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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya teori makro merupakan teori yang mempelajari segala 

peristiwa atau masalah-masalah yang terjadi pada suatu negara secara 

keseluruhan (aggregate), sehingga dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan 

yang mampu mengatasi masalah global tersebut. Kebijakan-kebijakan ini 

yang nantinya digunakan untuk perekonomian yang bekerja dan tumbuh 

sesua dengan harapan atau mencapai tingkat keseimbangan dalam 

perekonomian yang mengarah pada full employment (Dwi, 2013). 

Permasalahan-permasalahan dalam perekonomian secara aggregate 

adalah masalah yang mengenai inflasi, ketimpangan neraca pembayaran, 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran (unemployment), dan lain-lainnya. 

Indonesia merupakan negara berkembang, berdasarkan pengelompokan 

dengan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Masalah yang sering dihadapi 

negara berkembang salah satunya adalah pengangguran (unemployment). 

Masalah pengangguran sangat mempengaruhi seseorang secara 

psikologis karena menurunnya standar kehidupan. Sehingga masalah 

pengangguran sangat kompleks karena bukan hanya masalah ekonomi saja 

melainkan juga masalah sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi akan 

mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Oleh sebab itu, masalah 

pengangguran harus segera dihadapi agar tidak muncul masalah-masalah baru 

dalam suatu negara.  
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Pengangguran menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan dalam 

perdebatan politik di Indonesia. Sehingga para ekonom berusaha untuk 

mengatasi pengangguran dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya dan 

dengan perbaikan kebijakan publik yang dibuat, (Mankiw, 2006). 

Masalah pengangguran terjadi diakibatkan oleh jumlah angkatan kerja 

lebih tinggi dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan. Pengangguran 

merupakan salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan, yang mana 

pengangguran mampu mengukur seberapa besar angkatan kerja mampu 

diserap oleh lapangan pekerjaan, (Windra, 2016). 

Indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah 

inflasi, tingkat upah, jumlah industri dan pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut. Membicarakan tentang jumlah industri semakin banyaknya penyedia 

lapangan pekerjaan yang ada diharapkan mampu menyerap jumlah 

pengangguran yang ada.  

Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Hal 

ini mengakibatkan banyak pendatang baru yang menggantungkan harapan 

untuk mengais rezeki di kota ini. Bahkan para mahasiswa dari luar daerah 

yang telah menyelesaikan pendidikannya juga lebih memilih bekerjaan di 

Kota Malang. Sehingga Kota Malang memberikan kontribusi yang besar 

sebagai penyumbang tingkat pengangguran di Indonesia. Untuk mengetahui 

jumlah penganguran terbuka di Kota Malang dapat dilihat pada grafik 1.1 

dibawah ini: 
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Sumber:Badan Pusat Statistika Kota Malang (Diolah, 2019) 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pengangguran Terbuka Kota Malang  

Tahun 2013-2017 (Orang) 

Dari grafik diatas dapat diihat bahwa pengangguran terbuka Kota 

Malang pada tahun 2013 sebanyak 33309 orang, kemudian turun pada tahun 

2014 menjadi 30581 orang. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka 

turun menjadi 29606 orang. Selanjutnya pada tahun 2016 naik sebesar 30217 

orang dan naik kembali pada tahun 2017 sebesar 31993 orang.  

Proses industrialisasi merupakan jalan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan arti mereka memperoleh hidup yang lebih 

maju dan bermutu. Oleh karene itu banyaknya industri dapat  mempengaruhi 

tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah. Diperlukan adanya 

pengembangan industri terutama jenis industri padat karya untuk dapat 

mengurangi pengangguran. Dalam penelitian ini difokuskan pada industri 

mikro, industri kecil, industri sedang dan industri besar karena jumlah output 

industri-industri ini mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar. 
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Suatu daerah dikatakan berkembang apabila mampu menaikkan jumlah 

produksi barang dan jasa di daerahnya. Untuk menaikkan jumlah barang yang 

diproduksi maka akan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. 

Semakin banyaknya industri yang ada disuatu daerah akan menurunkan 

tingkat pengangguran di daerah tersebut. Namun, nyatanya sebagian besar 

industri menggunakan teknologi canggih sehingga, tidak diperlukan tenaga 

manual yang banyak hanya memerlukan tenaga kerja yang memeiliki sumber 

daya manusia yang baik.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang(Diolah, 2019) 

Gambar 1.2 Banyaknya Industri Di Kota Malang Tahun 2013-2017 

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah industri di Kota Malang tiap 

tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 jumlah 

industri di Kota Malang sebanyak 925 unit, kemudian turun menjadi 668 unit 

di tahun 2014. Pada tahun 2015 terdapat 815 unit, lalu di tahun 2016 naik 

menjadi 831 unit dan turun di tahun 2017 menjadi 654 unit. 
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Selanjutnya indikator yang memepengaruhi pengangguran terbuka di 

Kota Malang adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan kegiatan dalam suatu perekonomian yang menimbulkan atau 

menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu masyarakat 

bertambah, sehingga kemakmuran masyarakat ikut meningkat, Menurut 

Sukirno (2008). Dapat diartikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

mempengaruhi  pada penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi maka akan meningkatkan investasi daerah, sehingga timbul 

perusahaan baru yang kemudian membutuhkan tenaga kerja yang banyak 

sehingga jumlah pengangguran akan menurun, begitu juga  sebaliknya.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang (Diolah, 2019) 

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2013-2017 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota 

Malang mengalami penurunan di tahun 2013-2016. Laju pertumbuhan PDRB 

di tahun 2013 sebanyak 6,2% lalu turun menjadi 5,8% di tahun 2014. 

Kemudian pada tahun 2015-2016 laju PDRB mengalami kesamaan yaitu 

5,61% dan pada tahun 2017 sebesar 5,69%.  
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Dari penjelasan diatas maka, peneliti sangat tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Industri Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besarkah pengaruh dari jumlah industri dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Kota Malang? 

2. Seberapa besarkah pengaruh dari jumlah industri terhadap pengangguran 

terbuka di Kota Malang? 

3. Seberapa besarkah pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap 

pengangguran terbuka di Kota Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Terdapat keterbatasan pembahasan, penelitian ini berfokus pada 

pengangguran terbuka. Karena hal ini disesuaikan dengan pengambilan dua 

variabel independen yaitu jumlah industri baik industri kecil, sedang, maupun 

besar dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pengangguran terbuka 

di Kota Malang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis besar pengaruh dari jumlah industri dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Kota Malang. 
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2. Untuk menganalisis besar pengaruh jumlah industri terhadap 

pengangguran terbuka di Kota Malang. 

3. Untuk menganalisis besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

pengangguran terbuka di Kota Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada penulis 

maupun membaca mengenai pengaruh jumlah industri dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Kota Malang. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat penelitian 

selanjutnya yang sehubungan dengan  pengaruh jumlah industri dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Kota Malang. 

Dan dapat digunakan sebagai sebagai referensi suatu instansi untuk 

menyelesaikan masalah pengangguran terbuka. 

 

 


