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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan penduduk yang semakin cepat dan dalam jumlah yang 

besar dapat menimbulkan beberapa masalah baru dan salah satu masalah 

tersebut adalah masalah pengangguran. Nanga (2005) berpendapat, 

pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif 

mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang 

saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah 

penganggur dan jumlah setengah penganggur mengalami peningkatan. 

Sebaliknya, pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi 

merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, 

menjadi beban keluarga dan masyarakat. 

Besarnya jumlah pengangguran menjadi sangat penting untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Hal ini 

dikarenakan penganguuran merupakan salah satu indikator penting untuk 

menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. 

Jumlah penduduk yang meningkat dan diikuti dengan jumlah angkatan kerja 

yang meningkat juga maka akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila 

tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja dan lapangan 

pekerjaan. 
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Jumlah penduduk yang cukup besar merupakan sebuah keunggulan 

bagi Indonesia dalam hal penyediaan tenaga kerja. Namun dalam hal ini juga 

memberikan dampak berupa tersedianya angkatan tenaga kerja yang besar 

pula. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan 

lapangan pekerjaan yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran 

yang ada di dalam suatu daerah semakin serius. Besarnya tingkat 

pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pengembanan di 

suatu Negara. Pengangguraan dapat mempengaruhi kemiskinan dengan 

berbagai cara menurut Tambunan (2011).  

Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun-ketahun bisa 

mengakibatkan ketidakseimbangan antaran jumlah lapangan pekerjaan 

dengan bertambahnya tenaga kerja, sehingga munculnya fenomena 

pengangguran. Pengangguran menunjukkan adanya selisih antara permintaan 

dan penawaran tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Sedangkan 

bertambahnya jumlah penduduk yang semakin pesat dan semakin besar 

jumlahnya dapat menyebabkan masalah pengangguran menjadi semakin 

buruk. Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo selama 

tahun 1990 - 2015 dapat disajikan dalam diagram di bawah ini. 
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Gambar 1.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Sukoharjo Tahun 1990-2015 

Jumlah penduduk di kabupaten Sukoharjo dari tahun 1990 hingga 

tahun 2015 mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak 

diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, akan menimbulkan adanya 

tingkat pengangguran. Artinya pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi 

adanya tingkat pengangguran dikarenakan dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerjapun juga meningkat. 

Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan yang diinginkan dan pada 

umumnya di negara berkembang seperti di Indonesia ini, laju pertumbuhan 

penduduk (termasuk angkatan kerja) lebih besar daripada luasnya lapangan 

pekerjaan. Dan oleh karena itu tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan 

pekerjaan dan pada akhirnya menganggur.  

Pendidikan bisa diposisikan sarana untuk peningkatan kesejahteraan 

melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat 

kecerdasan atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin 

tingginya tamatan sekolah seseorang maka semakin tinggi pula produktivitas 
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seseorang dalam bekerja. Tujuan akhir dari progam pendidikan adalah 

teraihnya progam kerja yang diinginkan. Tingkat pendidikan penduduk di 

kabupaten Sukoharjo dari tahun 1990-2015 disajikan dalam diagram di bawah 

ini. 

 

Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Sukoharjo dari 
Tahun 1990-2015 

 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan 

pendidikan tertinggi diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran, 

dengan asumsi tersedianya lapangan kerja formal. Pada umumnya untuk 

bekerja di bidang perkotaan atau pekerjaan yang bergengsi membutuhkan 

orang-orang atau tenaga kerja yang berkualitas, professional dan sehat agar 

mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien.  

Indikator ekonomi selanjutnya yang dapat berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses perubahan suatu kondisi perekonomian di suatu 
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negara yang secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif untuk 

mengurangi masalah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi tingkat 

pengangguran. Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka semakin 

banyak pula tenaga kerja yang dapat diserap. Akan tetapi, semakin rendahnya 

pertumbuhan ekonomi tidak menjadi salah satu faktor penentu tingkat 

pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo selama tahun 

1990 hingga 2015 dapat dilihat dalam diagram berikut. 

 

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Selama Tahun 
1990-2015 

 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat 

penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk 

melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah 

dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami 
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pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan 

masyarakat pada periode tertentu. Amri (2007) berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus 

menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau 

wilayah tersebut berkembang dengan baik. 

Ketika membicarakan tentang pengangguran, Inflasi juga memiliki 

peran penting dalam perubahan jumlah pengangguran. Inflasi merupakan 

kenaikan harga-harga secara umum. Inflasi yang terjadi karena adanya tarikan 

permintaan (demand pull) secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah 

pengangguran. Sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan akan 

suatu barang meningkat, maka harga barang itu sendiri akan meningkat 

dikarenakan terbatasnya ketersediaan barang tersebut. Pada kondisi tersebut 

produsen akan berusaha memenuhi permintaan pasar dengan meningkatkan 

kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi ini berdampak pada 

penyerapan tenaga kerja. Inflasi di kabupaten Sukoharjo selama tahun 1990 

hingga 2015 dapat dilihat dalam diagram berikut. 
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Gambar 1.4 Inflasi di Kabupaten Sukoharjo Selama Tahun 1990-2015 

Jumlah penduduk yang banyak tidak disertai dengan peningkaatan 

produksi pangan menyebabkan kelangkaan bahan makanan. Terbatasnya 

bahan makanan memaksa harga melambung tinggi. Tingginya permintaan 

bahan makanan ini membuat produsen meningkatkan kapasitas produksi dan 

membutuhkan tenaga kerja tambahan. Penyerapan tenaga kerja dapat 

mengurangi pengangguran. Jumlah pengangguran di kabupaten Sukoharjo 

selama tahun 1990 hingga 2015 mengalami naik turun sebagaimana dalam 

diagram berikut. 
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Gambar 1.5 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Sukoharjo Selama Tahun 
1990-2015 

 
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Tingkat Pengangguran 

di Kabupaten Sukoharjo dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tahun 1990-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di 

Kabupaten Sukoharjo tahun 1990-2015? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di 

Kabupaten Sukoharjo tahun 1990-2015? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Sukoharjo tahun 1990-2015? 
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4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten 

Sukoharjo tahun 1990-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui apakah variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Sukoharjo tahun 1990-2015 dan seberapa besar 

pengaruhnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi praktisi 

Bagi praktisi khususnya pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan 

bisa memberikan gambaran mengenai suatu dampak yang mempengaruhi 

pengangguran. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan bagi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk 

mengurangi masalah jumlah pengangguran. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

penulis pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, 

khususnya pengetahuan yang bersifat empiris. Pengetahuan empiris ini 

akan bermanfaat sebagai pelengkap dari pengetahuan teoritis yang dimiliki 

oleh penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran. 
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3. Manfaat bagi pembaca 

Manfaat bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi 

referensi ilmu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran dan bagi masyarakat diharapkan bisa memberikan 

gambaran mengenai hal-hal yang mempengaruhi tingkat pengangguran di 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

E. Metode Analisis Data 

Metode dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Linear 

Berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Menurut Singgih 

Santoso (2010) regresi linear berganda merupakan sebuah metode analisis 

data yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah model atau 

persamaan yang menjelaskan hubungan antar variabel dependen dan 

independen. Penelitian ini mereplika dari model yang ditulis dan oleh 

Kornelius, Pan Budi dan Dini Pratiwi. Adapun model analisis yang disajikan 

adalah sebagai berikut : 

 =  +  +  +  +  +    (1) 

Keterangan : 
  = Konstanta 

  = Koefisien regresi jumlah penduduk (jiwa) 

  = Koefisien regresi tingkat pendidikan (jiwa) 

  = Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (milyar) 

  = Koefisien regresi inflasi (persen) 

 = Pengangguran (persen) 

  = Jumlah penduduk (jiwa) 

  = Tingkat pendidikan (jiwa) 

 = Pertumbuhan ekonomi (milyar) 

 = Inflasi (persen) 

   = Variabel pengganggu 



11 

Dari pemaparan diatas maka penelitian ini akan menggunakan 

beberapa rumus pengujian, yakni sebagai berikut: 

1. Uji Statistik 

a. Uji F 

Priyanto (2010: 83) mengemukakan bahwa uji F digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. 

b. Uji t 

Priyanto (2010: 86) mengemukakan bahwa uji t digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi Berganda ) 

Analisis  (R Square) atau koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar variasi variabel independen yang dapat 

menjelaskan variasi variabel dependennya.  

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikoloniearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui keadaan antara dua 

variabel independen atau lebih pada model regresi apakah terjadi 

hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen 

dalam persamaan regresi tidak saling berkorelasi. 
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b. Uji Heterosdastisitas 

Uji yang digunakan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. 

c. Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. 

d. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan linear 

antara variabel independen dan variabel dependen. Priyanto (2010: 

46) mengemukakan bahwa metode pengambilan keputusan pada uji 

linearitas yaitu jika Signifikansi pada Linierty > 0,05 maka hubungan 

antara dua variabel tidak linear, dan jika Signifikansi pada Linierty < 

0,05 maka hubungan antara dua variabel dinyatakan linear. 

e. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas pada regresi bisa menggunakan 

beberapa metode, antara lain yaitu dengan metode Kolmogrov-

Sminov Z untuk menguji normalitas data masing-masing variabel dan 

metode Normal Probability Plots. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan landasan teoritis atau teori-teori pendukung yang menjadi 

landasan penulisan skripsi, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi 

operasional variabel, metode dan alat analisis data, teknik pengumpulan data 

serta teknik analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan 

disertai pembuktian hipotesis penelitian. Selanjutnya, pembahasan mengenai 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti.  

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil 

pengujian hipotesis dan menjelaskan keterbatasan dan saran untuk penilitian 

yang akan datang. 

 

 

 


