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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sasaran utama pembangunan nasional adalah pencapaian pertumbuhan 

ekonomi, stabilitas nasional dan pemerataan distribusi pendapatan. Namun 

masalah mendasar dalam proses pembangunan yang dihadapi oleh banyak 

negara yang sedang berkembang seperti Indonesia adalah masalah pokok dan 

ketenagakerjaaan. 

 Permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang 

adalah pengangguran, pengangguran ialah masalah yang sulit dan lebih serius 

dari pada masalah distribusi pendapatan. Kondisi pembangunan ekonomi di 

negara berkembang dalam kurun beberapa tahun ini tidak sanggup 

menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak daripada pertambahan 

penduduk, alhasil masalah pengangguran dari tahun ke tahun semakin parah. 

Apabila hal tersebut tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka 

dapat menambah tingkat kemiskinan. 

 Jumlah penduduk indonesia sekitar 260 juta orang, negara Indonesia ialah 

negara yang berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah India, Amerika 

Serikat dan Cina). Negara ini juga memiliki populasi penduduk yang masih 

muda karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia masih berumur 30 

tahun kebawah. Apabila kedua faktor ini digabungkan, indikasinya Indonesia
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adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang cukup besar, yang akan terus 

berkembang menjadi lebih besar lagi ke depannya, maka menekankan pentingnya 

penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara. 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah 

tidak menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002). Pengeluaran pemerintah 

biasanya direncanaakan jauh lebih dulu, jadi pemerintah membuat anggaran yang akan 

dikeluarkan setiap tahunnya, yang di Indonesia dijabarkan dalam Anggaran Perencana 

Belanja Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu 

pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing mempunyai struktur 

pengeluaran tersendiri dan berbeda. 

Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan yang menyebabkan 

adanya peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara. Pertumbuhan 

ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan pendapatan Produk Domestik 

Bruto (PDB) tanpa mengaitkan dengan tingkat pertambahan penduduk. Data 

pertumbuhan ekonomi juga dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode 

yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diperbandingkan antara satu periode 

dengan periode yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat juga didefinisikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat nertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat 

dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang, dari satu periode ke periode 

lainnya dan dapat mengukur kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan 

jasa akan meningkat (Sadano Sukirno, 2008:3) 
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Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 

tahun 2003 Bab I pasal I ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia 

dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada 

kesempatan kerja (Sumitro Djojohadikusumo, 1987) 

Dengan terus bertambahnya jumlah populasi penduduk Indonesia dari tahun ke tahun 

disatu sisi memang memberikan dampak positif yaitu tersedianya banyak tenaga kerja 

yang tersedia. Namun disisi lain karena banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebesar 

jumlah kesempatan kerja yang tersedia maka banyak penduduk Indonesia yang menjadi 

pengangguran. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan menyebabkan 

terjadinya kelebihan tenaga kerja dan apabila tanpa diikuti dengan perluasan kesempatan 

kerja dapat menimbulkan masalah pengangguran.  

Selain pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk 

melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu 

negara atau suatu daerah. Perekonomian disuatu daerah dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat 

menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan 

peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut 

berkembang dengan baik (Amir, 2007). 

Tabel Grafik 1.1 Pengangguran, PDB, Inflasi dan Upah Di Indonesia Tahun 2000-

2017 
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Sumber : BPS 2000-2018 (Diolah) 

 Indikator ekonomi yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk termasuk 

kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi yang 

merupakan peningkatan GDP. GDP itu sendiri ialah produk nasional yang diwujudkan 

oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negera dan orang asing) dalam 

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat, diharapkan dapat 

menyerap tenaga kerja di negara tersebut, dengan kenaikan pendapatan nasional melalui 

GDP memungkinkan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan 

tingginya jumlah pengagguran di suatu negara (Mankiw, 2000:67). 

 Tingkat upah merupakan hal yang mendasar dalam ketenagakerjaan serta 

mempengaruhi perekonomian Indonesia, dimana kenaikan tingkat upah diikuti turunnya 

tenaga kerja yang telah diminta, yang berarti akan menyebabkan terus bertambahnya 

pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan 

diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa 

jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. 
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 Tingkat inflasi menjadi salah satu penentu dari tingkat pengangguran. Inflasi 

merupakan kenaikan harga-harga secara umum. Inflasi yang terjadi karena adanya tarikan 

permintaan (demand pull) secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. 

Sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan akan suatu barang meningkat, 

maka harga barang itu sendiri akan meningkat dikarenakan terbatasnya ketersediaan 

barang tersebut, pada kondisi tersebut produsen akan berusaha memenuhi permintaan 

pasar dengan meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi ini 

berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Adanya dampak inflasi yang melebihi batas 

moderat adalah meningkatnya jumlah pengangguran. 

 Sedangkan penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara 

akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada, semakin 

tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat 

pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan-permasalahan seperti 

pengangguran yang terjadi di Indonesia, sebab salah satu hal yang penting dalam 

pembangunan ekonomi adalah mampu memberikan kesempatan kepada penduduk untuk 

berpastisipasi dalam kegiatan perekonomian/pasar kerja. Berdasarkan kenyataan-

kenyataan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengamati masalah 

pengangguran dan mengkaji lebih dalam lagi tentang : “Analisis pengaruh PDB, inflasi 

dan Upah terhadap pengangguran di Indonesia” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah “Apakah PDB, inflasi dan Upah berpengaruh terhadap 

pengangguran di Indonesia tahun 2000-2017”? 
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1.3 Batasan Masalah 

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada 

di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifikdan Samudra 

Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 

pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi Hampir 

270.054.853 jiwa pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar 

keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih 

dari 230 juta jiwa.   

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia 

adalah republik, dengan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerh dan Presiden 

yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia 

berbatasan darat dengan Malaysia di pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau 

Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah 

Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar 

di India 

Batasan masalah dimaksudkan untuk memberikan suatu batasan terhadap 

permasalahan yang akan dibahas sehingga permasalahan akan selalu terarah dan sesuai 

dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan dari penelitian. 

Penelitian ini hanya mengkaji tentang Analisis Inflasi, PDB dan Upah terhadap 

pengangguran di Indonesia tahun 2000-2017. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
https://id.wikipedia.org/wiki/2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
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Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, PDB dan Upah terhadap pengangguran di 

Indonesia tahun 2000-2017. 

2. Manfaat penelitian 

A. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai pemahaman berupa informasi dan masukan yang sangat 

bermanfaat untuk masyarakat sekitar terhadap tingkat pengangguran yang terjadi 

di Indonesia. 

 

B. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gambaran 

terhadap pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah tingkat Pengangguran. 

 

C. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan pemikiran 

selanjutnya. Disamping itu juga diharapkan sebagai bahan referensi dan 

perbandingan atau bahan pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan tingkat pengangguran yang dapat dijadikan sebagai kajian 

pustaka bagi peneliti. 

 

 


