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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah tenaga kerja hingga saat ini masih merupakan salah satu
masalah nasional yang cukup berat dan komplek dengan diwarnai berbagai
issue dan produktifitas tenaga kerja, gejolak ketenagakerjaan berupa unjuk
rasa dan mogok kerja. Menurut BPS Karanganyar (2002: 28) rendahnya
tingkat pendidikan dan lemahnya perlindungan atau kesejahteraan akan
mempengaruhi kualitas tenaga kerja.
Bertitik tolak dari pandangan tersebut diatas, menurut BPS
Karanganyar (2002: 29) masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar
dalam skala kecil merupakan salah satu bidang yang cukup rawan, karena
secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aspek pendidikan
yang berkembang. Disisi lain masalahnya cukup strategi karena tenaga kerja
merupakan faktor dominan dan mempunyai korelasi yang cukup kuat terhadap
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Tenaga kerja yang bekualitas merupakan modal yang sangat
berharga bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan diakui secara luas sebagai
unsur yang mendasar dari pertumbuhan ekonomi. Payaman (1985: 20)
berpendapat kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan
pendidikan sumber daya manusianya. Semakin tinggi tingkat pendidikan para
tenaga kerja maka diharapkan akan menghasilkan peningkatan kinerja yang
ada dan semakin baik kondisi sosialnya.
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Dalam khasanah teori pertumbuhan ekonomi ada tiga faktor penentu
pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya modal, sumber daya manusia, dan
kemajuan teknologi. Hasil penelitian di negara maju umumnya menunjukkan
adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat
kondisi sosial ekonominya.
Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 telah berpengaruh
negatif

pada kondisi ekonomi masyarakat baik secara nasional maupun

regionaltermasuk juga Kabupaten Karanganyar, namun memasuki Tahun 2002
kondisi ekonomi makro Kabupaten Karanganyar mengarah pada kondisi yang
lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai PDRB
Kabupatan Karanganyar sebesar 12,41%/ kapita yang sebelumnya pada Tahun
2001 hanya mencapai 10,64%/ kapita. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 1.1
PDRB Income Per Kapita dan Pertumbuhan Atas Dasar Harga Berlaku
Di Kabupaten Karanganyar
No

Tahun

Uraian

1

2

1

PDRB

2

Pertumbuhan PDRB/Kapita

3

Nilai Investasi (Juta Rupiah)

2001

2002

2003

3

4

5

10.092.088

10.459.421

11.088.352

10,64

12,41

14,63

9.916.796,412 9.912.678,158 9.938.378,311

Sumber : BPS
Investasi yang dimiliki oleh investor dapat memberikan hasil yang
maksimal apabila didukung dengna kemampuan tenaga kerja dan tingkat
pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka pertumbuhan ekonomi yang
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diharapkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga dapat
memajukan perekonomian di Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun
yang terus meningkat.
Sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Karanganyar yang berciri
khas industri pertanian dan pariwisata (INTANPARI) maka sektor-sektor
yang paling dominan untuk kontribusi PDRB menurut harga berlaku tahun
2003 yaitu sektor industri sebesar 42,11% sektor pertanian sebesar 21,90%
sektor perdagangan sebesar 14,29% disusul sektor jasa sebesar 10,68% dan
sektor lainnya rata-rata 2%. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah
menunjukkan pembangunan di semua sektor meningkat, begitu juga
perkembangan APBD, PADS dan PAD.
Tabel 1.2.
Perkembangan APBD, PADS dan PAD Kabupaten Karanganyar

2001

Rutin
(Rp)
204.492.736.000

2002

236.591.867.201

46.248.742.799

282.840.592.000

20.090.930.000

282.840.592.000

238.090.000.000

2003

107.432.752.105

255.358.459.318

362.791.211.423

23.665.569.000

343.078.662.000

299.139.213.000

Th.

Pembangunan
(Rp)
35.044.860.192

Jumlah
(Rp)
239.537.416.192

PADS
(rp)
16.550.714.382

PAD
(Rp)
35.300.526.800

Dana
Perimbangan
216.476.058.127

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian
dengan judul sebagai berikut : “ANALISIS KUALITAS TENAGA KERJA
DAN

INVESTASI

TERHADAP

PERTUMBUHAN

EKONOMI

DI

KABUPATEN KARANGANYAR”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, ternyata
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar berkembang pesat ditinjau
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dari kenaikan PDRB tiap tahunnya, meskipun kualitas tenaga kerja yang
kurang memadai seperti rendahnya tingkat pendidikan. Sama halnya faktor
investasi yang tiap tahun juga mengalami peningkatan.

C. PEMBATASAN MASALAH
Untuk mempermudah memahami permasalahan perlu adanya
pembatasan masalah. Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah kualitas
tenaga kerja khususnya mengenai tingkat pendidikan, karena pada dasarnya
tingkat pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung
dengan pelaksanaan tugas, akan tetapi juga landasan untuk mengembangkan
diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana prasarana yang ada
disekitarnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, karena pendidikan
seseorang akan berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan seseorang
mengerjakan sesuatu. Sedangkan investasi dalam negeri dan luar negeri dalam
hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi difokuskan pada kenaikan
PDRB/PDB di Kabupaten Karanganyar.

D. PERUMUSAN MASALAH
Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka
perlu perumusan masalah dengan jelas. Bertolak dari latar belakang masalah
dan pembatasan masalah, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaruh kualitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan
ekonomi kaitannya dengan tingkat pendidikan di Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimanakah pengaruh dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Karanganyar?
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3. Bagaimanakah pengaruh kualitas tenaga kerja dan investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar?

E. TUJUAN PENELITIAN
Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas tenaga kerja terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas tenaga kerja dan investasi
secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Karanganyar.

F. MANFAAT PENELITIAN
Setelah dilakukan penelitian, maka didalam pembahasan nanti
peneliti berharap hasilnya dapat bermanfaat, bagi :
1. Bagi Peneliti
Sebagai sarana untuk mempraktekkan teori yang sudah didapat pada masa
kuliah terhadap masalah yang sesungguhnya terjadi di Kabupaten
Karanganyar, terutama masalah tenaga kerja dan investasi sehingga akan
menambah wawasan penulis.
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2. Bagi Universitas
Dapat digunakan sebagai dokumentasi perpustakaan, studi banding di
masa-masa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat (pembaca)
Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi yang dapat digunakan
sebagai data sekunder bagi pihak yang membutuhkan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
BAB I

PENDAHULUAN
Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI
Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian perkembangan
ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengaruh tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi,pengertian kualitas tenaga kerja,
pengertian investasi, proses investasi.

BAB III

METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan tentang ruang lingkup penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum tenaga kerja, investasi,
pertumbuhan ekonomi, penyajian data, analisis data, dan
pembahasan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

