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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar kelima di Asia, Negara

dengan populasi terbesar keempat di dunia dan dikaruniai dengan sumber

daya alam yang melimpah. Kinerja ekonomi-makro yang kuat merupakan

dampak dari keberhasilan pengelolaan kebijakan dan reformasi substansial

yang dilakukan sejak krisis Asia yang turut menguatkan kerangka ekonomi-

makro dan meliberalisasikan rezim perdagangan internasional. Dilihat dari

salah satu indikator pertumbuhan ekonomi terutama pada tahun-tahun

terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menunjukkan

peningkatan. Berbeda dengan tingkat pengangguran yang

kecenderungannya semakin memburuk, walaupun jika dibandingkan dengan

pertumbuhan yang pernah dicapai periode  sebelum krisis. Pertumbuhan

ekonomi sejak tahun 2002 menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 4.38

persen, 4.72 persen pada tahun 2003, hingga 6.35 persen pada tahun 2007

(BPS, 2008). Sejalan dengan teori yang berlaku seharusnya semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi maka semakin besar kemampuan perekonomian

dalam menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran juga menurun.

Sebaliknya, di Indonesia jumlah  pengangguran justru meningkat sejalan

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masalah ketenagakerjaan di

Indonesia memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan

jumlah pengangguran, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata.
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Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13

juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang

berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78

juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7

juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless).

Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.

Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja

kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002

berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja

pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang

mengakibatkan produktivitas rendah.

Yang tidak kalah berat adalah pengangguran setengah terbuka mereka

adalah tenaga kerja berpendidikan setidaknya SMA atau pernah mengenyam

perguruan tinggi, sebagian mempunyai keterampilan khusus, dan mereka

memiliki pekerjaan namun tidak tetap. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007

menurut Bank Indonesia diprediksimencapai 6,3% berpeluang menciptakan

lapangan pekerjaan bagi 1,5 juta orang dan mengurangi kemiskinan.

Sementara itu angkatan kerja baru mencapai 2,5 juta orang / tahun, artinya

masih lahir sejuta pengangguran baru.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka penulis tertarik

meneneliti dan mengambil judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia”.  Untuk

mengetahui tingkat keseimbang keseimbangan masalah, yang dapat
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berlangsung lama atau dalam jangka pendek. Peneliti bermaksud melakukan

identifikasi permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat

menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat

pengangguran di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi

terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

gambaran tentang pertumbuhan perekonomian dan tingkat

pengangguran di Indonesia, yang dapat di gunakan oleh pemerintah

sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Pihak Lain

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan

memperluas kajian ilmu. Serta dapat dipergunakan sebagai

perbandingan penelitian sehingga dapat memberikan sumbangan yang

positif.


