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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam perekonomian kita sering mendengar dengan istilah inflasi, 

pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dimana inflasi yang tidak terkendali, 

pengangguran tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan salah 

satu permasalahan dalam perekonomian yang dapat menghambat laju dari 

pertumbuhan suatu negara untuk menjadi negara yang lebih maju dan memiliki 

daya saing yang tinggi. Negara Indonesia merupakan salah satu contoh negara 

berkembang dan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi ke-4 di 

dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia 

pada bulan Juli 2016 adalah sebesar 258.316.051 (CIA World Factbook). Hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahn dalam 

perekonomian seperti inflasi, dan pengangguran. Dimana kedua masalah tersebut 

dapat memunculkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan 

sosial. 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya 

yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga 

barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan 

jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi 

dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan 
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jasa secara umum (Badan Pusat Statistik). Sukirno (2010: 353) Inflasi 

menimbulkan beberapa efek buruk kepada perekonomian, yaitu: dapat 

memperburuk prospek pertumbuhan jangka panjang, mengurangi pendapatan riil, 

mengurangi nilai kekayaan berbentuk uang dan memperburuk distribusi 

pendapatan. 

Sukirno (2010) Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang akan diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Dimana masalah 

pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam 

jangka panjang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tiap 

tahunnya akan memajukan pembangunan di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi yang terjadi terus-menerus adalah kunci keberhasilan pembangunan 

suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan 

peningkatan pendapatan perkapita di masyarakat yang nantinya akan 

meningkatkan konsumsi rumah tangga. 

Masalah selanjutnya adalah pengangguran, dimana pengangguran adalah 

keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah 

berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya. Individu yang 

menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran. Apabila pengangguran 

tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, keadaan itu dinamakan pengangguran 

terbuka. Pengangguran terbuka dibedakan kepada: pengangguran struktural, 

pengangguran siklikal, pengangguran normal/friksional dan pengangguran 

teknologi (Sukirno, 2010: 355). 
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Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang termasuk dalam jumlah 

penduduk tertinggi ke-3 setelah Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Timur (Badan 

Pusat Statistik, 2010). Kondisi jumlah penduduk yang tinggi disebabkan oleh 

pertumbuhan penduduk yang pesat. Dimana di kalangan para pakar pembangunan 

terdapat konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya 

berdampak buruk terhadap suplay bahan pangan, namun juga semakin membuat 

kendala bagi pembangunan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia 

(Kuncoro, 2000: h.169). Setidaknya terdapa 3 alasan mengapa pertumbuhan 

penduduk yang tinggi akan memperlambat pertumbuhan. Pertama, pertumbuhan 

penduduk yang tinggi akan mempersulit pilihan antara meningkatkan konsumsi 

saat ini dan investasi yang dibutuhkan untuk membuat konsumsi di masa 

mendatang. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk 

tumbuh lebih cepat, yang pada gilirannya membuat investasi dalam “kualitas 

manusia” semakin sulit. Fakta menunjukkan bahwa aspek kunci dalam 

pembangunan adalah penduduk yang semakin terampil dan berpendidikan. Kedua, 

dibanyak negara dimana penduduknya masih tergantung dengan sektor pertanian, 

pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang 

langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk dari sektor 

pertanian yang rendah produktivitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan 

modern lainnya. Ketiga, pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin 

sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan 

ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama 

bagi pertumbuhan kota yang cepat (Kuncoro, 2000: h.169-170). 
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Tingkat inflasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah masih tergolong 

ringan karena inflasi tersebut berkisar di bawah 10 persen pertahun, dan 

mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2011-2015. Tingkat inflasi terendah terjadi 

pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,80 persen. Sedangkan tingkat inflasi tertinggi 

terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4.52 persen. Pada tahun 2011 tingkat inflasi 

di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,09 persen menyebabkan 

meningkatnya pengangguran terbuka yang ada di Jawa Tengah sebesar 6.90 

persen. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2011 merupakan tingkat 

pengangguran tertinggi selama kurun waktu 2011-2015. Sedangkan laju 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 

merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama tahun 2011-2015.Dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, namun belum dapat menekan tingkat 

dari pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011 yaitu sebesar 6,90 persen. Dimana tingkat pengangguran terbuka 

tahun 2011 merupakan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dalam periode 

tahun 2011-2015 yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perbedaan tingkat pengangguran antar 28 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015? 
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2. Bagaimanakah pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 

2011-2015? 

C. Batasan Masalah 

Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk 

tertinggi ke-3 setelah Provinsi Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan kualitas sumberdaya yang baik, 

maka hal itu akan menyebabkan pengangguran meningkat. Pengangguran 

merupakan permasalahan yang umum dan sering terjadi di berbagai daerah. Selain 

terjadinya pengangguran, ada beberapa masalah yang memang dapat menghambat 

pertumbuhan suatu wilayah seperti inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang 

rendah. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka diambil 

batasan masalah mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang akan dijadikan 

sebagai penelitian. Batasan masalah perlu di lakukan agar pokok permasalahan 

yang akan diteliti tidak melebar dari yang sudah ditentukan. Inflasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi tahun kalender 35 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah laju 

pertumbuhan PDRB di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-

2015 yang dinyatakan dalam bentuk persen. 
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D. Tujuan dan Manfaat 

 

1. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengangguran antar 28 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap tingkat pengangguran di 28 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2011-2015. 

3. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

Guna dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan manfaat ilmu 

pengetahuan yang mengenai Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-

2015, serta dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan informasi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan sebagai referensi informasi untuk dapat meningkatkan kebijakan-

kebijakan Pemerintah dalam menangani permasalahan inflasi dan pengangguran 

dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada 

khususnya,yang bertujuan demi tercapainya pelaksanaan pertumbuhan ekonomi. 


