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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi di suatu negara ataupun di suatu daerah 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi antara lain, sumber daya 

manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), teknologi, sosial budaya, lembaga 

sosial dan lain-lain. Maka dari itu, manusia berperan penting dalam pencapaian 

pembangunan ekonomi yakni sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan 

konsumen hasil pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai pertumbuhan 

ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi 

perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari 

struktur ekonomi, baik pernananya terhadap pembentukan pendapatan nasional, 

maupun pernanannya dalam penyediaan lapangan kerja. Kuznets:1955, 

Chenery:1960, 1974 (dalam Soebagiyo, 2015) 

Permasalahan nasional yang sering dihadapi dalam pembangunan di 

Negara Sedang Berkembang (NSB) yakni tingginya pertumbahan penduduk yang 

menyebabkan cepatnya laju pertambahan angkatan kerja, disisi lain sempitnya 

lapangan pekerjaan yang ada sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi. 

Tingkat  pengangguran yang tinggi menyebabkan masalah sosial di masyarakat 

dimana pekerja yang menganggur mengalami kesusuahan untuk mempertahankan 

kesejahteraannya dalam memenuhi kebutuhannya dengan pendepatan yang 

rendah. 
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Dalam indikator ekonomi makro terdapat tiga hal utama yang menjadi 

pokok permasalahan ekonomi dalam suatu negara, antara lain Pertumbuhan 

ekonomi, Inflasi dan Pengangguran. Dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat, 

jika angka pertumbuhan positif dapat dikatakan bahwa perekonomian negara yang 

berkaitan ckup baik, namun sebaliknya jika angka pertumbuhan ekonomi negatif 

maka perekonomian negara yang bersangkutan dalam keadaan yang tidak cukup 

baik. 

Tujuan jangka panjang pembangunan nasional salah satunya adalah 

meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Di mana Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan teknologi dianggap sebagai suatu keunggulan 

kompetitif dalam mengejar ketertinggalannya Negara Sedang Berkembang (NSB) 

dari Negara-negara maju. Meskipun kemajuan teknologi mempunyai peranan 

cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi dalam 

pembuatan kebijakan pengembangan teknologi pasti mempertimbangkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang ada, masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan 

tujuan dari pembangunan itu sendiri. (Mulyadi, 2003) 

Pembangunan ekonomi terwujud apabila tingginya kesempatan kerja dan 

menurunnya pengangguran. Menurunnya disektor produksi menjadi tanda 

hancurnya pilar-pilar ekonomi nasional dampak krisis ekonomi, sehingga mesti 

penciptaan lapangan kerja baru. Krisis ekonomi telah berkembang menjadi krisis 

diberbagai sektor, sehingga permasalahan yang dihadapi Indonesia menjadi 

kompleks. Perusahaan-perusahaan yang bangkrut memicu terjadinya pemutusan 
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hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, sehingga banyak penduduk yang 

semula memiliki pekerjaan tetap menjadi penganggur (Sukidjo, 2005). 

Inflasi  merupakan keadaan dimana kenaikan harga barang dan atau jasa 

yang berlaku secara umum dan terus – menerus sehingga mengakibatkan daya 

beli masyarakat menurun. Inflasi merupakan permasalahan ekonomi  yang sangat 

melekat pada setiap negara yang ada didunia ini. Pada dasarnya inflasi bukanlah 

hal yang selalu tidak diharapkan, jika suatu negara dapat ‘mengolah’ inflasi 

dengan baik maka keuntunganpun juga bisa didapat, sebab inflasi suatu negara 

dengan tingkat kurang dari 4 persen  mampu memicu pertumbuhan penawaran 

agregat, karena kenaikan harga akan mendorong produsen untuk meningkatkan 

outputnya. Namun jika inflasi dibiarkan begitu saja maka beberapa masalah akan 

muncul antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya gairah 

investor dalam menanam modal pada negara tersebut, pendapatan riil yang 

merosot, kesenjangan distribusi pendapatan dan lain-lain.  

Gambar I-1 menunjukkan perkembangan laju inflasi di Negara-negara 

ASEAN  tahun 2011–2015. Laju inflasi di kawasan ASEAN selama tahun 2015 

mencapai 2.7 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2014 yang tercatat 

sebesar 4.1 persen. Malaysia laju inflasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif 

yang signifikan. Philipina mengalami penurunan dari tahun 2011-2013, namun 

pada tahun 2014 laju inflasi naik 1.1 persen. Singapura dari tahun ke tahun laju 

inflasinya mengalami penurunan yang signifikan sampai nilai -0.5 persen di tahun 

2015. Thailand seperti halnya dengan Singapura, dimana dari tahun ke tahun laju 

inflasi mengalami penurunan yang signifikan sampai dengan nilai -0.9 persen di 
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tahun 2015. Indonesia laju inflasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun 

sampai nilai inflasinya 3.3 persen di tahun 2015. Sedangkan untuk Vietnam laju 

inflasi mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.  

Tabel I-1 

Laju Inflasi (persen) Negara-negara Anggota ASEAN Tahun 2011-2015 

       NO Nama Negara 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Malaysia 3.2 1.7 2.1 3.1 2.1 

2 Philipina 4.6 3.2 3 4.1 1.4 

3 Singapura 5.2 4.6 2.4 1 -0.5 

4 Thailand 3.8 3 2.2 1.9 -0.9 

5 Indonesia 3.8 4.3 8.4 8.4 3.3 

6 Vietnam 18.7 9.1 6.6 4.1 0.6 

 

Rata-rata 5.5 3.8 4.2 4.1 2.7 

Sumber : IMF, ADB, dan BPS 

Inflasi yang meningkat dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. 

Artinya, inflasi dapat mengalihkan sumber daya dari investasi produktif ke 

investasi nonproduktif. Pengalihan investasi menyebabkan kapasitas ekonomi 

produktif berkurang. Berkurangnya produktivitas yang berarti produksi barang 

dan jasa berkurang, serta kesempatan kerja ikut menurun. Tingkat output yang 

menurun menunjukkan pertumbuhan ekonomi menurun. Laju pertumbuhan 

ekonomi yang menurun biasanya akan mempersempit kesempatan kerja dan 

meningkatkan tingkat pengangguran (Nanga, 2005). 

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena 

dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan 

berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya. Adapun secara umum penyebab pengangguran itu terjadi, 
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antara lain karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding 

dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. 

Tabel I-2 Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas 

Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012-2016 

 
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS 

  Berdasarkan Tabel I-2 menunjukkan Jumlah Angkatan Kerja Penduduk 

Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2016. Pada tahun 

2012 jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 7.344.866 jiwa, di tahun 2013 

jumlah pengangguran naik menjadi 7.410.931 jiwa, tahun 2014 jumlah 

pengangguran turun sebesar 7.244.905 jiwa, tahun 2015 jumlah pengangguran 

naik cukup tinggi dibandingkan jumlah pengangguran ditahun sebelumnya 

sejumlah 7.560.822 jiwa, dan di tahun 2016 jumlah pengangguran mengalami 

penurunan sebesar 7.024.172. Kesimpulannya adalah jumlah pengangguran di 

Indonesia daari tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif yang signifikan.  
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  Pengangguran adalah suatu kondisi di mana orang tidak dapat bekerja, 

karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Masalah ekonomi makro satu inilah 

yang paling sering dijumpai terutama pada negara berkembang, di Indonesia 

misalnya. Sehingga tidak diherankan apabila setiap tahunnya negara ini selalu 

mengalami peningkatan “sumbangan pengangguran”. 

 Dalam permasalahan nasional di Indonesia, khususnya kondisi 

ketenagakerjaannya dimana jumlah pengangguran yang masih cukup tinggi, hal 

ini menjadi tugas bagi pemerintahan dalam penyelesaiannya dan dalam 

mengambil kebijakan. Dalam pengambilan kebijakannya dapat dilakukan dengan 

menambah lapangan pekerjaan disegala sektor, mengadakan pelatihan kerja, 

membuka rumah kreatif usaha bagi masyarakat, mempermudah peminjaman dana 

untuk berusaha, dan lain sebagainya. 

 Seorang ilmuwan, A.W Philips mengatakan bahwasanya terdapat 

keterkaitan antara dua indikator masalah ekonomi makro ini, yakni inflasi dan 

pengangguran. Dan antara dua permasalahan pokok ekonomi makro ini, 

menurutnya terdapat korelasi negatif, yang berarti suatu negara berada 

dikedudukan trade off  atau imbang korban, dimana untuk bisa menjaga kestabilan 

ekonomi negara maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi tingkat inflasi 

namun pengangguran akan naik, atau inflasi tinggi dengan tingat pengangguran 

turun.. (Mankiw, 2012) 

 Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang 

dihadapi oleh masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan 

beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk 
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menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan 

ekonomi perlu dijalankan. Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat dijalankan 

seperti, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan penawaran uang. 

(Sukirno, 2008) 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“ANALISIS KAUSALITAS ANTARA INFLASI DAN PENGANGGURAN 

DI INDONESIA TAHUN 1987 - 2015. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana arah dan besaran inflasi terhadap pengangguran di Indonesia 

tahun 1987 - 2015? 

2. Bagaimana arah dan besaran pengangguran terhadap inflasi di Indonesia 

tahun 1987 – 2015? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis arah dan besarnya inflasi terhadap pengangguran di 

Indonesia tahun 1987 – 2015. 

2. Untuk menganalisis arah dan besarnya pengangguran terhadap inflasi di 

Indonesia tahun 1987 – 2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Menambah kepustakaan tentang hubungan antara pengaruh inflasi dengan 

pengangguran di Indonesia. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembanding untuk peneliti-peneliti 

yang tertarik dalam penelitian sejenis. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah, khususnya dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan 

E. Model dan Alat Analisis 

Analisis yang digunakan dalam  penelitian ini adalah analisis Causality 

Test. Data yang digunakan deret waktu (time series) mulai tahun 1987-2015 di 

Indonesia ― 29 observasi. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk melihat sampel tertentu 

(Sugiyono, 2012). Analisis model penelitian terdiri dari berbagai langkah-

langkah, yakni Uji Stasioner, Uji Kointegrasi, Penentuan Log Optimum, Uji 

Kausalitas (Kausalita Granger dan Kausalitas Sims). (Gujarati, 2009) 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdapat lima Bab, 

yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab 

IV Analisis Data dan Pembahasan, dan Bab Penutup. 

Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab Pendahuluan memuat mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, model dan alat 

analisis dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

 Dalam Bab Landasan Teori memuat mengenai teori-teori yang 

menjelaskan tentang hubungan inflasi dan pengangguran, kajian atas 

penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian. 
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Bab III Metode Penelitian 

Dalam Bab metode Penelitian memuat mengenai model dan alat analisis, 

analisis regresi, dan data serta sumber data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam Bab Analisis Data dab Pembahasan memuat mengenai penjelasan 

pengolahan data menggunakan  analisis Causality Test, analisis data dan 

interpretasi ekonomi. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi perihal kesimpulan dan saran melalui penelitian yang 

dilakukan, daftar pustaka berisi sumber-sumber yang digunakan dalam 

penelitian, dan lampiran memuat input variabel dan hasil-hasil regresi. 

 


