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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan, yaitu berusaha 

mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan ini terdiri 

dari pembangunan daerah di kota maupun di kabupaten yang secara terus-menerus 

melakukan upaya untuk memajukan daerah menurut sumber daya di masing-

masing daerah tersebut, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

sumber daya yang lain yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan berlakunya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah menetapkan otonomi daerah secara bertanggung jawab, luas dan nyata, 

sehingga setiap daerah memiliki kewenangan yang leluasa untuk menyusun dan 

melaksanakan kebijakan pembangunan di daerahnya sesuai potensi masyarakat. 

Di setiap pemerintah wajib untuk menetapkan kebijakan yang mendukung 

tercapainya pembangunan daerah dan masyarakat. 

 Indonesia sebagai negara yang dikenal agraris, yang mengandalkan sektor 

pertanian. Sektor pertanian meliputi beberapa subsektor yaitu subsektor tanaman 

bahan makanan, subsektor holtikultura subsektor perikanan, subsektor peternakan 

dan subsektor kehutanan. Sebagai salah satu sektor dominan sangat membutuhkan 

banyak tenaga kerja. Karena sebagai sektor penting, pembangunan sektor 

pertanian ditujukan untuk meningkatnya produksi pertanian guna terpenuhinya 

kebutuhan pangan dan industri dalam negeri peningkatan ekspor serta 

meningkatnya pendapatan petani memperluas kesempatan kerja dan mendorong 
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pemerataan serta menjadi basis dari pertumbuhan dimasyarakat terlebih 

masyarakat pedesaan. 

 Pada masa orde baru sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang 

paling besar sumbanganya terhadap pendapatan nasional. Hal tersebut bisa terjadi 

karena kebijakan pemerintah pada saat itu sangat mendukung sektor pertanian 

yang antara lain seperti : penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

pembangunan pertanian, penyuluhan kegiatan pertanian, serta pemenuhan syarat 

mutlak dan sarana pelancar bagi keberhasilan pembangunan pertanian (Santosa, 

2010). 

 Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam 

perekonomian Indonesia. Di Indonesia pembangunan sektor pertanian diarahkan 

untuk meningkatkan produksi pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan 

dan industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani dan memperluas 

kesempatan kerja (Kuncoro, 2010). 

 Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam bidang 

pertanian, terutama untuk produksi tanaman pangan. Tenaga kerja pada sektor 

pertanian seringkali menjadi kendala, seiring dengan menurunnya minat tenaga 

kerja muda untuk terjun pada sektor pertanian maka seringkali dijumpai 

kelangkaan tenaga kerja pada saat pengolahan lahan atau pada saat panen raya. 

Jumlah tenaga kerja di bidang pertanian selalu mengalami penurunan. Hali ini 

disebabkan karena anak-anak muda cenderung enggan bekerja dibidang pertanian, 

umumnya mereka lebih memilih bekerja di kantoran. Apabila akhirnya mereka 
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bekerja pada bidang pertanian, hal itu karena adanya pengaruh dari orang tua atau 

sulitnya mencari pekerja (Uzzam, 2011). 

 

 Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dimana sebagian 

besar masyarakat di pedesaannya hidup dari bercocok tanam. Saat ini sektor 

pertanian ini juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam 

pembangunan nasional, berikut adalah perkembangan tenaga kerja menurut 

pendidikan tertinggi di Jawa tengah dalam Tabel 1.1 dibawah. 

Tabel 1.1 Perkembangan Tenaga Kerja di Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

Sumber : Jawa Tengah dalam angka 

 

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa struktur para pencari kerja menurut tingkat 

pendidikan tertinggi mengalami penurunan sebesar 596.293 jiwa. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Pembangunan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat 

adil dan makmur. Pembangunan kota maupun daerah melakukan upaya untuk 

memajukan daerah tersebut. Indonesia sebagai negara yang dikenal agraris, yang 

mengandalkan sektor pertanian. Sebagai salah satu sektor dominan sangat 

membutuhkan banyak tenaga kerja. Di Indonesia pembangunan sektor pertanian 

diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian agar dapat memenuhi 

kebutuhan pangan dan industri dalam negri, meningkatkan pendapatan petani dan 

Tahun Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi  (jiwa) 

2013 1.022.728 

2014 426.435 
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memperluas kesempatan kerja. Adapun pencari kerja menurut pendidikan 

tertinggi mengalami pasang surut dalam mencari pekerjaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah 

Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap penyerapan tenaga 

sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada sektor pertanian di provinsi Jawa Tengah ? 

2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada sektor pertanian di provinsi Jawa Tengah ? 

3. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada sektor pertanian di provinsi Jawa Tengah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada sektor pertanian di provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada sektor pertanian di provinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di provinsi Jawa Tengah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi semua pihak adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah 

provinsi jawa tengah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi faktor-faktor 

tersebut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa tengah. 

b. Bagi Pengembangan Pendidikan 

 Terkait penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

universitas khususnya Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus sebagai 

koleksi pembendaharaan referensi dan tambahan wacana pengetahuan untuk 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Bagi Peneliti 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengalaman tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik khususnya peneliti dan 

dapat dipakai sebagai bekal jika nantinya terjun ke masyarakat. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang di peroleh atau di kumpulkan dari pihak lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain BPS (Badan 

Pusat Statistik), dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Data 
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tersebut meliputi data tenaga kerja sebagai variabel dependen, sedangkan data 

tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dah upah minimum kabupaten/kota sebagai 

variabel independen. 

 

2. Model dan Alat Analisis  

 Dalam penelitian ini untuk menganalisis atau melihat pengaruh antara 

tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan upah minimum kabupaten/kota 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah. 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel yaitu 

gabungan antara data deret waktu (time series) dan data deret lintang (cross 

section). Adapun model yang digunakan merupakan replikasi dari sebagian model 

yang dikembangkan dalam penelitian (Edo Wiradatama Fildzah, 2015) yang 

berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 

provinsi jawa timur tahun 2007-2013” yakni sebagai berikut
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      =    +       +      +       +     

Di mana: 

Y = Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (jiwa) 

   = Koefisien konstanta 

      = Koefisien regresi variabel independent 

    = Koefisien tingkat pendidikan 

   = Koefisien jumlah penduduk (orang) 

    = Koefisien upah minimum kabupaten/kota (rupiah) 

   = komponen error 

i   = 1,2,3...35 (data cross section kabupaten/kota jawa tengah) 

t = 1,2,3,4,5 (data time series 2013-2014) 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu mengenai 

konsep tenaga kerja, menguraikan tentang teori yang berhubungan  dengan 

variabel-variabel yang akan dibahas dan hipotesis yang akan diuji. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data 

penelitian, serta metode dan alat analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang perlu 

untuk disampaikan baik objek penelitian ataupun bagi penelitian selanjutnya.  


