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Penelitian ini mengambil judul “ Analisa Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur Pada Tahun 2001-2005 ”. 

Tujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), 

perkembangan pertumbuhan ekonomi dan besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2001-2005. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data time series (data sekunder). Data tersebut 

adalah data yang sudah diolah oleh Biro Pusat Statistik (BPS). 

Alat analisa yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan menggunakan metode 

kuantitatif. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

Propinsi Jawa Timur selama 5 tahun mengalami perkembangan yang bervariatif 

prosentasenya. Penurunan terjadi pada tahun 2001 dan tahun 2004, pada tahun 2001 tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK) Propinsi Jawa Timur sebesar 65,83 % turun menjadi -

34.17 dari tahun sebelumnya sebesar 68,03%. Sedangkan tahun 2004 tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) sebesar 62,04% mengalami penurunan sebesar -37,96% lebih rendah 

dari tahun sebelumnya sebesar 62,77%. Peningkatan terjadi pada tahun 2001 dan tahun 2002, 

yaitu tahun 2001 sebesar 1,18% (68,03%) naik dari tahun sebelumnya sebesar 65,83%, 

selanjutnya tahun 2005 juga ,mengalami kenaikan sebesar -39,53% naik dari tahun 

sebelumnya sebesar 60,47%. Perkembangan positif ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya tingginya tingkat upah sehingga mendorong masyarakat masuk ke pasar kerja, 

semakin tingginya tingkat pendidikan sehingga banyak waktu yang di sediakan untuk 

bekerja, jumlah tanggungan keluarga yang meningkat juga merupakan penyebab meningkat 

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). 

Sedangkan pertumbuhan PDRB Jawa Timur masing-masing sektor menunjukkan 

pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi pada sektor pada jasa-jasa yang rata-rata 

pertahun mencapai 9,622%, sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah sektor 

listrik sebesar 9,214%, berikutnya adalah sektor perdagangan sebesar 8,536% mengalami 

positif posisi ketiga. Sedangkan untuk pertumbuhan terkecil adalah sektor keuangan yang 

hanya mencapai 5,57% saja dari total PDRB Jawa Timur. 


