
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia yang merupakan negara berkembang menjadi salah satu negara 

yang memiliki masalah tenaga kerja. Masalah yang dimaksud mengenai tingginya 

jumlah angkatan kerja. Tingginya angkatan kerja menunjukkan bahwa penawaran 

tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja tidak selalu 

diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja, 

dari situ akan menimbulkan gap yang biasa disebut pengangguran (Bustam, 2016). 

Menurut Todaro & Smith (2006), penyerapan tenaga kerja merupakan 

penerimaan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan atau suatu keadaan yang 

mengggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari 

pekerjaan. Menurut BPS (2019) pertumbuhan penduduk di Pulau Kalimantan 

selama beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang pesat, dan pada 

tahun 2025 proyeksi penduduk di Pulau Kalimantan akan mencapai 20 juta jiwa. 

Hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah karena akan berpengaruh 

langsung pada tingkat keterserapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja 

baru.  

Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau yang kaya akan sumberdaya 

alam seperti hasil hutan, perkebunan, gas, minyak dan batubara. Beberapa kawasan 

merupakan daerah pertanian yang subur, sementara kawasan lainnya masih berupa 

hutan belantara, hutan produktif di jalur khatulistiwa dan kawasan pertambangan. 
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Mayoritas masyarakat masih berkecimpung di dalam sektor pertanian secara luas 

(Haq & Yuliadi, 2018). 

Tenaga kerja sektor pertambangan selain mempekerjakan tenaga kerja 

setempat juga mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain. Sumbangan tenaga kerja 

dari daerah lain besar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Pulau Kalimantan dengan laju pertumbuhan penduduk 

tertinggi kedua setelah Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8% 

dilihat dari tahun 2017 dan 2018. Sedangkan pulau besar lainnya seperti pulau Jawa 

yang memiliki kenaikan penduduk sebesar 5,1%, Nusa Tenggara 8,6%, pulau 

Sulawesi, Papua, dan Maluku sebesar 8,2% (BPS,2019). 

Tabel 1. 1 Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi di Pulau 

Kalimantan Tahun 2016-2020 (Persen) 

Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 

Kalimantan Barat 38,19 38,57 40,45 39,89 36,99 

Kalimantan Tengah 41,35 45,67 47,63 48,98 44,20 

Kalimantan Selatan 37,81 38,98 39,92 43,18 39,18 

Kalimantan Timur 55,25 59,96 58,84 58,24 52,86 

Kalimantan Utara 56,98 57,76 57,05 53,31 49,07 
   Sumber: BPS (2021) 

Tabel 1.1 memperlihatkan persentase tenaga kerja formal di lima Provinsi 

di Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur memiliki nilai keterserapan tenaga kerja 

di atas rata-rata provinsi lainnya. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di 

Kalimantan Timur pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 58,84% angkatan 

kerja yang terserap. Pada tahun 2020 di Kalimantan Barat merupakan penyerapan 

tenaga kerja terendah dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 36,99%. Hal ini 

dikarenakan lesunya perekonomian yang disebabkan oleh Covid-19 yang 
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menyebabkan banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaanya karena perusahaan 

melakukan penghematan biaya produksi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. 

Menurut Todaro & Smith (2006), penyerapan tenaga kerja dipengaruhi 

oleh tingkat investasi dan upah minimum. Penyerapan tenaga kerja merupakan 

masalah penting dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Kesempatan kerja 

digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan 

ekonomi. Adanya kesempatan kerja tersebut akan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian yang merupakan sumber 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Jika upah minimum mengalami kenaikan maka akan meningkatkan biaya 

produksi dikarenakan tenaga kerja memiliki motivasi untuk melakukan produksi 

yang lebih sehingga biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tinggi, 

dengan adanya peningkatan biaya inilah akhirnya barang dan jasa yang dihasilkan 

akan meningkatkan harga per unit. Sementara investasi dilakukan dalam rangka 

penyediaan barang-barang modal seperti mesin dan perlengkapan produksi untuk 

meningkatkan hasil produksinya yang nantinya akan meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja karena barang-barang tersebut membutuhkan tenaga manusia untuk 

mengoperasikannya (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). 

Pembangunan dalam ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu 

perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur 

lebih banyak tersedia. Tujuan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap 

negara adalah untuk menciptakan pembangunan yang dapat dirasakan secara 

menyeluruh oleh setiap masyarakat, yakni dengan perusahaan semakin banyak dan 
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berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi meningkat (Todaro & 

Smith, 2006), sehingga pada gilirannya diharapkan kesempatan kerja bertambah, 

tingkat pendidikan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi 

sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat (Susanto et al., 2018). 

Tingkat pendidikan lima Provinsi di Pulau Kalimantan dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1. 2 Tingkat Pendidikan di Pulau Kalimantan (Tahun) 

Provinsi 2016 2017 2018 2019 2020 

Kalimantan Barat 6,98 7,05 7,12 7,31 7,37 

Kalimantan Tengah 8,13 8,29 8,37 8,51 8,59 

Kalimantan Selatan 7,89 7,99 8,00 8,20 8,29 

Kalimantan Timur 9,24 9,36 9,48 9,70 9,77 

Kalimantan Utara 8,49 8,62 8,87 8,94 9,00 
        Sumber: BPS (2021) 

Tabel 1.2 di atas memperlihatkan rata-rata lama sekolah penduduk di Pulau 

Kalimantan. Jika dilihat tingkat pendidikannya masih rendah dan hanya Provinsi 

Kalimantan Timur yang memiliki rata-rata lama sekolah di atas 9 tahun, hal ini 

menandakan sistem pendidikan di Pulau Kalimantan belum berjalan dengan baik. 

Berangkat dari uraian latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul “Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau 

Kalimantan Tahun 2016-2020”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor manakah yang berperan penting atas penyerapan tenaga kerja di lima 

Provinsi di Pulau Kalimantan selama periode 2016-2020. 

B. Rumusan masalah 

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia, banyak sektor 

perekonomian nasional bergantung produksinya di pulau tersebut, selain itu proses 

produksi yang masif ini pasti memerlukan jumlah tenaga kerja yang tinggi pula. 
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Dengan kondisi seperti ini seharusnya penduduk di wilayah Pulau Kalimantan 

dapat hidup dengan kondisi yang layak dan sejahtera. Akan tetapi, kondisi tenaga 

kerja di wilayah ini belum menggambarkan adanya kesejahteraan dengan minimnya 

keterserapan tenaga kerja penduduk asli Pulau Kalimantan. 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah yang ingin disampaikan yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Pulau Kalimantan tahun 2016-2020? 

2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

di Pulau Kalimantan tahun 2016-2020? 

3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau 

Kalimantan tahun 2016-2020? 

4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Pulau Kalimantan tahun 2016-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis arah dan besarnya pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan tahun 2016-2020. 

2. Menganalisis arah dan besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan tahun 2016-2020. 

3. Menganalisis arah dan besarnya pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Pulau Kalimantan tahun 2016-2020. 
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4. Menganalisis arah dan besarnya pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Kalimantan tahun 2016-2020. 

D. Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat 

bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut: 

1. Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam merumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan. Selain itu, 

untuk optimalisasi dan menanggulangi masalah tenaga kerja di Kalimantan. 

2. Bagi akademisi dan peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya 

rujukan atau pustaka mengenai faktor penentu penyerapan tenaga kerja. 

3. Memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenai pengaruh upah 

minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat pendidikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai pengaruh upah 

minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat pendidikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Kalimantan selama periode 2016-2020 

menggunakan analisis regresi data panel. Adopsi model analisis dalam penelitian 

ini merupakan modifikasi dari artikel Prihatini et al. (2020) yang diformulasikan 

sebagai berikut: 

𝑃𝑇𝐾𝑖𝑡  =  𝛽
0

̂  + 𝛽
1

̂ 𝑙𝑜𝑔𝑈𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽
2

̂  𝑃𝐸𝑖𝑡  +  𝛽
3

̂ 𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽
4

̂ 𝑇𝑃𝑖𝑡 + �̂�𝑖𝑡 
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di mana: 

𝑃𝑇𝐾 : Penyerapan Tenaga Kerja (%) 

𝑈𝑀𝑃 : Upah Minimum Provinsi (rupiah) 

𝑃𝐸 : Pertumbuhan Ekonomi (%) 

𝐼𝑁𝑉 : Investasi (miliar rupiah) 

𝑇𝑃 : Tingkat Pendidikan (tahun) 

𝛽0̂ : Konstanta 

𝛽1̂, 𝛽2̂, 𝛽3̂, 𝛽4̂ : Koefisien variabel independen 

𝑙𝑜𝑔 : Operator Logaritma 

𝑖 : Cross section 

𝑡 : Tahun ke-𝑡 

�̂� : Residual 
 

E.2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara 

lain penyerapan tenaga kerja, upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, 

investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri) serta 

tingkat pendidikan selama periode 2016-2020. Data diperoleh melalui situs Badan 

Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini akan dianalisis menggunakan regresi data 

panel. 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab 

yang tersusun sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang 

dikaji, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, metode analisis, dan berbagai uji yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menampilkan hasil analisis data, intepretasi hasil analisis data, dan 

intepretasi ekonomi.  

BAB V PENUTUP 

Bab V berisi kesimpulan pembahasan dan saran yang sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan, serta memberikan informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 


