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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengangguran merupakan masalah besar makro ekonomi yang 

dapat mempengaruhi manusia secara langsung dan yang paling berat. 

Pengangguran terjadi diakibatkan dari kurangnya permintaan tenaga 

kerja dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah pekerja yang 

menawarkan tenaga kerjanya, pada tingkat upah dan harga yang sedang 

berlaku. Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk 

dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan 

beberapa indikator-indikator, indikator yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran adalah sebagai berikut pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku, Rizha 

Firdania (2007). 

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan 

pendapatan secara total dan maksimal, pendapatan perkapita penduduk 

dengan memperhitungkan bertambahnya penduduk serta adanya 

perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan 

pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang 

panjang.  Negara-negara sedang berkembang pada umumnya terdapat 

tiga masalah yang paling nampak besar pembangunan ekonomi. Ketiga 

masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, 

dan pengangguran yang terus meningkat, Imamul Arifin, (2007). 
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Faktor yang paling penting dalam menentukan tingkat 

kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan 

masyarakat akan mencapai tingkat maksimum jika tingkat penggunaan 

tenaga kerja penuh itu dapat diwujudkan.  

Namun, pengangguran seringkali menjadi masalah dalam 

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, sumber daya 

menjadi terbuang percuma, tidak hanya itu produktivitas dan 

pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan 

timbulnya kemiskinan dan masalah masalah sosial lainnya. Naf’an 

(2014). 

Ma’aruf (2008) Mengemukakan bahwa Pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah indikator dalam keberhasilan pembangunan suatu 

perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan besarnya 

pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional, 

sehingga menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja daripada 

permintaannya.  

Hal itu akan menimbulkan atau memunculkan fenomena 

pengangguran. Sedangkan pertambahan penduduk yang semakin pesat 

dan semakin besar jumlahnya menyebabkan masalah pengangguran 

menjadi bertambah buruk.  

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah 

penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 

Desember 2021. 
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Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sudah 

bertambah 1,64 juta jiwa selama periode Juni-Desember 2021. Provinsi 

dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan populasi 

48,22 juta jiwa pada akhir 2021. Diikuti Jawa Timur sebanyak 41,06 

juta jiwa, Jawa Tengah 37,31 juta jiwa, dan Sumatera Utara 15,24 juta 

jiwa. 

Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit 

adalah Kalimantan Utara dengan populasi hanya 697,99 ribu jiwa. 

Setelahnya ada Papua Barat dengan jumlah penduduk 1,15 juta jiwa, 

lalu Gorontalo sebanyak 1,2 juta jiwa. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah pengangguran di Indonesia 

ada sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021. Jumlah itu turun sekitar 

670.000 orang dari posisi per Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta 

orang. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, penurunan tersebut 

sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka secara nasional yang 

turun dari 7,07 persen di Agustus 2020 menjadi sebesar 6,49 persen per 

Agustus 2021. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator 

yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh 

pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan 

tenaga kerja. "Angka pengangguran pada Agustus 2021 lebih rendah 

kalau dibandingkan dengan Agustus 2020.  

Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 

6,49 persen atau setara 9,1 juta orang dari sebelumnya 7,07 persen atau 

setara 9,77 juta orang," ujar Margo dalam konferensi pers virtual, Jumat 

(5/11/2021). Baca juga: Kemendag Ungkap Alasan Harga Minyak 
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Goreng Makin Mahal Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka 

pada Agustus 2021 yang sebesar 6,49 persen. Artinya dari 100 orang 

angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Pada Agustus 

2021, tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat sebesar 6,74 

persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka 

perempuan yang sebesar 6,11 persen. 

Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka laki-laki 

mengalami penurunan terbesar dibandingkan tingkat pengangguran 

terbuka perempuan. Artinya, pekerja laki-laki yang lebih banyak 

terserap ketimbang perempuan. Secara rinci, tingkat pengangguran 

terbuka laki-laki turun sebesar 0,72 persen dibandingkan Agustus 2020 

dan turun sebesar 0,07 persen bila dibandingkan Februari 2021. 

Sementara tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0,35 persen 

dibandingkan Agustus 2020, namun naik sebesar 0,70 persen 

dibandingkan Februari 2021. Jadi pasar kerja menyerap laki-laki lebih 

cepat karena tingkat pengangguran terbuka laki-laki yang bekurang 

tinggi dari (dibandingkan) perempuan," ungkap Margo. Sedangkan bila 

dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka tingkat pengangguran 

terbuka perkotaan tercatat sebesar 8,32 persen, lebih tinggi hampir dua 

kali dari tingkat pengangguran terbuka di daerah perdesaan yang 

sebesar 4,17 persen. Namun, penurunan tingkat pengangguran terbuka 

terbesar terjadi di perkotaan daripada di perdesaan. Artinya, jumlah 

pengangguran di perkotaan lebih banyak dari perdesaan, tetapi lebih 

cepat pula terserap lapangan kerja. Secara jika dibandingkan kondisi 
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Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka perkotaan turun 0,66 

persen, meski naik 0,32 persen dibandingkan Februari 2021.  

Sementara, tingkat pengangguran terbuka perdesaan 

dibandingkan Agustus 2020 turun 0,54 persen, meski naik 0,06 persen 

bila dibandingkan Februari 2021. "Jadi secara struktur pengangguran 

ada di perkotaan tapi kalau lihat dari perkembangannya di perkotaan itu 

lebih cepat penurunanannya dibandingkan di perdesaan," 

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama di 

Indonesia.Masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan 

ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, maka secara langsung akan 

menyerap tenaga kerja. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi setiap 

tahunnya hanya mampu menyerap tenaga lebih kecil dari jumlah 

pencari kerja, maka akan menyebabkan adanya sisa pencari kerja yang 

tidak mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran di 

Indonesia semakin meningkat, (Ariefta,2014). Tingkat pengangguran 

yang terlalu tinggi akan mempengaruhi stabilitas nasional setiap 

negara. Sehingga tiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat 

pengangguran pada tingkat yang wajar. Dalam teori makro ekonomi, 

masalah pengangguran dibahas pada pasar tenaga Pekerja (Labour 

Market) yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat 

upah dan tenaga kerja. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu 

tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. 

Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2-3% itu berarti bahwa 

perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full 

employment) (Sadono Sukirno, 2008). 
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Pengangguran adalah salah satu masalah yang sering kali 

dihadapi setiap negara berkembang terkhusus wilayah salah satunya 

provinsi Sulawesi tenggara. Oleh karena itu tingginya tingkat 

pengangguran dalam suatu wilayah dapat membawa dampak negatif 

terhadap perekonomian tersebut. Angka pengangguran yang rendah 

dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta dapat 

mencerminkan adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan 

peningkatan pemerataan pendapatan, oleh karena itu kesejahteraan 

penduduk meningkat. Pertumbuhan ekonomi pula dapat menunjukkan 

sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan 

pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu dan 

pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor yang mengakibatkan 

semakin meningkat dari tahun ketahun terjadi ketidakseimbangan 

antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan bertambahnya tenaga 

kerja.  

BPS (2020) perekonomian di Sulawesi Tenggara harusnya 

dapat memberikan keuntungan besar. Namun hal itu belum bisa 

terwujud karena keadaan di Sulawesi Tenggara sekarang tidak seperti 

yang kita bayangkan. Hal ini dikarenakan pemerintah provinsi Sulawesi 

tenggara yang belum mampu mengefesiensikan sumber daya alam dan 

manusianya yang melimpah. Faktanya sekarang, banyak masyarakat 

Sulawesi tenggara  yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain 

menjadi pengangguran di wilayahnya sendiri khusunya di kabupaten 

kabupaten yang ada di sulawesi tenggara dalam hal ini kabupaten 

konawe selatan. Semakin tingginya tingkat kelahiran warga namun 
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tidak dibarengi dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia, 

membuat jumlah pengangguran di kabupaten konawe selatan menjadi 

semakin tinggi. Di Provinsi Sulawesi tenggara masalah tingkat 

pengangguran juga merupakan isu penting yang menjadi permasalahan 

tahunan dalam pembangunan ekonomi di provinsi Sulawesi tenggara. 

Pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari 

pemerintah pusat juga harus mengambil peran bagian dalam 

menyelesaikan masalah pengangguran yang ada di Provinsi Sulawesi 

tenggara. 

Firdhania dan Muslihatiningsih (2017. H. 118) menjelaskan 

bahwa  jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke 

tahun merupakan faktor yang dapat mengakibatkan tidak seimbangnya 

lapangan pekerjaan dengan bertambahnya tenaga kerja. Banyaknya 

jumlah penduduk dan terbatas nya lapangan kerja yang memadai 

membuat masalah pengangguran menjadi masalah yang cukup sulit 

untuk diatasi oleh pemerintah. Lambatnya penanganan pemerintah 

dalam menyikapi masalah ini juga mengakibatkan perekonomian 

semakin terpuruk. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Sulawesi 

Tenggara khususnya permasalahan penggangguran yang terjadi di 

kabupaten konawe selatan, salah satunya adalah membuka lebih banyak 

lapangan pekerjaan untuk warganya. Jika pemerintah dapat bergerak 

cepat, tidak mustahil masalah pengangguran yang ada ini akan teratasi 

baik dan maksimal. 
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Pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri di berbagai 

wilayah atau daerah tak yang merupakan masalah yang sangat penting 

untuk segera di atasi oleh pemerintah tak terkecuali kabupaten konawe 

selatan, dengan Adanya pengangguran telah menyebabkan 

produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga 

akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial 

lainnya. 

Perda Konsel (2012) UU Nomor 4 (2003) Tentang 

pembentukan kabupaten konawe selatan di provinsi sulawesi tenggara, 

Kabupaten Konawe Selatan adalah kapubaten yang merupakan salah 

satu wilayah pemekaran dari Kabupaten Konawe dan resmi berdiri 

sebagai daerah otonomi pada tanggal 2 Mei 2003 sesuai dengan 

keputusan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang 

pembentukan Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai daerah baru 

Kabupaten konawe Selatan seringkali menghadapi banyak tantangan 

tetapi di depan terdapat pula peluang dan harapan untuk maju dan 

berkembang yang cukup menjanjikan bila dikelola dengan baik melalui 

suatu rencana yang baik tepat dan konsisten. 

BPS (2017) Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu 

daerah atau kabupaten yang  cukup luas  diantaranya terdiri dari 25 

kecamatan 15 kelurahan 336 desa dengan luas wilayah 5.779,47km dan 

terdapat pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat jumlah 

penduduk di konawe selatan sebesar 306. 783 jiwa dengan sebaran 

penduduk 53 jiwa/km. Hal demikian  tidak luput pula dari 

permasalahan ketenagakerjaan, ini perlu didukung dengan 
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Pembangunan ekonomi karena pada dasarnnya penduduk akan 

bergantung dari pertumbuhan ekonomi karena Ekonomi memperlancar 

dalam proses pembangunan daerah, kabupaten konawe selatan 

penganggurannya semakin tahun akan mengalami tingkat pertumbuhan 

karena semakin meningkatnya jumlah  penduduk, bukan hanya itu yang 

menjadi penyebab tingkat pengangguran tetapi terdapat beberapa faktor 

mengakibatkannya terjadi diantaranya, pertumbuhan ekonomi yang 

kurang, serta inflasi dan investasi di konawe selatan itu sendiri yang 

juga sangat kurang. Hal ini dikarenakan instrumen ekonomi makro ini 

merupakan salah satu pengukur baik atau tidaknya perekonomian 

disuatu daerah. Instrumen-instrumen tersebut juga diduga memiliki 

peranan penting dalam upaya menekan tingkat pengangguran. Dengan 

meningkatnnya pengangguran maka bertambah pula angka kemiskinan 

ini merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir di 

semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat 

penduduknya seperti Indonesia dan terkhusus bagi daerah kabupaten 

konawe selatan. 

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 mencatat Penduduk 

Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 308.524 jiwa || Telah rilis 

Publikasi Konawe Selatan Dalam Angka 2022 untuk mendukung 

perencanaan pembangunan. 

Angka kepadatan penduduk menunjukan rata-rata jumlah 

penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan 

penduduk menunjukan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami 

wilayah tersebut. Misalnya kepadatan penduduk Konawe Selatan tahun 
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2020 sebesar 73 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi 

wilayah di Konawe Selatan didiami oleh 73 penduduk (SP 2020). 

Komponen Angkatan Kerja Kabupaten Konawe Selatan 

                                                                                                          

KOMPONEN ANGKATAN 

KERJA 

TAHUN 

2018          2019             2020 

1 

BEKERJA  

2 

151.096 

3 

149.547 

4 

157.622 

PENGANGGURAN  4.064 3.506 4.180 

ANGKATAN KERJA 155.160 153.053 161.802 

Sumber : Sakernas 2018-2020 

Berdasarkan Tabel 1. pada tahun 2020 jumlah penduduk yang 

bekerja mengalami peningkatan  sebesar 18.617 penduduk atau setara 

dengan 13,39%. Hal tersebut sesuai dengan jumlah angkatan kerja yang 

mengalami peningkatan sebesar 22.797 orang dalam 2 tahun terakhir. 

Sementara itu, Pada tahun 2019 jumlah pengangguran terbuka sempat 

mengalami penurunan sebesar 558 orang atau setara dengan 13,73 

persen. Namun, pada tahun 2020 jumlah pengangguran mengalami 

peningkatan kembali sebesar 19,22 persen atau meningkat sebesar 674 

orang. Peningkatan jumlah pengangguran terbuka tersebut salah 

satunya disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang memberikan 

dampak ke beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan. 

(Sakernas 2018-2020). 
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Bambang (2003) menjelaskan bahwa penyebab kemiskinan dan 

keterbelakangan pada masyarakat desa merupakan persoalan 

aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses manusia 

mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk 

mengembangkan hidupnya, akibatnya potensi manusia untuk 

mengembangkan hidupnya menjadi faktor penghambat. Kemiskinan 

seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara 

serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan 

pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita 

warga negara Indonesia.  

Menurut Depnakertrans (2004) Salah satu masalah di konawe 

selatan yang cukup serius dihadapi adalah masalah pengangguran. 

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah 

mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur dan 

setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya 

pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan 

pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi 

beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat 

mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat 

menghambat pembangunan dalam jangka panjang.  

Ritonga (2003) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi 

akan diikuti oleh perubahan output dan masalah ketenagakerjaan, 

dimana pada kondisi ini sektor primer akan semakin berkurang 

peranannya, sejalan dengan perkembangan yang pesat dari sektor-

sektor lainnya seperti sektor industri dan jasa. Hal ini akan membawa 
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kecendrungan bahwa tenaga kerja yang terdapat pada sektor primer 

akan berpindah ke sektor lain yaitu industri dan jasa. 

Elfindri (2001) menjelaskan bahwa Dampak dari globalisasi 

tidak dirasakan negatif oleh yang tidak berpendidikan, strategi 

pembangunan dan pembinaan perlu disesuaikan secara cepat. Strategi 

tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun pihak 

rumah tangga, sebagai pengambil keputusan untuk mempersiapkan 

generasi masa mendatang, perlu melakukan penyesuaian orientasi 

investasi. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus 

meningkat khusunnya di kabupaten Konawe Selatan. Ketersediaan 

lapangan kerja dan Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu daerah meningkat 

dalam jangka panjang.  Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan 

kerja (penduduk berumur 15-65 tahun) yang tidak bekerja sama sekali 

atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja 

contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, 

mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya yang karena suatu hal 

tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya 

disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan kerja yang ada.  

Yacoub (2012. H.179) menjelaskan bahwa pengangguran 

adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan 

atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak 

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan 

pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai 

https://kamus.tokopedia.com/a/angkatan-kerja/
https://kamus.tokopedia.com/a/angkatan-kerja/
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bekerja. Dalam perkembangannya Pertumbuhan atau bertambahnya 

jumlah pengangguran dalam memilih untuk tidak bekerja dan tidak 

edapatkan pekerjaan ini disebabkan Tidak adannya penanaman modal 

untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka 

waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa 

yang akan datang dan di dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara 

ketersediaan peluang kerja. Dan semakin bertambahnnya jumlah pula 

angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja. Sehingga 

permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ‘Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Pengangguran Di Konawe Selatan (Studi kasus 

Kecamatan Angata) 

1.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini hal yang akan dibahas adalah bagaimana 

Pertumbuhan Ekonomi, faktor tingkat pengangguran Di Kabupaten 

Konawe Selatan. Adapun fokus penelitiannya adalah mengkaji serta 

menganalisis faktor yang memepengaruhi tingkat pengangguran 

dikonawe selatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1.3.1 Fakta objektif pengangguran di Kecamatan Angata 

Kabupaten Konawe Selatan.? 

1.3.2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya 

pengangguran di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe 

Selatan.? 

1.3.3 Faktor politik terhadap tingginya pengangguran di 

Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk mengetahui Fakta objektif pengangguran di 

Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.? 

1.4.2 Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi tingginya pengangguran di Kecamatan 

Angata Kabupaten Konawe Selatan.? 

1.4.3 Untuk mengetahui dampak politik terhadap tingginya 

pengangguran di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe 

Selatan.? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

yang bersifat praktis dan teoritis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

sumber informasi mengenai Faktor-faktor apa yang 
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mempengaruhi tingginya pengangguran di kabupaten konawe 

selatan serta menjadi referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya bagi peneliti yang memiliki objek yang sama. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi pemeritah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi pemerintah melalui stakeholder terkait dalam 

mengambil kebijakan terkait dalam membuka lapangan 

pekerjaan , untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahterah. 

2. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang akurat kepada masyarakat terkait apa 

saja Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran di kabupaten konawe selatan, sehingga 

hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan masyarakat 

terhadap minat untuk bekerja. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi 

tambahan wawasan bagi penulis khususnya terkait 

Faktor faktor apa saja serta yang paling Nampak 

mempengaruhi  tingkat pengangguran di kabupaten 

konawe Selatan. Manfaat bagi pihak lain yaitu sebagai 



16 PENDAHULUAN 

 

 

bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin 

melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini. 

4. Bagi pembaca  

Peneletian dapat bermanfaat untuk bahan rujukan 

penulisan skripsi berikutnya atau sekedar menambah 

wawasan bagi para pembacanya. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan  istilah-

istilah judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis 

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten 

Konawe Selatan.’’ maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, 

yaitu : 

1. Pengangguran 

Menurut Badan Pusat Statistik BPS (2019) dalam 

indicator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang 

tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang 

mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak 

mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum 

mulai bekerja. 

Sukirno (2007, h. 472) menjelaskan pengangguran 

adalah seseorang yang sudah di golongkan dalam angkatan 
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kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu 

tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan 

yang di inginkannya.Pengangguran pada prinsipnya 

mengandung arti hilangnya output (Lost Output) dan 

kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (Human Misery), 

dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi 

di samping memperkecil output, pengangguran juga memacu 

pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan 

kompensasi pengangguran dan kesejahtersaan. 

2. Klasifikasi Pengangguran 

Sukirno (1994) pengangguran dapat dipilih menjadi dua 

kelompok besar, yaitu : berdasarkan penyebabnya dan 

berdasarkan cirinya. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran 

terdiri dari : 1). Pengangguran Normal 2). Pengangguran 

Siklikal 3). Pengangguran Struktural 4). Pengangguran 

Teknologi. Berdasarkan cirinya, pengangguran terdiri dari 1). 

Pengangguran Terbuka 2). Tersembunyi 3). Pengangguran 

Bermusim, dan 4). Setengah Menganggur.  

Pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar 0.168, 

karena probabilitasnya   lebih besar dari tingkat kesalahan 

sebesar 5% atau 0,05 maka hasilnya tidak signifikan. Sehingga 

dapat disimpulkan pengangguran  secara  parsial  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.   
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Fitri Amalia (2001-2010. H.166) dalam penelitiannya  

tentang perkembangan  pengangguran  dan kemiskinan di 

Indonesia, ada beberapa alasan yang menyebabkan 

pengangguran terbuka di perkotaan lebih tinggi antara lain 

adalah bahwa diperkotaan pendidikan masyarakatnya rata-rata 

lebih tinggi sehingga   mereka akan memilih menganggur secara 

sukarela bila dibanding  dengan  harus  bekerja namun tidak 

pada bidang pekerjaan atau kompensasi sesuai dengan yang  

diharapkan.  

 


