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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dan sulit untuk di atasi di 

negara berkembang adalah pengangguran. Penyebab pengangguran adalah 

tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan 

kerja, selain itu faktor penyebab pengangguran adalah jumlah penduduk, 

pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum kabupaten/kota.  

Salah satu negara berkembang yang juga mengalami masalah 

pengangguran adalah Indonesia. Menduduki nomor empat dengan penduduk 

terbanyak di dunia yaitu sebanyak 262.594.708 jiwa, mengakibatkan 

timbulnya berbagai masalah baik di bidang ekonomi maupun sosial, salah 

satunya pengangguran.  Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah 

penduduk maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah 

angkatan kerja dan jumlah pengangguran, jika tidak sejalan dengan 

peningkatan ketersediaan kesempatan kerja.  

Tidak hanya di ruang lingkup nasional, pengangguran juga terjadi di 

ruang lingkup regional. Misal seperti provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu 

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I 

Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Dari ke enam 

provinsi tersebut, provinsi yang menduduki peringkat pertama dengan 

tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten, 

hal ini disebabkan karena banyaknya migran yang masuk untuk mencari 

pekerjaan
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namun tidak semuanya dapat terserap oleh pasar kerja, sehingga menambah 

jumlah pengangguran, penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan 

selama satu tahun terakhir yang belum terserap dalam pasar kerja, karena 

perusahaan padat modal atau industri di Banten membutuhkan pekerja yang 

memiliki kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan, sedangkan 

penyumbang tertinggi pengangguran terbuka di Banten adalah lulusan SMK 

sebesar 14,23 persen, SMA sebesar 12,49 persen, SMP sebesar 9,87 persen, 

SD sebesar 4,91 persen, Diploma sebesar 3,76 persen, dan lulusan 

universitas sebesar 4,58 persen. 

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka  6 Provinsi Pulau Jawa  

Tahun 2009-2017 (dalam persen) 

No Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 DKI Jakarta 12,15 11,05 11,69 9,67 8,63 8,47 7,23 6,12 7,14 

2 Jawa Barat 10,96 10,33 9,96 9,08 9,16 8,45 8,72 8,89 8,22 

3 Banten 14,97 13,68 13,74 9,94 9,54 9,07 9,55 8,92 9,28 

4 Jawa Tengah 7,33 6,21 7,07 5,61 6,01 5,68 4,99 4,63 4,57 

5 D.I Yogyakarta 6,00 5,69 4,39 3,9 3,24 3,33 4,07 2,72 3,02 

6 Jawa Timur 5,08 4,25 5,28 4,11 4,30 4,19 4,47 4,21 4,00 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) Tahun 2018 

 

Dilihat dari tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi Banten dari 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 menempati posisi pertama dengan 

tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Jawa, yaitu pada tahun 

2009 sebesar 14,97 persen, pada tahun 2010 sebesar 13,68 persen, pada 

tahun 2011 sebesar 13,74 persen, pada tahun 2012 sebesar 9,94 persen, pada 

tahun 2013 sebesar 9,54 persen, pada tahun 2014 sebesar 9,07 persen, pada 
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tahun 2015 sebesar 9,55 persen, pada tahun 2016 sebesar 8,92 persen, dan 

pada tahun 2017 sebesar 9,28 persen. 

Salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat pengangguran 

terbuka adalah jumlah penduduk. Menurut Sukirno (2013),  kenaikan 

jumlah penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong atau 

penghambat perkembangan ekonomi. Penduduk yang kian bertambah akan 

menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja yang nantinya akan berimbas 

pada naiknnya tingkat pengangguran terbuka jika tidak seimbang dengan 

ketersediaan kesempatan kerja. Jumlah penduduk Provinsi Banten dari 

tahun 2009-2017 mengalami tren fluktuatif, yaitu sebanyak 869.328 jiwa 

pada tahun 2009, sebanyak 839.286 jiwa pada tahun 2010, sebanyak 

798.839 jiwa pada tahun 2011, sebanyak 827.453 jiwa pada tahun 2012, 

sebanyak 281.622 jiwa pada tahun 2013, sebanyak 804.278 jiwa pada tahun 

2014, sebanyak 812.368 jiwa pada tahun 2015, sebanyak 819.015 jiwa pada 

tahun 2016, sebanyak 825.662 jiwa pada tahun 2017. 

Indikator lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka 

adalah pertumbuhan ekonomi, yang mana digunakan untuk mengatasi 

pengangguran dengan diciptakannya pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Sukirno (2008) mengatakan, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses 

kegiatan dalam perekonomian yang bisa menyebabkan bertambahnya 

barang dan jasa yang akan diproduksi dalam masyarakat serta dapat 

meningkatkan kemakmuran. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan 

memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang berarti tingkat 
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pengangguran akan mengalami penurunan. Namun apabila pertumbuhan 

ekonomi mengalami penurunan, maka akan semakin meningkatnya tingkat 

pengangguran meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada 

tahun 2009-2017 mengalami tren fluktuatif, yaitu sebesar 83.453.700 pada 

tahun 2009, sebesar 271.465.283,23 pada tahun 2010, sebesar 

290.545.838,92 pada tahun 2011 sebesar 310.385.592,47 pada tahun 2012, 

sebesar 331.099.105,50 pada tahun 2013, sebesar 349.351.227,66 pada 

tahun 2014, sebesar 368.216.545,90 pada tahun 2015, sebesar 

387.595.366,12 pada tahun 2016, sebesar 412.923.730,00 pada tahun 2017. 

Disamping jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi, indikator 

yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah upah minimum 

kabupaten/kota. Dalam ketenagakerjaan, upah minimum kabupaten/kota 

adalah yang paling mendasar dan dapat memberikan pengaruh terhadap 

perekonomian di Provinsi Banten, karena beriringan dengan kenaikan 

tingkat upah maka tenaga kerja yang diminta akan turun. Hal ini berarti 

adanya hubungan timbal balik antara jumlah tenaga kerja yang terserap 

dengan tingkat upah. Upah menurut Mankiw (2000) adalah bentuk 

kompensasi yang diberikan dan dibayarkan kepada para tenaga kerja berupa 

jumlah uang dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adanya 

tingkat pengangguran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa penentuan tingkat upah harus 

sesuai dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Dari data tahun 2009-2017, upah minimum Provinsi Banten 
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menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Upah minimum yang ditetapkan 

yaitu pada sebesar Rp 917.500/bulan tahun 2009, sebesar Rp 955.300/bulan 

tahun 2010, sebesar Rp 1.000.000/bulan pada tahun 2011, sebesar Rp 

1.040.000/bulan pada tahun 2012, sebesar 1.170.000/bulan tahun 2013, 

sebesar Rp 1.325.000/bulan tahun 2014, sebesar 1.600.000/bulan tahun 

2015, sebesar 1.784.000/bulan tahun 2016, dan sebesar Rp 1.931.180/bulan 

tahun 2017. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa 

dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, tingkat pengangguran 

terbuka Provinsi Banten tahun 2009-2017 lebih tinggi, bahkan di atas 

tingkat pengangguran terbuka nasional, sehingga hal ini menyebabkan 

tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten sangat memprihatinkan.  

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2009-2017. Dengan 

demikian, penulis membuat penelitian mengenai  “Pengaruh Jumlah 

Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di 

Provinsi Banten Tahun 2009-2017” 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah 

bagaimana jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum 

kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten 

tahun 2009-2017? 
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C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hanya fokus 

pada latar belakang, maka peneliti hanya membatasi pada variabel jumlah 

penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota. 

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan 8 Kabupaten/Kota. 

Sedangkan periode penelitian menggunakan tahun 2009-2017. 

D. Tujuan  dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, 

pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2009-2017. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi ilmiah dan 

wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan masukan untuk menilai 

pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum 

kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka, serta dapat 

digunakan sebagai sarana pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

dalam menangani pengangguran terbuka di Provinsi Banten. 




