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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi akan memengaruhi 

pendapatan nasional. Faktor yang terpenting dari tenaga kerja bukanlah dari segi 

kuantitas, melainkan kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik, maka akan 

terjadi peningkatan produksi. Tenaga kerja bersifat heterogen baik dilihat dari segi 

umur, jenis kelamin, kemampuan kerja, kesehatan, pendidkan, keahlian, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tenaga kerja guna mendukung 

pembangunan nasional Indonesia (Indriani, 2016).  

 Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah mendasar dalam 

ketenagakerjaan di negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan tambahan tenaga 

kerja jauh lebih besar dibandingkan tambahan lapangan pekerjaan, sehingga 

lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menyerap tenaga kerja yang ada di 

negara berkembang (Indayani & Hartono, 2020). Di Pulau Jawa sendiri, kondisi 

ketenagakerjaan pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah angkatan kerja sebanyak 2,24 juta orang. 

Pada tahun tersebut, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur masih mendominasi 

jumlah pekerja di Indonesia dengan 5.636.374 juta orang. Tabel 1-1 menunjukkan 

perkembangan ketenagakerjaan di Pulau Jawa tahun 2011-2020. 
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Tabel 1. 1 Perkembangan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 

(Jiwa) 

 

Tahun Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran 

2011 67.999.442 62.438.410 5.561.032 

2012 70.656.586 65.878.421 4.778.165 

2013 70.817.067 65.997.749 4.819.318 

2014 71.128.148 66.532.537 4.595.611 

2015 70.558.487 66.035.108 4.523.379 

2016 71.207.579 66.820.466 4.387.113 

2017 73.909.597 69.477.208 4.432.389 

2018 75.857.229 71.411.100 4.446.129 

2019 77.763.107 73.279.477 4.483.630 

2020 78.896.745 72.512.495 6.384.250 
  Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 

 

 Berdasarkan Tabel 1-1, nampak bahwa jumlah angkatan kerja, dan 

penduduk bekerja di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, kecuali pada tahun 2015, nampak pula bahwa jumlah pengangguran 

cenderung menurun dalam kurun waktu 2011-2019. Meski, demikian, lapangan 

pekerjaan yang tersedia masih terbatas sehingga jumlah pengangguran masih 

banyak, selain itu, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia 

dan menyebabkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang 

menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Ketika jumlah pengangguran 

masih banyak, penduduk kesulitan memperoleh pendapatan, sehingga banyak 

orang yang, tidak mampu, mencukupi kebutuhan sehari-hari.  

Salah satu faktor yang memengaruhi pengangguran adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa 

peningkatan modal manusia (human capital) yang tercermin dalam tingkat 

pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas. Menurut Hukum 

Okun (Okun’s Law), melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh 
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meningkatnya IPM, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesempatan, kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan 

tingkat pengangguran (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Tabel 1-2 menunjukkan 

perkembangan IPM di Pulau Jawa tahun 2011-2020. 

Tabel 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 

 

Tahun 
Indeks 

Kesehatan 

Indeks 

Pendidikan 

Indeks 

Pengeluaran 
IPM 

2011 0,79 0,60 0,73 69,66 

2012 0,80 0,60 0,74 70,15 

2013 0,80 0,62 0,74 70,72 

2014 0,80 0,63 0,75 71,03 

2015 0,80 0,64 0,75 71,73 

2016 0,81 0,64 0,76 72,28 

2017 0,81 0,65 0,77 72,71 

2018 0,81 0,66 0,78 73,19 

2019 0,81 0,66 0,79 73,69 

2020 0,81 0,67 0,78 73,77 
 Sumber: BPS, diolah 

 

Tabel 1-2 menunjukkan bahwa IPM di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM di Pulau Jawa tahun 2011-2020 

berada pada kategori tinggi karena berkisar diantara, 70 hingga 80. Namun, 

kenaikan tersebut belum mampu mengatasi masalah pengangguran yang masih, 

terbilang banyak, khususnya, tahun 2020, di mana jumlah pengangguran justru 

meningkat seiring dengan peningkatan IPM. Hal ini menandakan bahwa masih 

perlunya perhatian terhadap IPM agar mampu untuk menurunkan jumlah 

pengangguran. 

Menurut Keynes, peran pemerintah sangat diperlukan, karena apabila 

perekonomian diatur sepenuhnya oleh kegiatan pasar bebas, maka kestabilan 

ekonomi tidak dapat tercapai dan perekonomian tidak dapat mencapai lapangan 
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kerja penuh. Salah satu bentuk peran pemerintah yang dapat dilakukan adalah 

melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan cara meningkatkan belanja, 

untuk dapat memberikan sebuah stimulus bagi, perekonomian. Melalui kebijakan 

tersebut, diharapkan masalah perekonomian di suatu wilayah, khususnya 

pengangguran, dapat teratasi. Grafik 1-1 menunjukkan pengeluaran pemerintah di 

Pulau Jawa tahun 2011-2020. 

Grafik 1. 1 Pengeluaran Pemerintah di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 (Juta 

Rupiah) 

 

 
Sumber: BPS , diolah 

 

Berdasarkan Grafik 1-1, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah di  Pulau 

Jawa Tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi meski kenaikan maupun 

penurunannya tidak terlalu tajam. Nampak dari Grafik 1-1 bahwa pengeluaran 

pemerintah tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan Provinsi 

DKI Jakarta adalah ibukota Indonesia sehingga perekonomian harus tetap terjaga 

sehingga dibutuhkan pengeluaran pemerintah yang cukup besar. 
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Faktor lain yang memengaruhi pengangguran adalah inflasi, merupakan 

cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat yang menyebabkan harga naik. 

Hal tersebut membuat produsen meningkatkan produksinya untuk meraup 

keuntungan sebanyak-banyaknya. Agar mampu meningkatkan produksinya, 

produsen akan cenderung menambah tenaga kerja.  Dengan demikian, inflasi dapat 

menurunkan pengangguran (Mankiw, 2006). Grafik 1-2 menunjukkan inflasi di 

masing-masing provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2020. 

Grafik 1. 2 Inflasi di, Tiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 (%) 

 

 
Sumber: BPS, diolah 

 

 Berdasarkan Grafik 1-2, terlihat bahwa inflasi di Pulau Jawa, 2011-2020 

cenderung fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Banten pada tahun 2014 

sebesar 10,2%. Salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kondisi politik 

yang tidak kondusif pada tahun tersebut karena adanya pemilihan presiden dan 

wakil presiden Republik Indonesia. Sementara itu inflasi terendah terjadi di 

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 0,46% yang salah satunya 
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disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyerang negara di seluruh dunia, 

khususnya di Indonesia. Nampak pada Grafik 1-2 bahwa data inflasi di Pulau Jawa 

tahun 2011-2020 cenderung terkendali karena memiliki rata-rata 10%. Diharapkan 

para produsen, tetap mampu meningkatkan produksinya, dan daya beli masyarakat 

juga tidak terlalu rendah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa, di negara berkembang 

seperti Indonesia, salah satu masalah, utama dari sisi ketenagakerjaan adalah masih 

banyaknya pengangguran. Pesatnya perkembangan, jumlah penduduk 

mengakibatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia menjadi kurang maksimal, 

sehingga, lapangan pekerjaan, semakin terbatas yang akan mengakibatkan 

pengangguran di banyak daerah, terutama di Pulau Jawa. 

Di sisi lain, IPM setiap tahunnya mengalami peningkatan, idealnya, 

peningkatan IPM, akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia atau akan 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun pada kenyataannya, peningkatan 

IPM di Pulau Jawa tidak diiringi dengan penurunan pengangguran yang tajam. 

Selain itu, pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan 

masyarakat juga bisa menjadi evaluasi apakah anggaran yang dikeluarkan sudah 

tepat sasaran untuk meningkatkan pembangunan nasional lewat penurunan, tingkat 

pengangguran. Lalu, terjadinya lonjakan inflasi yang tinggi di Pulau Jawa antara 

tahun 2013 sampai 2014 menjadi indikasi akan meningkatnya pengangguran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan, penelitian untuk, mengetahui 

bagaimana arah dan besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia, pengeluaran 
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pemerintah, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa tahun 2011-

2020. 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa tahun 2011-2020. 

2. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah  

terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa tahun 2011-2020. 

3. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh inflasi terhadap tingkat 

pengangguran di Pulau Jawa tahun 2011-2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan terkait dengan perumusan kebijakan untuk mengatasi 

tingkat pengangguran di Pulau Jawa tahun 2011-2020. 

Di kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 

memperkaya rujukan atau pustaka mengenai faktor yang memengaruhi tingkat 

pengangguran. 

E. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penelitian ini yang memuat uraian secara garis besar 

isi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penilitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendasari penelitian ini. 

Kemudian beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

pengangguran, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan 

inflasi akan dipaparkan. Di akhir bab ini akan dirumuskan hipotesis 

penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian. Secara garis besar, bab ini terdiri dari jenis dan sumber 

data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil olah data dan interpretasi hasil penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN


