
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh 

perubahan dalam aspek perekonomian lainnya (Sukirno, 2002). Tujuan dari 

pembangunan ekonomi yaitu agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

meningkat serta menciptakan lapangan kerja kepada penduduk yang jumlahnya 

semakin bertambah.  

Selain itu, kesejahteraan masyarakat menjadi hal penting dalam 

pembangunan ekonomi karena suatu negara yang sejahtera dapat dilihat dari 

jumlah pengangguran yang ada. Ketika jumlah pengangguran disuatu negara 

mengalami peningkatan maka pembangunan ekonomi di negara tersebut sedang 

tidak sejahtera dan sebaliknya apabila jumlah pengangguran menurun maka 

negara tersebut sejahtera. 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak lepas dari  masalah 

pengangguran. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang 

mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling 

berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar 

kehidupan dan tekanan psikologis (Mankiw, 2006).  

 

  

1 
 



2 
 

Selain itu, pengangguran menyebabkan terjadinya ketimpangan atau 

kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat 

dalam negara tersebut. Berikut adalah tabel tingkat pengangguran terbuka di 

Jawa Timur. 

Tabel I.1 Tingkat Pengangguran Terbuka  di Provinsi Jawa Timur  

Tahun 2011-2015 

Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

2011 5.33 

2012 4.09 

2013 4.30 

2014 4.19 

2015 4.47 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur,2015 

Pada Tabel I.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di 

Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 hingga 2015 cukup fluktuatif. Dimana 

tahun 2011 adalah sebesar 5.33%. Lalu pengangguran di Jawa Timur 

mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 4.097%. Namun pada tahun 

berikutnya tingkat pengangguran di Jawa Timur mengalami kenaikan di 

tahun 2013 menjadi 4.30%, lalu tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 

4.19%. Namun tingkat pengangguran di Jawa Timur mengalami kenaikan 

kembali pada tahun 2015 menjadi 4.47%. 

Pengangguran di suatu daerah dapat disebabkan oleh tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Semakin baik tingkat pertumbuhan 
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ekonomi daerah akan memebuat semakin rendahnya tingkat pengangguran. 

Selain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk juga dapat 

mempengaruhi pengangguran suatu daerah. Dalam hal ini adalah 

pertumbuhan angkatan kerja, semakin tingginya jumlah angkatan kerja yang 

tidak diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja akan meningkatkan 

pengangguran suatu daerah.  

Masalah angkatan kerja juga dipengaruhi oleh pendidikan seseorang. 

Dalam hal ini pendidikan merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk 

meningkatakan kemampuan diri seseorang tersebut. Semakin baik 

kemampuan seseorang dalam menulis dan membaca merupakan salah satu 

indikator yang dapat digunakan untuk tolak ukur pendidikan suatu daerah. 

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis akan 

meningkatkan tingkat pengangguran daerah. Faktor lain yang mempengaruhi 

pengangguran daerah adalah upah. Upah adalah upah juga merupakan 

kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah 

uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw,2000). 

Penetapan upah minimum akan mempengaruhi minat seseorang untuk  

bekerja. Semakin besar upah minimum di suatu daerah akan semakin tinggi 

minat seseorang untuk bekerja, dan hal tersebut dapat mengurangi adanya 

pengangguran. Namun bagi perusahaan upah merupakan beban perusahaan 

dimana penambahan upah minimum dapat menyebabkan pengurangan dalam 

permintaan tenaga kerja. 
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Beradasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Pengangguran Terbuka  di Provinsi Jawa Timur”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Provinsi Jawa Timur ? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur ? 

3. Bagaimana pengaruh TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur ? 

4. Bagaimana pengaruh AMH (Angka Melek Huruf) terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Provinsi Jawa Timur. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. 

3. Menganalisis pengaruh TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. 
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4. Menganalisis pengaruh AMH (Angka Melek Huruf) terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi kepentingan akademis, diharapkan dapat memberikan sumbanagn 

terhadap perkembangan ilmu ekonomi pembangunan. 

2. Secara teoritis, dapat memberikan informasi ilmiah dan wawasan ilmu 

tentang pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, TPAK, dan 

AMH, terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. 

3. Secara praktis, dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam 

mengembangkan pembangunan daerah. 

4. Bagi penulis, menambah wawasan akan masalah yang diteliti sehingga 

dapat mengetahui keselarasan antara teori dan fakta dalam penelitian. 
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E. Metode Analisis 

1. Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

menggunakan teknik ekonometrika dimana melakukan analisis data 

dengan prosedur statistik. Data yang digunakan dalam penelitian adalah 

data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Timur tahun 2011-2015.  

2. Metode Analisis Data  

Data yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur adalah 

data panel, yakni gabungan antara data runtut waktu (time series) dan 

data antar ruang (Cross Section) (Gujarati, 2003). Model regresi data 

panel bisa dirumuskan sebagai berikut (Winarno, 2009) : 

a. Pooled Least Square (PLS)  

Dalam metode PLS diasumsikan juga bahwa error term (µit) 

terdistribusi secara independen dan varians yang konstan. Model 

data panel untuk metode regresi Pooled Least Square (PLS):  

TPTit = β0 + β1LOG(UM)it + β2PEit + β3 TPAKit + β4AMHit + εit 

b. Fixed Effect Model (FEM)  

Merupakan salah satu bagian dari model panel yang 

menggunakan variabel dummy dalam teknik estimasi data panel 

untuk mengetahui adanya perbedaan intercept. Model data panel 

untuk metode regresi Fixed Effect Model (FEM):  

 



7 
 

TPTit = β0 + β1LOG(UM)it + β2PEit + β3 TPAKit + β4AMHit + εit 

c. Random Effect Model (REM)  

  Merupakan teknik estimasi data panel yang 

memperhitungkan adanya variabel gangguan (error) yang saling 

berhubungan baik antara waktu maupun antar individu yang 

dicerminkan lewat intercept yang diakomodasi lewat error yang 

mungkin berkorelasi sepanjang cross section dan time series. Model 

data panel untuk metode regresi Random effect Model (REM):  

TPTit = β0 + β1LOG(UM)it + β2PEit + β3 TPAKit + β4AMHit + εit 

 Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat 

dipilih dengan beberapa uji untuk menentukan manakah antara 

model PLS, FEM atau REM yang paling tepat untuk digunakan. Uji 

yang dapat digunakan antara lain:  

1) Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih apakah model 

Common Effect atau Fixed Effect yang lebih tepat digunakan.  

2) Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih apakah Fixed 

Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang 

disebut Error Component Model (ECM) yang paling tepat 

digunakan.  
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3) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji LM digunakan untuk memilih apakah model Common 

Effect atau Random Effect yang lebih tepat digunakan dalam 

model persamaan regresi data panel. Metode yang sering dipakai 

dalam uji Langrange Multiplier menggunakan metode Breusch 

Pagan.  

3. Uji Kebaikan Model 

a. Koefisien Determinasi Adjusted R-Square (R²)  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

yaitu upah minimum, pertumbuhan ekonomi, TPAK, dan AMH 

terhadap variabel dependen dalam hal ini pengangguran terbuka 

maka digunakan analisis koefisien determinasi (R²).  

b. Uji Statistik F  

Kegunaan uji F untuk menentukan atau tidak signifikannya 

suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi 

variabel terikat. 

4. Uji Valididtas Pengaruh (Uji T) 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

bebas secara individu terhadap variabel terikat dengan menganggap 

variabel bebas lainnya adalah konstan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis dan sistematika 

penulisan.   

Bab II Landasan Teori  

Menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis, dan hipotesis yang akan diuji.  

Bab III Metode Penelitian 

Membahas tentang indentifikasi variabel-variabel penelitian, definisi 

operasional variabel, metode pengumpulan data, dan model penelitian.   

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, pengujian hipotesis, 

analisis data, dan pembahasan mengenai hasil analisis penelitian.  

Bab V Penutup 

Bab ini akan menyajikan secara singkat saran dan kesimpulan yang 

diperoleh dalam pembahasan. 

Lampiran 

Daftar Pustaka  

 

 
 

 


