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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, jika 

dikelompokan berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, salah satu 

permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran 

merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola 

yang tidak selalu mudah untuk dipahami, namun apabila pengangguran 

tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan 

berpotensi mengakibatkan kemiskinan. (Muslim, 2014) 

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan kesempatan 

kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan masyarakat. 

Antara kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan peningkatan 

jumlah angkatan kerja akan berdampak pada terciptanya pengangguran. 

(Nurcholis, 2014). 

Tingkat pengangguran termasuk dalam salah satu indikator pengukur 

berkembang atau majunya sebuah  negara/wilayah. Masalah pengangguran 

merupakan salah satu masalah yang sangat sulit untuk dikendalikan. 

Tingginya tingkat pengangguran suatu negara akan mencerminkan baik 

buruknya perekonomian negara/wilayahnya. Dalam artian tingkat 
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pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kondisi perekonomian 

yang semakin buruk. (Wijayanti & Karmini, 2014). Angka pengangguran 

yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan 

peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan pemerataan pendapatan.  

(Ryan, Istiany, & Hanim, 2017). 

Menurut (Sukirno, 2004) pengangguran adalah masalah yang sangat 

buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran yang 

tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan 

masyarakat, seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan 

masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang mungkin 

dicapai, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga 

timbul kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial. 

Masalah pengangguran akan berdampak pada berbagai masalah 

kriminalitas, sosial politik dan kemiskinan yang akan berdampak pada 

stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan 

menurun (Wijayanti & Karmini, 2014). Besarnya jumlah pengangguran 

mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah 

(Tambunan, 2001). 

Jawa Tengah merupakan provinsi yang padat penduduknya. Jumlah 

penduduk dan jumlah tenaga kerja besar yang tidak menjadi aset potensial 

secara tidak langsung malah menjadi beban dalam pembangunan (Sofyardi, 

1999).  Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan 
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kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata 

kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang akan mewujudkan 

kesejahteraan penduduk. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah 

mengatasi tingkat pengangguran.  

Grafik 1.1 

Pengangguran  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah diolah 

Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukan bahwa kondisi perkembangan 

jumlah pengangguran Provinsi Jawa Tengah berfluktuasi dari tahun 2012 

hingga 2016. Pada tahun 2012 jumlah pengangguran sebesar 982.093 jiwa, 

tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 1.054.062 jiwa. Peningkatan 

jumlah pengangguran didominasi oleh masyarakat berpendidikan tinggi 

karena lebih memilih sebuah pekerjaan (Tribun Jateng 2013). Pada tahun 

2014-2016 jumlah pengangguran terus mengalami penurunan. Pada tahun 

2014  sebesar 996.344 jiwa,  dan tahun 2015 sebesar 863.783 jiwa. 

Penurunan tajam pada tahun 2016 sebesar 300 persen menjadi 275.833 jiwa  
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yang disebabkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan 

perdagangan dengan latar belakang pendidikan SD (BPS, 2017) karena 

masyarakat yang berpendidikan rendah lebih sedikit menganggur karena 

mau bekerja apa saja. 

Penurunan jumlah pengangguran merupakan keberhasilan pemerintah 

mengambil kebijakan terutama dalam hal mengurangi jumlah pengangguran 

sehingga terbukanya lapangan pekerjaan dan pengangguran berkurang serta 

berimbas pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga ketimpangan 

distribusi pendapatan berkurang dan tujuan pembangunan ekonomi tercapai. 

Perkembangan pengangguran ini melihat dari indikator lainya antara lain 

inflasi, jumlah penduduk, upah minimum kota dan pengeluaran pemerintah 

di Jawa Tengah. Penurunan pengangguran ini dapat berpengaruh secara 

langsung pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis 

tertarik untuk  meneliti tentang faktor- faktor yang mempengaruhi 

pengangguran di Jawa Tengah dalam skripsi dengan judul “Determinan 

Employment Gap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis bagaimana pengaruh inflasi terhadap pengangguran di 35 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 
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2. Menganalisis bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap 

pengangguran di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-

2016. 

3. Menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum kota (UMK) terhadap 

pengangguran di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-

2016. 

4. Menganalisis bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap 

pengangguran di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-

2016. 

5. Bagaimana  kebijakan untuk mengurangi pengangguran di 35 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah agar pertumbuhan ekonomi 

meningkat. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah, 

maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran di 35 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di 35 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 

3. Mengetahui pengaruh upah minimum kota (UMK) terhadap pengangguran 

di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 

4. Mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pengangguran di 

35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 
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5. Mengetahui kebijakan untuk mengurangi pengangguran di 35 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah agar pertumbuhan ekonomi 

meningkat. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat/ kontribusi 

kepada: 

1. Bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat 

perkuliahan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi 

pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

2. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam hal mengambilan 

kebijakan terutama dalam  hal mengurangi jumlah pengangguran melalui 

faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga terbukanya lapangan 

pekerjaan dan pengangguran berkurang serta berimbas pada terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat sehingga ketimpangan distribusi pendapatan 

berkurang dan tujuan pembangunan ekonomi tercapai. 

3. Bagi masyarakat, sebagai bahan referensi atau rujukan untuk penelitian yang 

akan datang yang berkaitan dengan pengangguran dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

E. Metode Penelitian 

1.  Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel. Adapun model ekonometrika yang digunakan adalah 
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replica dari jurnal Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagyo (2014) yang 

berjudul “Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat 

Pengangguran”. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.15 No.1 hlm 

48-54 dan jurnal Mohammad Rifqi Muslim (2014) yang berjudul 

“Pengangguran Terbuka dan Determinanya” Jurnal Ekonomi dan Studi 

Pembangunan. Vol. 15 no.2 hlm:171-181  yang dituliskan  sebagai berikut: 

  UNEMP = f(INF,JP, PDRB,UMK, G) 

  UNEMPit = α+β1INFit + β2JPit + β3UMKit+β4Git+ μit 

Dimana: 

UNEMP  = Pengangguran 

INF  = Inflasi 

JP  = Jumlah Penduduk 

UMK  = Upah Minimum 

G  = Pengeluaran Pemerintah 

β0  = Intercept 

β1,-β5    = Koefisien regresi  

i   = Data cross section 

t   = Data time series 

u   = Error term 

2.  Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang 

meliputi periode 2012- 2016 yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh dari  berbagai sumber terbitan yang 
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dipublikasikan oleh BPS yang meliputi variabel Pengangguran, Inflasi, 

Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kota dan Pengeluaran Pemerintah. 

F. Sistematika Penelitian 

Sitematika penulisan dari penelitian ini meliputi: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencangkup tinjauan umum mengenai teori yang 

digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang 

sesuai topik dari penelitian  ini yang dapat membantu 

penelitian. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka 

pemikiran atas permasalahan yang diambil dan penelitian 

terdahulu. 

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian,  jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan 

definisi operasional, metode analisis data serta estimasi 

model regresi dengan menggunakan panel data. 

4. BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis perkembangan data  hasil dari 

penelitian dan pembahasan. 
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5. BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dan 

dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

7. LAMPIRAN 

 

 


