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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan nasional berlandaskan pada Pancasila dan 

UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk 

mencapai keadaan tersebut. Selama ini pembangunan selalu diprioritaskan 

pada sektor ekonomi, sedang sektor lain hanya bersifat menunjang dan 

melengkapi sektor ekonomi. Pembangunan selain memberi dampak positif 

juga memberi dampak negatif terutama yang berkaitan dengan berbagai 

masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja (Sunusi, 2014). 

Di Indonesia, melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran 

pembangunan ekonomi tahunan Indonesia diarahkan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan 

mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang 

dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan 

percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan 

pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai 

penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana 

meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih 

luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan 

kebutuhan dasar lainnya (Dirjen Anggaran, 2007). 
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Dalam proses pembangunan, sektor industri dijadikan sebagai 

prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan sebagai 

leading sector atau sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor 

lainnya (Arsyad, 2010). Leading sector yang dimaksud adalah dengan 

pembangunan industri maka memacu dan mengangkat pembangunan 

sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa.  

Sektor industri dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat 

produktivitas yang tinggi, sehingga dengan keunggulan sektor industri 

akan didapat nilai tambah yang tinggi, yang pada akhirnya tujuan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat 

terwujud. Kenyataannya tidak semua negara berhasil mengembangkan 

sektor industrinya yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat dan 

tidak konsisten, sehingga mempengaruhi kinerja sektor industri itu sendiri 

(Suharto, 2002). 

Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi melalui 

proses industrialisasi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk 

mengejar pertambahan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat 

dari pertumbuhan kesempatan kerja (Rochmani, 2016). Produk-produk 

industrial selalu memiliki “dasar tukar” (terms of trade) yang lebih tinggi 

dan lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar 

dibandingkan produk-produk sektor lain (Dumairy, 2009). Hal ini 

disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat 

beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada 
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pemakainya. Besarnya potensi sektor industri di Indonesia dalam hal 

penyerapan tenaga kerja dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir dari tahun 

2015-2017 pada tabel berikut : 

Tabel 1-1 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan 

di Indonesia Tahun 2015-2017 

No. Lapangan Pekerjaan Utama 2015 2016 2017 Jumlah 

1 Pertanian, Perkebunan, 

Kehutanan, Perburuan, dan 

Perikanan 

77,871,044 76,061,276 75,602,339 229,534,659 

2 Pertambangan dan Penggalian 2,741,383 2,788,318 2,762,359 8,292,060 

3 Industri 31,637,855 31,515,320 33,581,986 96,735,161 

4 Listrik, Gas, dan Air Minum 600,531 761,031 808,722 2,170,284 

5 Konstruksi 15,922,470 15,685,864 15,299,604 46,907,938 

6 Perdagangan, Rumah Makan dan 

Jasa Akomodasi 

52,333,510 55,185,066 57,278,541 164,797,117 

7 Transportasi, Pergudangan dan 

Komunikasi 

10,298,998 10,801,240 11,452,116 32,552,354 

8 Lembaga Keuangan, Real Estate, 

Usaha Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan 

6,910,419 7,013,123 7,344,919 21,268,461 

9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan 

Perorangan 

37,349,810 39,248,432 41,430,686 118,028,928 

Jumlah 235,666,020 239,059,670 245,561,272  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017), diolah. 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam sektor penyerap 

tenaga kerja terbesar di Indonesia tahun 2015-2017 adalah sektor pertanian 

yang menyerap  229.534.659 tenaga kerja. Urutan kedua penyerap tenaga 

kerja terbesar adalah sektor perdagangan sebanyak 164.797.117 tenaga kerja 
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dan disusul sektor jasa sebanyak 118.028.928 tenaga kerja. Sedangkan 

sektor industri menempati urutan keempat penyerap tenaga kerja terbesar di 

Indonesia dengan jumlah 96.735.161 tenaga kerja.  

Perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor industri mengalami 

fluktuatif dari tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 sektor industri mampu 

menyerap  31.637.855 tenaga kerja, kemudian turun menjadi 31.515.320 di 

tahun 2016 dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebanyak 33.581.986 

tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri di Indonesia 

telah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Sejalan dengan gerak maju pembangunan negara sedang 

berkembang, terdapat suatu pandangan bahwa pembangunan hanya dapat 

dilaksanakan apabila kegiatan industri dikembangkan. Tanpa mengabaikan 

banyak faktor lain seperti tersedianya tenaga-tenaga ahli dan pengusaha-

pengusaha untuk melaksanakan proyek-proyek industri, tersedianya pasar, 

dan sebagainya yang akan menjamin perkembangan sektor industri. 

Terbukti dengan semakin berkurangnya peranan sektor pertanian terhadap 

perekonomian nasional, dan sebaliknya peranan sektor industri semakin 

meningkat terhadap perekonomian nasional (Lestari, 2004).  

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah 

sebagai penyusun instrumen kebijakan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi jalannya perekonomian di Indonesia. Instrumen kebijakan 

yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan 

moneter. Kebijakan fiskal mencakup kekuasaan mengenakan pajak dan 
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membelanjakan atau mengeluarkan uang sedangkan kebijakan moneter 

menyangkut suku bunga dan jumlah uang yang beredar (Aprilia, 2016). 

Kebijakan pemerintah yang kerapkali bersinggungan langsung dan 

mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang 

ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas 

pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam 

mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan 

rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan 

fundamental kemiskinan dan pengangguran. Paling tidak, fungsi 

Pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu melakukan upaya untuk 

meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan keadilan 

berkenaan dengan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat, mengusahakan stabilitas ekonomi serta mengatur perpajakan 

dan pengeluaran negara (Fathurrahman, 2012). 

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur 

tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara 

bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan bahkan penerimaan 

yang berasal dari pinjaman atau bantuan dari luar negeri yang sebelum 

masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara. Kebijakan fiskal 

sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan 

terbatas pada sunber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara 

yang tercantum dalam APBN (Parmadi, 2011). 
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Menurut Lubis (2015) di dalam struktur APBN terdapat dua unsur 

utama yaitu penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure). Untuk 

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan 

yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembungunan tersebut setiap 

tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan 

masyarakat. Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari 

sumber dalam negeri. 

Dengan berpegang prinsip memberdayakan kemampuan dalam 

negeri maka kegiatan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri terus 

dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan dalam negeri yang bersumber dari 

pajak dan bukan pajak ditingkatkan melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Fasilitas perpajakan guna mendorong peningkatan investasi 

tetap diberikan, sedangkan pembinaan iklim yang sehat bagi dunia usaha 

dilakukan dengan meningkatkan kepatuan terhadap ketentuan-ketentuan 

perpajakan baik bagi wajib pajak maupun aparatur negara di bidang 

penerimaan negara (Lubis, 2015). 

 

Tabel 1.2 Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan 

Pajak di Indonesia Tahun 2015-2017 (Milyar Rupiah) 

Sumber Penerimaan 2015 2016 2017 

Penerimaan Perpajakan 1,240,418 1,539,166 1,495,893 

Penerimaan Bukan Pajak 255,628 245,083 240,362 
 

Sumber: Bank Indonesia, 2017 

Penerimaan perpajakan periode tahun 2015-2017 mengalami 

peningkatan. Secara nominal penerimaan perpajakan pada tahun 2015 
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sebesar 1.240.418 milyar rupiah kemudian naik menjadi 1.539.166 milyar 

rupiah pada tahun 2016. Penerimaan perpajakan kembali naik menjadi 

1.495.893 milyar rupiah pada tahun 2017. Sedangkan penerimaan bukan 

pajak mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 

sebesar 255.628 milyar rupiah turun menjadi 245.083 milyar rupiah pada 

tahun 2016. Pada tahun 2017 penerimaan bukan pajak kembali menurun 

sebesar 240.362 milyar rupiah.    

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan komponen fundamental 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan 

fungsi ekonomi tergantung pada kegiatan koordinasi kebijakan moneter 

dan fiskal dan tidak adanya koordinasi ini mengarah pada kinerja ekonomi 

keseluruhan yang buruk. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan oleh dua 

otoritas yang terpisah, mereka saling bergantung, dan oleh karena itu, 

sangat penting untuk mencapai kerangka kerja bauran kebijakan yang 

konsisten dan berkelanjutan (Budiyanti, 2014).  

Kebijakan moneter terutama berkaitan dengan manajemen suku 

bunga dan pengendalian pasokan uang dalam perekonomian. Kebijakan 

fiskal di sisi lain mengacu pada bagaimana pemerintah mempengaruhi 

output ekonomi melalui pengeluaran dan kebijakan perpajakannya. 

Kegagalan untuk menerapkan kebijakan moneter atau fiskal secara tepat 

dapat menyebabkan peningkatan inflasi dan kinerja ekonomi yang terbatas 

(Sims, 2016). 
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Kehadiran hubungan yang berbeda antara pasar tenaga kerja dan 

kebijakan fiskal menimbulkan kemungkinan dampak yang buruk. Tingkat 

pengangguran adalah bagian dari perbedaan antara angkatan kerja dan 

pekerjaan pada angkatan kerja menimbulkan masalah teoritis dan empiris: 

pada sisi teoritis, tenaga kerja dapat dianggap sebagai proksi dari 

penawaran tenaga kerja (penawaran tenaga kerja sama dengan jumlah 

orang yang mencari pekerjaan). Di sisi empiris, GDP mempengaruhi 

tingkat angkatan kerja karena orang yang menganggur menjadi berkecil 

hati dan keluar dari angkatan kerja selama periode tersebut (Tafuro, 2015). 

Kondisi perekonomian tidak selalu berjalan mulus namun 

seringkali terpukul akibat adanya shock atau guncangan, di mana 

guncangan tersebut dapat menyebabkan terjadinya masalah makro seperti 

pengangguran (rendahnya tingkat kesempatan kerja), inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, dan neraca pembayaran. Salah satu guncangan tersebut terjadi 

pada variabel moneter sehingga  memengaruhi jumlah output dan 

kesempatan kerja suatu negara (Dogan, 2012). Untuk meredam efek 

guncangan tersebut, sebagai otoritas moneter, bank sentral telah 

menerapkan kebijakan moneter yang dapat berbentuk pengendalian 

besaran moneter variabel suku bunga untuk mencapai perkembangan 

kegiatan perekonomian yang diinginkan (Warjiyo, 2004).   

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulis meneliti ini adalah untuk 

mengetahui konsistensi pengaruh masing-masing variabel ekonomi 

moneter dan kebijakan fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 
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industri di Indonesia. Konsistensi ini bisa dilihat dari masing-masing 

pengaruh negatif atau positif variabel penerimaan perpajakan, penerimaan 

bukan pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, dan jumlah uang 

beredar terhadap terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di 

Indonesia serta dominasi masing-masing variabel ekonomi tersebut. 

Dengan tujuan tersebut maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh 

Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Sektor Industri Di Indonesia” . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah penerimaan perpajakan berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor industri di Indonesia? 

2. Apakah penerimaan bukan pajak berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor industri di Indonesia? 

3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor industri di Indonesia? 

4. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

sektor industri di Indonesia? 

5. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri di Indonesia? 
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6. Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal (penerimaan perpajakan, 

penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah) dan kebijakan 

moneter (suku bunga, jumlah uang yang beredar) bersama-sama 

berpengaruh secara nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor 

industri.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan perpajakan 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.  

8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan bukan pajak 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.  

9. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.  

10. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.  

11. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah uang yang beredar 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.  

12. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan fiskal 

(penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, pengeluaran 

pemerintah) dan kebijakan moneter (suku bunga, jumlah uang yang 
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beredar) bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor industri.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat 

akademis maupun praktis, yaitu : 

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam 

menentukan pemgambilan kebijakan fiskal dan moneter terutama 

dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri. 

2. Bagi peneliti, memberikan tambahan wawasan kepada peneliti serta 

sebagai masukan maupun referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang seluk beluk industri di Indonesia khususnya dalam 

masalah penyerapan tenaga kerja. 

 

E. Metode Analisis Data 

1.  Alat dan Model Analisis 

Teknik analisis yang menggunakan alat regresi berganda dengan 

pendekatan Model Penyesuaian Parsial atau Partial Adjustment Model 

(PAM). Model Penyesuaian Parsial mengamsumsikan keberadaan 

suatu hubungan equilibrium jangka panjang antara dua atau lebih 
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variabel ekonomi. Regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan 

berikut (replikasi model dari jurnal Aprilia) : 

         ̂ = α0 + α1 logPNPt + α2 logPNBPt + α3 logPPIt + α4 SBt + α5 

logJUBt +  λ logPTKt-1 + vt 

Dimana: 

PTK  = Penyerapan Tenaga Kerja 

PNP  = Penerimaan Perpajakan 

PPI   = Pengeluaran Pemerintah 

SB   = Suku Bunga 

JUB  = Jumlah Uang Beredar 

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

(adjusment) 

α0  = δβ0; kostanta jangka pendek  

α1 = δβ1; koefisien regresi penerimaan perpajakan jangka pendek  

α2 = δβ2; koefisien regresi penerimaan bukan pajak jangka pendek 

α3  = δβ3; koefisien regresi pengeluaran pemerintah jangka pendek 

α4  = δβ4; koefisien regresi suku bunga jangka pendek 

α5  = δβ5; koefisien regresijumlah uang beredar jangka pendek 

β0  = kostanta jangka panjang 

β1  = koefisien regresi penerimaan perpajakan jangka panjang 

β2  = koefisien penerimaan bukan pajak jangka panjang 

β3  = koefisien regresi pengeluaran pemerintah jangka Panjang 

β4  = koefisien regresi suku bunga jangka panjang 
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β5  = koefisien regresi jumlah uang beredar jangka panjang 

υ = unsur kesalahan (error term) 

t = tahun 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif  

berupa data sekunder dengan data time series. Obyek dalam penelitian 

ini adalah kebijakan fiskal yang mencakup penerimaan perpajakan, 

penerimaan bukan pajak, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan 

moneter yang mencakup suku bunga dan jumlah uang yang beredar. 

Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1990-2017. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kemenperin, 

Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), publikasi dari penelitian 

terdahulu, jurnal serta sumber lain yang terikat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat tentang halaman sampul depan, halaman 

judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, 

halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan 

halaman daftar lampiran. 
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2. Bagian Utama Skripsi 

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab sebagai berikut: 

BAB I : LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung 

masalah yang sedang dikaji, antara lain pengertian dan 

teori terkait pokok bahasan yang akan dijelaskan, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan tentang sumber dan jenis data, 

metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, dan metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa 

pengaruh penerimaan perpajakan, penerimaan bukan 

pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, dan jumlah 

uang yang beredar terhadap penyerapan tenaga kerja 
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sektor industri di Indonesia periode 1990-2017 serta 

dilengkapi dengan pembahasan atas hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang 

direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan 

untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang 

akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


