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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi Indonesia adalah 

masalah pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari 

pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak 

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan 

mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan 

pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (Kuncoro, 2015). 

Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat membawa 

dampak negatif terhadap perekonomian negara tersebut. Pengangguran akan 

membawa beban tersendiri. Bagi pemerintah pusat, beban tersebut berupa 

pendapatan nasional menurun, produktifitas tenaga kerja rendah, tingkat 

investasi masyarakat menurun, dan meningkatnya biaya sosial yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

Menurut BPS ProvinsiJawa Tengah, tingkatpengangguranterbuka di 

Jawa Tengah hampir tersebar ke seluruh kabupaten dan atau kota. Dari tahun 

2007-2015tingkatpengangguranterbuka di jawa tengah mengalami fluktuasi. 

Selama sembilan tahun terakhir dari tahun 2007-

2015tingkatpengangguranterbuka tertinggi di jawa tengah pada tahun  2011 

sebesar  7,07%, dan pengangguran terendah pada tahun  2015 sebesar 4,99%. 



2 
 

Pengangguranterbuka di Karesidenan Pati sendiri selama kurun waktu 

sembilan tahun terakhir dari tahun 2007-2015 tingkat pengangguran 

penduduknya mengalami fluktuasi. Pengangguran ini juga akan berdampak 

negatif terhadap pembangunan ekonomi di setiap kabupatendi karesidenan 

Pati. Berikut ini adalah tabel pengangguran di karesidenan Pati : 

Tabel 1-1 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Karesidenan  

Pati tahun  2007-2015 

Tahun 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kabupaten 

Blora 

Kabupaten 

Rembang 

Kabupaten 

Pati 

Kabupaten 

Kudus 

Kabupaten 

Jepara 

2007 3.92 5.7 8.38 7.03 5.78 

2008 5.71 5.89 9.36 6.15 5.76 

2009 6.99 5.64 7.68 7.36 4.4 

2010 5.49 4.89 6.22 6.22 4.56 

2011 6.9 7.22 11.17 8.32 5.48 

2012 4.75 5.75 11.98 5.89 4.29 

2013 6.23 5.97 7.29 8.07 6.34 

2014 4.3 5.23 6.37 5.03 5.09 

2015 4.68 4.51 4.43 5.04 3.12 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah,2016 

Berdasarkan tabel1-1 diatas dapat diketahui bahwa tingkat 

pengangguran di karesidenan Pati selama enam tahun yaitu 2007-2015 

mengalami fluktuasi.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang relatif tinggi 

dari tahun 2007-2015 di karesidenan Pati adalah di kabupaten Pati sebesar 
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11,98%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah di karesidenan Pati adalah 

di kabupaten Jepara sebesar  3,12%. 

Ada berbagai faktor makroekonomi yang mempengaruhi tingkat 

pengangguranterbuka, diantaranya adalahproduk domestik regional bruto 

(PDRB),upah minimum kabupaten (UMK), dan indeks pembangunan manusia 

(IPM). PDRB berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja 

dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah 

output dalam seluruh unit ekonomi suatu wilayah akan meningkat. Output 

yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya 

peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja sehingga penganguran 

menurun.  

Upah minimum akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga 

kerja, penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat sedangkan permintaan 

tenaga kerja itu sendiri akan berkurang yang pada akhirnya akan 

menyebabkan pengangguran. Sedangkan upah yang lebih rendah mendorong 

perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat 

mengurangi pengangguran. 

Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran. Indeks Pembangunan manusia yang rendah akan berakibat 

pada rendahnya kualitastenagakerja yang berartikemampuan bersaing 

penduduk dalam mencari pekerjaanjugarendah,sehingga dapat menimbulkan 

pengangguran.Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis faktor-faktor yang 
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mempengaruhi Tingkat PengangguranTerbuka di Karesidenan Pati tahun  

2007-2015”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanapengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap 

tingkatpengangguranterbuka di karesidenan Patitahun  2007-2015? 

2. Bagaimanapengaruh upah minimum kabupaten (UMK) terhadaptingkat 

pengangguran terbukadi karesidenan Patitahun  2007-2015? 

3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 

tingkatpengangguranterbuka di karesidenan Pati tahun  2007-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah, dapat ditetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

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

terhadap tingkatpengangguranterbuka di karesidenan Pati tahun2007-

2015? 

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

tingkatpengangguranterbuka di karesidenan Pati tahun 2007-2015? 
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3. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) 

terhadap tingkatpengangguranterbuka di karesidenan Pati periode tahun  

2007-2015? 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain : 

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan 

kebijakan guna menekan tingkat pengangguran serta menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat di karisidenan Pati. 

2. Dapat memberikan masukan bagi dinas ketenagakerjaan dalam mengambil 

kebijakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga 

dapat mengurangi angka pengangguran. 

3. Dapat memberikan masukan bagi dinas pendidikan dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan agar mampu mencetak sumber daya manusia 

yang bermutu dan siap pakai. 

4. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

terhadap objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh PDRB, 

upah minimum kabupaten, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 

terhadap penganguran. 

 

E. Metode Analisis 

Dalam menganalisis pengaruh dari produk domestik regional bruto 

(PDRB), upah minimum kabupaten (UMK) dan index pembangunan manusia 
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(IPM) terhadap tingkatpengangguranterbukadi karesidenan Pati, penelitian ini 

menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara 

data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section), yang memiliki 

observasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data silang tempat 

yang memiliki observasi-observasi pada suatu unit analisis pada titik waktu 

tertentu. Model regresi data panel bisa dirumuskan sebagai berikut : 

1. MetodeCommon-Constant (Pooled Ordinary Least Square atauPLS) 

TPTit = β0 + β1UMKit + β2PDRBit + β3IPMit + uit 

Keterangan : 

TPTit : Pengangguran untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

UMKit  :Upah Minimum Kabupatenuntuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

PDRBit : Produk Domestik Regional Bruto untuk wilayah ke-i dan waktu 

ke-t 

IPMit    :Indeks Pembangunan Manusia untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

i           : Menunjukkan Kota atau Kabupaten 

t            : Menunjukkan deret waktu 2007-2015 

β0,1,2,3   : Koefisien intersep dan slope 

u            : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

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

Model regresi FEM adalah sebagai berikut : 

TPTit = β0 + β1UMKit + β2PDRBit + β3IPMit + β4d1i + β5d2i + β6d3i

+ β7d4i + β8d5i + β9d6i + β10d7i + VitS 
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3. Metode Random Effect (Random Effect Model atau REM)sss 

Model regresi REM adalah sebagai berikut : 

sTPTit=β0+β1UMKit+β2PDRBit+β3IPMit+wit 

 

Gunamemilihmetodemana yang terbaikdiantara model PLS, FEM, 

atau REM yang paling tepatuntukdigunakan, makadilakukanuji : 

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 

Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

H0 : model mengikuti Random Effect 

Ha : model mengikuti Fixed Effect 

4. Setelah dilakukan uji Chow dan Hausman maka akan terpilih satu model 

terbaik. Selanjutnya dilakukan analisis: 

a. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

b. UjiStatistik F 

c. KoefisienDeterminasi Adjusted R-Squere (R2) 

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 anlisis data 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar 

teoritis penelitian, pengertian tentang pengangguran terbuka, faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengangguran terbuka,jenis pengangguran,penyebabab 

pengangguran, dampak pengangguran, 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 HASIL DAN ANALISIS 

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. 


