
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha  

kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,   

memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan  

secara merata sehingga menurut Keynes dikatakan situasi makro suatu 

pembangunan ekonomi ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan 

agregat masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja 

masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau  

ketimpangan dalam mendapatkan pekerjaan. Pokok dari permasalahan ini 

bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu 

pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian  dalam menyerap  tenaga  

kerja dipihak lain.  

Kota Madiun merupakan kota yang berkontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi baik provinsi Jawa Timur maupun negara Indonesia. Kondisi makro 

ekonomi yang terjadi di Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir ini 

menunjukan adanya kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 

pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menunjukkan hasil sebesar 5,94 persen dan 

meningkat menjadi 7,18 persen pada tahun 2011. Kondisi tersebut tentu saja 

menunjukan perkembangan ekonomi Kota Madiun yang semakin baik. Dalam 

skala regional, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Madiun secara umum 

mendekati pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur bahkan pada beberapa 

tahun lebih tinggi di bandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Dan 

dari tahun 2007 sampai dengan 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun lebih 

tinggi di bandingkan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2011, 
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pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sedikit lebih tinggi di bandingkan Kota Madiun 

dengan perbedaan hanya 0,04 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

Kota Madiun merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai peran 

penting dalam aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat dilihat 

pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dan Jawa Timur pada grafik dibawah ini : 

Grafik 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dan Jawa Timur  

Tahun 2005 – 2011 
 

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2012 dan BPS Jawa Timur Tahun 2012  

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada 

tahun 2005 hingga 2011 menunjukkan trend yang terus mengalami kenaikan. 

Persentase kenaikan tertinggi Kota Madiun terlihat pada tahun 2011 yaitu 

sebesar 7,18% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 

5,43%. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun memiliki rata-rata 6,33% lebih tinggi 

0,31% dibandingkan pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yang memiliki rata-rata 

6,02%. Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Kota 

Madiun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur.  

Perkembangan ekonomi yang terjadi di Kota Madiun relatif mengalami 

pertumbuhan, namun dengan perkembangan perekonomian tersebut masih 
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belum dapat meningkatkan kesejahteraan riil masyarakat Kota Madiun sendiri. 

Hal ini dikarenakan Kota Madiun juga menghadapi beberapa masalah 

diantaranya adalah ketenagakerjaan. Data terbaru dari BPS, Sakernas dan 

Susenas pada tahun 2011 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dari 

6 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum mampu mengentaskan 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara maksimal, meskipun pada tahun 

2011 terjadi penurunan TPT yang sangat tinggi. Hal ini terlihat pada gambaran 

TPT di Kota Madiun dalam 6 tahun terakhir yang disajikan melalui gambar berikut 

: 

Grafik 1.2 : Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kota 
Madiun dan Provinsi Jawa Timur 

 

 
Sumber : BPS Jawa Timur, Sakernas, dan Susenas Tahun 2005 - 2011 (data diolah) 
 
 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa secara umum Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tahun 2005 

hingga 2011. Dalam 7 tahun, TPT Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar 6,20% 

setiap tahunnya. Di sisi lain, setiap tahunnya TPT di Kota Madiun bahkan 
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menembus level rata-rata hingga 12,17%. Angka TPT terbesar di Kota Madiun 

dan Provinsi Jawa Timur  terjadi di tahun yang sama, yakni tahun 2005 masing-

masing sebesar 16,84% untuk Kota Madiun dan 8,51% untuk Provinsi Jawa 

Timur. Sedangkan untuk nilai TPT terendah di Kota Madiun dan Provinsi Jawa 

Timur terjadi di tahun 2011 dengan prosentase 4,03% dan 4,16%. Dari grafik 

diatas dapat diketahui bahwa rata-rata TPT Jawa Timur memiliki angka yang 

jauh lebih rendah dibandingkan TPT Kota Madiun, namun trend penurunan TPT 

Kota Madiun sudah menunjukan penurunan yang signifikan. 

Selanjutnya juga terdapat grafik yang menunjukan kondisi jumlah 

angkatan kerja, kesempatan bekerja dan pengangguran yang ada di Kota 

Madiun selama kurun waktu 6 tahun :  

Grafik 1.3 : Jumlah Angkatan Kerja, Kesempatan Bekerja dan Pengangguran 
di Kota Madiun Tahun 2006-2011 

 

Sumber: LKPJ Walikota Madiun (2011) 
 

Grafik di atas menggambarkan perkembangan ketenagakerjaan di Kota 

Madiun selama tahun 2006 hingga 2011. Dalam kurun waktu tersebut jumlah 
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kerja yang tersedia mampu memenuhi 75.473 para pencari kerja setiap tahun.  

Baik angkatan kerja dan kesempatan kerja atau bekerja memiliki tren kenaikan 

dan penurunan di tahun yang sama. Jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 

dua kali. Penurunan pertama terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,86% atau 5.608 

orang. Sedangkan penurunan angkatan kerja kedua kalinya terjadi di tahun 2011 

sebanyak 6.016 orang atau 7,37%. Dalam periode tersebut juga terjadi tren 

kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2008, 2009 dan 

2010. Kenaikan terbesar terjadi di tahun 2010 sebesar 5,10% sehingga angkatan 

kerja tercatat 87.639 orang. 

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan jumlah angkatan kerja, jumlah 

penduduk Kota Madiun yang mendapat kesempatan bekerja meningkat pada 

tahun 2008 hingga 2010, peningkatan yang paling kecil dari jumlah penduduk 

yang bekerja terjadi di tahun 2010 sebesar 2,9% atau 2.302 orang. Di sisi lain, 

pada tahun 2008 adalah tahun ketika kenaikan jumlah penduduk yang bekerja 

mencapai jumlah terbesar karena lapangan kerja mampu menyerap tambahan 

6.066 orang pekerja baru atau 8,07%. Kemudian siklus dari penyerapan tenaga 

kerja yang kurang optimal terjadi pada tahun 2007 dan 2011. Penurunan terbesar 

jumlah penduduk yang mendapat pekerjaan terjadi di tahun 2007 yakni sebesar 

6,95%. 

 Tren penurunan yang berkelanjutan terjadi pada jumlah penduduk yang 

menjadi pengangguran di Kota Madiun. Dalam 7 tahun ini, rata-rata jumlah 

pengangguran di Kota Madiun mencapai 9.737 orang. Data terbaru dari Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial menyebutkan bahwa pada tahun 2011 jumlah 

pengangguran adalah 3.289 orang. Jumlah ini menurun hampir dua kali lipat 

dibandingkan tahun 2010 mengingat di tahun tersebut terdapat 8.342 orang 

penduduk yang belum bekerja. 
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Data Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kota Madiun tahun 

2011 menyebutkan bahwa TPT Kota Madiun menunjukkan angka tertinggi jika 

dibandingkan dengan kabupaten/kota Madiun selama periode 2006 hingga 2010. 

Salah satu penyebab tingginya angka TPT Kota Madiun adalah kota ini 

merupakan pusat kota bagi kabupaten/kota di sekitarnya sehingga menjadi 

tujuan urban bagi penduduk kabupaten/kota yang lain. Namun hal tersebut tidak 

diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, akibatnya jumlah para 

penganggur masih tergolong besar .  

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan 

provinsi Jawa Timur namun tingkat pengangguran yang terjadi lebih tinggi 

dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur. Hal ini tidak sesuai dengan teori 

Okun’s Law yang menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan 

pengangguran adalah negatif dimana ketika tingkat pertumbuhan ekonomi 

meningkat, maka jumlah pengangguran akan menurun. Oleh karena itu perlu 

dikaji terlebih dahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran di Kota Madiun yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut, 

sehingga dapat dilakukan penyusunan kebijakan yang tepat dalam upaya 

penyediaan lapangan kerja di Kota Madiun. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitin ini adalah bagaimana 

perumusan kebijakan yang tepat terkait penyediaan lapangan pekerjaan dalam 

mengatasi pengangguran yang masih terjadi di Kota Madiun? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk menyusun perumusan kebijakan yang tepat dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan dalam mengatasi pengangguran yang masih terjadi di Kota Madiun. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat kegiatan penyusunan kebijakan penyediaan lapangan kerja di 

kota Madiun adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat akademis 

Perluasan wawasan bagi para pembaca, peminat dan mahasiswa 

ekonomi terkait bidang ketenagakerjaan. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam menciptakan 

lapangan pekerjaan di Kota Madiun dalam upaya pengurangan tingkat 

pengangguran di Kota Madiun. 

3. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan dan wawasan terkait teori permintaan dan 

penawaran ketenagakerjaan. 


