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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan 

yang dihadapi oleh negara Indonesia. Tidak hanya pada negara 

berkembang, pengangguran juga merupakan masalah bagi negara-negara 

maju di dunia. Tingginya tingkat pengangguran dapat berpengaruh pada 

stabilitas nasional setiap negara. Pengangguran menjadi masalah yang 

masih sangat sulit dipecahkan hingga saat ini. Ketenagakerjaan memiliki 

hubungan yang erat dengan perekonomian, karena merupakan salah satu 

aspek penting bagi perekonomian, termasuk perekonomian Indonesia. 

Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam masalah 

ketenagakerjaan adalah tingginya populasi penduduk Indonesia. Pada 

tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 268.074.600 jiwa 

(Badan Pusat Statistik, 2020). Tingginya populasi penduduk dapat 

memberikan manfaat namun juga masalah bagi Indonesia. 

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan tidak dibarengi 

dengan peningkatan pada kesempatan kerja menjadi salah satu faktor 

penyebab tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. 

Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mereka yang 

tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bersedia menerima pekerjaan 

dan memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja. 
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Apabila jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan 

kesempatan kerja maka yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah 

pengangguran. Masalah pengangguran harus segera diatasi, jika tidak 

pengangguran dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, salah 

satunya pengangguran yang tinggi mengakibatkan tingkat kemiskinan 

meningkat hingga kasus kriminalitas (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang secara langsung 

mempengaruhi manusia dan menjadi masalah yang paling berat. Bagi 

kebanyakan orang, tidak bekerja dan kehilangan pekerjaan dapat 

menurunkan standar hidup serta mengakibatkan tekanan psikologis 

(Mankiw, 2006). 

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Pengangguran di 

Indonesia Tahun 2014-2018 

Tahun 

Status Keadaan Ketenagakerjaan 

Penduduk 

(Juta Orang) 

Angkatan 

Kerja 

(Juta Orang) 

Pengangguran 

(Juta Orang) 

2014 252.711.300 121.872.931 7.244.905 

2015 256.000.307 122.380.021 7.560.822 

2016 259.233.263 125.443.748 7.031.775 

2017 262.409.042 128.062.746 7.040.323 

2018 265.522.753 131.005.641 7.000.691 

 Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia, 2020 

Tabel 1.1 menunjukkan selama tahun 2014 sampai dengan 2018, 

jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan. 

Peningkatan jumlah penduduk tersebut juga diikuti oleh peningkatan 

pada jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada kurun waktu 

tersebut mengalami fluktuasi. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada 
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tahun 2015 yaitu sebanyak 7.560.822 jiwa. Kemudian pada tahun 2016 

sampai 2018 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebanyak 

7.031.775 jiwa. Tahun 2017 pengangguran mengalami peningkatan 

sebanyak 7.040.323 jiwa. Kemudian di tahun 2018 jumlah pengangguran 

mengalami penurunan kembali sebanyak 7.000.691 jiwa. 

Pengangguran menjadi masalah yang masih sangat sulit 

dipecahkan hingga saat ini. Pengangguran menjadi masalah yang 

dihadapi oleh seluruh provinsi di Indonesia. Tabel 1.2 menunjukkan 

jumlah pengangguran di setiap provinsi di Indonesia tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan. Provinsi Jawa 

Barat merupakan provinsi dengan jumlah pengangguran paling tinggi 

dibandingkan dengan provinsi lain, dimana jumlahnya mencapai 

1.848.234 jiwa di tahun 2018. Provinsi dengan jumlah pengangguran 

terendah adalah provinsi Kalimantan Utara, jumlahnya mencapai 17.797 

jiwa di tahun 2018. 

Tabel 1. 2. Jumlah Pengangguran Menurut Provinsi Indonesia Tahun 2017-2018 

 

Provinsi 
Tahun 

2017 2018 

Aceh 150.265 149.723 

Sumatera Utara 377.288 396.027 

Sumatera Barat 138.703 141.680 

Riau 184.564 192.801 

Jambi 66.816 69.075 

Sumatera Selatan 181.135 175.087 

Bengkulu 36.279 35.061 

Lampung 176.257 171.689 

Bangka Belitung 26.399 26.552 
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Kepulauan Riau 69.160 69.113 

DKI Jakarta 346.945 314.841 

Jawa Barat 1.839.428 1.848.234 

Jawa Tengah 823.938 814.347 

DI Yogyakarta 64.019 73.350 

Jawa Timur 838.496 850.474 

Banten 519.563 496.723 

Bali 36.143 34.485 

Nusa Tenggara Barat 79.449 83.257 

Nusa Tenggara Timur 78.548 74.748 

Kalimantan Barat 105.061 104.518 

Kalimantan Tengah 53.962 54.397 

Kalimantan Selatan 98.956 95.278 

Kalimantan Timur 114.289 114.313 

Kalimantan Utara 18.315 17.797 

Sulawesi Utara 80.483 80.664 

Sulawesi Tengah 54.369 51.481 

Sulawesi Selatan 213.695 213.105 

Sulawesi Tenggara 39.631 40.724 

Gorontalo 23.450 23.347 

Sulawesi Barat 19.744 20.227 

Maluku 65.735 54.891 

Maluku Utara 27.516 25.831 

Papua Barat 27.952 28.086 

Papua  63.770 58.756 

      Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 
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 Upah minimum dapat menjadi faktor penyebab pengangguran. 

Upah secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran. Upah merupakan imbalan bagi pekerja atau buruh atas 

pekerjaan yang dilakukan. Menurut Simanjutak, setiap terjadinya 

kenaikan tingkat upah akan diiukuti dengan penurunan permintaan tenaga 

kerja, yang kemudian menyebabkan pengangguran meningkat. Begitu 

sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat upah maka penyerapan tenaga 

kerja akan meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat upah 

memiliki hubungan timbal balik dengan jumlah tenaga kerja yang 

terserap. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan akan menyebabkan 

biaya produksi juga meningkat. Sehingga perusahaan melakukan efisiensi 

dengan mengurangi jumlah tenaga kerja melalui pemutusan kerja. 

Semakin tinggi tingkat pemutusan kerja maka berakibat pada semakin 

tinggi tingkat pengangguran (Mankiw, 2006). Tingkat upah ditentukan 

berdasarkan kondisi perekonomian suatu daerah yang memacu pada 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kondisi perekonomian daerah 

yang semakin baik, maka semakin meningkat pula  pertumbuhan 

ekonomi sehingga penentuan tingkat upah juga semakin tinggi.  

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah di Indonesia 

dijabarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). 

Ketika pengeluaran pemerintah tinggi dan diikuti dengan aktivitas 

ekonomi yang semakin kompleks diharapkan kesempatan kerja semakin 
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tinggi pula sehingga jumlah pengangguran dapat ditekan. Pada tahun 

2019 anggaran belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk sektor 

pendidikan sebesar Rp 152,690 triliun (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

yang merata di Indonesia, dengan pendidikan yang berkualitas akan 

menciptakan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keterampilan 

yang tinggi sehingga mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 saat ini 

yang menyebabkan perubahan karakter pekerjaan digantikan oleh 

penggunaan mesin dan robotisasi (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan 

begitu jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan akan 

meningkat sehingga jumlah pengangguran berkurang. Pendidikan 

memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemampuan suatu 

negara berkembang untuk menyerap teknologi modern serta 

mengembangkan kapasitas demi terwujudnya pertumbuhan dan 

pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2011). 

Sektor industri memegang peran penting sebagai mesin  

pembangun ekonomi karena memiliki nilai keunggulan dibandingkan 

sektor lain. Nilai modal yang tertanam sangat besar, kemampuan 

terhadap penyerapan tenaga kerja yang besar, serta kemampuan 

menciptakan nilai tambah setiap input yang diolah menjadi keunggulan 

sektor industri (Muhtamil, 2017). Proses Industrialisasi yang berhasil 

tidak lepas dari adanya dukungan kapasitas sumber daya manusia yang 

relevan dan kemampuan proses dalam memanfaatkan sumber daya alam 
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dan sumber daya lain yang tersedia secara optimal (Arsyad, 2010). Lebih 

lanjut dalam Arsyad (2010), keadaan industri yang terus bertumbuh dapat 

mendorong perluasan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat, 

perluasan tersebut menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi. 

Sektor industri memiliki kemampuan yang besar terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Jika Industri semakin bertumbuh maka jumlah tenaga kerja 

yang terserap akan meningkat, sehingga dapat menekan angka 

pengangguran. 

Berdasarkan data dan uraian diatas mengenai adanya pengaruh 

upah minimum Provinsi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan 

pertumbuhan industri besar dan sedang terhadap tingkat pengangguran di 

Indonesia, maka penelitian ini mengambil judul “Dampak Upah 

Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan 

Perusahaan Industri Besar dan Sedang Terhadap Tingkat 

Pengangguran di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh upah minimum Provinsi terhadap tingkat 

pengangguran di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

terhadap tingkat pengangguran di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Jumlah industri besar dan sedang terhadap 

tingkat pengangguran di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum Provinsi terhadap 

tingkat pengangguran di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

tingkat pengangguran di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah industri besar dan sedang 

terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai 

pengaruh dari upah minimum Provinsi, pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan dan jumlah industri besar dan sedang terhadap 

tingkat pengangguran di Indonesia. 

2. Bagi Lembaga Pemerintah 

 Diharapkan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam membuat kebijakan agar 

kemajuan dalam pembangunan ekonomi dapat tercipta. 
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3. Bagi Akademisi 

 Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan, referensi, 

pengetahuan ataupun bahan perbandingan dalam penelitian yang 

dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan 

pengangguran. 

 

E. Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian - 

penelitian sebelumnya dan dari instansi yang terkait dengan penelitian ini 

seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang dilakukan dengan 

tiga model yaitu Common Effect Model/Pooled Least Square (PLS), 

Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). 

Pemilihan model data panel yang tepat dapat menggunakan uji chow dan 

uji hausman. Data yang digunakan merupakan gabungan dari deret waktu 

(time series) selama 5 tahun yaitu tahun 2014-2018 dan silang tempat 

(cross section) sejumlah 33 provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini 

menganalisis pengaruh upah minimum Provinsi, pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan dan jumlah industri besar dan sedang terhadap tingkat 

pengangguran di Indonesia. Adapun model persamaan regresi sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

TP : Tingkat Pengangguran (jiwa) 

UMP : Upah Minimum Provinsi (rupiah) 

PPBP : Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 

(rupiah) 

JU : Jumlah Industri Besar dan Sedang (unit) 

β0 : Konstanta 

β1,2,3 : Koefisien regresi variabel independen 

  : Error term 

i : observasi i 

t : tahun ke t 

 

Sumber: replika model diambil dari jurnal  Chandra, Aditya Surya., 

Yulmardi dan Erfit. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, 

Investasi, Upah Minimum dan Kesempatan Kerja Terhadap 

Pengangguran di Kota Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika. 15(2): 

197-212 ISSN (P): 2085-1960 E-ISSN: 2684-7868. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan berkaitan 

dengan pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, dan hipotesis. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang model dan alat analisis, analisis 

regresi dan data dan sumber data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang penjelasan gambaran umum 

penelitian, pengolahan data dengan data panel, analisis data dan 

interpretasi ekonomi. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran melalui penelitian 

yang dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 


