasi 

mengikuti model dari hasil penelitian dari Mariana dan Ida bagus 

purbadharmaja (2014) yang menyebutkan bahwa antara investasi dengan 

tenaga kerja berhubungan positif dan signifikan, sedangkan untuk Inflasi 

dengan tenaga kerja ini mengacu pada kurva philips. memperlihatkan data-

data yang didapatkan dalam penelitian ini, maka model yang digunakan 

sebagai dasaranalisis sebagai dasar analisis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

TK = α + β1PDRBit + β2INFit + β3INVit + β4UMit + uit 

Keterangan : 

TK : Tenaga kerja (jiwa) 

α : Konstanta 

β : Parameter variabel bebas 

t : jumlah tahun yang diteliti (2010-2014) 

i : Kota/kabupaten se-Karesidenan Surakarta 

u  : Variabel pengganggu  

PDRB : Pertumbuhan Ekonomi (rupiah) 

INF : Inflasi (persen) 

INV : Investasi (rupiah) 

UM : Upah Minimum (rupiah) 
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Bentuk datanya adalah panel, yaitu perpaduan antara data time series 

dengan data cross section. Data time series diperoleh dalam periode waktu 

yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Adapun data cross section 

berupa 7 wilayah yang ada di Karesidenan Surakarta. 

Pemilihan Model Estimasi Data Panel  

Terdapat tiga metode data panel : 

1. Metode Common-Constan (Pooled Least Square / PLS)  

Pendekatan PLS menggunakan metode OLS. Dalam estimasinya 

diasumsikan bahwa setiap individu memiliki intersep dan slope yang 

sama. Yang berarti, regresi data panel yang dihasilkan akan berlaku 

untuk setiap individu (Bambang Juanda dan Juanaidi, 2012) 

2. Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model / FEM) 

Dalam metode FEM intersep pada regresi dapat dibedakan antar 

individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik 

tersendiri. Untuk membedakan intersepnya dapat digunakan variabel 

dummy, sehingga dikenal dengan model Least Square Dummy 

Variable (LDSV). Model ini menambahkan sebanyak (N-1) variabel 

dummy ( iD ) ke dalam model dan menghilangkan satu sisanya untuk 

menghindari kolinearitas sempurna antar variabel penjelas (Bambang 

Juanda dan Juanaidi, 2012) 

3. Metode Random Effect (Random Effect Model / REM) 

Metode REM diasumsikan error secara individu juga tidak saling 

berkorelasi begitu juga dengan error kombinasinya. Dengan 
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menggunakan random effect model, sehingga dapat menghemat 

pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti 

yang dilakukan pada fixed effect model. 

Dari ketiga metode diatas akan diperoleh model yang paling tepat dengan 

menggunakan: 

1. Uji Chow 

Untuk mengetahui model yang lebih baik antara pooled least square 

denganfixed effect model maka digunakan uji chow. 

2. Uji Hausman 

Untuk mengetahui model yang lebih baik antara fixed effect model 

dengan random effect model maka digunakan uji hausman.  

Apabila model yang paling baik telah terpilih, maka selanjutnya dianalisis 

menggunakan uji hipotesis untuk mengetahui kebaikan model. 

1. Uji t 

Kuncoro (dalam Sri Kuncoro, 2014) menyatakan bahwa uji t 

digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. 

3. Interpretasi Koefisien Determinasi 2R  
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2R  digunakan untuk mengukur persentase total variasi variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 

model. Adjusted R-Square adalah 
2R  yang dihitung dengan 

mengkoreksi kecenderungan selalu naiknya nilai 
2R  karena 

ditambahkannya variabel independen baru kedalam model. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan 

dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, metode analisis dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori merupakan penjabaran dari teoristik yang 

terdapat pada usulan penelitian dan memuat materi-materi 

yang disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang 

dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik 

permasalahan yang dimunculkan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat ruang lingkup penelitian, metode 

pengumpulan data, data dan sumber data, metode analisis 

dan uji statistic. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memuat analisis deskriptif variabel 

dependent dan independent serta analisis uji statistik dan 

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 


