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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah 

masalah tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, 

pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan 

pertumbuhan lapangan kerja yang disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan 

tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja 

menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu 

masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena 

itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, 

yaitu pengangguran alamiah (natural rate of unemployment) (Amri Amir:2004:2). 

Sebagai negara berkembang, Negara Indonesia tak lepas dari masalah 

pengangguran. Kompleksnya masalah pengangguran di Indonesia tak lepas dari 

banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan penduduk 

Indonesia yang tinggi dan tidak diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja 

adalah salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di 

Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membuat peningkatan 

angkatan kerja. Apabila jumlah kesempatan kerja lebih kecil daripada peningkatan 

angkatan kerja maka jumlah pengangguran akan meningkat. Apabila masalah 

pengangguran tidak segera diatasi maka akan menimbulkan dampak yang serius 

seperti kemiskinan. Salah satu faktor yang menentukan kemakmuran seseorang 
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adalah tingkat pendapatannya. Dengan seseorang menganggur maka akan 

mengurangi tingkat pendapatan yang akhirnya akan mengurangi tingkat 

kemakmuran yang mereka capai (Sukirno, 2006). 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pengelolaan sumber 

daya yang tersedia oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta kemitraan antara 

sektor swasta dan pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan jumlah lapangan 

kerja dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah merupakan tujuan utama 

dalam setiap pembangunan ekonomi. Sedangkan lapangan pekerjaan yang lebih 

kecil dibanding angkatan kerja akan menyebabkan pengangguran. Pengangguran 

yang tinggi termasuk dalam masalah ekonomi dan sosial. Pengangguran akan 

menjadi persoalan ekonomi karena menyianyiakan sumberdaya yang berharga dan 

angka pengangguran yang tinggi berarti menyianyiakan produksi barang dan jasa 

yang sebenarnya mampu diproduksi oleh pengangguran (Samuelson dan 

Nordhaus, 2004). 

Pengangguran merupakan salah satu sumber daya yang terbuang dengan 

percuma. Pengangguran mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi pada 

pendapatan nasional dan daerah, tetapi mereka tidak melakukannya. Kehilangan 

pekerjaan membuat seseorang menjadi pengangguran. Seseorang yang kehilangan 

pekerjaan berarti mengalami penurunan standar kehidupan dan tekanan 

psikologis. Semakin banyak seseorang yang kehilangan pekerjaan, maka 

pengangguran menjadi tinggi. Akibat pengangguran tinggi, beban hidup menjadi 

kompleks (Mankiw, 2012). 
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Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mengatasi 

pengangguran. Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah 

angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Menurut Keynes 

perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga 

kerja penuh jarang berlaku (Sukirno, 2013:79). 

Indonesia merupakan negara berkembang dimana salah satu 

permasalahan yang dihadapi yaitu pengangguran. Masalah pengangguran yang 

dialami di Indonesia ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbukanya dari 

tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat informasinya menurut data BPS pada tahun 

2013 sampai dengan tahun 2017. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2013-2017 

Berdasarkan gambar 1.1 di atas tingkat pengangguran di Indonesia sejak 

tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 tingkat 

pengangguran berada di angka 6,17%. Dan pada tahun 2014 mengalami 

penurunan sebesar 0,23% menjadi 5,94%. Namun meningkat lagi sebesar 0,24% 

di tahun 2015 menjadi 6,18%. Peningkatan angka pengangguran tersebut 
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disebabkan karena adanya perlambatan ekonomi. Pasalnya, BPS mengumumkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2015 sebesar 4,71% atau melambat 

dibanding triwulan I/2014. 

Setelah itu terjadi penurunan di tahun 2016 sebesar 0,57% menjadi 

5,61% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2017 sebesar 0,11% menjadi 

5,50%. Berdasarkan paparan data tersebut tingkat pengangguran di Indonesia 

telah menunjukkan hal yang positif dimana setiap tahun terus mengalami 

penurunan walaupun tidak signifikan. Penurunan angka pengangguran ini karena 

adanya berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan penciptaan lapangan 

kerja tampaknya cukup berhasil dalam menekan tingkat pengangguran. Penurunan 

tingkat pengangguran dalam dua tahun terakhir tersebut dipengaruhi oleh 

turunnya tingkat pengangguran terbuka di pedesaan. Menurunnya tingkat 

pengangguran terbuka di desa tersebut disebabkan oleh daya serap tenaga kerja di 

sektor pertanian karena lebih banyak masa panen yang dilakukan pada periode 

dua tahun terakhir, sehingga daya serap tenaga kerja sektor pertanian lebih tinggi 

pada tahun 2017. Oleh karena itu, angka tingkat pengangguran pun menjadi lebih 

rendah. Penurunan ini menunjukkan keseriusan dan keberhasilan Pemerintah 

Indonesia dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. 

Jika dilihat dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari 

situasi yang didalamnya telah terjadi ketidakmampuan pasar kerja dalam 

menyerap angkatan kerja yang tersedia, bahkan terus bertambah, antara lain 

karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah mencari kerja, 

kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kurang 
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efektifnya informasi pasar tenaga kerja bagi pencari kerja. Selain itu, 

pengangguran juga dapat disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

yang terjadi karena perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya 

sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan 

yang menghambat investasi, dan lain-lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan 

saling berkaitan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat 

(Jamaludin, 2015). 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Gambar 1.2 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 

4 Provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2017 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat tingkat pengangguran terbuka 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari keempat provinsi di pulau Jawa 

mengalami fluktuasi kecuali, provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan 

secara signifikan di setiap tahunnya. Data tersebut memunculkan perbandingan 
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tingkat pengangguran terbuka keempat provinsi di pulau Jawa dengan angka 

pengangguran tertinggi diduduki oleh provinsi Banten pada tahun 2015 sebesar 

9,55%, kemudian provinsi Jawa Barat dengan angka pengangguran sebesar 9,16% 

di tahun 2013, lalu diikuti oleh provinsi DKI Jakarta sebesar 8,63% di tahun 2013, 

dan provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 6,01% pada tahun 2013. Dilihat dari 

perkembangan tingkat pengangguran tahun 2013 sampai tahun 2017 provinsi 

Jawa Barat dan Banten selalu mengalami fluktuasi yang signifikan, mengingat 

kedua provinsi ini angka penganggurannya melebihi rata-rata angka tingkat 

pengangguran terbuka nasional sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi 

pemerintah untuk mengentaskan penurunan tingkat pengangguran. 

Kenaikan angka pengangguran dari keempat provinsi tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, semakin meningkatnya angkatan kerja yang 

belum mendapatkan pekerjaan, minimnya penyerapan tenaga kerja terdidik, dan 

kurangnya minat masyakarat dalam berwirausaha untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan sehingga mereka menambah beban persoalan pemerintah dalam upaya 

menekan angka pengangguran. 

Walaupun tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat 

mengalami fluktuasi akan tetapi tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa 

Barat berada di urutan kedua setelah provinsi Banten selama tahun 2013-2017. 

Tingginya angka pengangguran di provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 karena 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti, penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri padat karya melemah, antara lain karena kenaikan harga BBM. Beberapa 

faktor mempengaruhi hal tersebut, diantaranya kenaikan harga bahan bakar 
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minyak, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, kenaikan tarif 

dasar listrik dan kenaikan ongkos produksi. Kondisi tersebut berdampak pada 

melemahnya sektor industri padat karya yang umumnya adalah industri skala 

kecil atau mikro. 

Pada tahun 2014 terjadi penurunan yang signifikan di Jawa Barat dengan 

angka 8,45%. Penurunan angka pengangguran ini disebabkan oleh adanya 

penyerapan tenaga kerja di bidang penyediaan akomodasi dan makan minum, 

industri manufaktur, dan industri pengolahan. 

Kemudian terjadi peningkatan kembali di tahun 2015 sebesar 8,72% dan 

tahun 2016 sebesar 8,89% yang dipengaruhi oleh tergerusnya lahan pertanian 

menjadi faktor pemicu tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat. 

Meningkatnya angka pengangguran di Jawa Barat tersebut dilatarbelakangi oleh 

berbagai faktor. Di antaranya turunnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga 

enggan membuka lapangan kerja atau melanjutkan sekolah, tutupnya beberapa 

perusahaan asing yang ada di kabupaten atau kota di provinsi Jawa Barat, serta 

ditambah mahalnya ongkos pendidikan di sekolah negeri maupun swasta yang 

tersebar di wilayah provinsi Jawa Barat. 

Penurunan tingkat pengangguran secara signifikan kembali terjadi di 

tahun 2017 sebesar 8,22%. Menurunnya angka pengangguran tersebut terjadi 

karena pemerintah memberikan akses kemudahan dalam pendaftaran izin usaha. 

Pasalnya, pemerintah tengah gencar menjalankan pendaftaran izin usaha melalui 

sistem daring, sehingga pengusaha semakin mudah mendaftarkan bisnisnya dan 
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semakin cepat pula mereka dapat beraktivitas. Ini berdampak pada perusahaan 

semakin cepat dalam menyerap tenaga kerja formal. 

Selain itu, sejumlah proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur 

yang dilakukan pemerintah turut berdampak pada pengurangan tingkat 

pengangguran. Pasalnya, infrastruktur yang baik akan mempermudah perusahaan 

dalam beroperasi. Kemudahaan perusahaan dalam beroperasi dapat berpengaruh 

positif terhadap peningkatan laba korporasi, sehingga iklim bisnis akan semakin 

kondusif dan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan 

tenaga kerja. Ini menunjukkan bentuk keseriusan nyata pemerintah provinsi Jawa 

Barat dalam mengurangi angka tingkat pengangguran. 

Permasalahan pengangguran memang sangat  kompleks untuk dibahas 

dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa faktor-faktor 

lainnya. Faktor-faktor ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tingkat 

pengangguran terbuka antara lain laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, 

inflasi, dan investasi. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya 

mengalami kenaikan, diharapkan akan berhubungan pada penurunan tingkat 

pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan 

berhubungan pada  penurunan tingkat pengangguran pula, sedangkan tingkat 

inflasi yang tinggi akan berhubungan pada tingkat pengangguran (Sadono 

Sukirno, 2008). 

Jumlah penduduk di Jawa Barat memiliki jumlah terbesar di pulau Jawa 

bahkan Indonesia, oleh karena itu Jawa Barat memiliki kecenderungan mengalami 

peningkatan pengangguran terbuka setiap tahunnya dengan pesatnya persebaran 
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jumlah penduduk di Jawa Barat, tetapi laju pertumbuhan penduduk mengalami  

naik turun sehingga mengakibatkan permasalahan yang menarik untuk dibahas 

lebih lanjut. Untuk mengetahui kondisi laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat 

pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada gambar 1.3 yaitu sebagai berikut. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat 

tahun 2009-2013 

Berdasarkan gambar 1.3 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa 

Barat dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami fluktuasi. Tahun 2009 sampai 

2011 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan 

dari 1,18% sampai 0,53%. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan 

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan 

yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemudian meningkat di tahun 2012 menjadi 

1,65% dan di tahun 2013 menjadi 1,78%. Peningkatan laju pertumbuhan 

penduduk ini disebabkan karena Jawa Barat merupakan kawasan strategis bagi 

industri yang menjadi peluang bagi penduduk dari daerah lain untuk mencari mata 

pencahariannya, sehingga banyak para pencari kerja dari luar daerah maupun luar 

pulau Jawa yang menetap di Jawa Barat. 
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Kemudian selain laju pertumbuhan penduduk yang dapat mencerminkan 

bagaimana keadaan tingkat pengangguran terbuka ada pula faktor lain, yaitu upah 

minimum. Jika upah minimum yang ditawarkan oleh perusahaan pada tenaga 

kerja sedikit atau kurang sesuai, maka secara otomatis para tenaga kerja akan 

menolak. Upah mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika 

semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada 

meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan 

terpaksa melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan 

berakibat pada tingginya tingkat pengangguran. Untuk mengetahui keadaan upah 

minimum di Jawa Barat tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Gambar 1.4 Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 

Berdasarkan gambar 1.4 upah minimum di Jawa Barat selalu mengalami 

kenaikan di setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2013 upah sebesar Rp. 850.000 

kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp. 150.000 pada tahun 2014-2015 angka 

upah berada di angka yang sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000. Selanjutnya diikuti 
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dengan kenaikan yang cenderung tipis di tahun 2016 sebesar Rp. 1.312.355 dan 

Rp. 1.420.624 di tahun 2017. 

 Kenaikan upah minimum di setiap tahunnya mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengupahan yang mengatur 

perhitungan UMP dengan faktor pengali laju pertumbuhan dan angka inflasi 

nasional. Meskipun kenaikan di setiap tahunnya cenderung fluktuasi dan tidak 

terlalu banyak, kenaikan upah minimum ini tidak memberikan dampak yang baik 

terhadap tenaga kerja, karena masih banyak para tenaga kerja yang belum 

sejahtera dan tercukupi pendapatannya dengan upah minimum yang telah 

ditetapkan. Selain itu dengan adanya penerapan kebijakan upah minimum dan 

undang-undang tentang ketenagakerjaan bagi para pengusaha akan banyak 

menggunakan tenaga kerja kontrak, hal inilah yang akan menambah permasalahan 

pengangguran. 

Selain faktor laju pertumbuhan penduduk dan upah minimum yang 

menjadi permasalahan bagi pengangguran terbuka di Jawa Barat, ada pula faktor 

inflasi. Masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga 

kerja. Dengan naiknya harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan 

akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau 

jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka 

pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari. Untuk melihat perkembangan 

tingkat inflasi di Jawa Barat tahun 2013-2017 akan disajikan dalam gambar 1.5 

berikut. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Gambar 1.5 Inflasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 

Berdasarkan gambar 1.5 tingkat inflasi di Jawa Barat mengalami 

fluktuasi dan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,15% 

sedangkan pada tahun 2014 tingkat inflasi sebesar 7,6% dan pada tahun 2015 
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2015 dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yaitu dengan 

melakukan penurunan harga bahan bakar minyak dan mengakibatkan komoditas 

Administered Prices mengalami penurunan yaitu seperti penurunan tarif angkutan 

umum, listrik, dll. 

Jika pemerintah menghendaki kestabilan harga, maka harus mau 
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bersama-sama dengan tingkat pengangguran yang juga rendah, disamping 

pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, merupakan tujuan yang ingin dicapai 

oleh setiap negara, dan selalu menjadi prioritas pembangunan ekonomi. 

Investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri juga merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Jawa Barat 

selain faktor laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, dan inflasi. Penanaman 

modal dalam negeri merupakan penggunaan kekayaan yang dilakukan secara 

langsung atau tidak langsung guna menjalankan suatu usaha. Hal ini akan 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja dan 

meningkatkan pendapatan nasional. Dilihat dari sisi investasi yang akan 

mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor 

produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang 

akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya bisa mengurangi tingkat 

pengangguran. Tetapi pada kenyataannya investasi hanya bergerak di sektor jasa 

dan sektor padat modal. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya meningkat pada 

presentasenya saja tanpa diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. 

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan 

nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarkat. Dalam perekonomian 

makro kenaikan investasi akan meningkatkan pernintaan agregat dan pendapatan 

nasional. Peningkatan dalam permintaan agregat tersebut akan membawa 

peningkatan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang kemudian akan 

diikuti oleh pertambahan dalam kebutuhan tenaga kerja untuk proses produksi, 
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yang berarti peningkatan dalam kesempatan kerja (Wafi Lestari, 2011). Untuk 

melihat bagaimana perkembangan investasi di Jawa Barat tahun 2013-2017 dapat 

dilihat pada gambar 1.6 sebagai berikut. 

 
Sumber: Badan Pusat Stastistik (data diolah) 

Gambar 1.6 Investasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 

Berdasarkan gambar 1.6 tingkat investasi di provinsi Jawa Barat dari 

tahun 2013-2017 mengalami peningkatan secara signifikan. Dapat dilihat pada 

awal tahun 2013 nilai investasi berada angka Rp. 9.006,10 miliar dan terjadi 

lonjakan peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 18.726,10 miliar yang 

nilainya mencapai Rp. 9.720 miliar yang disebabkan oleh tingginya minat daya 

tarik investasi di Jawa Barat dan menjadi Provinsi dengan penanaman modal 

terbesar di Indonesia sehingga banyak para investor dalam negeri tertarik untuk 

merealisasikan penanaman modalnya di Jawa Barat. Sedangkan dari tahun 2015 

ke tahun 2016 hanya meningkat dengan total nilai sebesar Rp. 4.087,30 miliar 

yang diikuti peningkatan kembali pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 8.030,40 

miliar. 
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Walaupun nilai investasi di Jawa Barat relatif tinggi dari tahun ke tahun 

nyatanya tidak menjamin semua tenaga kerja akan terserap, karena skills atau 

kemampuan setiap tenaga kerja terbatas, apalagi tenaga kerja dengan lulusan 

sekolah menengah ke bawah. Sehingga dengan demikian pemerataan penyerapan 

tenaga kerja tidak sepenuhnya dapat terpenuhi, maka seiring bertambahnya waktu 

timbul masalah pengangguran yang semakin tinggi. 

Dari permasalahan pengangguran terbuka yang ada di provinsi Jawa 

Barat ada faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses penyerapan tenaga 

kerja yaitu investasi. Jika semakin banyak orang atau lembaga maupun 

perusahaan melakukan investasi, penyerapan tenaga kerja pun akan semakin 

banyak terserap. Investasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang 

mampu mendorong kenaikan output secara signifikan dan meningkatkan 

permintaan input salah satunya adalah tenaga kerja. Besarnya investasi akan 

mempengaruhi kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja meningkat 

sehingga dengan begitu tingkat pengangguran akan berkurang. Dalam penelitian 

ini investasi dalam negeri lebih dominan dalam penyerapan tenaga kerja 

dibanding investasi luar negeri. Dikarenakan investasi luar negeri dalam proses 

penyerapan tenaga kerjanya lebih membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten 

dibidangnya dan rata-rata investasi luar negeri bersifat padat modal daripada padat 

karya sehingga banyak tenaga kerja yang tersisihkan dan menganggur. Sedangkan 

investasi dalam negeri lebih spesifik membutuhkan tenaga kerja yang kriterianya 

sesuai dengan kemampuan tenaga kerja tersebut dan bersifat pada karya sehingga 

banyak tenaga kerja yang akan terserap dan pengangguran cenderung menurun. 
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Ditambah lagi penghambat investasi asing masuk ke Indonesia ada di 

bidang ketenagakerjaan. Para investor menilai hukum ketenagakerjaan Indonesia 

kurang kompetitif. Atas dasar itu, para investor lebih tertarik menanamkan 

modalnya di negara lain dibandingkan di Indonesia. Tak hanya itu, para investor 

menilai jam kerja tenaga kerja di Indonesia tak kompetitif dibandingkan negara 

lain. Belum lagi, tenaga kerja di Indonesia lebih banyak libur dibandingkan 

dengan negara lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut 

mengenai masalah tersebut dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006-2017”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah 

yang dihadapi sebagai berikut. 

1. Bagaimana  pengaruh laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, 

inflasi, dan investasi secara parsial terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di provinsi Jawa Barat tahun 2006-2017? 

2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, 

inflasi, dan investasi secara bersama-sama terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat tahun 2006-2017? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Pengaruh laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, inflasi, dan 

investasi secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di 

provinsi Jawa Barat tahun 2006-2017. 

2. Pengaruh laju pertumbuhan penduduk, upah minimum, inflasi, dan 

investasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka 

di provinsi Jawa Barat tahun 2006-2017. 

1.4  Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah: 

1. Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas yang 

mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Barat. 

2. Sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan ekonomi 

khsususnya dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan 

dengan penanggulangan masalah pengangguran. 

3. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya yang topiknya berkaitan dengan penelitian ini. 


