
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan mengalami 

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat tidak luput dari permasalahan 

ketenagakerjaan. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam 

ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingkat pengangguran, tingkat 

pengangguran di Indonesia semakin tahun akan mengalami pertumbuhan 

karena semakin meningkatnya populasi penduduknya, bukan hanya itu 

penyebab tingkat pengangguran tetapi terdapat beberapa faktor diantaranya, 

pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi di Indonesia itu sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi diduga berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan instrumen ekonomi makro ini 

merupakan salah satu pengukur baik atau tidaknya perekonomian di suatu 

negara. Instrumen-instrumen tersebut juga diduga memiliki peranan penting 

dalam upaya menekan tingkat pengangguran. 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka 

panjang. Tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan dan peningkatan 

sumber daya manusia (SDM), dimana secara potensial Indonesia mempunyai 

kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan. Dengan 

berkurangnya kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) ini maka akan  

menyebabkan timbulnya tingkat pengangguran. Semakin besar penurunan 
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pada pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan jumlah tingkat 

pengangguran. 

 Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 1987-2016 (persen) 

Tahun 
Tingkat 

Pengangguran 
Tahun 

Tingkat 

Pengangguran 
Tahun 

Tingkat 

Pengangguran 

1987 2,62 1997 4,69 2007 9,43 

1988 2,85 1998 5,46 2008 8,42 

1989 2,81 1999 6,36 2009 8,01 

1990 2,55 2000 6,08 2010 7,27 

1991 2,62 2001 8,10 2011 7,22 

1992 2,74 2002 9,06 2012 6,25 

1993 2,79 2003 9,67 2013 6,02 

1994 4,36 2004 9,86 2014 5,82 

1995 4,24 2005 10,75 2015 5,99 

1996 4,87 2006 10,36 2016 5,56 

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui tingkat pengangguran di 

Indonesia selama 30 tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 1987 sebesar 

2,62%, kemudian pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan dan 

penurunan. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 

10,75%, sedangkan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 1987 

dan tahun 1991 sebesar 2,62%. Hal ini disebabkan karena semakin 

meningkatnya populasi penduduk, selain itu penyebab tingkat pengangguran 

lainnya karena beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan 

investasi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu 

negara dalam jangka panjang dan mengukur prestasi dari perkembangan suatu 

perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Menurut Sukirno 
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(2004), tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur 

dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan. Hal ini tanpa diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja 

akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan 

pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi 

pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2004). 

Disisi lain inflasi juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. 

Hal ini dikarenakan instrumen ekonomi makro ini merupakan salah satu 

pengukur baik atau tidaknya perekonomian di suatu negara. Instrumen-

instrumen tersebut juga diduga memiliki peranan penting dalam upaya 

menekan tingkat pengangguran. Inflasi juga berperan penting dalam 

perekonomian, inflasi merupakan kenaikan harga terus menerus di suatu 

negara. Inflasi yang rendah akan meningkatnya penawaran, dan 

meningkatkan perekonomian negara tersebut. Tetapi, jika inflasi di suatu 

negara itu tinggi maka akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang 

menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap tingkat pengangguran. 

Masalah yang akan dihadapi jika inflasi tidak di tangani maka akan terjadi 

perlambatan pertumbuhan ekonomi, jika itu terjadi maka akan berdampak 

pada pelambatan penyerapan tenaga kerja. Salah satu unsur yang menentukan 

kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan 
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masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga 

kerja penuh (full employment) dapat terwujud. 

Selain inflasi, terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi tingkat 

penggangguran, yaitu investasi. Investasi merupakan salah satu ujung tombak 

dari perekonomian suatu negara, dengan investasi maka akan banyak industri 

baru yang akan didirikan. Dengan semakin banyak didirikannya industri-

industri baru maka akan mempercepat penyerapan tenaga kerja sehingga akan 

mengurangi tingkat pengangguran. Jika investasi di suatu negara rendah maka 

akan menyebabkan sedikitnya lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga 

kerja. Dengan semakin bertumbuhnya angkatan kerja sedangkan penyerapan 

tenaga kerja yang lemah akan menyebabkan bertumbuhnya tingkat 

pengangguran. 

Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan 

masyarakat, dan akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. 

Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu 

kemiskinan (Sukirno, 2000). Permasalahan pengangguran memang sangat 

kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan 

dengan beberapa indikator. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak 

memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, 

pengangguran juga akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan 

sosial dalam masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui indikator-indikator 

ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran, maka peneliti tertarik 
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untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Inflasi dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran di Indonesia tahun 1987-2016? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia 

tahun 1987-2016? 

3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia 

tahun 1987-2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di 

Indonesia. 

3.  Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di 

Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Menambah wawasan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

investasi terhadap tingkat pengangguran. 
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2. Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya. 

3. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait. 

E. Sumber Data dan Model Analisis 

1.  Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari website, jurnal atau 

penelitian terdahulu dan instansi yang terkait dalam penelitian seperti Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan World Bank. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa data sekunder time series tahunan. Variabel yang akan diteliti 

adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank. 

2. Model dan Alat Analisis 

Analisisostatistik yangodigunakan dalam penelitian ini analisis 

kuantiatif dengan alat analisis yang meliputi : analisis regresi linier berganda 

dengan model OLS (Ordinary Least Square), uji asumsi klasik (uji 

multikolinieritas, uji normalitas residual, uji otokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan uji linearitas), dan uji kebaikan model (uji eksistensi 

model, dan koefisien determinasi) dan uji validitas pengaruh, guna 

mengetahui pengaruh antara variabel dependen yaitu tingkat pengangguran 

dengan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

investasi. 
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Metode dalam penelitian ini mereplikasi model dari jurnal Maryam 

Sangadji tahun 2014, dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi Dan 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Kota Ambon. Cita 

Ekonomi Jurnal Ekonomi. Volume VIII, Nomor 1 sebagai berikut : 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + ε 

di mana :  

Y  : Pengangguran 

β0  : Konstanta  

β1, β2 : Koefisien Regresi  

X1 : Inflasi  

X2  : Pertumbuhan Ekonomi 

ε  : Error 

Penulis disini mengemukakan analisis modifikasi model sebagai berikut : 

UEMPt =  β0 + β1 GROWTHt + β2 INFt + β3 log(INV)t + ut 

di mana : 

UEMP     : Tingkat Pengangguran 

GROWTH    : Pertumbuhan Ekonomi 

INF     : Inflasi 

log(INV)         : Logaritma Investasi  

β0          : Konstanta 

β1, β2, β3      : Koefisien regresi variabel bebas 

u          : Komponen error (error term) 

t      : Periode waktu penelitian (Tahun 1987-2016) 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat 

dari Tolerance Value atau VIF, jika nilai VIF > 10 atau Tolerance Value < 

0,10 maka menunjukkan indikasi model regresi terdapat masalah 

multikolinieritas. Untuk mengatasi ini dapat dilakukan dengan cara 

mengurangi variabel yang dapat menimbulkan multikolinieritas (Utomo, 

2015). 

b. Uji Normalitas Residual (ui) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel 

berdistribusi secara normal. Uji normalitas residual merupakan salah satu 

tahap yang penting, mengingat uji validitas pengaruh variabel independen 

baik secara serempak maupun sendiri-sendiri (uji t) dan estimasi nilai 

variabel dependen mensyaratkan hal ini. Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Jarque Bera. Dengan demikian, langkah 

untuk menentukan formulasi hipotesis uji Jarque Bera yaitu (Utomo, 2015) : 

Ho : distribusi ut normal 

Ha : distribusi ut tidak normal 

Hasil dari pengujian ini kemudian dibandingkan dengan nilai 

signifikansi (α). Jika nilai probabilitas Jarque Bera > α, maka dapat 
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disimpulkan bahwa distribusi ut normal. Namun, jika nilai probabilitas 

Jarque Bera < α, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi ut tidak normal. 

c. Uji Otokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t 

dengan kesalahan t-1. Model regresi yang baik adalah yang bebas 

autokorelasi. Diagnosis ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara ringkas dengan melihat pengujian 

Bruesch Godfrey, dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho  :  tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model 

Ha  :  terdapat masalah autokorelasi dalam model 

Dengan demikian hasil pengujian dibandingkan dengan nilai 

signifikansi (α). Jika probabilitas x
2 

≤ α maka Ho ditolak, dapat disimpulkan 

terdapat masalah autokorelasi dalam model, dan sebaliknya jika x
2  

> α, 

maka Ho diterima yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi dalam 

model (Utomo, 2015). 

d. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya penyebaran 

atau pancaran dari variabel-variabel. Selain itu juga untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji keberadaan 
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heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan cara ringkas Uji White 

dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Ha : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Kemudian hasil pengujian ini dibandingkan dengan nilai signifikansi 

(α). Jika probabilitas x
2 

≤ α, maka Ho ditolak yang berarti dapat disimpulkan 

bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. Namun 

sebaliknya, jika x
2 

> α, maka Ho diterima, berarti tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam model (Utomo, 2015). 

e. Uji Linearitas (Spesifikasi Model)  

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk asumsi tentang 

linieritas model, sehingga sering disebut uji linieritas model. Pada penelitian 

ini digunakan uji Ramsey Reset dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho  :  model linier atau spesifikasi model tepat 

Ha  :  model tidak linier atau spesifikasi model tidak tepat 

Hasil pengujian ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai 

signifikansi (α). Jika nilai probabilitas statistik F > α, maka dapat 

disimpulkan bahwa model linier atau spesifikasi model tepat. Namun 

sebaliknya, jika nilai probabilitas statistik F ≤ α, maka dapat disimpulkan 

model tidak linier atau spesifikasi model tidak tepat (Utomo, 2015). 
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4. Uji Kebaikan Model 

a. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk melakukan 

uji F dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Utomo, 2015) : 

a) Formulasi hipotesis 

Ho  :  model yang dipakai tidak eksis 

Ha  :  model yang dipakai eksis 

b) Menentukan tingkat signifikansi (α) 

c) Menetukan kriteria pengujian 

Ho  :  diterima apabila probabilitas atau signifiansi f > α 

Ha  :  ditolak apabila probabilitas atau signifiansi f  > α 

d) Kesimpulan 

b. Koefisien Determinasi R
2
 

  Koefisien determinasi digunakan secara keseluruhan untuk mengukur 

ketepatan waktu yang paling baik dari analisis regresi linier berganda. R
2  

untuk mengukur proporsi dari variasi total Y yang dijelaskan oleh model 

regresi. Berikut adalah dua sifat dari R
2 

 (Utomo, 2015) : 

1) Besarnya tidak pernah negatif 

2) Batasannya adalah 0 ≤ R
2 

≤ 1 

 Jika nilai R
2 

bernilai 1, maka kesesuaian garisnya tepat atau dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Disisi lain, jika R
2 

bernilai nol, 
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maka semakin lemah antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

5. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Pengujian uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen dengan menganggap variabel 

independen lainnya konstan. Langkah formal uji t adalah sebagai berikut 

(Utomo, 2015) : 

a)  Formulasi hipotesis 

 Ho : variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan. 

 Ha : variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. 

b)  Menentukan tingkat signifikansi (α) 

c)  Menetukan kriteria pengujian 

 Ho  :  diterima apabila probabilitas atau signifiansi t > α 

 Ha  :  ditolak apabila probabilitas atau signifiansi t > α 

 d) Kesimpulan 

F. Sistematika Penelitian 

Untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi, sistematika penulisan 

yang digunakan adalah : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sumber data 

dan model analisis, serta sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka tentang 

tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

investasi, penelitian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, 

jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis variabel 

dependen dan independen serta analisis uji statistik dan 

pembahasan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 


