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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk menunjukkan adanya 

kemajuan meningkatkan segala aspek dalam kesejahteraan di masyarakatnya. 

Pembangunan ekonomi juga dapat di artikan sebagai suatu proses kenaikan 

pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya 

pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur 

ekonomi serta pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. 

 Dalam Garis Besar Haluan Negara menjelaskan bahwa penduduk adalah 

subyek dan obyek yang penting bagi pembangunan. Adanya pembinaan lebih 

lanjut untuk penduduk dan pengembangan sehingga penduduk dapat menjadi 

penggerak suatu pembangunan. Begitupula dengan keuntunganya yaitu penduduk 

dapat menikmati hal tersebut. Maka pembangunan negara harus dikembangkan 

dengan memperhitungkan secara detail bagaimana kondisi kemampuan 

penduduknya, sehingga penduduk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. 

(Tindaon, 2008). 

 Pembangunan negara dinilai pada keberhasilanya jika penduduk 

meningkat kesejahteraanya. Pembangunan ekonomi pada negara berkembang 

dibimbing untuk mencapai sebuah tujuan utama yaitu kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakatnya. Tetapi dalam kenyataanya negara – negara berkembang sering 

mengalami banyak kendala seperti, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan 

ekonomi antara daerah, dan kesenjangan penghasilan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
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 Suatu negara dapat dikatakan bahwa masyarakatnya sejahtera apabila 

pendapatan perkapitanya meningkat secara signifikan. Namun pendapatan 

perkapita tersebut tidak mengalami kenaikan berkala, pada suatu saat dapat juga 

mengalami penurunan meskipun penurunanya tidak terlalu drastic (Lestariningsih, 

2006). 

 Pada tabel 1.1 dapat dipahami bahwa terjadi pengingkatan dalam jumlah 

penduduk di indonesia. Kenaikan jumlah penduduk cukup signifikan dari tahun ke 

tahun. Pada survei tahun 2000 sebesar 206.264.595 juta jiwa. Kemudian jumlah 

penduduk meningkat pada setiap tahun – tahun berikutnya. Tercatatat pada tahun 

2010 meningkat dari tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar 237.641.326 juta 

jiwa. 
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Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 

Tabel 1.1. 

Provinsi 
Penduduk (dalam juta jiwa) 

2000 2010 

Aceh 3.930.905 4.494.410 

Sumatera Utara 11.649.655 12.982.204 

Sumatera Barat 4.248.931 4.846.909 

Riau 4.957.627 5.538.367 

Jambi 2.413.846 3.092.265 

Sumatera Selatan 6.899.675 7450.394 

Bengkulu 1.567.432 1.715.518 

Lampung 6.741.439 7.608.405 

Kep Bangka Belitung 900.197 1.223.296 

Kepulauan Riau - 1.679.163 

DKI Jakarta 8.389.443 9.607.787 

Jawa Barat 35.729.537 43.053.732 

Jawa Tengah 31.228.940 32.382.657 

DI Yogyakarta 3.122.268 3.457.491 

Jawa Timur 34.783.640 37.476.757 

Banten 8.098.780 10.632.166 

Bali 3.151.162 3.890.757 

Nusa Tenggara Barat 4.009.261 4.500.212 

Nusa Tenggara Timur 3.952.279 4.683.827 

Kalimantan Barat 4.034.198 4.395.983 

Kalimantan Tengah 1.857.000 2.212.089 

Kalimantan Selatan 2.985.240 3.626.616 

Kalimantan Timur 2.455.120 3.553.143 

Sulawesi Utara 2.012.098 2.270.596 

Sulawesi Tengah 2.218.435 2.635.009 

Sulawesi Selatan 8.059.627 8.034.776 

Sulawesi Tenggara 1.821.284 2.232.586 

Gorontalo 835.044 1.040.164 

Sulawesi Barat - 1.158.651 

Maluku 1.205.539 1.533.506 

Maluku Utara 785.059 1.038.087 

Papua 2.220.934 2.833.381 

INDONESIA 206.264.595 237.641.326 

Sumber : BPS - 2010 
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 Dengan jumlah penduduk yang banyak dan tumbuh secara signifikan, 

maka penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan mesin penggerak untuk 

melakukan pembangunan indonesia. Penduduk sebagai sumber daya manusia 

dapat diartikan sebagai salah satu faktor produksi. Jumlah penduduk yang besar, 

apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban 

masalah dalam suatu pembangunan negara. 

 Pengertian dalam sumber daya manusia yaitu usaha kerja dan jasa dapat 

dihasilkan melalui suatu proses produksi kemudian sumber daya manusia dapat 

bekerja untuk memberikan hasil jasanya atau kerjanya. Dengan ini mengandung 

suatu aspek bahwa kuantitas memiliki arti jumlah penduduk yang telah mampu 

bekerja dan dapat menghasilkan kualitas jasa yang tersedia dan diberikan untuk 

produksi (Simanjuntak, 2010). 

 Penduduk dikatakan sebagai sumber utama penawaran tenaga kerja. 

Penduduk yang telah mampu bekerja disebut sebagai penduduk yang dapat 

menghasilkan barang dan jasa. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang sudah 

berusia 15 tahun atau lebih. Sementara penduduk yang termasuk angkatan kerja 

adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau telah mempunyai pekerjaan namun 

sementara tidak bekerja dan dalam keadaan menganggur. Sementara penduduk 

yang bukan termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang 

masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya 

selain kegiatan pribadi.  

 Angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu penduduk yang 

menawarkan tenaga kerjanya dan telah mendapatkan pekerjaannya disebut 
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pekerja, kemudian mengenai pengertian dari pengangguran yaitu penduduk yang 

menawarkan tenaga kerjanya kemudin belum berhasil mendapatkanya.  

 Dua golongan tersebut diartikan sebagai modal sumber daya manusia yang 

mempunyai peran penting sebagai faktor produksi bagi perekonomian negara baik 

di negara indonesia sendiri. Untuk kemajuan pembangunan ekonomi indonesia 

sebaiknya kebijakan pemerintah di indonesia mengenai peningkatan kualitas bagi 

seluruh angkatan kerja. Penunjang pertumbuhan ekonomi di indonesia dapat di 

dukung dengan adanya tenaga kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja di pasar 

kerja mampu terserap dengan baik. Maka penduduk di indonesia akan merasakan 

hasilnya dari pembangunan ekonomi yang berhasil (Sumarsono, 2003) 

 Pada Tabel 1.2 menunjukan kondisi angkatan kerja, penduduk bekerja, 

pengangguran dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013. Dari tabel ini 

menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari tiap tahun. Hal ini 

menunjukan bahwa adanya tenaga kerja yang ditawarkan pada pasar tenaga kerja 

oleh penduduk indonesia semakin meningkat dan membaik. Namun dapat dilihat 

kembali bahwa tenaga kerja di indonesia belum terserap dengan baik dalam 

perekonomian dikarenakan angka pengangguran masih tersedia dalam tabel 

tersebut pada setiap tahunya yang diiringi dengan jumlah angkatan kerja yang 

terus bertambah. 
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Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran di Indonesia 

Tabel 1.2 

Tahun 

Angkatan 

Kerja 
Bekerja Pengangguran 

(Juta Orang) (Juta Orang) (Juta Orang) 

2001 98,81 90,81 8,01 

2002 100,78 91,65 9,13 

2003 102,75 92,81 9,94 

2004 103,97 93,72 10,25 

2005 Februari 105,80 94,95 10,85 

 
November 105,86 93,96 11,9 

2006 Februari 106,28 95,18 11,1 

 
Agustus 106,39 95,46 10,93 

2007 Februari 108,13 97,58 10,55 

 
Agustus 109,94 99,93 10,01 

2008 Februari 111,48 102,05 9,43 

 
Agustus 111,95 102,55 9,39 

2009 Februari 113,74 104,49 9,26 

 
Agustus 113,83 104,87 8,96 

2010 Februari 116,00 107,41 8,59 

 
Agustus 116,53 108,21 8,32 

2011 Februari 119,40 111,28 8,12 

 
Agustus 117,37 109,67 7,7 

2012 Februari 120,41 112,8 7,61 

 
Agustus 118,05 110,81 7,24 

2013 Februari 121,19 114,02 7,17 

 
Agustus 118,19 110,8 7,39 

Sumber: Sakernas, BPS 

 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang 

berpotensi besar bagi pergerakan perekonomian indonesia. Provinsi ini juga  

memiliki sumber daya manusia dan keindahan alam yang melimpah. Daerah 

Istimewa Yogyakarta juga disebut sebagai provinsi yang cukup mampu 

memperdayakan penduduk dalam pembangunan nasional. Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Ibu kota dari Daerah 

Isitimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah salah 
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satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian 

selatan setelah Bandung dan Malang berdasarkan survei jumlah penduduk. Jumlah 

penduduk di kota Yogyakarta, berdasarkan Sensus Penduduk pada tahun 

2010 berjumlah 388.088 jiwa. Perekonomian Kota Yogyakarta yang semakin 

meningkat ditinjau dari banyaknya potensi lapangan kerja. Pembangunan ekonomi 

tersebut akan mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta 

dengan menciptakan lapangan kerja bertujuan untuk mengurangi pengangguran.  

Penduduk Bekerja dan Pengangguran di Kota Yogyakarta 

   Tabel 1.3 

   Tahun Pengangguran Bekerja 

2000 11.983 158.156 

2001 12.065 159.279 

2002 12.155 160.389 

2003 9.864 157.567 

2004 8.613 157.544 

2005 7.942 157.553 

2006 8.069 157.426 

2007 22.049 206.514 

2008 19.884 233.335 

2009 20.798 236.976 

2010 15.294 191.139 

2011 14.240 198.308 

2012 11.519 204.477 

2013 13.510 195.818 

2014 14.655 216.024 

Sumber : Disosnaketrans DIY 

 Dari latar belakang kondisi dan permasalahan – permasalahan yang sudah 

dipaparkan, maka penelitian ini akan menganalisis kondisi elastisitas penyerapan 

tenaga kerja yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2000 sampai dengan 2014. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membuat 

beberapa rumusan masalah penelitian diantaranya adalah:  

1. Apakah Upah berpengaruh terhadap Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja 

di Kota Yogyakarta dalam periode 2000-2014? 

2. Apakah PDRB Sektor Industri dan Jasa berpengaruh terhadap Elastisitas 

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta dalam periode 2000-2014? 

3. Apakah Investasi berpengaruh Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di 

Kota Yogyakarta dalam periode 2000-2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh Upah terhadap Elastisitas Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kota Yogyakarta dalam periode 2000-2014 

2. Menganalisis pengaruh PDRB Sektor industri dan Jasa terhadap Elastisitas 

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta dalam periode 2000-2014 

3. Menganalisis pengaruh Investasi terhadap Elastisitas Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kota Yogyakarta dalam periode 2000-2014? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar S-1, Jurusan Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan untuk 

memahami serta mendalami masalah ketenagakerjaan yang selalu 

berkembang. 

2. Bagi Disosnaketrans dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat 

menjadi bahan referensi untuk pengambilan keputusan dalam menentukan 

kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan 

khususnya di Kota Yogyakarta.  

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada tahun – tahun 

berikutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan 

skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Isi Pendahuluan adalah  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan 
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2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori.  

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Sedangkan landasan teori mencangkup teori-teori yang 

digunakan untuk menganalisis permasalahan – permasalahan yang ada.  

3. Bab III Metode Penelitian.  

Metode Penelitian memaparkan mengenai jenis dan cara mengumpulkan 

data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 

4. Bab IV Hasil dan Analisis.  

Hasil dan Analisis terdapat dua subbab yaitu diskripsi data penelitian yang 

berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta 

analisis yang merupakan temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan 

analisisnya.  

5. Bab V Simpulan dan Implikasi.  

Simpulan dan Implikasi merupakan simpulan dari hasil analisis yang 

dilakukan sebelumnya. Implikasi merupakan hasil dari simpulan yang 

digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah 

 

  

 

 

 


