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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara umum, tenagankerja sebagai faktor yang cukup potensial dalam 

pembangunan ekonomi merupakan penduduk yang sedang dalam usia kerja. 

Namun secara rinci telah dijelaskan dalam UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 

1 ayat 2 yang berisikan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  

Dalam teori ekonomi terdapat empat faktor produksi yang telah kita 

ketahui antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga 

kerja, modal dan kewirausahaan. Dari empat faktor produksi tersebut, faktor 

tenaga kerjalah yang memiliki peran penting karena faktor ini bertugas 

menjalankan faktor-faktor lain. Faktor tenaga kerja cukup dipengaruhi nilai 

upah yang ada serta banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang bekerja.  

Indonesia sebagai negara berkembang adalah merupakan salah satu 

negara yang memiliki masalah ketenagakerjaan terutama  mengenai tingginya 

jumlah pengangguran dimana diketahui bahwa pengangguran merupakan 

masalah yang dapat menghambat proses pembangunan di suatu negara. 

Masalah ketenagakerjaan seperti masalah pengangguran merupakan masalah 

yang cukup kompleks yang muncul akibat dari banyaknya tenaga kerja yang 

tidak seimbang dengan permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. 
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Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan 

menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat 

(Sasana, 2009). Ketidakmampuan suatu negara dalam menekanpeningkatan 

angka pengangguran merupakan masalah yang serius bagi pemerintah dan 

masyarakat. Sehingga diperlukan perumusan kebijakan gunamendorong 

perluasan lapangan kerja agar alat–alat dalam kebijakan ekonomi secara 

efektif dapat mengurangi pengangguran. 

Tabel 1.1  

Data Penduduk Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut 

Lapangan Pekerjaan Utama 2016 – 2017 (Jiwa) 

Lapangan Pekerjaan 

Utama 

Tahun 

2016 2017 

Agustus Februari Agustus 

Pertanian 37.770.165 39.678.453 35.923.886 

Pertambangan dan 

Penggalian 
1.476.484 1.370.669 1.391.690 

Industri 15.540.234 16.573.121 17.008.865 

Listrik, Gas, dan Air 357.207 414.849 393.873 

Kontruksi 7.978.567 7.162.968 8.136.636 

Perdagangan 26.689.630 29.104.970 28.173.571 

Transportasi Pergudangan 

dan Komunikasi 
5.608.749 5.692.432 5.759.684 

Keuangan 3.531.525 3.592.657 3.752.262 

Jasa Masyarakat 19.459.412 20.948.730 20.481.956 

Total 118.411.973 124.538.849 121.022.423 

Sumber : BPS Indonesia, diolah. 

Kondisi tenaga kerja yang menyangkut tentang pengangguran dan 

penduduk yang bekerja tidak lepas dari kinerja pada sektor perekonomian 

yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap sektornya menunjukkan 

kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan 
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lapangan pekerjaan utama per Agustus 2017, penduduk Indonesia paling 

banyak bekerja pada Sektor Pertanian, yaitu sebanyak 35.923.886 orang. 

Disusul oleh Sektor Perdagangan dan Jasa Kemasyarakatan masing-masing 

sebanyak 28.173.571 orang dan 20.481.956 orang.Dilihat berdasarkan tren 

sektoral selama Agustus 2016–Agustus 2017, sektor yang mengalami 

peningkatan persentase penduduk bekerja adalah Sektor Industri (0,93 poin), 

Sektor Perdagangan (0,74 poin), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan (0,49 

poin). Sementara sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor 

Pertanian (2,21 poin), Sektor Pertambangan (0,10 poin), dan Sektor 

Konstruksi (0,01 poin).  

Tabel 1.2.  

Data Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2013 – 2017 (Jiwa) 

Periode 

Jumlah 

Penduduk 

Usia Kerja 

Angkatan kerja 
Penduduk 

bekerja 
Growth 

2013 

Februari   178.130.470  123.170.509     115.929.612    

Agustus    179.967.361       120.172.003     112.761.072  -2,73 

2014 

Februari   181.169.972       125.316.991     118.169.922  4,80 

Agustus    182.992.204       121.872.931     114.628.026  -3,00 

2015 

Februari   184.599.615       128.301.588     120.846.821  5,43 

Agustus    186.100.917       122.380.021     114.819.199  -4,99 

2016 

Februari   187.600.634       127.671.869     120.647.697  5,08 

Agustus    189.096.722       125.443.748     118.411.973  -1,85 

2017 

Februari   190.587.918       131.544.111     124.538.849  5,17 

Agustus    192.079.416       128.062.746     121.022.423  -2,82 

Sumber : BPS Indonesia, 2017 
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Tabel 1.2 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia Periode 

2013 – 2017. Dimana dalam tabel diatas terlihat kondisi ketenagakerjaan 

yang terdiri dari jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk 

bekerja, serta pertumbuhan penduduk bekerja. Pada data pertumbuhan 

penduduk bekerja ini cenderung bersifat fluktuatif. Dimana pada Agustus 

2013 mengalami penurunan penduduk bekerja sebanyak -2,73 persen dan 

mengalami kenaikan kembali pada februari 2014 sebanyak 4,80 persen. 

Pertumbuhan jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dratis pada 

periode Februari 2015, yaitu sebanyak 5,43 persen. Namun penurunan drastis 

dari pertumbuhan penduduk bekerja terjadi pada periode Agustus 2015 yaitu 

sebanyak -4,99 persen.  

Naik turunnya jumlah penduduk bekerja disebabkan oleh berbagai faktor 

diantaranya adanya faktor bencana alam, PHK, Pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum, serta munculnya invetsasi di wilayah tersebut. Penyerapan tenaga 

kerja di suatu wilayah sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang ada karena 

akan menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  proses pertumbuhan 

ekonomi  di suatu  negara,  terutama untuk negara  berkembang. Menurut 

Mohamed (2016) ,sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil 

akan menyebabkan permintaan tenaga kerja tinggi. Hal ini dikarenakan 

tenaga kerja yang tersedia menjadi cukup terampil dan kompeten. Namun, di 

negara berkembang, permintaan tenaga kerja terhitung rendah karena 

pengaruh perlambatan ekonomi yang akan mempengaruhi kualitas tenaga 

kerja. 
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Besarnya tingkat pengangguran pun menunjukkan rendahnya kualitas 

SDM suatu negara dan rendahnya kemampuan tenaga kerja masuk dalam 

dunia kerja. Tingginya tingkat pengangguran juga mengindikasikan 

inefisiensi dalam perekonomian karena potensi SDM baik yang terdidik 

maupun tidak terdidik yang tidak bisa berkontribusi dalam perekonomian 

(Yuliadi, 2016). Dalam Hukum Okun terdapat hubungan negatif dari jumlah 

pengangguran dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dimana saat PDB 

mengalami kenaikan sebesar 2% maka akan mengurangi pengangguran 

sebesar 1%. Penurunan jumlah pengangguran ini membuktikan bahwa adanya 

tenaga kerja yang terserap di dalam perekonomian sebanyak 1% sehingga 

semakin bertambahnya kontribusi tenaga kerja dalam menghasilkan barang 

dan jasa yang akan mempengaruhi pendapatan nasional dalam suatu negara. 

Sektor ekonomi akan mengalami suatu perubahan selama terjadinya 

proses pembangunan. Begitu pula dengan persentase penduduk yang bekerja 

diberbagai sektor ekonomi juga akan mengalami perubahan. Dan hal ini tidak 

lepas dari pengaruh pembangunan sumber daya manusia dengan permintaan 

tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam 

pembangunan daerah. Tenaga kerja dapat dijadikan suatu tolok ukur dalam 

keberhasilan pembangunan suatu daerah, artinya permintaan tenaga kerja 

secara signifikan dapat mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara 

keseluruhan. Sehingga kondisi ketenagakerjaan dapat juga menggambarkan 

kondisi perekonomian dan sosial, bahkan mampu menggambarkan tingkat 

kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. 
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Dalam teori Adam Smith sebagai ekonom aliran klasik, Smith 

menganggap bahwa manusia berperan sebagai faktor produksi inti yang dapat 

menentukan kesejahteraan bangsa-bangsa. Smith juga mengungkapkan bahwa 

alokasi sumberdaya manusia yang efektif adalah permulaan dari pertumbuhan 

ekonomi. Dengan kata lain dikatakan sebagai syarat mutlak (Necessary 

Condition) bagi pertumbuhan ekonomi (Mulyadi, 2003). 

Bagi tiap wilayah yang menjadi bagian dari negara sedang berkembang, 

upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan perekonomian merupakan 

sasaran yang harus tercapai agar dapat mensejajarkan diri dengan negara-

negara maju. Jika tiap daerah memiliki kemampuan untuk mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi maka akan mempercepat pula kemajuan suatu bangsa. 

Suatu investasi menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam 

menentukan tingkat pendapatan nasional. Adanya rumus dari pendapatan 

nasional melalui pendekatan pengeluaran ini membuktikan bahwa faktor 

investasi berperan penting dalam kemajuan suatu wilayah ataupun negara. 

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus 

meningkatkan kegiatan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional dan 

taraf kemakmuran suatu wilayah/bangsa. (Sukirno, 2007).  

Adanya penanaman modal asing yang masuk ke suatu daerah secara 

langsung menambah modal di daerah tersebut serta memperlancar kegiatan 

ekonomi. Penanaman modal asing akan mendorong terciptanya modal baru 

sehingga mampu menyerap faktor produksi baru dengan menciptakan 

lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja sehingga mampu 
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mengurangi pengangguran yang ada. Jika arus modal masuk ke suatu daerah 

berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang, maka investasi akan 

meningkatkan penawaran melalui peningkatan modal. Selanjutnya, 

peningkatan modal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja output 

sehingga menambah aktivitas perekonomian daerah tersebut (Rizal, 2014). 

Artinya semakin tinggi akumulasi modal yang ada maka semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.  

 

Sumber : BKPM, 2017, diolah  

Grafik 1.1  

Grafik Realisasi Investasi di Indonesia Tahun 2012 – 2017  

(milliar Rupiah) 

Dari grafik diatas terlihat bahwa terjadi pergerakan ditiap tahunnya pada 

investasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Dari 
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sedikit menjadi 603.411 kemudian pada thun 2017 mengalami kenaikan 

cukup tinggi menjadi 670.150 miliar rupiah. Dari grafik diatas juga 

menunjukkan bahwa realisasi investasi di tiap tahunnya dari 2012 sampai 

2017 mengalami kenaikan terus menerus. Romdhoni, 2017 dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat investasi di 

suatu daerah maka akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerjanya. 

Selanjutnya, faktor lain yang tak terlepas dari permintaan tenaga kerja 

ialah adanya upah. Di Indonesia, pemerintah telah mengatur pengupahan 

melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 

1989 tentang Upah Minimum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan upah bulanan 

terendah yang terdiri dari adanya gaji pokok dan tunjangan tetap 

(Sulistiawati, 2012).   

Peraturan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang banyak 

diterapkan di berbagai negara. Pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi yang 

berbeda. Pertama, upah minimum sebagai alat proteksi pekerja untuk 

mempertahankan agar upah yang diterima tidak menurun serta cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi 

perusahaan guna mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992). 

Upah yang diterima olah tenaga kerja tergantung pada tingkat produktivitas 

dari tenaga kerja masing-masing. Perolehan data mengenai kenaikan upah di 

beberapa negara terutama negara maju maupun negara berkembang 

menunjukkan bahwa kenaikan upah pekerja berkaitan erat dengan kenaikan 
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produktivitas pekerjanya. Dalam mencapai kenaikan produktivitas pekerja, 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kemajuan teknologi 

produksi, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja, dan perbaikan dalam organisasi 

perusahaan dan masyarakat. 

Ketidaksearahan pengaruh upah terhadap perminaatn tenaga kerja akan 

berakibat pada terjadinya kenaikan upah yang berpotensi menurunkan 

permintaan tenaga kerja terutama tenaga kerja dengan produktivtas rendah. 

Secara teori, dalam Bappenas (2010), Perusahaan akan membayar upah 

tenaga kerja sesuai dengan produktivitasnya, yang artinya  suatu  tenaga 

 kerja  yang memiliki produktivitas rendah akan  mendapatkan upah yang 

rendah juga dan begitupula sebaliknya. Namun faktanya, upah minimum 

yang ditetapkan lebih ditentukan oleh faktor kenaikan tingkat harga 

dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi 

faktor utama dalam penetuan upah. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan 

tercapai saat tenaga kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan bersifat ekonomi maupun 

kebutuhan yang bersifat non ekonomi, dan bukan hanya sekedar dapat 

memenuhi kebutuhan layak hidupnya saja. Semakin tinggi tingkat kualitas 

suatu tenaga kerja maka berdampak pada kenaikan tingkat upahnya.  

Penelitian Fachreza (2017) menyatakan bahwa kenaikan upah 

berpengaruh searah terhadap meningkatnya permintaan tenaga kerja, ceteris 

paribus. Namun terkadang, beberapa kasus mengungkapkan bahwa kenaikan 

upah memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Menurut 
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Kuncoro, 2002, kenaikan upah dapat mengakibatkan penurunan jumlah 

tenaga kerja yang diminta. Pada saat tingkat upah mengalami kenaikan, 

ceteris paribus, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. 

Hal tersebut akan mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang 

relatif mahal dengan input lain yang lebih murah untuk mempertahankan 

keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga 

per unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk 

tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, 

akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah 

Dari uraian diatas terlihat bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Indonesia yaitu diantaranya tinggi 

rendahnya PDRB suatu daerah, investasi yang masuk ke daerah tersebut, serta 

tinggi rendahnya upah minimun provinsi. Telah banyak dilakukan penelitian 

mengenai permintaan tenaga kerja di berbagai wilayah dan provinsi di 

Indonesia, seperti dalam penelitian Indradewa (2013) mengungkapkan bahwa 

variabel PDRB dan Upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali tahun 1994-2013. 

Sedangkan dalam penelitian Sarsi (2015) mengungkapkan bahwa hanya 

variabel PDRB yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2008-2014.  

Berbeda dengan penelitian Ganie (2017) yang mengungkapkan bahwa 

variabel upah minimum dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan tenaga kerja di Berau, Kalimantan Timur tahun 2011-2015. 
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Sedangkan untuk variabel investasi juga telah dilakukan berbagai penelitian. 

dalam penelitian Dewi (2014) dan Kadir (2016) mengungkapkan bahwa 

investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaahn tenaga 

kerja. Namun dalam penelitian Sandika (2014) yang mengungkapkan bahwa 

variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga 

kerja. 

Banyaknya ketimpangan atau gap dari berbagai hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

variabel PDRB di tiap provinsi di Indonesia, Investasi yang masuk di masing 

masing provinsi di Indonesia serta upah minimum provinsi selama 5 tahun 

terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai 2017 dengan judul “Determinan 

Permintaan Tenaga Kerja di Indonesia”. 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka pada penelitian ini 

dibatasi dengan asumsi sebagai berikut : 

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah permintaan 

tenaga kerja di tiap provinsi di Indonesia 

2. Tahun yang dijadikan objek penelitian adalah 2013 sampai 2017 

3. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi 

permintaan tenaga kerja. Dan variabel independen yang digunakan hanya 

sebatas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal 

Asing (PMA), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan 

yang berkaitan dengan pembahasan yaitu :  

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

Permintaan Tenaga Kerja  di Indonesia?  

2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap 

Permintaan Tenaga Kerja  di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap 

Permintaan Tenaga Kerja  di Indonesia? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) terhadap Permintaan Tenaga Kerja  di  Indonesia  

2. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing 

(PMA) terhadap PermintaanTenaga Kerja  di Indonesia  

3.  Untuk menganalisa Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi 

(UMP) terhadap Permintaan Tenaga Kerja  di Indonesia  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaaan dari penelitian ini :  

1. Sebagai input pada pemerintah, pihak swasta maupun pihak terkait 

lainnya di setiap Provinsi di Indonesia khususnya mengenai penentuan 

kebijakan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. 
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2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian yang relevan dan 

bagi pihak – pihak yang berkepentingan mengenai tenaga kerja. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan dan bagi penulis, serta menambah pengalaman keterampilan 

dan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian sekaligus merupakan 

suatu latihan penulisan ilmiah dalam menyelesaikan studi di perguruan 

tinggi. 


