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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan suatu proses yang mempunyai tujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan sosial melalui pengembangan ekonomi, dikarenakan 

tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari struktur perekonomian dan 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi 

tidak hanya untuk menciptakan suatu pertumbuhan yang maksimal, tetapi juga 

untuk mengurangi jumlah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat 

pengangguran (Todaro, 2004, dalam Marini, 2016). Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa salah satu prioritas utama dari pembangunan ekonomi adalah 

untuk mengurangi atau menurunkan jumlah pengangguran agar kesejahteraan 

masyarakat dapat diwujudkan. 

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai hubungan yang erat. 

Pertumbuhan ekonomi yang pesat diharapkan akan mampu menciptakan 

pertumbuhan output, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk 

mengimbangi peningkatan kapasitas produksi. Sebuah studi yang dilakukan oleh 

ekonom Arthur Okun (Okun's Law) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang 

negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, yang artinya semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka akan semakin rendah tingkat 

pengangguran dan sebaliknya, jika semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka 

semakin tinggi pengangguran (Arsyad, 2010). 
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Indonesia merupakan negara berkembang, dan salah satu masalah yang 

sering dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia adalah banyaknya 

pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang cukup kompleks, karena 

mempengaruhi serta dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling berkaitan. Jika 

masalah pengangguran tidak dapat segera diselesaikan, maka hal tersebut dapat 

menyebabkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud, sehingga dapat 

menyebabkan suatu masalah ekonomi yang lebih luas. 

Saat angka pengangguran naik, pemerintah harus mengambil suatu 

tindakan, misalnya dengan menambah suatu area bisnis atau usaha. Namun, jika 

pemerintah tidak menambah wilayah usaha yang ada, maka lapangan pekerjaan 

tidak akan cukup banyak dalam menyerap penambahan tenaga kerja sehingga 

angka pengangguran akan terus meningkat. Ketika pengangguran meningkat maka 

penduduk tidak akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari yang berujung pada masalah perekonomian lainnya. 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Besar kecilnya TPT 

dapat menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam tingkat 

pengangguran pada suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), 

pengangguran terbuka mencakup mereka yang tidak bekerja karena tidak bisa 

mendapatkan pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, dan mereka yang 

sudah dapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Perkembangan besarnya TPT di 

Indonesia pada tahun 2010-2019 terlihat pada Tabel 1-1. 
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Tabel 1-1 

Jumlah Orang Bekerja, Jumlah Pengangguran, dan TPT di Indonesia 

Periode 2010-2019 

 

Tahun Bekerja Pengangguran TPT (%) 

2010 108.207.767 8.319.779 7,14 

2011 109.670.399 7.700.086 6,56 

2012 110.808.154 7.244.956 6,14 

2013 112.761.072 7.410.931 6,17 

2014 114.628.026 7.244.905 5,94 

2015 114.819.199 7.560.822 6,18 

2016 118.411.973 7.031.775 5,61 

2017 121.022.423 7.040.323 5,50 

2018 124.004.950 7.000.691 5,34 

2019 126.515.119 7.045.761 5,28 
      Sumber: BPS Indonesia 

 

Tabel 1-1 menunjukkan bahwa jumlah orang menganggur dan tingkat 

pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2010-2019 cenderung menurun. 

Meski demikian, penurunan TPT dapat dikatakan lambat, dan jumlah orang yang 

menganggur masih banyak. Ketika jumlah pengangguran masih banyak, penduduk 

tidak dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang 

akan berujung pada kesejahteraan masyarakat menurun. 

Menurut Keynes dalam Sukirno (2011), peran pemerintah sangat 

diperlukan, karena apabila perekonomian diatur sepenuhnya oleh kegiatan pasar 

bebas maka akan membuat kestabilan kegiatan ekonomi sulit untuk dicapai, dan 

perekonomian tidak serta merta mencapai lapangan kerja penuh. Keynes juga 

percaya bahwa dalam sistem pasar bebas tidak akan selalu tercipta tenaga kerja 

yang mencukupi, sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah untuk menciptakan 

lapangan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satu bentuk peran 

pemerintah yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kebijakan fiskal.  



4 
 

 
 

Dalam hal ini, Keynes mengusulkan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan 

cara meningkatkan pengeluaran pemeintah untuk dapat memberikan sebuah 

stimulus perekonomian. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan masalah 

perekonomian di suatu wilayah salah satunya adalah masalah pengangguran dapat 

teratasi. Perkembangan besarnya pengeluaran pemerintah di Indonesia pada tahun 

2010-2019 terlihat pada Tabel 1-2. 

Tabel 1-2 

Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2010-2019 

(Juta Rupiah) 

Tahun Pengeluaran Pemerintah 

2010 112.153.408 

2011 132.217.711 

2012 179.445.844 

2013 213.868.925 

2014 219.334.869 

2015 247.041.479 

2016 264.098.478 

2017 307.039.173 

2018 326.492.294 

2019 382.625.303 

                Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 

 

Tabel 1-2 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dari tahun 2010-

2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya peran pemerintah 

dalam melakukan pengeluaran untuk membantu perekonomian, diharapkan dapat 

menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Namun permasalahan yang timbul 

adalah peningkatan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya tidak diikuti oleh 

penurunan tingkat pengangguran, terbukti pada tahun 2014 ke tahun 2015 TPT 

mengalami peningkatan 0,24%, walaupun pengeluaran pemerintah mengalami 

peningkatan sebesar Rp 27.706.610 juta, pada tahun 2014 ke tahun 2015. 
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Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran 

terbuka adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat 

Statistika, IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan tiga 

komponen dasar, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan pada 

bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama pendidikan yang mengukur 

tentang keberhasilan pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

kebutuhan pokok yang mengukur tentang kehidupan layak. 

Pembangunan manusia merupakan kunci untuk membentuk kemampuan 

suatu negara dalam menyerap teknologi modern guna mengembangkan 

kemampuannya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat 

pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang diukur 

dengan melihat IPM akan berdampak pada pengurangan pengangguran (Todaro, 

2000) dalam Mahroji dan Nurkhasanah (2019). Perkembangan IPM di Indonesia 

pada tahun 2010-2019 terlihat pada Tabel 1-3. 

Tabel 1-3 

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia  

Tahun 2010-2019 

Tahun IPM  

2010 66,53 

2011 67,09 

2012 67,70 

2013 68,31 

2014 68,90 

2015 69,55 

2016 70,18 

2017 70,81 

2018 71,39 

2019 71,92 

                                 Sumber: BPS Indonesia 
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Tabel 1-3 menunjukkan bahwa IPM di Indonesia terus mengalami 

peningkatan selama tahun 2010-2019. Pada tahun 2010 hingga 2015 IPM di 

Indonesia berada pada rentang kategori “sedang” karena masih berada di bawah 

angka 70%, sedangkan pada tahun 2016 hingga 2019 IPM telah melewati angka 

70%, namun kenaikan tersebut masih terbilang belum begitu tinggi karena masih 

mendekati kategori “sedang” dan cenderung masih datar. Hal ini menandakan 

bahwa masih perlunya perhatian untuk meningkatkan IPM agar terjadi berbagai 

peningkatan yang positif di Indonesia baik dari indikator kesehatan, pendidikan, 

dan kehidupan layak, karena ketika pembangunan manusia meningkat maka akan 

berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. 

Faktor selanjutnya yang juga mempengaruhi angka pengangguran adalah 

investasi. Investasi adalah belanja modal yang digunakan untuk membeli barang 

modal dan peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian 

dalam menghasilkan barang dan jasa. Peningkatan jumlah barang modal akan 

mendorong perekonomian untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa di 

masa mendatang. Terkadang investasi dilakukan untuk menggantikan barang modal 

lama yang harus disusutkan (Sukirno, 2011). 

Besar kecilnya kesempatan kerja yang tercipta di masyarakat tentunya 

dipengaruhi oleh investasi. Investasi diharapkan dapat meningkatkan produksi 

barang atau jasa sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan 

demikian, ketika investasi meningkat, tingkat pengangguran dapat diturunkan. 

Begitu pula sebaliknya, ketika investasi turun, tingkat pengangguran akan naik. 
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Hubungan antara investasi dengan pengangguran dapat dilihat berdasarkan 

teori Keynes dalam Mankiw (2008) yang menyatakan bahwa investasi dapat 

menciptakan angka pengganda yang meningkatakan pendapatan sehingga produksi 

akan semakin bertambah serta dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, 

sehingga partisipasi angkatan kerja juga akan meningkat dan pengangguran akan 

turun. Perkembangan besarnya nilai investasi baik PMDN dan PMA di Indonesia 

pada tahun 2010-2019 terlihat pada Tabel 1-4. 

Tabel 1-4 

Nilai Investasi PMDN & PMA di Indonesia Tahun 2010-2019 

Tahun PMDN (Milyar RP) PMA (Juta US$) 

2010 60.626,30 16.214,80 

2011 76.000,70 19.474,50 

2012 92.182,00 24.564,70 

2013 128.150,6 28.617,70 

2014 156.126,3 28.529,70 

2015 179.126,3 29.275,90 

2016 216.230,8 28.964,10 

2017 262.350,5 32.239,80 

2018 328.604,9 29.307,90 

2019 386.498,4 28.208,80 

          Sumber: BPS Indonesia 

Dari Tabel 1-4 dapat dilihat bahwa nilai PMDN di Indonesia cenderung 

mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Namun, nilai PMA sempat 

mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 1.099 (juta US$), dan tahun 2016 

sebesar 311,8 (juta US$). Diharapkan pemerintah konsisten meningkatkan PMDN 

dan PMA, karena dengan peningkatan investasi dapat memperluas kesempatan 

kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat diturunkan di masa yang akan datang. 

Hasil ini sesuai penelitian Astrid dan Soekapdjo (2020) yang menemukan adanya 

pengaruh negatif dari investasi asing terhadap pengangguran di Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi 

tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur pencapaian kegiatan ekonomi serta untuk mengetahui 

derajat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi tentunya 

mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang buruk, begitu pula sebaliknya, ketika 

tingkat pengangguran di suatu daerah rendah maka dapat dikatakan pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut baik. Ketika tingkat pengangguran meningkat, penduduk 

tidak akan bisa memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

yang akan berujung pada masalah ekonomi lainnya.  

Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka merupakan isu yang sangat 

penting, dan pemerintah perlu mengambil langkah serta kebijakan yang tepat untuk 

mengatasi masalah pengangguran. Jumlah orang yang menganggur dan tingkat 

pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2010-2019 cenderung menurun. 

Meski demikian, penurunan tingkat pengangguran dapat dikatakan lambat, dan 

jumlah orang yang menganggur masih banyak. 

Hal tersebut tentu akan menjadi beban bagi perekonomian Indonesia, dan 

perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatasi pengangguran. 

Dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana sifat dan 

signifikansi dalam variabel-variabel pengeluaran pemerintah, IPM, PMDN dan 

PMA terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.         Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh 

pengeluaran pemerintah, IPM, PMDN, dan PMA terhadap tingkat pengangguran 

terbuka, serta menetapkan saran-saran berdasarkan hasil penelitian untuk 

menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.  

2.         Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan 

dan berkepentingan dengan masalah pengangguran. 

2. Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan instansi-instansi terkait 

yang menyangkut pengangguran di Indonesia. 

3. Memberi gambaran bagi penelitian sejenis selanjutnya. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam 

menyelesaikan sebuah penelitian yang dilakukan. Penulisan penelitian ini dibagi 

secara sistematis menjadi lima bab, yaitu: 

 

BAB 1     PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan  masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka tentang pengeluaran pemerintah, 

IPM, dan investasi, serta menerangkan mengenai penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan 

sumber data, serta analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari 

penelitian. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil dari analisis data dan implementasi ekonomi. 

BAB V    PENUTUP 

Bagian akhir dari bab ini merupakan bagian penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran guna untuk perbaikan dan referensi penelitian 

selanjutnya dalam lingkup pembahasan yang sama. 


