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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai tujuan di dalam 

pembangunan nasional yaitu untuk masyarakat adil dan makmur yang 

merata baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 dan bertitik beratkan pada pembangunan ekonomi, 

tanpa mengesampingkan bidang lainnya Indonesia merupakan salah satu 

tujuan pokok yang menjadi landasan kuat didalam melaksanakan kehidupan 

berbangsa dan bernegara (Wardana, 2014). Salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah penyerapan 

tenaga kerja. Peningkatan jumlah lapangan kerja dan jenis peluang kerja 

bagi masyarakat daerah merupakan tujuan utama dalam setiap pembangunan 

ekonomi (Panjawa, 2014). Suatu perekonomian yang berkembang dengan 

pesat bukan jaminan terhadap suatu negara tersebut dikatakan makmur bila 

tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja guna menampung tenaga 

kerja baru yang setiap tahunnya memasuki dunia kerja (Sandika, 2014). 

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang 

besar juga tidak luput dari permasalahan ekonomi pada umumnya. 

Fenomena yang menarik untuk dicermati dilihat dari beberapa hasil 

penelitian terdahulu (Ayu et al., 2014) dan Irvan (2016) yang menyatakan 

setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan mengharapkan 
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pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga 

akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan 

dengan kesempatan kerja, karena dengan terciptanya kesempatan kerja yang 

banyak, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan 

masyarakat. 

Masalah yang dihadapi ketenagakerjaan adalah jumlah penduduk yang 

bertambah tiap tahun. Jumlah penduduk usia produkttif yang besar mampu 

meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya 

mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Untuk mengetahui 

perkembangan angkatan kerja di Jawa Tengah dengan lebih jelas, maka dapat 

dilihat pada grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Gambar 1.1 Perkembangan Angkatan Kerja Jawa Tengah 

Tahun 2010-2015 
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Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa selama kurun 

waktu tahun 2010-2015 dari keseluruhan jumlah angkatan kerja yang ada di 

Jawa Tengah, yang sudah bekerja mencapai lebih dari 90 %. Pada tahun 

2014 jumlah angkatan kerja yang bekerja di Jawa Tengah mencapai 

16.550.682 orang dari total angkatan kerja sebanyak 17.547.026 orang. Pada 

tahun 2015 jumlah angkatan kerja mengalami penurunan yaitu mencapai 

17.298.925 orang, dimana yang sudah bekerja mencapai 16.435.142 orang 

dan yang masih dalam proses mencari pekerjaan mencapai 863.783 orang. 

Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi pertambahan 

jumlah angkatan kerja (Dimas, 2009). Tingginya angkatan kerja yang tidak 

diimbangi dengan penyedia lapangan kerja yang memadai akan 

menyebabkan pengangguran. 

Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Periode 2010 – 2015 

Tahun 
 

Tingkat 

Pengangguran (%) 

2010 

2011 

 

6,21 

7,07 

2012 

 

5,61 

2013 

 

6,01 

2014 

 

5,68 

2015 

 

4,99 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 

Menurut Tabel 1.1 persentase jumlah pengangguran di Jawa Tengah 

tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran 

mengalami lonjakan yang cukup besar pada tahun 2011 sebesar 7,07 persen. 

Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 6,01 persen dari tahun 2012 
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sebesar 5,61 persen. Namun dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 

mengalami penurunan yang signifikan. 

Tingginya pengangguran yang berasal dari penduduk kelompok 

berpendidikan tinggi menurut Hendarmin (2012) disebabkan karena adanya 

kualifikasi pekerjaan yang diinginkan yang tidak sesuai dengan kualifikasi 

kompetensi yang dimiliki oleh pekerja. Kondisi ini yang akan menciptakan 

mismatch antara ketersediaan kompetensi pekerja dengan kualifikasi 

perusahaan yang diinginkan. Menyikapi permasalahan terebut, pemerintah 

dan pengusaha dapat bekerja sama berusaha untuk mencari solusi dan 

memberikan perhatian yang lebih serius agar dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan yang layak (Manuaba, 2016). 

Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah (Suindyah, 2011) yang 

tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat 

menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

tetapi apabila distribusi pengeluaran pemerintah belum dapat dilakukan 

secara merata maka ketimpangan pendapatan kabupaten/kota tetap akan 

terjadi dan cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk 

masyarakat terutama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses 

pembangunan. Pengeluaran Pemerintah (goverment expenditure) adalah 

bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2006), yaitu kebijakan pemerintah 

dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk 

menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Dalam 

menjalankan kebijakan ini tujuan yang ingin dicapai adalah mengusahakan 
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agar keseluruhan pengeluaran masyarakat dapat mencapai atau mendekati 

tingkat produksi maksimum yang dapat diciptakan oleh masyarakat. Dalam 

merealisasikan tujuan itu pemerintah dapat melaksanakan salah satu atau 

gabungan dari dua jenis kebijakan fiskal yang dapat dijalankan. Yang 

pertama, adalah menaikkan pajak pendapatan rumah tangga. Yang kedua, 

adalah mengurangi pengeluaran pemerintah sendiri, sehingga dapat 

menciptakan kelebihan dalam anggaran belanjanya. 

Swaramarinda (2011) menyatakan kekuatan pengaruh pengeluaran 

pemerintah terhadap pembangunan manusia, harus bisa mengidentifikasi 

sektor prioritas seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang mempunyai 

potensi paling tinggi untuk meningkatkan pembangunan manusia. Menurut 

Setyopurwanto (2013) Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan tidak hanya 

menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan 

bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan 

dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa 

tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Ilmu dan teknologi 

yang diberikan di lembaga pendidikan apabila dikuasai oleh lulusannya 

akan menjadi modal sebagai tenaga kerja produktif dan akhirnya akan 

meningkatkan ekonomi (Sefa et al., 2015). 

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Investasi 

mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 
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menyediakan kesempatan kerja (Galí et al., 2007). Dengan adanya investasi-

investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga 

akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru 

atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya 

akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi-investasi baru 

maka akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor 

produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sandika, 2014). 

Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia. Ketika terjadi kenaikan investasi sebesar 1% 

maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,01%. Namun, 

dalam beberapa kasus investasi tidak selalu menunjukkan adanya 

peningkatan penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas 

(2009) menemukan bahwa investasi memiliki hubungan negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan pemilik usaha 

dalam menggunakan investasinya cenderung melakukan pembelian barang 

modal dalam bentuk mesin-mesin sehingga penyerapan tenaga kerja 

menjadi rendah. 

Untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah, pemerintah 

daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang 

saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun 

terhadap masyarakat. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif 

diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling 
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menguntungkan dalam pembangunan daerah. Untuk melihat perkembangan 

realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) di propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 1.2 

Perkembangan Realisasi Investsi PMA dan PMDN di Jawa Tengah 

Tahun 2010 – 2015 

Tahun 

PMA PMDN 

Proyek 

(unit) 

Investasi 

(ribu US $) 

Proyek 

(unit) 

Investasi (juta 

rupiah) 

2010 33 88.213,03 13 2.825.395,17 

2011 35 24.077,98 24 775.828,58 

2012 31 43.628,36 18 1.633.952,39 

2013 40 129.036,00 46 859.088,00 

2014 58 248.693,00 20 3.142.280,00 

2015 74 231.837,55 50 7.369.688,86 

Total 271 765.485,92 171 16.606.233,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa selama tahun 2010-2015 

investasi PMA di provinsi Jawa Tengah telah terealisasi sebanyak 271 

proyek dengan nilai sebesar US $ 765.486,92 ribu. Sedangkan investasi 

PMDN terealisasi sebesar Rp. 16.606.233,00 juta dengan jumlah proyek 171 

unit. Selama enam tahun terakhir investasi PMA meningkat dari tahun ke 

tahun, sedangkan investasi PMDN cenderung fluktuatif dan mengalami 

kenaikan di tahun 2015 yaitu mencapai Rp. 7.369.688,86 juta. Proporsi 

investasi PMDN maupun PMA serta menurunya pertumbuhan investasi di 

Jawa Tengah tidak berarti pembangunan ekonomi berjalan lambat dan 
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begitu pula sebaliknya, karena yang penting bukan besarnya investasi dalam 

nilai uang atau jumlah proyek, tetapi bagaimana efisiensi atau produktivitas 

dari investasi tersebut. 

Tandiawan (2015) menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja 

hanya dapat terlaksana dengan jalan meluaskan dasar kegiatan ekonomi, 

tetapi perluasan dasar ekonomi ini harus disertai dengan usaha 

meningkatkan produktivitas, baik di bidang kegiatan yang baru maupun 

dibidang tradisional. Hal ini disebabkan karena salah satu faktor yang pada 

umumnya menghambat produksi di negara-negara berkembang adalah 

produktivitas yang rendah disertai dengan kurangnya penggunaan secara 

penuh terhadap angkatan kerja. Menyikapi permasalahan terebut, penelitian 

ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, 

pendidikan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja guna untuk 

pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Jawa Tengah? 

3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Jawa Tengah? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pendidikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh investasi terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan kebijaksanaan dalam peluang kesempatan kerja. 

2. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik dengan masalah belanja pemerintah, tingkat pendidikan, 

dan jumlah investasi. 

3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan belanja 

pemerintah, tingkat pendidikan, dan jumlah investasi. 

E. METODOLOGI PENELITIAN 

E.1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda dengan Model Penyesuaian Parsial atau Partial Adjustment Model 

(PAM), yang formulasi model estimatornya adalah: 
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1. Model penyesuaian parsial memformulasikan fungsi jangka panjang 

adalah: 

log(TK)
*
t = β0 + β1log(G)t + β2log(APK)t + β3log(INV)t + ut 

Keterangan: 

TK = Tenaga kerja (orang) 

G = Pengeluaran pemerintah (ribu rupiah) 

APK = Pendidikan (orang) 

INV = Investasi (juta rupiah) 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3 =  Koefisien regresi jangka panjang 

ut  =  Error term 

2. Sedangkan perilaku penyesuaian parsialnya diformulasikan dengan 

persamaan sebagai berikut: 

log(TK)t – log(TK)t-1 = δ(log(TK)
*
t – log(TK)t-1) 

Di mana δ adalah koefisien penyesuaian parsial, yang karenanya 

memiliki nilai 0 < δ ≤ 1, log(TK)t – log(TK)t-1 adalah penyesuaian 

aktual, sementara log(TK)
*
t – log(TK)t-1 adalah penyesuaian yang 

diinginkan. 

3. Penataan dan subtitusi persamaan adjustment 

log(TK)t – log(TK)t-1 = δ(log(TK)
*
t – log(TK)t-1) 

log(TK)t – log(TK)t-1  = δ log(TK)
*
t – δ log(TK)t-1 

log(TK)t = δ log(TK)
*
t + log(TK)t-1 – δ log(TK)t-1 

log(TK)t = δ log(TK)
*
t + (1– δ) log(TK)t-1 

Subtitusi; 

log(TK)t =  δ(β0 + β1log(G)t + β2log(APK)t + β3log(INV)t + ut) + 
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 (1– δ) log(TK)t-1 

log(TK)t =  δβ0 + δβ1log(G)t + δβ2log(APK)t + δβ3log(INV)t + 

 (1– δ) log(TK)t-1 + δut 

4. Parameterisasi model jangka pendek dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

log(TK)t =  α0 + α1log(G)t + α2log(APK)t + α3log(INV)t 

 + λlog(TK)t-1 + υt 

Di mana: 

α0 = δβ0, konstanta jangka pendek 

α1 = δβ1, koefisien regresi jangka pendek G 

α2 = δβ2, koefisien regresi jangka pendek APK 

α3 = δβ3, koefisien regresi jangka pendek INV 

λ = (1– δ); 0 < λ < 1; δ = koefisien penyesuaian (adjustment) 

vt = error term 

Guna menguji kevaliditas model maka dilakukan Uji Asumsi Klasik. 

Uji ini dilakukan agar hasil analisis regresi menunjukan hubungan yang 

valid. 

E.2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data bersumber dari website Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan 

Pembangunn Daerah (Bappeda) Laporan Realisasi Anggaran, jurnal atau 

laporan-laporan penelitian terdahulu dan dari lembaga atau instansi yang 

terkait dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data time 

series. Data time series periode tahun 1987-2016 di Provinsi Jawa Tengah. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

perumusn masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, 

yang didukung dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikirian teoritis dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara 

operasional yang meliputi variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, analisis data, 

interpretasi hasil dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. 


