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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat pertumbuhan yang besar 

tiap tahunnya. Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai urutan Nomor 4 

terbanyak di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah 

penduduk yang kurang lebih mencapai 266 juta jiwa. Dalam suatu Negara yang 

memiliki jumlah penduduk yang banyak maka Negara Tersebut juga memiliki 

banyak permasalahan yang dihadapi, mulai dari tingginya angka kejahatan, angka 

pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka kemiskinan, serta tingginya angka 

pengangguran. Salah satu penyebab pokok yang dihadapi bangsa dan Negara 

Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak 

langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan. Kriminalitas dan masalah 

sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang 

yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi 

yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja 

menjadi sangat besar dan kompleks. 

 Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 yang 

menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti bahwa semua warga 

negara Indonesia berhak mempunyai pekerjaan sesuai dengan kemampuanya 

sehingga diharapkan dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup 

layak. 
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Adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka 

pemerintah berkewajiban dalam mengatasi masalah pengangguran ini. Dapat 

dilihat pada pasal 1 menyatakan bahwa: 

1. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana 

ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam 

penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 

ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 

2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang 

mencangkup, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

3. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk 

mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja 

dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai 

dengan kebutuhannya.  

Keberadaan tenaga kerja dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai 

salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang produksi perekonomian 

masyarakat. Namun keberadaannya dapat menimbulkan masalah. Apabila 

peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup besar tidak diimbangi dengan 

penyediaan lapangan kerja untuk menyerapnya maka akan dapat menimbulkan 

tingginya tingkat pengangguran pada gilirannya dapat menimbulkan kerawanan 

sosial. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini belum mampu menciptakan 

lapangan kerja yang memadai untuk menampung pengangguran. Kondisi ini 
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diperparah oleh adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 telah 

menyebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian yang ada, dan diperburuk lagi 

dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 yang merupakan imbas dari 

krisis ekonomi tahun 1997 yang tak kunjung selesai.  

Pada saat itu sebagian besar sektor perekonomian kegiatan perekonomian 

mengalami kemunduran dan terpaksa melakukan PHK terhadap tenaga kerja. Hal 

inilah yang menambah angkatan kerja yang menganggur. Dalam pengembangan 

infrastruktur pendidikan dana pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan yang 

bersifat resiprokal (reciprocal relationship) atau saling mempengaruhi satu sama 

lain, karena melalui pendidikan akan mengubah manusia  menjadi tidak  hanya 

sebagai human faktor, tetapi juga sebagai human capital, yang didalamnya 

termuat unsur manusia secara fisik, keterampilan-keterampilan, kemampuan 

kognitif, keuletan, ketakwaan,  motivasi, kepribadian, loyalitas, dan sebagainya, 

yang daya produksinya secara residual tidak kalah dengan faktor-faktor produksi 

seperti tanah, modal fisik, dan teknologi. Pengembangan kemampuan telah 

dikemukan bahwa dengan transparansi, orientasi pelayanan, perubahan tuntutan 

masyarakat. Pekembangan ilmu  pengetahuan dan teknologi, serta kesedian 

menerima perubahan dengan segala implikasinya, menuntut seluruh aparatur 

pemerintah untuk meningkataan pengetahuan dan keterampilan. 

Dewasa ini tenaga kerja diindonesia, didominasi oleh tingkat 

berpendidikan SLTP/SLTA, namun belum menjadi lulusan yang siap pakai. 

Tenaga kerja yang berada di daerah perkotaan memiliki pendidikan yang lebih 

tinggi, bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada dipedesaan. Tenaga kerja 
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yang ada sebagain besar telah memiliki pendidikan SLTA namun sebagian besar 

dari mereka berlatarkan sekolah umum dan bukan sekolah kejuruan. 

Kecendurungan masyarakat untuk memilih faktor pendidikan umum untuk 

diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Masyarakat  banyak tertarik bekerja 

sebagai PNS sebab mereka lebih memiliki jaminan untuk masa depan, bila 

dibandingkan mereka bekerja disektor swasta.  

Namun tenaga kerja yang dapat  diserap sebagai PNS hanya sebagian kecil 

saja. Mayoritas dari mereka akan terlempar untuk bekerja berbagai sektor bahkan 

tidak dapat bekerja karena keterbatasan tenaga keterampilan. Hal ini lah yang 

mengakibatkan semakin meningkatkan pengangguran. Salah satu masalah yang 

bias timbul di bidang ketenagakerjaan adalah ketidakseimbangan antara 

permintaan tenaga kerja pada suatu pekerjaan tertentu. Artinya, pada suatu upah 

tertentu untuk suatu pekerjaan tertentu, jumlah  orang yang menawarkan 

pekerjaan untuk bekerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang diminta 

untuk dipekerjakan. Apabila peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup besar 

tidak diimbangkan dengan penyediaan lapangan kerja untuk menyerapnya, maka 

dapat menimbulkan tingkat penggangguran, yang pada giliranya membawa 

dampak kepada kemiskinan, ketidakpuasan, keresahan dan masalah sosial lainnya 

yang berujung kepada tindakan kejahatan dan keonaran dari masing-masing yang 

tidak bertanggung jawab. 

Masalah pengangguran di Indonesia saat ini tentunya bukan hanya pada 

tataran pusat saja akan tetapi daerah juga mengalami masalah yang krusial 

terhadap pengelolaan dan penanganan angka pengangguran di daerah. Kabupaten 
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Lima Puluh Kota misalnya yang mana angka penganggurannya cukup tinggi, 

Berikut ini disajikan data Jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Lima 

Puluh Kota dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017. 

Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota  dari 

Tahun 2015 Sampai Tahun 2017 

 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Pengangguran 
Jumlah Pengangguran 

Laki-Laki Perempuan 

2015 365.389 jiwa 3.061 3.383 6.444 

2016 368.079 jiwa 4.556 2.542 7.098 

2017 370.693 jiwa 4.595 2.538 7.133 

Sumber :  Dinas  Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, 

Tahun 2017 

 

Data tabel 1. diatas menunjukkan bahwa angka pengangguran di 

Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015 smpai tahun 2017 masih tinggi. Hal 

ini dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2015 sebanyak 6.444 jiwa, 

kemudian angka pengangguran pada tahun 2016 menjadi 7.098 jiwa. Dan  tahun 

2017 mengalami peningkatan angka pengangguran sebanyak 7.133 jiwa .  

Tabel 1.2 Pencari Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tingkat 

pendidikan tahun 2017 

 

No Tingkat pendidikan 
Jenis kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1. SD 4 5 

2. SMP 46 13 

3. SMA 249 256 

4. SMK 208 352 

5. DI 1 1 

6. DII 0 0 

7. DIII 179 91 

8. S1 310 188 

9. S2 3 2 

Total 1000 908 

Sumber :  Dinas  Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, 

Tahun 2017 

 



 
 

 
 

6 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja terbesar di 

Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017  terdapat pada pendidikan 

SMA/SMK yaitu sebesar 560 orang. Jumlah ini diambil dari data pencari kerja 

yang mencari kartu angkatan kerja/kartu kuning (AK-1) di Dinas Perindustrian 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk masa berlaku kartu kuning 

sendiri adalah 2 tahun dengan syarat pencari kerja wajib melapor ke Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja i setiap 6 bulan sekali apakah dia sudah mendapat 

pekerjaan atau belum, terhitung setelah pencarian kartu kuning.       

Berikut ini disajikan data Jumlah Angkatan Kerja Yakni Orang Yang 

Bekerja Dan Mencari Kerja dan yang Bukan Angkatan Kerja yaitu yang sekolah 

dan yang lainnya, Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Tahun 2015 Sampai 

Tahun 2017. 

Tabel 1.3    Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Di 

Kabupaten Lima Puluh Kota Dari Tahun 2015 Sampai Tahun 

2017  

N

o 

Jenis 

Kegiatan 

2015 2016 2017 Jumlah 

Laki-

Laki 
Perempuan 

Laki-

Laki 
Perempuan 

Laki-

Laki 
Perempuan 2015 2016 2017 

1 Angkatan kerja 98.197 74.774 104.481 83.265 104.516 83.510    

  -bekerja 95.136 71.391 99.925 80.723 99.925 80.972 172.971 187.746 188.026 

  
-mencari 

pekerjaan 3.061 3.383 4.556 2.542 4.595 2.538 

   

2 

Bukan 
angkatan kerja 

-mengurus RT 

   23.217 
      

4.853 

54.397 
 

36.715 

22.562 
 

3.063 

49.755 
 

31.528 

26.366 
 

4.364 

52.124 
 

32.342 

77.614 72.317 78.490 

  -Sekolah 12.614 12.722 12.018 10.942 13.818 11.429    

  -Lainnya  5.750 4.955 7.481 7.285 8.184 8.353    

Sumber:  Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, 

Tahun 2017 

 

Data tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa angka angkatan kerja di 

Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015 sampai 2017 masih tinggi. Dapat 

dilihat jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 sebanyak 172.971 jiwa, kemudian 
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angka Angkatan kerja meningkat pada tahun 2016 menjadi 187.746 jiwa. Dan  

tahun 2017 angka Angkatan kerja sebanyak 188.026 jiwa.   

Dinas Perindustrian  dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan penting menangani 

masalah pengangguran. Kepala Bidang yang menangani tentang masalah 

pengangguran adalah Ketenagakerjaan. Maka, penanganan masalah 

ketenagakerjaan terutama pengangguran, hanya dapat berhasil apabila berpegang 

pada perencanaan strategis angkatan kerja yang tepat, yang diembankan kepada 

Dinas Perindustrian  dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.  

Keberhasilan suatu strategi merupakan sasaran prioritas atau target kinerja 

dipengaruhi oleh faktor-faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat 

diketahui atau ditemukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategis yang akan ditetapkan. 

Hasil identifikasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT 

merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengavaluasi 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan. Proses ini melibatkan 

penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 

yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT 

dapat diterapkan dengan cara menganilis dan memilih berbagai hal yang 

mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam SWOT, 
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dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan 

(advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya 

bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi 

kelemahan yang ada.   

Berdasarkan analisis SWOT dapat diketahui bahwa strategi pengurangan 

pengangguran oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh 

Kota itu mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 69 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Daerah telah 

disebutkan bahwa ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:  

Pertama, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pemerintah 

Daerah bertanggungjawab mengupayakan penyediaan dan perluasan kesempatan 

kerja yang memadai seperti pelaksanaan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur.  

Bentuk Padat Karya dikerjakan berupa pembuatan dan rehabilitasi infrastruktur 

masyarakat seperti sarana dan prasarana ekonomi yang dibutuhkan masyarakat 

seperti: jalan desa atau lingkungan untuk daerah-daerah terisolirdan meningkatkan 

atau memperlancar lalu lintas perekonomian masyarakat yang berdampak 

tumbuhnya usaha-usaha baru.  

Kedua, pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja. Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja menggunakan metode pelatihan yang relevan, efektif dan efisien. 

Pelatihan dilaksanakan di Nagari dan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja 

Provinsi dan Balai Latih an Kerja Swasta yang telah mendapatkan izin, 

berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, pelatihan didukung dengan sarana dan 
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prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya mutu 

pelatihan, pelatihan harus diukung dengan tenaga kerja pelatih yang berkompeten 

dibidangnya.  

Ketiga, lowongan kerja. Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja 

wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada 

Kepala Dinas. Setiap pemberi kerja dan perusahaan/ pengusaha yang akan 

mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media massa harus mendapatkan 

rekomendasi dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya lowongan 

kerja Perusahaan wajib menyampaikan adanya lowongan pekerjaan ke Dinas 

Tenaga Kerja, Memprioritaskan tenaga kerja lokal, Setiap pemberi kerja dan 

perusahaan/pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui 

media massa harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas. 

Tantangan besar dan berat dalam bidang ketenagakerjaan yang sedang di 

hadapi Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini, yang diharapkan Dinas Perindustrian  

dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mampu melaksanakan peran dan 

strategi untuk menigkatkan kecakapan sumberdaya yang efektif dengan 

memanfaatkan kondisi yang paling menguntungkan untuk para pengangguran 

yang masih besar jumlahnya.  Berdasarkan pengamatan peneliti, fenomena yang 

terjadi dari permasalahan diatas, adalah:  

1. Peneliti mengamati bahwa yang dilakukan pemerintah kabupaten lima puluh 

kota mengenai pemerataan pelatihan untuk angkatan kerja masih belum 

menyentuh kesemua masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 

mewujudkan angkatan kerja yang terampil dan tangguh.  
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Tabel 1.4  Bentuk Pelatihan bagi Pencari Kerja Tahun 2017 

 

No Alamat 

Bentuk Pelatihan 
Jumlah 

hari 

Pelatihan 

Realisasi 
Menjahit 

 

Las 

Listrik 

Teknisi 

computer 

Teknisi 

handphone 

Running 

Teks 

Jumlah 

1. 
Kec. 
Payokumbuah 

16 orang 
16 orang 

10 orang 10 orang 10 orang 
30 hari 

Terlaksana 

2. 
Kec. Gunuang 

Omeh 

16 orang 16 orang 10 orang 10 orang 10 orang 30 hari Terlaksana 

3. 
Kec. Pangkalan 

Koto Baru 

16 orang 16 orang 10 orang 10 orang 10 orang 30 hari Terlaksana 

4. 
Kec. Situjuah 

Limo Nagari 

16 orang 16 orang 10 orang 10 orang 10 orang 30 hari Terlaksana 

5. Kec. Luhak 16 orang 16 orang 10 orang 10 orang 10 orang 30 hari Terlaksana 

6. Kec. Harau 16 orang 16 orang 10 orang 10 orang 10 orang 30 hari Terlaksana 

7. Kec. Guguak  16 orang 16 orang 10 orang 10 orang 10 orang 30 hari Terlaksana 

8. Kec. Kapur IX 16 orang 16 orang 10 orang 10 orang 10 orang 30 hari Terlaksana 

Sumber: Dinas Perindustrian  dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2017 

 

Dari tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelatihan bagi 

pencari kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota diikuti oleh paling banyak 16 

orang per Desa disetiap bentuk pelatihan yaitu menjahit, las listrik, teknisi 

komputer, teknisi handphone dan Running teks dalam waktu 30 hari. Hal ini 

dapat dilihat permasalahan bahwa belum semua Desa yang ada di Kabupaten 

Lima Puluh Kota yang mengikuti pelatihan bagi pencari kerja yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima 

Puluh Kota dan pelatihan ini terlaksana hanya di 8 Desa. 

2. Jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia 

(kesenjangan antara supply dan demand). Serta kesenjangan antara 

kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar 

kerja (mis-match).  

 

 

 



 
 

 
 

11 

Tabel 1.5  Data Pencari Kerja yang terdaftar, Ditempatkan dan 

dihapuskan Tahun 2017 

 

No Bulan 

Pencari kerja 

Yang terdaftar 

Pencari kerja 

yang 

ditempatkan 

Pencari kerja 

yang 

dihapuskan 

L P L P L P 

1. Januari 51 53 30 39 0 0 

2. Februari 44 61 25 53 0 6 

3. Maret 37 72 15 59 0 41 

4. April  39 31 21 17 2 16 

5. Mei 23 20 17 11 0 3 

6. Juni 19 22 5 14 0 11 

7.  Juli 179 170 127 115 6 7 

8.  Agustus 160 192 117 131 8 22 

9. September 118 140 91 113 2 4 

10. Oktober 105 98 83 73 0 11 

11. November 79 66 53 51 22 13 

12. Desember 54 75 49 24 5 4 

Jumlah 908 1000 633 700 45 138 

Sumber:   Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh 

Kota, Tahun 2017 

 

Data tabel 1.5 diatas menunjukkan bahwa pencari kerja yang terdafrar 

pada tahun 2017 berjumlah laki-laki 908 orang, dan perempuan sebanyak 

1000 orang. Pencari kerja yang ditempatkan berjumlah laki-laki 633 orang dan 

perempuan 700 orang. Dan pencari kerja yang di hapuskan pada berjumlah 

laki-laki 45 orang dan perempuan sebanyak 138 orang. Hal ini dapat dilihat 

bahwa permasalahan mengenai visi dan misi Dinas Perindustrian Dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat terwujud sepenuhnya karena 

pencari kerja yang ditempatkan dengan yang terdaftar jauh dari yang 

diharapkan dan masih banyaknya pencari kerja yang belum terdaftar di Dinas 

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut. 
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3. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota belum 

mampu menurunkan jumlah angka pengangguran di Kabupaten Lima Puluh 

Kota. Hal ini dapat dilihat dari tabel I bahwa pengangguran pada tahun 2015 

sampai 2017 semakin tinggi. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Strategi Pengurangan Pengangguran Oleh Dinas 

Perindustrian  dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penulisan dan penelitian skripsi 

ini yaitu :  

1. Bagaimana Strategi Pengurangan Pengangguran Oleh Dinas Perindustrian 

Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota? 

2. Apa faktor penghambat Strategi Pengurangan Pengangguran Oleh Dinas 

Perindustrian  dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dan penelitian ini yaitu :  

1. Untuk menganalisis bagaimana Strategi Pengurangan Pengangguran oleh 

Dinas Perindustrian  Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lima 

Puluh Kota; 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Strategi Pengurangan Pengangguran 

oleh Dinas Perindustrian  Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :  

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis 

melalui karya ilmiyah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh 

selama perkuliahan; 

2. Memberi masukan atau rekomendasi melalui kesimpulan dan saran kepada 

Dinas sosial dan Tenaga kerja dalam mengurangii pengangguran; 

3. Bagi pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

atau referensi bagi peneliti berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

  Pada BAB ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

  Dalam BAB ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan Strategi Pengurangan Pengangguran Oleh Dinas 

Perindustrian  Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh 

Kota. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  BAB ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.  
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BAB IV  :   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi georafis dan     

monografi Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan    

yang dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


