
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Penyerapan tenaga kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam 

usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang yang mencari kerja, punya 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. (Kuncoro, 2012, 

Indrayati, dkk, 2010, Putra, 2012). Sedangkan Menurut UU No 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga 

kerja dapat dilihat secara mikro dan makro.  

Pandangan mikro merupakan pandangan yang tidak hanya 

menyumbangkan potensi kerja namun dengan kerja mampu menerima 

imbalan berupa barang atau uang. Sedangkan secara makro adalah setiap 

orang yang mampu memenuhi kebutuhan masyakarat sebagai upaya dalam 

menghasilkan barang dan jasa (Mankiw, 2010). 

Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan merupakan jumlah tenaga kerja 

yang diserap dalam usaha tertentu. Namun kemampuan penyerapan akan 

berbeda satu unit usaha dengan usaha lainnya karena kemampuan unit usaha 

yang berbeda-beda. (Indayati, 2010 dkk). 

Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi negatif apabila 

kenaikan upah minimum sangat besar tanpa mempertimbangkan modal dan 
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pengeluaran agregrat (Neumark dan Wascher, 2008). Penyerapan tenaga kerja 

yang dipertimbangkan dalam fungsi produksi adalah substitusi. Perusahaan 

memilih untuk tidak menentukan upah minimum sehingga mempekerjakan 

tenaga kerja dengan  menegosiasi ulang upah yang lebih rendah dengan sifat 

penyerapan tenaga kerja adalah pengganti tenaga kerja lain, pemanfaatan 

pengangguran, dan tenaga kerja hanya bersifat kontrak (Cahuc, dkk, 2008). 

Indonesia berupaya untuk melakukan penyerapan tenaga kerja dalam rangka 

pengurangan pengangguran.  Data pada tabel berikut merupakan data 

angkatan kerja pada Tahun 2016  dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA 

sampai dengan Perguruan Tinggi.  

Tabel 1.1. Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2016 

  

Angkatan Kerja (AK) 

Bekerja Pengangguran Jumlah AK 

SLTA SMU     20,413,413           1,950,626      22,364,039  

SLTA SMK     12,170,267           1,520,549      13,690,816  

Akademi/Diploma       3,416,119              219,736        3,635,855  

Universitas     11,087,318              567,235      11,654,553  

Total     47,087,117           4,258,146      51,345,263  

Sumber : Badan Pusat Statitistik, 2017 

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa angkatan kerja pada Tahun 2016 lebih banyak 

yang bekerja sejumlah 47,087,117 jiwa daripada pengangguran sejumlah 

4.258.146 sehingga di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja. 

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia 

adalah adanya kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam APBD. 

Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total 

belanja  pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah, pengeluaran 
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pemerintah, investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

(Alfiat, 2012). Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah 

merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari 

investasi pemerintah ini, sasaran penggunaannya untuk membiayai 

pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh Upah Minimum, Tingkat 

Pendidikan, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Indonesia pada Tahun 2016. Maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia Tahun 2016? 

2. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia Tahun 2016? 

3. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia Tahun 2016? 

4. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia Tahun 2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia Tahun 2016. 

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia Tahun 2016. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Indonesia Tahun 2016. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia Tahun 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat memberikan 

informasi tentang pentingnya tingkat pendidikan dan upah minimum, 

investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. 

2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah terhadap dampak 

perekonomian di Indonesia secara ekonomi makro. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi pembaca 

maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya.  
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E. Metode Penelitian 

    1. Alat dan Model Analisis 

     Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan 

regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Untuk 

menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan, investasi, dan 

pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 

2016. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang 

digunakan merupakan data silang tempat (cross section) sejumlah 34 provinsi 

di Indonesia tahun 2016 ― 34 observasi.  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Yi= β0+ β1(X1)i + β2(X2)i + β3(X3)i + β4(X4)i + µi 

 Di mana: 

  (Y)i  : Penyerapan Tenaga Kerja untuk wilayah ke-i  

 (X1)i   : Upah Minimum untuk wilayah ke-i  

 (X2)i  : Tingkat Pendidikan untuk wilayah ke-i  

 (X3)i  : Investasi untuk wilayah ke-i  

 (X4)i  : Pengeluaran Pemerintah untuk wilayah ke-i  

i  : Menunjukkan wilayah tahun 2016 

β   : Koefisien intersep dan slope 

µ  : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 
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2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun 

data sekunder dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh dari data (BPS). 

Khusus dalam softcopy melalui website resmi Badan Pusat Statistik 

(www.bps.go.id). Data sekunder tersebut Upah Minimum Propinsi, Tingkat 

Pendidikan, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja 

pada tahun 2016. 

 

F. Sistematika Penelitian 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya 

masalah dalam penelitian, rumusan masalah , tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori teori yang melandasi penelitian 

dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian. 

Bab ini berisi tentang Upah Minimum Propinsi, Tingkat 

Pendidikan, Investasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja, tinjauan penelitian sebelumnya, 

kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. 

Membahas ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis 

http://www.bps.go.id/
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data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data secara terperinci. 

BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistik yang digunakan 

dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini. 

BAB V.  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang simpulan simpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


