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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Tjiptoherijanto (2000) dalam Yuliarti (2006), masalah 

ketenagakerjaan merupakan masalah umum dan mendasar yang dihadapi oleh 

hampir semua negara di dunia. Di Indonesia sendiri masalah ketenagakerjaan 

masih menjadi salah satu permasalahan pokok yang harus diselesaikan oleh 

pemerintah. Masalah ketenagakerjaan dapat dilihat dari besar kecilnya 

kesempatan kerja yang ada. Kesempatan kerja yang besar mengindikasikan 

bahwa masalah ketenagakerjaan dapat terselesaikan. 

Seberapa besar tingkat kesempatan kerja di suatu daerah dapat diukur 

dengan banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya 

lapangan pekerjaan. Pentingnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah 

sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. 

Semakin banyak lapangan pekerjaan yang ada, maka semakin banyak pula 

masyarakat yang dapat bekerja, sehingga dengan terpenuhinya kehidupan 

sehari-hari, hidup merekapun dapat sejahtera.  

Pada kenyataannya kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan 

lapangan kerja baru sangatlah terbatas, sehingga untuk mendapatkannya 

relatif semakin sulit (Arsyad, 2010). Tersedianya lapangan pekerjaan yang 

sedikit menjadikan persaingan yang besar untuk mendapatkannya. Bahkan 

terkadang tidak lebih dari setengah dari jumlah pendaftar yang diterima 

bekerja. Tidak diterimanya dalam pekerjaan membuat masyarakat tersebut 
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menganggur. Masyarakat yang menganggurpun tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, karena tidak adanya pendapatan bagi mereka. Tidak 

adanya pendapatan yang diperoleh berimbas pada kurangnya kesempatan 

dalam mengakses pendidikan dan fasilitas pemerintah lainnya. Alhasil, 

merekapun hidup dalam lingkup kemiskinan.  

Tabel 1-1 

Jumlah Penduduk yang Bekerja di Daerah Karesidenan Semarang  

Tahun 2007-2015 

 

Tahun 

Jumlah Penduduk yang Bekerja 

Kab. 

Semarang 

Kab. 

Demak 

Kab. 

Kendal 

Kab. 

Grobogan 

Kota 

Semarang 

Kota 

Salatiga 

2007 471.179 529.853 529.205 728.345 663.053 76.775 

2008 473.928 500.484 482.124 662.039 658.729 77.273 

2009 470.675 494.917 489.173 720.700 703.602 78.668 

2010 502.705 492.570 447.120 688.296 724.687 73.329 

2011 465.735 505.834 446.514 649.149 770.886 83.879 

2012 513.606 493.747 455.323 696.085 756.906 83.736 

2013 511.957 493.169 452.169 663.038 784.206 85.961 

2014 543.980 523.462 470.254 719.573 820.317 88.149 

2015 564.211 534.301 435.045 685.333 836.837 84.380 

Total 4.517.976 4.568.337 4.206.927 6.212.558 6.719.223 732.150 

Sumber:BPS Jawa Tengah, Jawa Tengah dalam angka, 2016 

Berdasarkan tabel 1-1, jumlah penduduk yang bekerja di daerah 

karesidenan Semarang selama kurun waktu sembilan tahun dari tahun 2007 

sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi. Dari keenam kabupaten dan atau 

kota di daerah karesidenan Semarang, daerah dengan jumlah penduduk yang 

bekerja tertinggi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 adalah kota 

Semarang yakni sebesar 6.719.223 jiwa. Diikuti kabupaten Grogoban sebesar 

6.212.558 jiwa, kemudian kabupaten Demak sebesar 4.568.337 jiwa, 
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kabupaten Semarang 4.517.976 jiwa, kabupaten Kendal 4.206.927 jiwa, dan 

yang terakhir yaitu kota Salatiga dengan jumlah penduduk bekerja terendah 

sebesar 732.150 jiwa. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Karesidenan Semarang tahun 

2007-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat penyerapan 

tenaga kerja di daerah karesidenan Semarang tahun 2007-2015? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di 

daerah karesidenan Semarang tahun 2007-2015? 

3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di 

daerah karesidenan Semarang tahun 2007-2015? 

4. Bagaimana pengaruh UMK terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di 

daerah karesidenan Semarang tahun 2007-2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat 

penyerapan tenaga kerja di daerah karesidenan Semarang tahun 2007-

2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat penyerapan tenaga 

kerja di daerah karesidenan Semarang tahun 2007-2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat penyerapan tenaga 

kerja di daerah karesidenan Semarang tahun 2007-2015. 

4. Untuk menganalisis pengaruh UMK terhadap tingkat penyerapan tenaga 

kerja di daerah karesidenan Semarang tahun 2007-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:  

1. Pemerintah daerah karesidenan Semarang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gagasan, guna memperbaiki 

sistem pemerintahan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih 

baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah karesidenan 

Semarang.  
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2. Dinas ketenagakerjaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbagan bagi dinas 

ketenagakerjaan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dalam upaya 

meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah karesidenan 

Semarang. 

3. Peneliti lain 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan dan referensi bagi 

mereka yang melakukan penelitian dengan tema yang terkait tentang 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga 

kerja. 

 

E. Metode Analisis 

Guna menganalisis pengaruh jumlah penduduk, inflasi, PDRB dan UMK 

terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah karesidenan Semarang, 

penelitian ini menggunakan analisis data panel. Data panel merupakan gabungan 

dua data time series dan data cross section. Kombinasi antara observasi times 

series dan cross section memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak 

variasi, sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak degree offreedom dan 

efisien (Gujarti, 2012). Model regresi data panel bisa dirumuskan sebagai berikut 

(Winarno, 2007) : 

1. Metode common-constant (pooled ordinary least square atau PLS) 
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Keterangan : 

        : Tenaga kerja untuk wilayah ke-i  dan waktu ke-t 

      : Jumlah penduduk untuk wilayah ke-i danwaktu ke-t 

         : Inflasi untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

        : Produk domestik regional bruto untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

         : Upah minimum kabupaten dan atau kota untuk wilayah ke-i dan 

waktu ke-t 

i  : Menunjukkan kota dan atau kabupaten 

t          : Menunjukkan deret waktu 2007-2015 

 0,1,2,3,4    : Koefisien intersep  

u           : Faktor pengganggu  

2. Metode fixed effect (fixed effect model atau FEM) 

Model regresi FEM adalah sebagai berikut : 

                                              

3. Metode random effect (random effect model atau REM) 

Model regresi REM adalah sebagai berikut : 

                                              

 Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan 

beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM atau REM 
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yang paling tepat untuk digunakan. Uji yang dapat digunakan antara lain 

(Winarno, 2007) : 

a. Uji Chow 

Hipotesis dalam uji Chow-test/likehood ratio test, yaitu : 

H0 : model mengikuti Common/Pooled 

HA : model mengikuti Fixed Effect 

b. Uji Hausman 

Hipotesis dalam uji Hausman, yaitu : 

H0 : model mengikuti Random Effect 

HA : model mengikuti Fixed Effect 

Setelah dilakukan uji Chow dan Hausman maka akan terpilih satu 

model terbaik. Selanjutnya dilakukan analisis (Gujarati, 2012) : 

a. Uji validitas pengaruh (Uji t) 

b. Uji statistik F 

c. Koefisien determinasi adjusted R-Squere (R
2
) 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah 

pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode amalisis data dan 

sistematika penilisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar teoritis 

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

tenaga kerja, penelitian terdahulu dan uraian hipotesis dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tantang variabel penelitian dan operasional 

variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini beserta 

penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode 

analisis yang digunakan. 

BAB IV GAMBARAN UMUM dan HASIL ANALISIS DATA 

PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis 

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

analisis yang digunakan, dalam bab ini juga akan diuraikan interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang memuat simpulan dan 

saran - saran yang perlu disampaikan. 

 


