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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang mengalami proses 

pembangunan ekonomi dan memiliki tujuan untuk mencapai suatu 

kesejahteraan masyarakat salah satunya dibutuhkannya angkatan kerja yang 

mendukung dan kesempatan kerja yang layak. di Indonesia peningkatan jumlah 

tenaga kerja tidak sebanding dengan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, 

hal ini akan berdampak pada pengangguran. 

Pengangguran yang terjadi akan berdampak pada kehidupan sosial seperti 

tingkat kriminalitas dan kekerasan, hal ini akan menjadikan pembangunan 

ekonomi terhambat serta kesejahteraan masyarakat berkurang. Pembangunan 

ekonomi merupakan suatu usaha agar infrastruktur tersedia lebih banyak 

sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang, teknologi semakin meningkat 

serta taraf pendidikan semakin tinggi, perusahaan akan semakin banyak dan 

berkembang. Kemudian diharapkan bertambahnya kesempatan kerja, 

meningkatkan tingkat pendapatan, dan semakin tingginya kemakmuran 

masyarakat (Sukirno, 2007). 

Permasalahan pengangguran sangat kompleks untuk dibahas terlebih jika 

dikaitkan dengan indikator ekonomi yang berhubungan dengan tingkat 

pengangguran itu sendiri, antara lain upah minimum provinsi, laju pertumbuhan 

PDRB, serta tingkat inflasi. Apabila adanya tingkat upah yang tinggi akan 
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menyebabkan penurunan pada tingkat pengangguran. Sedangkan inflasi yang 

tinggi akan berhubungan pada tingkat pengangguran (Sukirno, 2008). 

Pengangguran merupakan masalah yang serius di negara berkembang 

seperti di Indonesia. Pengangguran masih relatif tinggi di Indonesia, dapat 

dilihat dari data BPS tahun 2011 sebesar 6,89%, tahun 2012 sebesar 6,86%, 

tahun 2013 sebesar 6,85%, tahun 2014 sebesar 6,86% dan tahun 2015 sebesar 

6,88% dapat dilihat pada grafik dibawah. 

Grafik 1.1 Pengangguran di Indonesia 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2011-2015) 

Penurunan dan kenaikan pengangguran ini disebabkan beberapa faktor, yaitu 

Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

Inflasi. Indikator pertama adalah upah yang rendah. Hal tersebut disebabkan oleh 

pertambahan tenaga kerja sangat tinggi dibanding dengan jumlah lapangan pekerjaan 

yang disediakan setiap tahunnya. Menurut Teori John Stuart Mill “semakin tinggi 

upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja”. Penawaran tenaga 

kerja bergantung pada jumlah dana upah yang telah disediakan perusahaan untuk 

membayar upah. 
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Tingkat upah yang ditetapkan pemerintah pada suatu negara memberikan 

hubungan dengan besarnya tingkat pengangguran. Menurut J.R. Hicks (dalam 

Kaufman dan Hotchkiss, 1999) “Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan 

oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang 

yang bekerja pada negara tersebut”. 

Berikutnya adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari 

perekonomian suatu daerah. Perhitungan PDRB dapat menggunakan harga 

konstan maupun harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digambarkan 

dengan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga pada tahun 

berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada 

satu tahun dasar (BPS, 2015). 

Indikator yang terakhir pada peneitian ini adalah inflasi. Inflasi (inflation) 

adalah proses meningkatnya harga secara terus menerus. Dari pengertian 

tersebut jika suatu harga meningkat dalam waktu sementara maka tidak dapat 

dikatakan adanya inflasi. Tingkat inflasi di suatu negara dijadikan sebagai alat 

ukur untuk mengetahui apakah perekonomian suatau negara baik atau buruk. 

Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak pada 

pengangguran.  

Berdasarkan pemaparan serta beberapa data diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul : 
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“Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), dan Inflasi terhadap Pengangguran di Provinsi Indonesia 

Tahun 2011-2015”. 

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh dari 

tingkat inflasi, upah minimum dan PDRB yang berpengaruh pada tingkat 

pengangguran. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik pertanyaan 

penelitian yaitu: 

Bagaimana pengaruh antara Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi dengan pengangguran di 

Provinsi Indonesia? 

C. Batasan Masalah

Provinsi yang di ambil di Indonesia hanya 33 Provinsi. Upah yang diambil 

dari data ini adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). PDRB yang diambil dari 

data ini adalah PDRB atas harga konstan menurut lapangan usaha. Dan inflasi 

yang diambil dari data merupakan inflasi (umum) tahunan per provinsi. 

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian serta perumusan masalah, dapat ditetapkan tujuan dan 

kegunaan penelitian ini yaitu, untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi 

terhadap pengangguran di Provinsi Indonesia. 


