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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A.  Latar Belakang Masalah                                                                                                                             

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan 

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk 

bertambah terus-menerus maka dibutuhkan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini hanya 

bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik 

bruto (PDB) setiap tahun. Jadi dalam pengertian makro pertumbuhan ekonomi adalah 

penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional 

(Tambunan,2001:38).   

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi perlu kerja keras, 

ketekunan dan perjuangan serta kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat 

maupun swasta. Pembangunan ekonomi dengan tujuan utama yaitu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan penduduk, menjadi tolok ukur 

kemapanan suatu negara. Bagi negara berkembang mempercepat pertumbuhan 

ekonomi merupakan sasaran yang harus dicapai agar dapat mensejajarkan diri dengan 

negara-negara maju. 

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000:367). 

Adanya investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan 



menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau 

kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan 

mengurangi pengangguran. Dengan demikian terjadi penambahan output dan 

pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional 

sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi. 

Kekurangan modal dalam proses ekonomi di negara berkembang 

menyebabkan negara tersebut tetap miskin. Dimana kekurangan modal ini disebabkan 

oleh rendahnya investasi, sedangkan rendahnya investasi disebabkan oleh rendahnya 

tingkat tabungan. Rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh karena tingkat 

pendapatan, sedang rendahnya pendapatan dikarenakan tingkat produktivitas yang 

rendah dari tenaga kerja, sumber daya alam dan modal. Rendahnya produktivitas 

disebabkan oleh keterbelakangan penduduk dan belum di manfaatkannya sumber 

daya alam serta kurangnya modal. 

Selain kekurangan modal, Indonesia juga mengalami tekanan penduduk 

yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa (Badan Pusat Statistik; 2002). Jumlah serta 

pertambahan penduduk yang sangat besar tersebut tenyata belum diimbangi oleh 

kegiatan ekonomi yang tersedia menciptakan masalah sosial ekonomi yang serius 

yaitu pengangguran, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan serta semakin 

tingginya angka kriminalitas yang berdampak pada aspek keamanan yang pada 

gilirannya akan menhambat kegiatan perekonomian itu sendiri. 

Untuk mengukur maju tidaknya perekonomian daerah sebagai hasil dari 

program pembangunan yaitu dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai daerah tersebut yang tercermin dari kenaikan produk domestik 

regional bruto (PDRB). Dalam peningkatan kenaikan pendapatan produk domestik 



regional bruto (PDRB) pemerintah juga ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian 

itu. Salah satunya melalui pengeluaran pembangunan daerah bagi tercapainya 

pembangunan daerah tersebut. Anggaran pengeluaran pembangunan daerah itu 

diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat beserta peningkatan pelayanan 

masyarakat dan perluasan tenaga kerja. 

Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting 

dalam pelaksanaan pembangunan, karena salah satu tolok ukur menilai keberhasilan 

ekonomi suatu negara atau bangsa adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh 

pembangunan ekonomi. Kesempatan kerja itu merupakan aspek sosial ekonomi yang 

terpokok. Hal tersebut mempengaruhi produktivitas sosial dan kebijakan serta 

program-program pembangunan perlu diarahkan untuk kesempatan kerja.  

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan kesempatan kerja. 

Biasanya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi cenderung semakin membuka 

kesempatan kerja, begitu juga sebaliknya. Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja 

sektoral suatu daerah lebih tinggi dari pada kesempatan kerja nasional, khususnya 

untuk daerah-daerah dengan sumber daya yang bernilai ekonomis  tinggi. 

Dalam perekonomian Indonesia, permasalahan pokok yang dihadapi 

secara global ditandai dengan oleh rendahnya kesempatan kerja dibandingkan dengan 

angkatan kerjanya. Demikian pula kasusnya di Jawa Barat dalam situasi seperti 

sekarang ini kesempatan kerja perlu di tingkatkan agar laju pertumbuhannya dapat 

melebihi pertumbuhan angkatan kerjanya guna memperingan atau menahan 

memberatnya masalah ketenagakerjaan dimasa yang akan datang, yaitu masalah 

pengangguran (Simanjuntak,1998:20).    



Masalah kesempatan kerja di Jawa Barat bertambah serius sejak 

munculnya krisis ekonomi pada tahun 1998. Banyak perusahaan di dalam negeri yang 

terkena dampak krisis ekonomi dalam berbagai bentuk, antara lain krisis keuangan, 

kesulitan dalam pembiayaan impor, atau hasil penjualan yang menurun drastis karena 

daya beli masyarakat yang menurun tajam akibat inflasi (Wijaya, 2000:20). 

Bertitik tolak dari masalah diatas penulis tertarik untuk mengetahui laju 

pertumbuhan tenaga kerja di propinsi Jawa Barat dari tahun 1974-2004 yang 

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan permintaan akan tenaga 

kerja di propinsi Jawa Barat di wakili dengan pertumbuhan kesempatan 

kerjanya.Sedangkan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Barat, 

dapat di lihat dengan variabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, 

investasi, inflasi dan ekspor. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ Analisis 

Pengaruh PDRB, Investasi, Inflasi dan Ekspor Terhadap Kesempatan Kerja Di Jawa 

Barat Tahun 1974-2004 “. 

 

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah 

sebagai berikut :    

Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Inflasi dan Ekspor 

terhadap Kesempatan Kerja di propinsi Jawa Barat tahun 1974-2004. 

 



C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Inflasi dan Ekspor 

berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang   terhadap kesempatan kerja di 

propinsi Jawa Barat. 

2. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, inflasi dan 

Ekspor terhadap Kesempatan kerja di propinsi Jawa Barat. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai masukan bagi pemerintah di propinsi Jawa Barat dalam usaha-usaha 

meningkatkan kesempatan kerja. 

2. Mengetahui peran mengenai Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, 

Ekspor dan Inflasi terhadap Kesempatan Kerja. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian- penelitian selanjutnya yang ada 

kaitannya dengan masalah ini. 

 

E.  Metode Penelitian  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model koreksi 

kesalahan (Error Corection Model / ECM) yang di formulasikan sebagai berikut : 



D LN KKt     =  γo  +  γ D LN PDRBt  +  γ2 D LN INVt  +  γз D LN EKSt  +  γ4 D 

LN INFt  +  γ5 B LN PDRBt-  +  γ6 B LN INVt-  +  γ7 B LN EKSt-  +  γ8 B LN 

INFt-  +  γ9 ECT +Ut 

Dimana          :   ECT = PDRBt-  +  INVt-  +  EKSt-  +  INFt- - KKt- 

Keterangan    :    γo  =  λ βo 

γ,γ2,….γ4  =  α,……α4 

γ5,γ6,…γ8  =  -γ(1-β)…-γ(1-β4) 

γ9                  =  λ 

D KK            =  KKt – KKt- 

D PDRB       =  PDRBt – PDRBt- 

D INV   =  INVt – INVt- 

D EKS        =  EKSt – EKSt- 

D INF        =  EKSt – EKSt- 

KK               =  Kesempatan Kerja (Jiwa) 

PDRB     =  PDRB atas dasar harga konstan 1993 (juta rupiah) 

INV       =  Investasi (juta rupiah) 

INF             =  Inflasi (persen) 

EKS         =  Ekspor (juta rupiah) 

D KK          =  Perubahan Kesempatan Kerja 

D PDRB       =  Perubahan PDRB 

D INV       =  Perubahan Investasi 

D INF      =  Perubahan Inflasi 

D EKS          =  Perubahan Ekspor 



LN          =  Logaritma Natural 

t-1           =  Backward Log Operator 

Ut          =  Variabel Gangguan  

 

F.  Sistematika Penulisan 

  Untuk mengetahui secara singkat isi dari penulisan skripsi ini, penulis 

membagi dalam 5 bab, yang masing-masing akan menguraikan hal-hal sebagai 

berikut : 

BAB I        PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

Tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metode penelitian dan 

Sistematika penulisan. 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang definisi dan teori kesempatan kerja, Produk 

domestik regional bruto, investasi, ekspor, inflasi dan penelitian yang 

dilakukan Sebelumnya serta hipotesis. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang subyek penelitian, jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel, penurunan model ECM dan metode analisa data. 

BAB IV     ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis data dan 

interpretasi ekonomi. 



BAB V      PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 

 

                                  




