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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bidang yang sangat esensial dalam usaha memajukan perekonomian 

bangsa  adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk dapat mengimbangi 

pertambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Kesempatan kerja, 

kuantitas, serta kualitas tenaga kerja menjadi indikator penting dalam 

pembangunan ekonomi karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam 

pembangunan, yaitu: 1.) tenaga kerja sebagai sumber daya untuk menjalankan 

proses produksi serta distribusi barang dan jasa, dan 2.) tenaga kerja sebagai 

sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Kedua fungsi tersebut 

memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara terus menerus 

dalam jangka panjang, atau dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan motor 

penggerak dalam pembangunan. (Roni Akmal 2010 dalam Suroto). 

 Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung 

pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara- negara berkembang 

mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang 

hasilnya secara merata. Menurut Kusumowindo (1981) memberikan pengertian 

tenaga kerja sebagai berikut: tenaga kerja adalah jumlah semua penduduk dalam 

suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan 

terhadap tenaga kerja meraka, mereka pun berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut.Dalam undang- undang pokok ketenagakerjaan no.4 tahun 1969 

dinyatakan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
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pekerjaan, baik dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja menurut ketentuan 

ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja 

dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaga kerja sendiri 

baik tenaga kerja fisik maupun tenaga kerja pikiran. (Paskalia 2011, dalam 

Soeroto). 

Salah satu tema utama bidang ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja. 

Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain adalah pendapatan nasioanal, tingkat investasi, dan 

upah tenaga kerja. Perubahan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi 

tingkat kesempatan kerja,  Adanya kesempatan kerja ini memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.Kesempatan 

kerja dapat juga diartikan sebagai permintaan terhadap tenaga kerja dipasar tenaga 

kerja (demand for labour force)oleh karena itu, kesempatan kerja sama dengan 

jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja. Tentunya semakin meningkat 

kegiatan pembangunan akan semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia. Hal 

ini menjadi sangat penting karena semakin besar kesempatan kerja bagi tenaga 

kerja, maka kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin baik dan 

sebaliknya. 

Meningkatnya jumlah angkatan kerja dalam waktu yang cepat  jumlah 

yang tinggi, sementara kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas akan 
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menyebabkan timbulnya pengangguran. Inilah yang membuat permasalahan 

ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan 

masalah-masalah lainnya seperti ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan, 

perlambatan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan instabilitas politik. Semua ini 

secara intuitif tampaknya telah dipahami oleh para pengambil kebijakan. Oleh 

karena itu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang 

berimplikasi terhadap lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, mengingat semakin 

meningkatnya jumlah angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja. 

Menurut Anonim (2000)Tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan maksud bahwa penyerapan 

tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. 

peluang untuk mendapatkan kesempatan  kerja saat sekarang ini terjadi 

penurunan, sebagai krisis multidimensi. Tantangan ketenagakerjaan ke depan 

diperkirakan semakin berat dan kompleks. Kualitas angkatan kerja diperkirakan 

semakin meningkat sehingga menuntut adanya pelayanan pasar kerja yang mudah 

dan murah, serta tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat 

pendidikan tenaga kerja yang ada. Selain itu, dengan semakin terbukanya pasar 

bebas maka upaya peningkatan kualitas agar mampu bersaing di pasar 

internasional maupun pasar dalam negeri menjadi hal yang wajib dilakukan. 

Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang memiliki berbagai potensi antara 

lain potensi pasar tenaga kerja pada lapangan usaha  primer, sekunder maupun  

tersier  serta tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terus 
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mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data yang didapat Jumlah pengangguran di 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sebesar 6,65%, sedangkan tahun 2011 

sebesar 5,77%, msih tingginya jumlah pengangguran yang ada mencerminkan 

masih kurangnya lapangan kerja yang tersedia, sedangkan jumlah penduduk dan 

Tenaga Kerja yang semakin meningkat. Dengan  semakin meningkatnya jumlah 

penduduk dan tersedianya lapangan kerja yang ada, diharapkan mampu memacu 

pertumbuhan daerah dan mengurangi jumlah pengangguran, maka diperlukan 

pengembangan sektor-sektor formal dan informal  di Provinsi Sumatera selatan. 

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor tersebut memberikan semakin 

banyaknya kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. sehingga perlu adanya 

kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten dan Kota  di Provinsi Sumatera Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana distribusi penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum Regional 

(UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi pada Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Apakah Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan Inflasi mempunyai  pengaruh  terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan 

yang ditetapkan, maka perlu diberikan pembatasan masalah yang jelas, yaitu 

wilayah penelitian adalah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Selatan, dan  

faktor-faktor yang dimaksud adalah variabel Upah Minimum Regional (UMR), 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Inflasi. Studi dilakukan pada periode 

tahun 2010 sampai dengan 2012. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Upah Minimum Regional 

(UMR), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi pada kabupaten dan 

kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Upah Minimum Regional (UMR), 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi, terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah 

mengenai kondisi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan selama tahun 2010-2012 sehingga dapat dijadikan acuan 

perumusan dan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam 

rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tambahan bagi masyarakat dan 

sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian lebih lanjut. 

 


