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Mobilitas penduduk dari desa ke kota mempunyai dua (2) harapan, yaitu harapan untuk 

memperoleh pekerjaan, dan harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi 

daripada yang diperoleh didesa. Oleh karena itu, arah pergerakan penduduk juga cenderung 

kekota yang memiliki kekuatan-kekuatan yang relatif besar sehingga diharapkan dapat 

memenuhi pamrih-pamrih ekonomi mereka. Namun demikian arah pergerakan penduduk 

juga ditentukan oleh beberapa faktor: pemikiran tanah didesa semakin sempit dengan jumlah 

penduduk desa semakin meningkat, lapangan pekerjaan semakin berkurang, kemiskinan 

didesa semakin meningkat dan tingkat pendapatan didesa relatif rendah. Untuk itu peneliti 

tertarik untuk mengambil judul yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yakni: 

”Kondisi Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Tulungagung 1999-2004 Disektor 

Ekonomi”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi 

ketenagakerjaan penduduk bila ditinjau dari pendekatan angkatan kerja, penyerapan tenaga 

kerja per sektor ekonomi, pengangguran, tingkat variasi pengupahan dan juga untuk 

mengetahui seberapa besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk di 

Kabupaten Tulungagung tahun 1999-2004 pada masing-masing sektor ekonomi. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif. Data yang dianalisis adalah data 

sekunder yang bersifat berkala (time series) dari tahun 1999-2004, dimana data-data tersebut 

meliputi data jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi dan data pengupahan 

pada sektor ekonomi. Data tersebut telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh instansi 

terkait seperti BPS dan DISNAKER Kabupaten Tulungagung. 

Untuk mengetahui besarnya Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) penduduk pada masing-masing 

sektor, dapat diukur dengan membandingkan antara besarnya jumlah angkatan kerja yang ada 

pada masing-masing sektor dengan besarnya jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) dikalikan 

100%, sedangkan untuk mengetahui tingkat variasi pengupahan antar sektor ekonomi adalah 

dengan membandingkan jumlah gaji masing-masing sektor dengan rata-rata gaji antar sektor 

dibagi dengan jumlah sampel.Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di 

Kabupaten Tulungagung yang paling tinggi adalah pada tahun 2001 sebesar 570.229 jiwa 

sedangkan yang paling rendah tahun 2004 sebesar 483.823 jiwa. Sedangkan tingkat 

pengagguran yang paling tinggi ada pada tahun 2004 sebesar 21.42 persen dan yang paling 

rendah ada pada tahun 2001 sebesar 18.16 persen. Untuk Tingkat Variasi Pengupahan, 

pengupahan yang paling tinggi adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 

Rp4.368.620.000 sedangkan yang paling rendah adalah sektor perdagangan sebesar 

Rp238.780.000. Besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten 

Tulungagung antara tahun 1999-2004 yang paling tinggi adalah pada tahun 1999 sebesar 

90.598 persen sedangkan yang paling rendah pada tahun 2004 sebesar 72.236 persen. Kalau 

dilihat dari sektor ekonomi TPAK yang paling tinggi ada pada sektor pertanian sebesar 

41.657 persen sedangkan yang paling rendah ada pada sektor listrik, gas dan air sebesar 0.178 

persen.Kondisi ketenagakerjaan penduduk di Kaupaten Tulungagung masih memerlukan 

perhatian yang cukup serius dari pemerintah Kabupaten Tulungagung, yakni dalam 

mengatasi masalah pengangguran, distribusi angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja 

pada sektor ekonomi serta pemerataan pengupahan pada masing-masing sektor ekonomi. 


