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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja 

suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil 

pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. 

Pertumbuhan ekonomi suatau negara atau suatu wilayah yang terus menunjukan 

peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut 

berkembang dengan baik (Amri, 2007). Pembangunan ekonomi merupakan proses 

naiknya pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang di suatu negara yang di 

dalamnya terdapat keterkaitan antara faktor-faktor yang menghasilkan 

pembangunan ekonomi untuk bisa dianalisis secara nasional maupun regional 

(Arsyad, 2010).  

Tujuan pembangunan ekonomi negara adalah mengurangi pengangguran, 

dengan menambah lapangan kerja bagi masyarakat serta dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dapat 

melakukan usaha mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. 

Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara apakah 

perekonomianya berkembang atau lambat dan bahkan mengalami kemunduran. 

Selain itu, dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau 

kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara 

tersebut.  
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Negara Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, Indonesia 

memiliki masalah yang belum diselesaiakan dengan baik yaitu masalah 

pengangguran. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat 

perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan 

pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil 

persentasenya.  

Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana 

seseorang yang dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak memiliki 

pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seorang yang tidak bekerja 

tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai 

pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan 

kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja 

yang tersedia (Putra & Arka, 2016). Rendahnya jumlah pengangguran disuatu 

negara sering dianggap menjadi suatu prestasi dalam suatu negara namun pada 

kenyataan belum mencerminkan masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya.  

Berdasarkan data dari BPS disebutkan bahwa pengangguran di Indonesia 

tahun 2015 mencapai 7,54 juta orang. Pengangguran telah menjadi masalah yang 

umum dan kompleks di dalam negara. Yogyakarta merupakan provinsi yang 

menghasilkan jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia, walaupun demikian 

tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota masih mengalami fluktuasi. Ini 

dikarenakan potensi yang dimiliki setiap daerah yang berdeda-beda.  
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Berikut merupakan data jumlah penngangguran di Provinsi D.I. 

Yogyakarta: 

Tabel 1.1  

Pengangguran menurut Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta Periode 

2015-2020 (Ribu Jiwa) 

 

Kab/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kulonprogo 17.932 5.150 4.873 3.780 4.614 10.005 

Bantul 30.618 15.743 17.466 15.730 17,700 24.783 

Gunungkidul 23.052 6.628 7.085 9.249 8.591 8.972 

Sleman 64.334 25.002 23.173 29.690 26.571 35.834 

Yogyakarta 24.554 12.395 11.422 14.901 11.694 22.624 

Sumber: BPS Yogyakarta  

Tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah pengangguran provinsi Yogyakarta 

tahun 2015-2020 mengalami naik turun (fluktuasi). Rata-rata jumlah 

pengangguran paling tinggi di Kabupaten Sleman, karena jumlah penduduk yang 

setiap tahun mengalami peningkatan, terjadinya persaingan jumlah angkatan 

tenaga kerja menjadi lebih banyak, dan terbatasnya lapangan 

pekerjaan/kesempatan kerja sehingga meningkatnya jumlah pegangguran. Jumlah 

penduduk di kabupaten Sleman sekitar 1.232.598 (jiwa), dan jumlah tenaga kerja 

± 670.000 jiwa. Pengangguran di Provinsi DIY meningkat di tahun 2020 karena 

adanya virus Corona (Covid-19) dari negara China dan menyebar di beberapa 

negara termasuk negara Indonesia pada bulan Maret. Virus corona adalah virus 

yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih 

parah. Penyebaran virus Covid-19 adalah sama seperti virus yang menyebabkan 

flu, batuk dan bersin atau dari sentuhan orang yang terinfeksi. Untuk mengurangi 
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penyebaran virus Covid-19 pemerintah membuat peraturan Lockdown untuk 

semua masyarakat dilarang beraktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, 

dilarang kegiatan pendidikan dengan tatap muka, membatasi kegiatan ekonomi 

pasar, swalayan, dan wisata juga ditutup. Akibat dari virus Covid tersebut banyak 

perusahan yang mengalami kerugian dan bangkrut, terjadinya PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) para pekerja yang mengakibatkan pengangguran di tahun 2020 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun sebelumya.  

Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan 

masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Artinya, ketika masyarakat 

menganggur maka pendapatan akan menurun sedangkan yang kita ketahui bahwa 

pendapatan adalah salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pada dasarnya pengangguran harus segera dikurangi atau dihindari, karena 

memiliki dampak negatif terhadap negara, jika pengangguran terjadi terus 

menerus akan melibatkan krisis sosial dan masalah sosial. Masalah sosial yang 

timbul bisa dilihat dari anak-anak yang di bawah umur melakukan kegiatan turun 

kejalan untuk mengemis dan mengamen, terjadi aksi kriminalitas seperti 

pencopetan, perampokan. Masalah sosial dikarenakan masyarakat yang 

pengangguran tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengangguran. Hartanto & Masjkuri ( 2017)  pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya 

jumlah pengangguran akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi meningkat karena 
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output dan pendapatan regional juga meningkat, dengan meningkatnya jumlah 

output perusahan-perusahan akan menambah jumlah produksinya. Selain 

menambah jumlah produksi, perusahaan juga akan menambah jumlah tenaga 

kerja. Hal tersebut kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan 

kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.  

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi ditunjukan oleh PDB (Produk 

Domestik Bruto). PDB mempresentasikan pendapat nasional rill yang dihitung 

dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. 

Produk Domestik Bruto yang ada di daerah disebut PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi 

dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu . Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) per Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2015-2019 

setiap tahunya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 PDRB dari 

kabupaten/kota mengalami penurunan, disebabkan pembatasan kegiatan ekonomi 

karena virus Covid-19 baik kegiatan produksi hingga distribusi. Pemerintah DIY 

juga melakukan belanja tidak terduga, serta menyalurkan dana insentif daerah 

untuk meringankan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan 

melalui PDRB yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di 

wilayah tersebut, karena dengan kenaikan PDRB kemungkinan dapat 

meningkatkan kapasitas produksi.  
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Selain PDRB, variabel lain juga berpengaruh terhadap pengangguran 

adalah aglomerasi industri. Aglomerasi industri merupakan konsentrasi kegiatan 

ekonomi yang diterapkan diwilayah DIY. Menurut Mauleny (2015) Tingkat 

aglomerasi yang cukup tinggi akan menambah jumlah tenaga kerja. Dengan 

meningkatnya produktivitas suatu perusahaan akan menambah permintaan tenaga 

kerja di sekitar lingkungan perusahaan. Sehingga peluang atau kesempatan kerja 

disektor industri dapat menurunkan jumlah pengangguran.  

Selain PDRB dan agolmerasi industri, variabel lain yang mempengaruhi 

adanya pengangguran adalah rasio ketergantungan di Provinsi DIY yang terus 

mengalami fluktuasi selama enam tahun. Rasio ketergantungan di provinsi DIY 

dari tahun 2015-2020 tertinggi berada dikabupaten Kulonprogo. Pada tahun 2015 

beban rasio ketergantungan tertinggi pada kabupaten kulon progo sebesar 52,92 % 

dan yang terendah pada Kota Yogyakarta sebesar 35,12%. Tahun 2020 rasio 

ketergantungan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 53,12%, sedangkan 

yang teredah berada di Kota Yogyakarta sebesar 35,71%. Menurut Putro & 

Setiawan (2013) semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin tinggi juga beban 

yang harus ditanggung penduduk dengan usia 15-64 tahun (penduduk produktif)  

untuk membiayai hidup penduduk dengan usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun 

keatas (penduduk non produktif) hal ini juga mempengaruhi jumlah pengangguran 

akan mengalami peningkatan karena beban yang ditanggung oleh penduduk yang 

produktif bisa menyebabkan menurunkan produktivitasnya dan kesempatan kerja. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), aglomerasi industri dan rasio 

ketergantungan merupakan variabel yang mempengaruhi adanya pengangguran. 

Namun terdapat variabel lain yang juga mempengaruhi adanya pengangguran, 

yaitu rata-rata lama sekolah. Menurut Wiguna & Sakti (2013) pendidikan 

merupakan salah satu dalam pembangunan masa depan karena pendidikan 

merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik. Apabila investasi pendidikan dilakukan secara merata, 

termasuk pada masyarakat yang berpenghasilan rendah maka kemiskinan akan 

berkurang. Pendidikan dalam hal ini dengan Rata-rata lama sekolah setiap 

kabupaten di provinsi DIY tahun 2015-2020 mengalami peningkatan. pada tahun 

2015 angka rata-rata lama sekolah provinsi DIY sebesar 6,4 tahun merupakan 

angka rata-rata lama sekolah terendah di kabupaten Gunung Kidul, sedangkan 

paling tinggi di Kota Yogyakarta sebesar 11,41 tahun. Rata-rata lama sekolah di 

provinsi DIY setiap tahunya mengalami kenaikan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penelitian ini akan 

mengestimasi pengaruh PDRB, Aglomerasi Industri, Rasio ketergantungan, Rata-

rata lama sekolah Terhadap Pengangguran Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015-

2020. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas peneliti mengambil beberapa rumusan 

masalah, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pengangguran di provinsi D.I. 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana pengaruh aglomerasi industri terhadap pengangguran di provinsi 

D.I. Yogyakarta? 

3. Bagaimana pengaruh rasio ketergantungan terhadap pengangguran di provinsi 

D.I. Yogyakarta? 

4. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran di 

provinsi D.I. Yogyakarta? 

C. Tujuan Masalah 

Dari rumusan masalah yang telah disimpulkan peneliti terdapat beberapa 

tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengestimasi pengaruh PDRB sekolah terhadap pengangguran di 

provinsi D.I. Yogyakarta. 

2. Untuk mengestimasi pengaruh aglomerasi industri terhadap pengangguran di 

provinsi D.I. Yogyakarta. 

3. Untuk mengestimasi pengaruh rasio ketergantungan terhadap pengangguran 

di provinsi D.I. Yogyakarta. 

4. Untuk mengestimasi pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran 

di provinsi D.I. Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan 

manfaat sebagagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan membuktikan 

secara empiris hubungan antara pengangguran dengan PDRB, aglomerasi 

industri, rasio ketimpangan, rata-rata lama sekolah di Provinsi D.I. 

Yogyakarta.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat memeberi wawasan, tambahan pengetahuan 

dan menjadi acuan bagi penelitian yang lebih lanjut mengenai pengangguran 

di Provinsi D.I. Yogyakarta. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada 

Pemerintah Pusat Provinsi D.I. Yogtakarta tentang variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap pengangguran di Provinsi D.I. Yogyakarta serta dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.  

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat Metode Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian analisis regresi data 

panel. Model ekometrika yang digunakan, merupakan modifikasi dari (Muslim, 

2014) dan (Wardiansyah et al., 2016) sebagai berikut: 

                                                             

Keterangan: 
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UNMP  = Jumlah Pengangguran (jiwa)  

PDRB   = PDRB (jiwa)  

AG   = Aglomerasi Industri (Angka Indek 0-4) 

RK   = Rasio Ketergantungan (%) 

RLS   = Rata-rata lama sekolah (Tahun)  

log  =  Operator logaritma berbasis e 

 

     = Konstanta 

  ...     = Koefisien regresi 

e   = Error term 

i   = observasi ke i 

t   = tahun ke t 

E.2. Data dan Sumber Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu 

kombinasi antara time series dan data cross section. Data time series meliputi 

periode 2015-2020, data cross section meliputi 5 provinsi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yaitu: Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kota Yogyakarta. 

Data yang digunakan adalah PDRB, jumlah tenaga kerja per-kabupaten/kota, 

jumlah tenaga kerja sektor industri per-kabupaten/kota, jumlah tenaga kerja 

industri di Provinsi D.I. Yogyakarta, jumlah tenaga kerja di Provinsi D.I. 

Yogyakarta, rasio ketergantungan, rata-rata sekolah dan pengangguran. Sumber 

data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta dan Bappeda 

Yogyakarta.  
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F. Sistematika Penelitian  

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas 

menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan ditutup 

dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjuan pustaka menguraikan landasan teori dan bahasan hasil-hasil 

penilitian sebelumnya yang relevan dalam penulisan ini. Bab ini juga 

mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-

langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari 

pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.  

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menguraikan keadaan obyek penelitian, kondisi ekonomi, 

kondisi pendidikan dan dilanjutkan dengan analisis pengangguran wilayah dan 

faktor yang mempengaruhi serta analisis data.  

BAB V PENUTUP 

Penutup menguraikan kesimpulan keterbatasan, dan saran atas dasar penelitian.  

 

 

  


