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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha 

kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan 

secara merata.Dalam pembangunan ekonomi Indonesia kesempatan kerja 

masih menjadi masalah utama.Hal ini timbul karena adanya kesenjangan 

atau ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini 

bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu 

pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga 

kerja dipihak lain. 

Pada era sebelum tahun 1870 para ekonom mengemukakan bahwa 

untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dibutuhkan peran modal 

sebagai bagian terpenting.Penggunaan modal tersebut untuk meningkatkan 

produksi dari sisi penawaran yang tinggi, sehingga berdampak pada 

tingginya jumlah permintaan.Namun dalam prakteknya, penawaran yang 

tinggi tersebut tidak diimbangi oleh permintaan yang tinggi pula sehingga 

menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi, penganguran dan 

deflasi.Tokoh-tokoh pertumbuhan Klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, 

Robert Malthus.Secara umum asumsi yang digunakan Kaum Klasik yaitu 

perekonomian dalam keadaan full employment, perekonomian terdiri dari 

dua sektor (produsen dan konsumen), tidak ada campur tangan pemerintah 

dan perekonomian diserahkan ke mekanisme pasar. 
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Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dimana 

permasalahan utama yang dihadapi seperti negara berkembang lainnya 

adalah masalah tingginya tingkat pengangguran.Apabila hal tersebut tidak 

segera di atasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi 

mengakibatkan kemiskinan.Indonesia juga masih dihadapkan pada dilema 

kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan 

ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan 

indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di 

Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh (pengangguran) 

sedangkan ketidaksembangan eksternal terjadi dengan indikator bahwa 

tingkat output nasional hanya menunjukkan tingkat PDB yang meningkat 

tetapi tidak diikuti dengan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan 

dengan upah. 

Masalah pengangguran ini memang selalu menjadi suatu persoalan 

yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah 

penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat 

bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna 

bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring 

dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah. Berikut ini disajikan data 

tentang angka pengangguran di Indonesia dari tahun 2010- 2012 

sebagaimana terlihat pada tabel 1.1: 
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Tabel 1.1 :Angka Pengangguran di Indonesia Tahun 2007-2009 (jiwa) 

TAHUN JUMLAH PENGANGGURAN DI 

INDONESIA (JUTA JIWA) 

PROSENTA

SE % 

2007 10.011.142 JUTA 10,02% 

2008 9.394.515 JUTA 9,16% 

2009 8.962.617 JUTA  8,54% 

Sumber : BPS JOMBANG 2010(diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pengangguran di 

Indonesia dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan.Masalah 

pengangguran tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, akan tetapi juga 

terjadi pada lingkup regional, seperti pada kabupaten Jombang. 

Pengangguran yang tiap tahun menin gkat di kabupaten Jombang menjadi 

masalah serius yang harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang 

terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini : 

Tabel 1.2 :Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang periode 

2008-2010 (jiwa) 

TAHUN JUMLAH PENGANGGURAN 

KABUPATEN JOMBANG (JIWA) 

2008 43.623 

2009 45.353 

2010 47.541 

Sumber : BPS Jombang 2008 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas permasalahan pengangguran di 

Kabupaten Jombang merupakan masalah yang serius sehingga dari 

pemerintah daerahnya sendiri perlu penanganan yang intensif dan hal ini 

pun berlaku untuk semua daerah di indonesia pula. Oleh karena itu 

setidaknya untuk mengurangi tingkat pengangguran ini diperlukan langkah 
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yang sistematis yakni dengan merumuskan strategi seperti diadakan 

penyuluhan bahwa mengadakan Usaha Kecil Menengah itu merupakan 

caramandiri untuk masyarakat dalam memperoleh penghidupan yang layak 

yang nantinya tingkat pengangguran pun dapat ditekan semaksimal 

mungkin. 

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah 

adalah angka PDRB. PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan 

kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka 

jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di 

suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya 

meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap 

jumlah tenaga kerja yang diminta. 

PDRB Kabupaten Jombang memberikan gambaran kinerja 

pembangunan ekonomi sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. 

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun (BPS Madiun, 

2010).Tabel 1.3 dibawah ini menjelaskan tentang peningkatan PDRB 

Kabupaten Jombang dari tahun 2008-2012. 
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Tabel 1.3 :Produk Domestik Regional Kota Jombang Tahun 2008-2012 

atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) 

Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 

Pertanian 1,758,269.33 1,816,272.09 1,854,379.30 1,908,193.25 1,965,898.20 
Pertanian dan 
pertambangan 90,224.31 94,188.59 102,369.42 105,689.59 109,250.20 

Industri 
pengolahan 639,502.32 670,688.17 694,262.65 734,097.16 780,291.65 

Listrik ,gas dan 
air bersih 61,917.31 63,812.49 66,175.37 69,609.14 73,828.91 

Bangunan 114,386.64 116,925.02 118,614.95 125,447.03 133,959.11 
Perdagangan,hotel 
dan restoran 1,847,124.31 1,976,682.81 2,189,354.77 2,418,535.27 2,667,715.78 

Pengangkutandan 
komunikasi 232,886.76 253,773.53 282,780.07 312,380.00 341,637.35 

Keuangan 
,persewaan dan 
jasa perusahaan 

225,705.65 237,024.30 262,655.26 290,542.58 321,625.66 

Jasa-jasa 693,226.96 732,895.39 756,686.34 795,001.39 836,097.50 
BDRB 5,663,243.59 5,962,262.39 6,327,278.13 6,759,495.41 7,230,304.36 

Sumber : BPS Jombang 2010 

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa PDRB Kabupaten Jombang dari tahun 

2008 sampai tahun 2012 dengan melihat indikator total pertumbuhannya 

selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 totalnya sebesar 5,66 

triliun. Pada tahun 2009 terjadi pula peningkatan yakni sebesar 5,96 triliun 

dan ditahun 2010 terjadi peningkatan yakni sebenarnya 6,32 triliun. Pada 

tahun 2011 terjadi pula peningkatan ke pertumbuhan yang positif dan sangat 

signifikan yakni 6,75 triliun,dan ditahun 2012 terjadi peningkatan dalam 

total PDRB yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,23 triliun. 

Menurut Alghofari (2010) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti 

oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan 

bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya 
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tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, 

sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap 

mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai 

pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja.Jika semakin tinggi 

tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya 

produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa 

melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya 

pengangguran.Pada tabel 1.4. 

Tabel 1.4 :Upah Minimum Kabupaten Jombang Tahun 2008 – 2012 

(dalam rupiah) 
TAHUN JUMLAH UPAH MINIMUM 

KAB.JOMBANG (Rupiah) 

2008 690.000 

2009 752.500 

2010 790.000 

2011 866,500 

2012 978200 

Sumber: BPS Jombang 2008 

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat upah minimum 

pekerja untuk Kabupaten/Kota Jombang dari tahun 2008-2012 setiap 

tahunnya terlihat mengalami perkembangan.Hal tersebut disebabkan 

pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Dengan meningkatnya tingkat upah akan berdampak pada penyerapan 

tenaga kerja dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat upah harus sesuai 

dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan (UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan). 
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Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang baik dicapai dengan 

alokasi faktor input yang optimal baik Upah, maupun sumberdayanya. 

Dengan melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang yang setiap 

tahunnya meningkat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan diikuti 

pula oleh tingkat pengangguran yang tinggi merupakan permasalahan 

ekonomi yang sangat kompleks keberadaannya dan menarik untuk diteliti 

lebih lanjut yang nantinya dapat dijadikan jawaban secara ilmiah.Dan untuk 

melihat fenomena tersebut yang maka peneliti melakukan penelitian yaitu 

“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), UMR 

terhadap pengangguran di Kabupaten Jombang”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap tingkat pengangguran di kabupaten Jombang ? 

2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap pengangguran di 

kabupaten Jombang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) terhadap tingkat pengangguran di kabupaten Jombang 

2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Jombang 
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D. Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan suatu batasan terhadap 

permasalahan yang akan dibahas, sehingga pembahasan akan selalu terarah 

dan sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan. Penelitian 

ini mengamati pengaruh variable Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Upah Minimum, terhadap pengangguran di kabupaten Jombang 1997-2012 

E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dilakukanya penelitian ini diharapkan antara lain : 

1. Sebagai masukan/input bagi Pemerintah kabupaten Jombang dalam 

mengambil keputusan mengenai masalah mengurangi pengangguran 

2. Bagi peneliti selanjutnya ,Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian yang sejenis yang berkaitan langsung dengan 

penelitian ini. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan ilmu pengetahuan dan menambah 

wawasan tentang pengangguran yang ada di kabupaten jombang. 


