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P B B DAB D L DAB
 

1. IATAR BELAKANG 

Pada modul mataku1iah Ekonomi sumberdaya Manusia 

dari Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, diantaranya 

menguraikan tentang kenaikan· angkatan kerja yang 

menyebabkan adanya pengangguran. 

Namun di dalam pembahasannya masih kurang contoh

contoh yang berkaitan dengan penelitian tentang 

bagaimanakah perkembangan penduduk terhadap kesempatan 

kerja dan pengangguran khususnya di DK! Jakarta. Kota 

biasanya rnempuyai fungsi sebagai pusat kegiatan baik 

kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya pendidikan 

dan sebagainya. Kota mernpunyai daya tarik tersendiri 

bagi masyarakat dan mendorong orang-orang untuk 

berpindah dari desa ke kota. 

Jakarta sebagai kota Metropolitan mempunyai daya 

tarik tersendiri bagi sebagian besar masyarakat, hal 

ini mendorong orang-orang untuk berpindah dari des a ke 

kota. Jakarta sebagai kota Metropolitan mempunyai daya 

tarik bagi sebagian besar masyarakat, hal ini mendorong 

penduduk lain daerah berpindah ke Jakarta, sehingga 

Jakarta makin hari sernakin berkembang baik area maupun 

proporsi penduduk yang ada di dalamnya, sampai melebihi 

batas wilayah administrasi kota. 

1 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

80202

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Perpindahan penduduk ini mengakibatkan banyak 

masalah seperti masalah sosial, ekonomi, budaya dan 

sebagainya. Dampak perpindahan penduduk di Jakarta ini 

terutama dirasakan pada masalah penyediaan lapangan 

pekerjaan dan jumlah pencari kerja yang semakin, 
meningkat. Oleh karena itu lapangan pekerjaan dan 

jumlah pencari kerja perlu dipantau dari periode ke 

periode. 

2 •	 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a.	 Berapa besar pengaruh perkcmbangan penduduk 

terhddap employment (jumlah orang yang bekerja). 

b.	 Berapa besar pengaruh perkembangan penduduk DKI 

Jakarta terhadap jumlah pencari kerja (j umlah 

penganguran). 
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'1'IHJAUAB PUB'1'AXA
 

Kesempatan Kerja 

Besarnya permintaan tenaga kerja dapat ditunjukkan oleh 

jumlah orang yang bekerja pacta suatu saat, jumlah orang 

yang bekerja merupakan kesempatan kerja. Kesernpatan kerja 

berubah dari waktu ke waktu, namun sebenarnya penyebab 

perubahannya bukan karena waktu saja, bahkan sebenarnya 

waktu bukan penyebab sesungguhnya. 

Adapun penyebab sesungguhnya terletak pacta bidang 

ekonomi. PerUbahan yang terjadi pada situasi ekonomi 

membawa dampak pada kesempatan kerja. Dengan perkataan lain 

besarnya kesempatan kerja peka terhadap perubahan ekonomi. 

Kesempatan kerja secara kasar biasanya diukur dengan jumlah 

orang yang bekerja, sedangkan ekonomi diwakili oleh 

pendapatan masyarakat. 

Kesempatan Kerja Sektoral 

Kesempatan kerja dalam masyarakat tidak seragam. 

Kesempatan kerja di pecah-pecah menu rut kebutuhan yang 

salah satu perlu diantaranya adalah menurut lapangan usaha 

ekonomi. Puda saat ini dikenal pernbagian lapangan usaha 

ekonomi yang sudah baku yaitu secara internasional disebut 

sebagai ISIC (Internasional Standard Industrial Clasi

fication), yang di Indonesia diterjemahkan menjadi KLUI 

(Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia). Pada dasarnya 

3 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

80202

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



lapangan usaha yang ada adalah 5ebagai berikut: 

1- Pertanian 6. Perdagangan 

2 • Pertambangan 7. Perhubungan 

3 • Industri Pengolahan 8 . Kauangan dan Bank 

4 • Unit gas dan air minum 9. Jasa-jasa lain, Rumah 

5. Konstruksi Pemerintah 

Profil kesempatan kerja menurut sektor ini pelu dibuat 

pertama-tarna karena luasnya daya serapnya berbeda-beda. 

Paua negara yang scdang berkembang biasanya proporsi 

kesempatan kerja di sektor pertanian sangat dominan, 

sedangkan sektor jasanya belum begitu berkembang. 

Kesempatdn Kerja Henurut Jenis Jabatan 

Secara internasional sudah ada klasifikasi baku yaitu 

yang termuat dalam ISCO (Internasional standard Clasi

fication of Ocupation). Kalau di Indonesia dikenal dengan 

nama KJI (Kldsifikasi Jabatan Indonesia). 

Beberapa jenis jabatan yang penting adalah: 

l. profesiona.l 5. Pekerja Pertanian 

2 • Management 6. Pramuniaga 

3 • Tenaga Produksi 7. Teknisi 

4 • I\lerikal 8 . Lain-lain 
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Kesempatan Kerja "enurut Pendidikan: 

Profi1 pendidikan ini tidak hanya menyangkut jenjangnya 

saja melainkan juga jenis pendidikannya. Jenjang yang 

dipakai sudah barang tentu sesuai dengan jenjang yang 

ber1aku yaitu: 

1. Tidak Sekolah 

2. Tidak Tarnat Sekolah Oasar 

J. Sekolah Oasar 

4. Sekolah Menengah Pertama 

a. Urnurn 

b. Kejuruan 

5. Sekolah Menengah 

a. Urn urn 

b. Kejuruan 

6. Program Diploma 

a. 01 

b. DII 

c. OIl! 

7. Universitas 

Kesempat~ Kerja Henu~ status Hubung~n Kerja: 

Produktivitas masing-masing sektor sangat bervariasi. 

Salah satu penyebabnya adalah sifat hubungan kerja. 

Kesernpatan Kerja yang bersifat formal cenderung untuk lebih 

produktif dari pada kesempatan kerja yang bersifat 

informal. Secara internasional status hubungan kerja 
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terbagi atas 5 golongan: 1- Majikan 

2.	 Buruh 

3.	 Kerja Mandiri 

4 •	 Kerja mandiri bantuan tenaga 

lepas 

5.	 Pekerja keras tanpa bayar. 

Urbanisasi 

Pengertian Urbanisasi (pertumbuhan, perkotaan) adalah 

suatu proses perubahan proporsi penduduk yang berdiam di 

daerah perkotaan. Dengan batasan pengertian tersebut maka 

urbanisasi akan terjadi apabila angka pertumbuhan penduduk 

perkotaan scmakin besar, sedangkan berkembangnya penduduk 

diakibatkan oleh perkembangan alami penduduk di kota 

tersebut ditdmbah dengan bertarnbahnya penduduk dar~ daerah 

lain. 

Tcnaga Kerj<l. 

Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu 

negara yang dapat memproduksi barang d~n jasa. J ika ada 

permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau 

berpartisipasl dalam aktivitas tersebut. 

Tenaga kerja atau penduduk usia kerja adalah penduduk 

berumur 10 tahun ke atas. Penduduk US~d kerja rnempunyai 

perilaku yang bermacam-macam. Dalam hubungannya dengan 

pasar kerja perilaku mereka dapat dipisahkan rnenjadi 
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golongan, yaitu golongan yang aktiv secara ekonomi dan yang 

tidak aktif secara ekonomi. Yang termasuk aktif secara 

ekonomi adalah golongan angkatan kerja, golongan ini 

terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan 

berhasil memperolehnya (employed). Penduduk yang menawarkan 

tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum 

memperolehnya atau yang sedang mencari pekerjaan 

(Unemployed). Sedangkan golongan yang tidak aktif secara 

ekonomi adalah bagi mereka yang bukan pekerja, dimana 

mereka hanya mengkonsumsikan dan tidak memproduksi sesuatu 

barang dan jasa dilihat dari pengertian ekonomi. Jadi 

definisi angkatan kerja adalah bag ian dari tenaga kerja 

yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat 

dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. 

Yang digolongkan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia 

kerja 10 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan tapi 

sementara tidak bekerja atau sedang mencuri pekerjaan. 

Kelompok angkatan kerja ~ digolongkan bekeria adalah: 

1.	 Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan 

me1akukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau 

membantu mempero1eh penghasilan atau keuntungan dan 

lamanya bekerja paling sedikit dua hari. 

2.	 Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak 

melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, 

tetapi mereka adalah: 

7 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

80202

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang 

sedang tak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok 

dan lain sebagainya. 

b.	 Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian 

yang tidak bekerja karena menunggu panenan atau 

menunggu hujan untuk menggarap sawah dan lain 

sebagainya. 

c.	 Yang digolongkan mencari pekerjaan adalah: 

1.	 Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang 

berusaha mencari/mendapatkan pekerjaan. 

2.	 Mereka yang bekerja pada saat pencacahan sedang 

menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. 

3.	 Mereka yang dibebas tugaskan dan sedang 

berusaha mendapatkan pekerjaan. 

Bukan Angkatan Kerja 

Adalah bag ian tenaga kerja yang tak bekerja ataupun 

tidak mencari pekerjaan. Jadi mereka adalah bag ian dari 

tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat, atau tidak 

berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif, yaitu 

memproduksi barang dan jasa. Yang digolongkan bukan 

angkatan kerja mencakup penduduk usia 10 tahun ke atas yang 

dalam satu minggu sebelum pencacahan tidak bekerja, tidak 
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punya pekerjaan maupun mencari pekerjaan tetapi hanya 

melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a. Sekolah di sekolah formal dari pendidikan dasar sampai 

pendidikan tinggi, termasuk yang sedang berlibur. 

b. Mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah 

tangga tanpa mendapat upah atau gaji. 

c. Tidak melakukan kegiatan karena keadaan fisiknya tidak 

memungkinkan untuk melakukan suatu kegiatan. 
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TUJUAII DldI MAlfl'AAT PEHELITIAII 

1.	 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a.	 Mengetahui pengaruh perkembangan penduduk OK! 

Jakarta terhadap employment (jumlah orang yang 

bekerj a) . 

b.	 Mengetahui pengaruh perkembangan penduduk OK! 

Jakarta	 terhadap jumlah pencari kerja 

(pengangguran) . 

2.	 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi: 

1.	 Perencana ketenagakerjaan di OKI Jakarta. 

2.	 Untuk bahan masukkan bagi penulisan modul Ekonomi 

Sumberdaya Manusia. 
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METODE PENELITIAN
 

A. ~ XiLD..g Digunakan 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang 

didapat dari Bappenas dan BPS. Periode Observasi dari 

tahun 1977 sampai dengan tahun 1988. Untuk menentukan 

hubungan pengaruh perkembangan penduduk DKI Jakarta 

baik terhadap Employment (jumlah orang yang bekerja), 

maupun terhadap Unemployment (jumlah orang yang mencari 

kerja), metode yang dipakai adalah regresi sederhana 

dengan metode kuadrat terkecil (least square). 

B.	 Variabel Yang Digunakan 

Variabel dibagi atas variabel endogen dan variabel 

eksogen: 

1.	 Variabel endogen terdiri atas: 

E = Jumlah pekerja (jumlah orang yang bekerja) 

UE ~ Jumlah orang yang mencari karja (pengangguran) 

2.	 Variabel eksogen
 

Pop = Jumlah penduduk
 

c.	 Model Persamaan 

Hodel secara lengkap terdiri dari 4 persamaan yang 

terdiri dari 2 persamaan dengan data (angka) asli dan 2 

dengan logaritma digunakan untuk mengetahui elastisitas 

masing-masing variabel dependen dari persamaan 

tersebut. 
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Persamaan-persamaannya adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah pekerja (orang yang bekerj a) 

~ a + a1 popEemp o
 

a' +a1 log pop
Lemp - 0 

2) Pencari kerja (pengangguran)

:Uump bo + b1 pop
 

: 11 + b 1 log pop
~mp 0 
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AJIIALISIS, BASIL DAB l'BllBAlIA8AM 

Employment (jumlah orang yang bekerja) 

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil persamaan 

sebagai berikut: 

Emp = a o + a 1 pop 

Emp = 879748,99 + 0,209 pop 

(1,0876) (1,89) 

R 2 = 0,263 

ow = 1,18 

F 3,571 

Bila digambarkan hasil regresi dan kenyataannya hasilnya 

sebagai berikut: 

- -----1 

-, I 
,I 

,
,i ,,' 
, I' ,, I~-

----.' -

I 
,l,' 
, I, . , , .._ •••. " 

\ 

I, 

1 

I 

,_ ... I\~.,:-. ""' _. 

t konstanta = 1,0876 

t pop = 1,89 

Dengan derajat kebenaran 95% diperoleh t tabel = 1,796 

13 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

80202

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



!!.ii.. Konstanta 

-1,796 o 1,0876 1.76 

Dari uji tersebut ternyata konstanta seeara signifikan 

tidak berpengaruh terhadap employment. 

uji Variabel populasi 

Dengan derajat konstanta keeil 0,01 diperoleh ttabel = 

3,106, t pop hi tung = 1,89 

-3,106 o 1,89 3,106 

Ternyata variabel populasi tidak berpengaruh seeara nyata 

terhadap employment dengan derajat kesalahan = 0,01. 
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Uji ~ 

Untuk mengetahui apakah secara keseluruhan dan apakah 

konstanta dan variabel populasi berpengaruh secara nyata 

terhadap employment, dilakukan uji F dengan p = 0,9. 

Fhitung = 3,571 

Ftabel = 60,71 

60.71 

Dengan uji F (p = 0,9) ternyata konstanta dan variabel pop 

secara bersama-sama tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

employment. 
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Unemployment lpengangguran) 

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil persamaan 

sebagai berikut: 

Unemp = bo ~ b 1 pop 

Unemp = 98136,671 ~ 0,0205034 pop 

(2,3525138) (3,8421168) 

R2 = 0,903829 

DW = 1,686239 

F = 37,59267 

Bila digambarkan hasil regresi dan kenyataannya hasilnya 

sebagai berikut: 

I .- •• • 

• 1 

i 

I 

I 
I 

. - .~~-.I 

I 

,- -

t hitung yang diperoleh dari perhitungan adalah sebagai 

berikut: 

tkonstanta = 2,3525138 

= 3,8421168 

Dengan derajat kebenaran 95% diperoleh ttabel = 1,8 
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!lii Konstanta 

·1.8 o 2.352 

Dari uji tersebut ternyatakonstanta secara signifikan 

berpengaruh terhadap unemployment. 

Uji Variabel Populasi 

Dengan derajat kontanta 0101% diperoleh ttabel = 1,363 

t pop hitung = 3 1 84 

-1.363 o 1,363 3,84 
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Ternyata variabel populasi berpengaruh secara nyata 

terhadap unemployment dengan derajat kesalahan = 0,01. 

Uji f 

untuk mengetahui apakah secara keseluruhan dan apakah 

konstanta dan variabel populasi berpengaruh secara nyata 

terhadap Unemployment, dilakukan uji F dengan p = 0,9 

3.225 37.59 

Fhitung = 37,59 

Ftabel = 3,225 

Dengan uji F (p = 0,9) ternyata konstanta dan variabel pop 

secara bersama-sama tidak berpengaruh scc~ra nyata tcrhadap 

unemployment. 

Untuk melihat elastisitasnya data yang ada dirubah dalam 

bentuk logaritma natural kemudian di DLS, sehingga dari 

perhitungan Regresi Logaritma Unemploymen terhadap 

populasi dipero1eh persamaan sebagai berikut: 

Lunemp	 = b o + b 1 Lpop
 

= 1.4517430 + 0.6937401 Lpop
 

(1.1335015) (8,5581994) 
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Dari hasil regresi dalam bentuk logaritma tersebut dapat 

disimpulkan bahwa setiap kenaikan populasi penduduk sebesar 

satu persen akan menyebabkan kenaikan pengangguran sebesar 

0,63 persen, berarti tidak elastis. 
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K B S I • P U L A H
 

1.	 Perkembangan penduduk OKI Jakarta selama 12 tahun yaitu 

sejak tahun 1977 - 1988, tidak berpengaruh terhadap 

jurnlah orang yang bekerja. Kernungkinan ada variabel 

lain yang berpengaruh terhadap perkernbangan jumlah 

orang yang bekerja di DKl. 

2.	 Perkernbangan penduduk DK! Jakarta selama 12 tahun sejak 

tahun 1977 - 1988 berpengaruh terhadap pengangguran. 

Berarti bahwa di DKI pacta kurun waktu 12 tahun yaitu 

1977 1988 setiap kenaikan jumlah penduduk 1% akan 

rnenyebabkan kenaikan pengangguran sebesar 0,69%. Dengan 

elastisitas pengangguran terhadap jumlah penduduk 

sebesar O,7~ itu dapat diartikan bahwa pertumbuhan
o 

pengangguran cukup tingggi. Bila hal tersebut dibiarkan 

terus menerus, tanpa adanya campur tangan pernerintah, 

rnaka jumlah pengangguran akan sernakin besar, berarti 

pengangguran semakin banyak, yang akan memperburuk 

kondisi sosial maupun pemerataan kesempatan kerja di 

OKI Jakarta. 

Oleh karcna itu pertumbuhan penduduk OKI Jakarta perlu 

ditekan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalarn 

rnengurangi pertumbuhan penduduk adalah: 

- KB lebih digiatkan 

- Transrnigrasi ke luar Jawa 
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- Penyetopanjpembatasan migrasi dari luar OK! ke OK! 

Oleh karena struktur umur penduduk Indonesia relatif 

masih muda maka pertumbuhan angkatan kerja lebih 

tinggi dari pertumbuhan penduduk. 
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