
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tingkat pengangguran menjadi salah satu masalah sering dihadapi oleh 

hampir semua negara baik negara maju ataupun negara berkembang. Masalah 

tingkat pengangguran menjadi masalah yang mutlak harus di hindari suatu 

negara agar bisa bersaing dengan negara lain. Tingkat Pengangguran menjadi 

masalah yang bersifat darurat di berbagai negara berkembang termasuk 

negara-negara di Asia Tenggara yang sebagian besar negaranya masih 

tergolong negara berkembang. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh 

besar terhadap tingkat pengangguran yang ada di Asia Tenggaran adalah 

Jumlah penduduk masing-masing negara. Penduduk merupakan objek utama 

perekonomian dimana penduduk yang perkembangannya baik akan 

memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian, sedangkan 

penduduk yang perkembangannya kurang baik akan berdampak buruk 

terhadap perekonomian. Terlebih lagi pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat akan menjadi pekerjaan rumah bagi negara jika pertumbuhan 

angkatan kerja tidak di imbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang 

cukup agar para pencari kerja dapat tertampung. Dengan jumlah penduduk 

yang terus meningkat tentu akan sulit bagi penduduk untuk mendapatkan 

pekerjaan jika lapangan kerja yang ada itu tentu tidak memadai, maka akan 

timbul pengangguran. Tingkat pengangguran selalu menjadi masalah, bukan 

saja karena pengangguran berarti pemborosan dana. Akan tetapi, juga 
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memberikan dampak sosial yang tidak baik, misalkan akan semakin 

meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral. Akan tetapi disisi 

lain pengangguran atau menganggur umumya dilakukan dengan sukarela, 

baik karena memilih pekerjaan, menunggu pekerjaan yang sesuai, keluar dari 

pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan baru karena alasan jenuh, bosan atau 

tidak cocok dengan pekerjn dan perusahaan, dan berbagai macam alasan 

lainnya (Putong, 2002) . 

Tabel 1.1 5 Negara dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Asia 

Tenggara (Persen) Tahun 2008 – 2017 

No Negara 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Brunei Darussalam 5.70 6.42 6.66 6.72 6.90 7.03 6.97 7.76 8.56 9.32 

2 Indonesia 7.21 6.11 5.61 5.15 4.47 4.34 4.05 4.51 4.30 4.18 

5 Singapura 3.96 5.86 4.12 3.89 3.72 3.86 3.74 3.79 4.08 3.91 

3 Malaysia 3.34 3.69 3.25 3.05 3.04 3.11 2.88 3.10 3.44 3.41 

4 Filipina 3.72 3.86 3.61 3.59 3.50 3.50 3.60 3.03 2.71 2.55 

Sumber: World Bank  (data di olah) 2019 

Berdasarkan data yang di publikasi oleh World Bank dari tabel di atas 

dapat dilihat dari kelima negara bahwa semua negara tingkat pengangguran 

secara umum mengalami fluktuatif. Brunei Darussalam, Malaysia, dan 

Singapura secara garis besar mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. 

Sedangkan untuk Indonesia dan Filipina dalam 10 tahun terakhir mengalami 

penurunan. Penganguran jika terjadi begitu banyak tidak hanya merusak 

ekonomi tetapi juga mengganggu struktur sosial di negara. Para pencari kerja 

perlu di persenjatai dengan keterampilan yang di butuhkan oleh para pencari 

kerja agar mudah dalam mendapatkan pekerjaan dan memulai pengalaman 

bekerja untuk pertama kalinya. 
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Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang penting untuk 

mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dan 

sebagai penentu untuk mengambil kebijakan pembangunan selanjutnya.  

Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dengan pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) yang melihat sejauh mana negara tersebut melakukan 

produktifitas serta menunjukkan keadaan perekonomian di negara dari suatu 

periode ke periode berikutnya. Menurut para ahli ekonomi, faktor produksi 

dianggap sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan disuatu 

daerah tergantung pada sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, 

modal, dan sebagainya. Produk Domestik Bruto (PDB) 5 negara di Asia 

Tenggara semuanya mengalami fluktuatif. Filipina menjadi negara dengan 

produk domestik bruto (PDB) tertinggi pada tahun 2017 dengan 6,68% dan 

dilanjutkan Malaysia dengan 5,90%, Indoneisa 5,07%, Singapura 3,62, dan 

yang terkecil yaitu Brunei Darussalam dengan 1,33%. 

Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto 5 Negara di Asia Tenggara (Persen) 

2008 – 2017 

No Negara 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Brunei 

Darussalam 
-1.94 -1.76 2.60 3.75 0.91 -2.13 -2.35 -0.57 -2.47 1.33 

2 Indonesia 6.01 4.63 6.22 6.17 6.03 5.56 5.01 4.88 5.03 5.07 

3 Singapura 1.79 -0.60 15.24 6.35 4.08 5.11 3.88 2.24 2.40 3.62 

4 Malaysia 4.83 -1.51 7.42 5.29 5.47 4.69 6.01 5.09 4.22 5.90 

5 Filipina 4.15 1.15 7.63 3.66 6.68 7.06 6.15 6.07 6.88 6.68 

Sumber: World Bank  (data di olah) 2019 

 Secara teoritis tingkat pengangguran dan pertumbuan ekonomi memiliki 

hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan 

pertumbuhan output, sehingga di butuhkan tenaga kerja yang banyak untuk 
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mewujudkan kapasitas output agar dapat meningkat. Studi yang dilakukan 

oleh ekonom Arthur Okun (Okun’s Law) mengindikasikan adanya hubungan 

negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat pengangguran 

dan sebaliknya (Arsyad, 2010) .  

Masalah tingkat pengangguran dibeberapa negara tidak lepas dari 

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.  Jumlah penduduk yang makin 

besar tentu membawa akibat jumlah angkatan kerja makin besar pula 

(Mulyadi, 2003). Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah tidak menjadi 

masalah apabila daya dukung ekonomi yang efektif di negara cukup kuat 

untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat termasuk dalam 

penyediaan lapangan perkerjaan. Selama 10 tahun terakhir secara keseluruhan 

bahwa Singapura, Filipina, dan Malaysia pertumbuhan penduduknya 

mengalami penurunan. Sedangkan Indonesia dan Brunei Darussalam 

mengalami peningkatan selama 10 tahun teakhir. Berikut tabel pertumbuhan 

penduduk di 5 negara Asia Tenggara : 

Tabel 1.3 Pertumbuhan Penduduk 5 Negara di Asia Tenggara (Persen)  

2008 – 2017 

No Negara 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Brunei 

Darussalam 1.16 1.18 1.27 1.37 1.45 1.48 1.47 1.41 1.35 1.29 

2 Indonesia 1.35 1.34 1.32 1.30 1.28 1.26 1.22 1.18 1.14 1.10 

3 Singapura 5.32 3.02 1.77 2.08 2.45 1.62 1.30 1.19 1.30 0.09 

4 Malaysia 1.81 1.81 1.82 1.84 1.85 1.82 1.74 1.62 1.50 1.39 

5 Filipina 1.62 1.61 1.62 1.64 1.65 1.65 1.63 1.60 1.56 1.53 

Sumber: World Bank  (data di olah) 2019 
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Selain pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, ada juga 

pengaruh upah yang mempengaruhi tingkat pengangguran. (Mankiw, 2000) 

menyatakan bahwa kekakuan upah merupakan salah satu penyebab 

pengangguran. Kekakuan upah merupakan gagalnya upah melakukan 

penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. 

Jadi saat kenaikkan upah banyak orang yang mencari pekerjaan, sementara 

perusahaan merespon kenaikan upah dengan mengurangi jumlah tenaga kerja 

atau mengurahi permintaan terhadap tenaga kerja, maka yang terjadi tingkat 

pengangguran akan bertambah.  

Penganguran termasuk dalam masalah makro jangka panjang terutama 

bagi negara-negara berkembang. Meningkatnya jumlah penduduk maka akan 

menigkatkan pengangguran yang ada di suatu wilayah. Berhasil atau tidaknya 

suatu usaha untuk mengulangi permasalahan tingkat pengangguran ini akan 

mempengaruhi stabilitas sosial politik dalam masyarakat dan kontinuitas  

dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan pemaparan di 

atas menjadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian lebih 

lanjut dengan judul “Analisis Tingkat  Pengangguran di Asia Tenggara”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu: 

Seberapa besar pengaruh upah, pertumbuhan penduduk, dan pertubuhan 

ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Asia Tenggara ? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat dilakukan dan memberikan hasil yang signifikan 

maka penulis membatasi permasalahan penelitian hanya berkaitan dengan 

“Analisis Tingkat Pengangguran di Asia Tenggara”, yaitu Brunei Darussalam, 

Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura tahun 2008 sampai tahun 2017. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh upah, pertumbuhan penduduk, dan 

pertubuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Asia Tenggara. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Secara akademisi, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sebuah 

wacana, literatur, atau menjadi sumber tambahan untuk penelitian yang 

berhubungan agar nantinya dapat dikembangkan dalam penelitian yang 

dilakuan, serta memberikan signifikansi bagi perkembangan dan 

pendalaman penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Secara Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi signifikansi bagi 

pihak-pihak pengambil keputusan dipemerintahan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. 

c. Untuk penulis, guna melengkapi program perkuiahaan S1, Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Malang dan sebagai media latih dalam mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan sesuai disiplin yang dipelajari.  


