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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Dilakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu 

untuk menghindari hasil penelitian yang serupa dengan judul “Analisis 

Faktor Yang Mmepengaruhi Tingginya Pengangguran di Kabupaten 

Konawe Selatan”. Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Skripsi S. Widad Ahmad Judul Skripsi : ”Analisis Faktor-Faktor 

Yang Memengaruhi Pengangguran di Sulawesi Selatan Periode 

2006-2012”  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah regresi linier berganda OLS (Ordinary Least Square 

Method) Masalah ini dilihat dengan pendekatan kualitatif 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan 

normatif. Dalam penelitian ini fokus ditujukan pada analisis  

Faktor-faktor apa yang memengaruhi pengangguran di Sulawesi 

Selatan..  

a. Dalam Penelitian Ini Terdapat Persamaan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif  yang kami lakukan 

bahwa objek penelitiannya adalah analisis Faktor apa yang 

memengaruhi tingginya pengangguran diKonawe  Selatan. 

b. Adapaun perbedaannya adalah penelitian yang kami 

lakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat 
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pengangguran dan hal apa saja yang paling Nampak pada 

tingginya pengangguran di kabupaten konawe selatan. 

2.1.2 Skripsi Zahra Zurisdah, Judul Skripsi : “Pengaruh Tingkat 

Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Banten”.. Data yang digunakan berupa time series 

(tahun 2010-2013). Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Banten dan jurnal sebagai pendukung. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi 

linier sederhana dan uji t dengan menggunakan alat bantu SPSS 

versi 16.0. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah 

Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat pengangguran 

terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. 

Mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran 

terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten Secara 

umum.   

a. Dalam Penelelitian Ini Terdapat Kesamaan Sama halnya 

dengan penelitian yang kami lakukan bahwa objek 

penelitiannya adalah analisis Faktor apa yang memengaruhi 

tingginya pengangguran di Konawe  Selatan,  

b. Adapun perbedaanya adalah penelitian yang kami lakukan 

fokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran dan hal apa saja yang paling Nampak pada 

tingginya  pengangguran di kabupaten konawe selatan. 
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2.1.3 Jurnal Bimo Maravian, Ach. Qosjim, dan Siti Khomariyah 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Penganggguran Terbuka di Indonesia Tahun 1986 – 2013 ( 

Analysis of the factors affecting the open unemployment rate in 

Indonesia 1986 – 2013) Mengestimasi variabel melalui data 

yang diperoleh. Hasil estimasi data yang dapat menggambarkan 

pergerakan tiap variabel akan digunakan untuk menjelaskan 

bahasan penelitian dengan menggunakan dua analisis, yaitu 

analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis regresi linier 

berganda pada penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 

pengaruh produk domestik bruto, inflasi, dan angkatan kerja 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia cara 

pengujian secara serentak (bersama – sama) maupun pengujian 

secara parsial. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

regresi berganda yang diolah menggunakan software eviews 7 

sehingga mendapatkan hasil regresi dibawah ini sesuai dengan 

pengujian data yang didapatkan dengan cara pengumpulan data 

sekunder di Indonesia dalam bentuk time series.  

a. Dalam Penelitian ini terdapat Persamaan, penelitian yang 

kami lakukan bahwa objek penelitiannya adalah analisis 

Faktor apa yang memengaruhi tingginya pengangguran di 

Konawe Selatan,  

b. Adapun Perbedaanya adalah penelitian yang kami lakukan 

fokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran 
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dan hal apa saja yang paling Nampak pada tingginya  

pengangguran di kabupaten konawe selatan. 

2.1.4 Skripsi Aulia Rahmah, Judul skripsi “Analisis Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengangguran di kota Batam, 

2019”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris 

yaitu penelitian terhadap gejala-gejala sosial dan alam Metode 

yang digunakan adalah metode peneltian kuantitatif. Jenis data 

dalam penelitian ini adalah data kuantittaif. Data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka.3 Data kuantitatif adalah 

jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, 

yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah 

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam 

bentuk  publikasi4. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik Kota.  

a. Sama halnya dengan penelitian yang kami lakukan bahwa 

objek penelitiannya adalah analisis Faktor apa yang 

memengaruhi tingginya pengangguran di Konawe  Selatan. 

b. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang kami lakukan 

fokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran dan hal apa saja yang paling Nampak pada 

tingginya pengangguran di kabupaten konawe selatan. 



KAJIAN PUSTAKA 23 

 

 

2.1.5 Skripsi Aisyah Sisnita, Nano Prawoto, Judul Skripsi “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015) Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh 

Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, dan Indeks 

Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran di Provinsi 

Lampung. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 

penyebab dari pengangguran yang ada di Provinsi Lampung 

dengan mengambil data 12 kabupaten dan 2 kota dari tahun 

2009 sampai dengan tahun 2015. Dalam penelitian ini sampel 

berjumlah 14 kabupaten dan kota, yang diperoleh dari berbagai 

instansi seperti BPS dan sumber  yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dengan 

menggunakan metode data panel. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan diperoleh hasil bahwa, Jumlah Penduduk dan Indeks 

Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Sedangkan Upah 

minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 

terbuka di Provinsi Lampung.  

a. Dalam Penelitian Ini terdapat kesamaan dalam  penelitian 

yang kami lakukan bahwa objek penelitiannya adalah 

analisis Faktor apa yang mempengaruhi tingginya 

pengangguran di kabupaten Konawe  Selatan,  

b. Namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang 

kami lakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat 
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pengangguran dan hal apa saja yang paling nampak pada 

tingginya pengangguran di kabupaten konawe selatan. 

2.1.6 Jurnal Farid Alghofari, Analisis tingkat pengangguran di 

indonesia tahun 1980-2007 Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan jumlah penduduk, tingkat inflasi, 

besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah 

pengangguran di Indonesia dari tahun 1980-2007. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori 

pertumbuhan klasik , teori pertumbuhan David Ricardo, teori 

pertumbuhan ekonomi, teori A.W. Phillips yang menganalisis 

hubungan tingkat inflasi dan pengangguran, teori inflasi, dan 

teori upah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik deskritif, yaitu 

mendeskripsikan data dan grafik yang tersaji dan analisis 

korelasi untuk mengetahui besarnya tingkat hubungan antar 

variabel.  

a. Sama halnya dengan penelitian yang kami lakukan bahwa 

objek penelitiannya adalah analisis Faktor apa yang 

mempengaruhi tingginya pengangguran di kabupaten 

Konawe  Selatan. 

b. Namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang 

kami lakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengangguran dan hal apa saja yang paling nampak 

pada tingginya pengangguran di kabupaten konawe selatan.  
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2.1.7 Jurnal Yarlina Yacoub, Pengaruh Tingkat Pengangguran 

terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat Penelitian ini berbasis pada penelitian 

diskriptif dan eksplanatory. Dikatakan diskriptif karena 

penelitian ini menggambarkan objek yang diteliti (Ruslan, 

2006: 12). Selanjutnya penelitian ini menguji hubungan antar 

variabel, maka penelitian ini tergolong penelitian eksplanatory 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan 

menjelaskan hubungan antar variabel bebas (exogen variable) 

dan variabel terikat (endogen variable) (Ruslan, 2006:15). 

Terdapat 2 (dua) variabel yang akan diteliti yaitu : tingkat 

pengangguran dan tingkat kemiskinan, dengan teknik analisis 

regresi melalui bantuan SPSS for windows versi 18.0. Data 

dalam penelitian ini merupakan data skunder yang Volume 8, 

2012 179 berasal dari BPS, merupakan pooled the data yaitu 

gabungan antara time series (tahun 2005 - tahun 2010, selama 

6 (enam) tahun dengan cross section 12 (duabelas) 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.  

a. Sama halnya dengan penelitian yang kami lakukan bahwa 

objek penelitiannya adalah analisis Faktor apa yang 

mempengaruhi tingginya pengangguran di kabupaten 

Konawe Selatan,  

b. Namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang 

kami lakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengangguran tidak secara khusus meniliti terkait 
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kemiskinan dan kesejahteraan dan hal apa saja yang paling 

nampak pada tingginya pengangguran di kabupaten konawe 

selatan.  

2.1.8 Jurnal Riza Firdhania, Fivien Muslihatinningsih, Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten 

JemberFactors Affecting of Unemployment Rate in Jember 

Regency. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara  

jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan 

ekonomi, danindeks   pembangunan   manusia   terhadap   

tingkat   pengangguran   di   Kabupaten   Jember.   Jenis   data   

yang   digunakan   dalam penelitan ini adalah data sekunder 

yang berupa data time series yang diperoleh dari Disnaker 

Kabupaten Jember dan BadanPusat Statistik Kabupaten Jember 

tahun 2002-2013. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif statistik dan analisis 

regresi linear berganda. Uji hipotesis menggunakan pengujian 

parsial (uji t), simultan (uji F),dan   koefisien  determinasi   

(R2).  Uji   asumsi   klasik  menggunakan  uji   normalitas,  

multikolinearitas,   heteroskedastisitas,  dan autokorelasi. Dari 

hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Kabupaten Jember 
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2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan 

2.2.1 Persamaan  

Penelitian relevan atau penelitian terdahulu terdapat 

kesamaan dalam  penelitian yang kami lakukan dimana objek 

penelitiannya adalah analisis Faktor apa yang mempengaruhi 

tingginya pengangguran di kabupaten Konawe Selatan, sama 

dengan penelitian sebelumnya terfokus mengkaji dan meneliti 

faktor penyebab apa saja yang mempengaruhi dari masalah atau 

judul yang akan diteliti. 

2.2.2    Perbedaan 

Dalam penelitiaan ini terdapat beberapa perbedaan 

dimana metode penelitian yang digunakan tidak sama beberapa 

perbedaan yang paling nampak adalah penelitian yang kami 

lakukan adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 

fokus pada judul terkait. 

2.2.3       Novelty Elemen ( Unsur (Pembaruan)  

Dalam judul yang kami angkat analisis faktor yang 

mempengaruhi tingginya pengangguran dikabupaten konawe 

selatan, kami akan lebih terfokus meneliti beberapa masalah 

diantaranya kami akan mengkaji apa saja yang lebih nampak 

mempengaruhi meningkatnya pengangguran di kabupaten 

konawe selatan, kemudian mengkaji faktor faktor apa saja yang 

menjadi penyebab meningkatnya penggangguran dan mengkaji 

apa yang menjadi penghambat sehingga kurangnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia dikabupaten konawe selatan. 
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Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian 

kualitatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi 

atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Tingkat Pengangguran 

1. Menurut Pujoalwanto (2014) Pengangguran atau tuna karya 

adalah istilah untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan 

sama sekali, sementara sedang mencari pekerjaan, bekerja 

kurang dua hari selama seminggu, atau seseorang yang 

sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 

a. Kurangnya jumlah angkatan kerja 

Pengangguran umumnnya disebabakan oleh karena 

jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang 

mampu menyerapnya. 

Pengangguran umumnnya disebabakan oleh 

karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja 

tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada 

yang mampu menyerapnya. Pengangguran sewringkali 

menjadimasalah dalam perekonomian karena dengan 

adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan 

masyarakat akan berkurang sehingga dapat 
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menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya 

2. Budiarto (2012) mengemukakan Pengangguran atau tuna 

karya merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang 

sama sekali tidak bekerja, sedang mencari kerja, maupun 

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan suatu 

pekerjaan yang layak.  

(a) Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat 

dari tahun ketahun mengakibatkan ketidakseimbangan 

antara pertumbuhan   lapangan   pekerjaan   dengan   

bertambahnya tenaga kerja. Hal itu akan menimbulkan 

kelebihan penawarantenaga kerja daripada 

permintaannya, sehingga memunculkan fenomena 

pengangguran. Di   satu sisi, pengangguran 

menunjukkan adanya selisih antara  permintaan 

(demand oflabour) dan penawaran tenaga kerja (supply 

of labour) dalamsuatu perekonomian. Sedangkan 

pertambahan penduduk yang semakin   pesat  dan  

semakin   besar   jumlahnya   menyebabkan masalah     

pengangguran     menjadi     bertambah     buruk 

Budiarto (1985). 

3. Sumitro Djojohadikusumo (1994) Menjelaskan  

Meningkatnya   jumlah penduduk akibat urbanisasi 
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mengakibatkan semakin banyaknya jumlah 

pengangguran yang ada di perkotaan.   

(a). Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

Masalah pengangguran secara terbuka maupun 

terselubung, menjadi pokok permasalahan dalam 

pembangunan ekonomi negara-negara berkembang 

Sumitro Djojohadikusumo (1994). 

(b). Pengangguran terbuka  

Masalah pengangguran secara terbuka maupun 

terselubung, menjadi pokok permasalahan dalam 

pembangunan ekonomi negara-negara berkembang 

Sumitro Djojohadikusumo (1994). 

c. Kurangnya Lapangan Kerja 

Peningkatan  angkatan  kerja  di  Indonesia tidak  

dibarengi  dengan perluasan lapangan kerja, sehingga 

tingkat pengangguran pun bertambah seiring  

penambahan  angkatan  kerja Amir Amri (2007). 

4. Sirait (2013) Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif 

terhadap Tingkat Pengangguran Hubungan antara tingkat 

pendidikan dan pengangguran juga bisa dijelaskan dalam 

teori signaling and screening. Secara sederhada, teori ini 

menjelaskan bahwa tingkat pendidikan bisa diasumsikan 

sebagai “kartu garansi” atau sebagai jaminan oleh 

seseorang ketika orang tersebut akan melamar pekerjaan. 

Lebih lanjut, teori ini memberikan asumsi dasar 
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mengapa tingkat pendidikan mampu mempengaruhi 

tingkat pengangguran. Asumsi dasar yang dikemukakan 

adalah:   

a. Tingkat Pendidikan 

1). Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik 

apabila dibandingkan dengan pendidikan yang lebih 

rendah,  

2). Tingkat pendidikan, daerah asal, dan usia akan 

mempengaruhi tingkat kompetitif seseorang. tingkat 

pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap jumlah pengangguran di setiap wilayah. 

b. Keterampilan 

Bagi beberapa warga yang memiliki 

keterampilan lebih mereka memiliki untuk berwirausaha 

dalam bidang peternakan (umbia), selain itu terdapat 

warga yang membentuk kelompok kerajinan, seperti : 5 

kelompok usaha kerajinan dari kayu, 3 kelompok 

kerajinan anyaman, 1 kelompok kerajinan gabah, 1 

kelompok kerajinan kain tenun, dan 6 kelompok 

kerajinan makanan. 

Ditemukan pesaing antar warga untuk setiap 

keterampilan, pesaing yang ada adalah sesama warga 

ataupun dari desa desa lainnya yang telah memiliki 

SDM yang memiliki kemampuan dan semangat lebih 

dari lain, pendidikan yang minim membuat warga sulit 
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untuk bersemangat mengikuti pelatihan keterampilan 

yang disediakan oleh pemerintah Ikra-Ith (2020). 

1. Ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja 

Sadono sukirno (1994) menjelaskan bahwa 

pengangguran merupakan suatu keadaan dimana 

seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin 

mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum 

mendapatkan pekerjaan tersebut. Pengangguran dapat 

terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar 

tenaga kerja 

2.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran 

a. Sukirno (1994) Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya 

Pengangguran dapat dibagi empat kelompok : 

1) Pengangguran Normal atau Friksional  

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran 

sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja 

maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai 

kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua 

atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran 

normal atau pengangguran friksional. Para penganggur 

ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat 

memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja 

lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang 

berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan 
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pekerjaan mudah diperoleh.  Sebaliknya pengusaha 

susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha 

menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan 

mendorong para pekerja untuk meninggalkan 

pekerjaanya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang 

lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan 

keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk 

sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai 

penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai 

pengangguran normal. 

2) Penggangguran Siklikal 

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan 

teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan 

ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih 

banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran 

berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan 

agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di 

negara-negara produsen bahan mentah pertanian, 

penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-

harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek 

kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, 

yang juga akan mengalami kemerosotan dalam 

permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan 

permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-

perusahaan mengurangi pekerja atau menutup 
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perusahaanya, sehingga pengangguran akan bertambah. 

Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan 

pengangguran siklikal. 

3) Pengangguran Struktural 

Tidak semua industri dan perusahaan dalam 

perekonomianakan terus berkembang maju, sebagiannya 

akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini 

ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: 

wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan 

teknologi mengurangi permintaan ke atas barang 

tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak 

mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat 

menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari 

negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan 

kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan 

sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi 

penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan 

sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian 

karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan 

ekonomi. 

4) Pengangguran Teknologi 

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh 

adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin 

dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, 

telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk 
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membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian 

lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan 

tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, 

membersihkan kawasan, dan memungut hasil. 

Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah 

menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang 

ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan 

teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. 

b. Sukirno (1994) Penggangguran Berdasarkan Cirinya, 

Pengangguran dibagi menjadi empat kelompok: 

1) Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat 

pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari 

pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam 

perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang 

tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan 

ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang 

mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka 

menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh 

karenanya dinamakan pengangguran terbuka. 

Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat 

dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan 

teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, 
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atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan 

suatu industri. 

2) Pengangguran Tersembunyi  

Pengangguran ini terutama wujud di sektor 

pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi 

memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor  yang 

perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya 

perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang 

digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) 

dan tingkat produksi yang dicapai. Pada Negara 

berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja 

dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari 

yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat 

menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan 

tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam 

pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah 

pelayan  restoran yang lebih banyak dari yang 

diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga 

yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat 

kecil. 

3) Pengangguran Musiman  

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor 

pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap 

karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan 
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mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau 

pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. 

Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu 

aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah 

menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap 

karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain 

maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran 

seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. 

4) Setengah Menganggur 

Pada negara-negara berkembang migrasi dari 

desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua 

orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan 

dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur 

sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak 

menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, 

dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang 

normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua 

hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. 

Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti 

yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah 

menganggur (underemployed). Dan jenis 

penganggurannya dinamakan underemployment. 
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2.3.3 Faktor-Faktor Pengangguran  

Ikra-Ith (2020) menjelaskan Faktor-Faktor Penyebab 

Terjadinya Pengangguran diantaranya  

1. Pendidikan 

a) Setiap Wilayah atau daerah rata-rata tingkat 

pendidikan terakhir warga adalah tamatan SMP 

minimnya tingkat pendidikan terakhri pada warga 

membuat warga menjadi kesulitan untuk mencari 

lapangan pekerjaan karena kemampuan dan 

pengetahuan yang minim.  

b) Kualitas Pendidikan yang ada tercermin dari 

banyaknya sekolah atau tempat pendidikan dan 

sarana-prasarana yang tersedia. Karena jumlah 

Sekolah yang terdapat di desa ini tidak lah banyak, 

sehingga warga kesulitan untuk mengakses 

pendidikan, selain itu jarak yang tersedia terlalu jauh 

dari beberapa rumah warga, sehingga warga menjadi 

malas untuk menempuh pendidikan, selain itu 

fasilitas yang terdapat di sekolah-sekolah pada desa 

ini juga sangat sederhana, sehingga kurang 

membangkinkan semangat belajar siswa 

c) Jenis pendidikan yang terdapat pada desa ini adalah 

pendidikan formal, seperti sekolah dasar. Hanya 

terdapat 2 sekolah dasar pada desa ini 
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d) Jarak antara tempat tinggal dan sekolah menjadi 

permasalahan bagi warga untuk mengakses 

pendidikan, selain itu tidak tersedianya transportasi 

umum pada desa ini. 

2. Upah 

a) Besarnya upah yang didapat jika para warga bekerja 

sebagai petani atau buruh tani hanya bersekitar 300 – 

500 ribu per bulannya, namun jika ada musim panen 

maka upah bisa diberikan lebih. 

b) Tetapi tidak semua petani atau buruh tani 

mendapatkan upah rutin setiap bulannya, karena ada 

beberapa juragan tanah /pemodal yang 

memberikannya per 3 bulan taupun per 6 bulan 

sekali. 

c) Permasalahan upah menjadikan warga ingin mencari 

pekerjaan diluar desa, namun dikarenakan 

keterbatasan pengetahun sehingga membuat mereka 

pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. 

3. Informasi 

a) Tidak adanya informasi untuk mencari pekerjaan 

sesuai kemampuan atau keterampilan yang warga 

miliki, sehingga warga cenderung untuk tetap tinggal 

di desa mengikuti jejak orang tua yang berprofesi 
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sebagai petani, buruh tani,pedagang ataupun 

pembantu rumah tangga. 

b) Akses informasi yang minim, sehingga 

menyebabkan angka penganguuran meningkat.  

4. Kemajuan Teknologi  

Memang kemajuan teknologi merupakan suatu 

kebanggaan karena kinerja manusia pastinya akan lebih 

cepat dan mudah.. Namun hal tersebut juga harus 

diwaspadai karena dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan 

posisinya oleh robot. Biasanya alasan utamanya adalah 

karena biayanya jauh lebih murah dengan kerja cepat 

dan akurat. 

5. Pasar Global 

Adanya persaingan di era pasar global saat ini 

berpotensi terjadfinnya pengangguran. Kemungkinan 

akan meningkatnya perusahaan asing yang didirikan 

tetapi mereka cenderung memasukkan beberapa pekerja 

dari negara mereka daripada menggunakan tenaga kerja 

asli. Terciptanya keseimbangan antara pekerja asing dan 

pekerja asli merupakan masalah yang harus ditanggapi 

secara serius. 
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6. Tingginya Harapan Para Calon Pekerja 

Tingginya harapan sebagian besar perusahaan 

yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan dan 

keterampilan para pencari kerja menyebabkan angka 

pengangguran bertambah. Perusahaan selalu ingin 

mempekerjakan orang yang terampil dan memiliki 

kemampuan yang mereka butuhkan. Pelatihan dan 

pengembangan bagi para pencari kerja merupakan faktor 

yang sangat penting demi terciptanya keseimbangan 

diantara kedua faktor tersebut. 

2.4. Kerangka Fikir 

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang 

yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan 

tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, 

tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai 

pengangguran  

Pada umumnya pengeluaran agregat yang terwujud dalam 

perekonomian adalah lebih rendah dari pengeluaran agregat yang 

diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. 

Kekurangan permintaan agregat ini adalah faktor penting yang 

menimbulkan pengangguran. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk Penulis, 

masyarakat, dan pemerintah. 
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Bagi Pemerintah 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. 

Bagi 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. 

Bagi penulis mengharapkan Penelitian ini 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 

bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 
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