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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengangguran merupakan isu penting yang sering dihadapi oleh semua 

negara, termasuk negara maju terlebih lagi negara sedang berkembang seperti 

negara Indonesia.Pada umumnya, pengangguran di Indonesia merupakan 

masalah yang tidak mudah diatasi.Salah satu penyebab sering terjadinya 

masalahpengangguran muncul karena adanya peningkatan angkatan kerja yang 

dapat dikatakan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan maupun jumlah 

kesempatan kerja yang tersedia (Hartanto, 2017) 

Masalah pengangguran telah menjadi sebuah salah satu pokok 

permasalahan pada pembangunan ekonomi negara berkembang. Berhasil atau 

tidaknya suatu usaha dalam mengatasi masalah besar ini akan berpengaruh pada 

kestabilan social poltik pada kehidupan masyarakat dalam pembangunan 

ekonomi jangka panjang (Djojohadikusumo, 1994). 

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama di Provinsi Banten, 

di mana tingkat pengangguran terbuka daerah tersebut relative masih 

tinggi.Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kabar Banten(2017) yang 

menggunakan data BPS, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami 

peningkatan. Secara persentase jumlahnya meningkat dari 8,92% pada Agustus 

2016 menjadi 9,28% pada bulan Agustus 2017. 
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Jumlah pengangguran di Provinsi Banten pada Agustus 2017 mencapai 520 

ribu orang atau 9,28% dari total angkatan kerja sebanyak 5,6 juta orang. Jumlah 

pengangguran di Banten meningkat 21 ribu dibanding posisi pada bulan 

Agustus 2016. Sementara jumlah angkatan kerja yang bekerja turun menjadi 

5,08 juta orang dari sebelumnya 5,09 juta orang. (BPS, 2017) 

Tingkat pengangguran terbuka terbanyak disumbang oleh Kabupaten 

Serang sebesar 13% sekitar 82 ribu orang, sedangkan Kota Tangerang Selatan 

memilki angka pengangguran terkecil sebesar 6,83% dengan jumlah 48 ribu 

orang.Selain itu, dilihat dari tingkat pendidikan, lulusan SMK menempati posisi 

tertinggi penyumbang TPT jika di banding dengan jenjang pendidikan yang 

lain. (BPS, 2017) 

Berdasarkan Liputan6.com (2018) Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 

tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada pada Provinsi Banten, tingkat 

pengangguran terbuka di wilayah tersebut mencapai 8.52%. Menurut data BPS, 

tingkat pengangguran terbuka Agustus 2017 sampai Agustus 2018 dinyatakan 

menurun sebesar 5.34%. Namun, di sejumlah daerah pada Kab/Kota Provinsi 

Banten masih terdapat pengangguran yang cukup tinggi.Berikut merupakan 

grafik yang menunjukkan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka pada reginal 

Pulau Jawa. 
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Gambar 1.1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka pada 6 Provinsi 

Regional Pulau Jawa Tahun 2010-2018 

 

 
Sumber : Data Diolah, 2019 

Berdasarkan gambar pada grafik 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2010 hingga 2018, tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Banten 

menempati urutan pertama dengan pesentase sebesar 10,29% pada regional 

Pulau Jawa setelah semua angka pengangguran tiap provinsi di rata-rata.  

Masalah pengangguran berkaitan erat dengan beberapa variable ekonomi 

lainnya. Beberapa variable tersebut antara lain seperti, pertumbuhan ekonomi, 

upah minimum dan tingkat pendidikan (Sirait, 2013).Ekonomi dikatakan 

mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun 

sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh 

mana aktivitas perekoonomian dapat menghasilkan pendapata atau 

kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.Pertumbuhan ekonomi suatu 

negara atau daerah yang terus menunjukkan sesuatu peningkatan, 

menggambarkan bahwa perekonomian ngara atau daerah tersebut berkembang 

dengan baik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan permasalahan pada latar belakang mengenai tingkat 

pengangguran terbuka yang terjadi di Provinsi Banten sangat tinggi dari tahun 

2010-2018 , bahkan tingkat pengangguran di Banten berada pada urutan 

pertama diantara Provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kondisi tersebut 

menimbulkan minat dan ketertarikan peneliti untuk melakukan studi mengenai 

hal tersebut. 

  Atas dasar permasalahan yang adamaka pertanyaan peniliti yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah : 

Apakah ada pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan 

Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten 2010-

2018 ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Dari permasalahan mengenai pengangguran terbuka yang semakin 

meningkat pada tahun 2010-2018 pada Provinsi Banten ada beberapa 

daerah Kabupaten/Kota dengan pengangguran terbuka yang masih relative 

tinggi dimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di 

Provinsi Banten adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan 

pendidikan. Dari uraian tersebut maka peneliti hanya membatasi tiga faktor 

yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Banten, yaitu 

pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang danrumusan masalah diatas maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan 

Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten 2010-

2018. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai : 

1. Bagi pemerintah Provinsi Banten penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan informasi dan saran bagi pemerintah dalam hal penyusunan 

kebijakan di masa yang akan dating untuk mengatasi masalah 

pengangguran. 

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi, informasi dan 

data tambahan untuk peneliti selanjutnya. 

 


