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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengangguran merupakan suatu masalah yang paling sering dialami oleh 

seluruh negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Tingginya 

tingkat pengangguran suatu negara akan mencerminkan baik buruknya suatu 

perekonomian di negara/wilayah. Salah satu masalah yang sangat penting untuk 

diperhatikan oleh suatu negara adalah masalah pengangguran akan berdampak 

pada berbagai masalah kriminalitas, sosial politik dan kemiskinan (Wijayanti, 

2014). 

Kompleksitas permasalahan pengangguran ini memang perlu untuk 

dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa 

indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara tersebut, tingkat inflasi, 

serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan 

ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan 

jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah (Sarimuda,2014). 

Di Kota Surakarta permasalahan mengenai pengangguran merupakan hal 

yang masih terus diperhatikan, walaupun banyak lapangan pekerjaan yang telah 

dibuka dan disediakan. Beberapa cara telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kota Surakarta untuk menekan laju berkembangnya tingkat pengangguran di Kota 

Surakarta, agar masyarakat Kota Surakarta dapat memiliki tingkat produktivitas 
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dan kehidupan yang layak. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan 

aktivitas job fair yang diadakan setiap bulannya di Kota Surakarta dengan 

kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan perusahaan-perusahaan 

maupun instansi yang membutuhkan tenaga kerja. 

Perkembangan tingkat pengangguran di Kota Surakarta merupakan hal 

yang harus diperhatikan setiap tahunnya, karena jika semakin tinggi tingkat 

pengangguran maka akan menyebabkan suatu wilayah dikatakan tidak memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang baik. Perkembangan tingkat pengangguran di Kota 

Surakarta Tahun 2002-2017 dapat dilihat dari Grafik 1.1 : 

Grafik 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surakarta Tahun 2002-2017 

(%) 
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Grafik 1.1 selama kurun waktu 2002 hingga 2017 tingkat pengangguran 

di Kota Surakarta mengalami fluktuatif, tahun 2002 tingkat pengangguran Kota 

Surakarta sebesar 9,06 persen, dan mengalami kenaikan hingga tahun 2005 

mencapai tingkat pengangguran tertinggi sebesar 10,75 persen. Pada tahun 

2006tingkat pengangguran di Kota Surakarta mengalami penurunan menjadi 

10,36 persen dan mengalami penurunan lagi di tahun 2007 menjadi 9,31 persen, 

hingga pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami 

kenaikan menjadi 9,57 persen, dan kenaikan di tahun 2009 menjadi 10,44 persen, 

hingga pada tahun 2015tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakartaberada di 

angka terendah yaitu sebesar 5,53 persen. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran 

terbuka di Kota Surakarta mengalami kenaikan kembali menjadi 7,55 persen dan 

mengalami penurunan di tahun 2017 pada tingkat angka 4,47 persen, angka ini 

merupakan pencapaian terendah tingkat pengangguran selama periode 2002-2017. 

Pencapaian penurunan terendah tingkat pengangguran pada tahun 2017 terjadi 

karena telah banyak berhasil terealisasinya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 

memperluas lapangan pekerjaan dan memperluas jaringan kerjasama antar negara 

untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta melalui job fair yang 

diselenggarakan di Kota Surakarta (BPS Kota Surakarta). 

Tingkat pengangguran dapat dilihat dari sisi pendidikan.Tidak hanya 

pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah saja di Kota Surakarta 

pengangguran tahun 2015 dan 2017 justru banyak didominasi oleh masyarakat 

yang telah menempuh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas hingga Sarjana, 

sedangkan tingkat pengangguran menurut pendidikan Tidak/Belum Tamat 
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Sederajat hanya ada di Tahun 2017. Tingkat pengangguran terbuka menurut 

pendidikan yang ditempuh di Kota Surakarta Tahun 2015 dan 2017 dapat dilihat 

dari Grafik 1.2. 

Grafik 1.2 

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditempuh di 

Kota Surakarta Tahun 2015 dan 2017 

Sumber : BPS Kota Surakarta, diolah 

Grafik 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurut 

pendidikan terakhir yang ditempuh tahun 2015 dan 2017. Tahun 2015 dan 2017 

menunjukkan bahwa tidak ada pengangguran dengan pendidikan belum pernah 

sekolah/ menempuh pendidikan. Jumlah pengangguran di tahun 2015 tertinggi 

adalah berada pada tingkat pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas Kejuruan 

dengan jumlah 4.910 orang. Tahun 2017 jumlah pengangguran tertinggi adalah 

pada tingkat Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 4.522 orang.  
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Berdasarkan latar belakang yang disajikan di muka mengenai tingkat 

pengangguran terbuka menarik untuk diteliti faktor apa saja 

yangmempengaruhitingkat pengangguran. Faktor-faktor yang diamati dalam 

penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, upah minimum, inflasi dan 

PDRB di Kota Surakarta. 

B. Perumusan Masalah 

  Bagaimana pengaruh tingkat indeks pembangunan manusia, tingkat upah, 

inflasi, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran di Kota Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai peneliti adalah : 

1. Menghitung arah danbesarnya pengaruhindeks pembangunan manusia 

terhadap tingkat penganggurandi Kota Surakarta. 

2. Menghitung arah danbesarnya pengaruh upah minimum yang diperoleh 

terhadap tingkat pengangguran di Kota Surakarta. 

3. Menghitung arah dan besarnya pengaruh inflasi terhadap tingkat 

pengangguran di Kota Surakarta. 

4. Menghitung arah dan besarnya pengaruhPDRB terhadap tingkat 

pengangguran di Kota Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini berkaitan 

dengan masalah diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
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Studi ini akan bermanfaat bagi peneliti lain untuk mengembangkan 

penelitian-penelitian yang sejenis dan dapat digunakan untuk memberikan 

informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Bagi Pembuat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan bahan kajian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota 

Surakarta sehinggadapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambil 

kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam menetapkan kebijakan 

untuk menurunkan tingkat pengangguran. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi Ordinary Least Square (OLS), yang formulasi model estimatornya adalah :   

𝐔𝐄𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝐈𝐏𝐌𝒕 +  𝜷𝟐𝒍𝒐𝒈𝑾𝒕 +  𝜷𝟑𝑰𝑵𝑭𝒕  +  𝜷𝟒𝒍𝒐𝒈𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕 +  𝜺𝒕 

di mana : 

UE   = Pengangguran (%) 

IPM   = Indeks Pembangunan Manusia  (%) 

W   = Upah (Rp) 

INF   = Inflasi (%) 

PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto (Rp) 

log   = operator logaritma berbasis e 

ε    = Error Term (faktor kesalahan) 

𝛽0   = Konstanta 

𝛽1 .... 𝛽3  = Koefisien regresi variabel independen 

t    = tahun ke t 

E.2 Data dan Sumber Data 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), BAPPENAS, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 

litertur-literatur lainnya.  Data sekunder atau datakuantitatif yang digunakan 

adalah dengan metode time series dari tahun 2002-2017. 

F. Sistematika Pembahasan 

Penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini disusun dalam sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisitentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian landasan teori dari beberapa topik yang relevan 

sehubungan dengan pemilihan variabel penelitian yang akan dilakukan, 

hasil penelitan sebelumnya dan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alat dan model analisis yang digunakan dalam 

penelitian, data dan sumber data yang digunakan untuk 

mengidentifikasi variabel-varibel penelitian dan sumber data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



 8 
 

 
 

  Bab ini membahas mengenaiestimasi hasil penelitian interpretasi 

kuantitatif dan interpretasi ekonomi. 

 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang sesuai 

dengan hasil penilitian. 

 

 


