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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1. Peran 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005:885) peran adalah 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat dan harus dilaksanakan. Sehingga dapat diartikan bahwa peran 

menyangkut suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu 

perubahan seta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak harus 

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan akhir serta dapat menjadi tolak ukur dalam 

menjalankan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawab sehingga akan 

membuat seseorang dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-

tugasnya. 

 Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa 

yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-

tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku 

individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. 

 Kemudian Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah 

“peran” (role) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang 

adalah pelaku didalam masyarakat dimana diya hidup, juga dia adalah seorang 

aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktoraktor profesional. 

 Selanjutnya Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut 

sebagai akibat dari status, dan prilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain 
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dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah 

aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) 

mengatakan bahwa “Status adalah polla prilaku kolektif yang secara normal bisa 

diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola 

prilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”. 

 Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan 

adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan ststus yang dimilikinya, dan seseorang dapat 

dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012 : 94) 

 Menurut Soerjono Soekanto, (2006: 213) Peranan yang melekat pada diri 

seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi 

seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat 

individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada 

fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki 

suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 

 Suatu peranan mencangkup tiga hal yaitu sebagai berikut : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 
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b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan 

bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapakan oleh 

masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status 

yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan 

pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. 

 

2.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut T.Hani Handoko  (dalam Faustino, 2003:06) Manajemen Sumber 

Daya Manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, 

pemberian konpensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya 

manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

Artinya ilmu manajemen sumber manusia tersebut merupakan suatu rangkaian 

proses dari perencanaan sampai dengan pemeliharaan dan pelepasan sumber daya 

manusia agar tercapai tujuan yang ingin ditetapkan oleh invidu, organisasi 

maupun masyarakat. 

 Menurut Mangkunegara (2008:2) manajemen sumber daya Manusia 

merupakan suatu perencanaan, pengorganissasian pengkoordinasian, pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 
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pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. 

 Manajemen sumber daya manusia juga dapat didefinisikan pula sebagai 

suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu 

(pegawai). Pengelolaan dan pemberdayagunaan tersebut dikembangkan secara 

maksimal didalam dunia kerja untuk mencapai tujuan tujuan organisasi dan 

pengembangan individu. 

Menurut Kaswan (2012: 6) mendefinisikan manajemen sumber daya 

manusia dengan pengertian, sebagai berikut: 

MSDM merupakan bagian dari manajemen yang meliputi antara lain 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. MSDM menangani 

SDM, yaitu orang yang siap, bersedia dan mampu memberi kontribusi terhadap 

tujuan stakeholders. MSDM memperhatikan kesejahteraan manusia dalam 

organisasi agar dapat bekerja sama secara efektif dan berkontribusi terhadap 

kesuksesan organisasi. MSDM merupakan sistem yang mempunyai beberapa 

fungsi, kebijakan, aktivitas, atau praktik diantaranya recruitment, selection, 

development, compensation, retention, evaluation, promotion, dan lain-lain. 

Sedangkan Edy Sutrisno (2012: 6) lebih spesifik mengatakan bahwa, 

“MSDM merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, 

pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu 

maupun organisasi.” 

Dari beberapa definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu kegiatan atau 

sistem manajemen yang mengadakan dan mengelola sumber daya manusia yang 

siap, bersedia, dan mampu memberikan kontribusi yang baik agar dapat 
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bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan baik secara individu ataupun 

organisasi.  

 

2.2.1 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Cushway dalam Edy Sutrisno (2012: 7-8) mengemukakan tujuan 

dari manajemen sumber daya manusia, sebagai berikut: 

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk 

memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan 

berkinerja tinggi, pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan 

memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM 

yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini 

mencapai tujuan. 

5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja 

untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 

7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam 

manajemen SDM. 

Setiap organisasi menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai 

dalam manajemen sumber dayanya termasuk sumber daya manusia. Tujuan dari 
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SDM umumnya bervariasi dan bergantung pada penahapan perkembangan yang 

terjadi pada masing-masing organisasi. 

 

2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu sistem yang merupakan 

bagian dari proses kegiatan yang paling sentral, karena merupakan suatu 

rangkaian untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar kegiatan manajemen 

sumber daya manusia ini dapat berjalan dengan lancar, maka dapat memanfaatkan 

fungsi-fungsi manajemen.  

Menurut Edy Sutrisno (2012: 9-11) mendefinisikan fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia, sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai 

dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien, dalam membantu 

terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian 

kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam 

bentuk bagan organisasi. 

3. Pengarahan dan pengadaan 

Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai, agar 

mau kerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan, pengadaan merupakan proses 
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penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan 

pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

4. Pengendalian 

Merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan 

organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. 

5. Pengembangan 

Merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 

6. Kompensasi 

Merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang 

kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. 

7. Pengintegrasian 

Merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi 

dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan. 

8. Pemeliharaan 

Merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. 

9. Kedisiplinan 

Merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi, karena tanpa 

adanya kedisiplinan, maka sulit mewujudkan tujuan maksimal. 
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10. Pemberhentian 

Merupakan putusnya hubungan kerja seorang pegawai dari suatu 

organisasi.  

Dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi-fungsi 

dari manajemen sumber daya manusia adalah menerapkan dan mengelola sumber 

daya manusia secara tepat untuk organisasi/perusahaan agar dapat berjalan efektif, 

guna mencapai tujuan yang telah dibuat, serta dapat dikembangkan dan dipelihara 

agar fungsi organisasi dapat berjalan seimbang dan efisien. 

 

2.3. Tenaga Kerja 

 Pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya 

sebagaimana ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak (1985:2), (dalam buku Husni, 

Lalu dan M.Hum Perbandingan Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia 

(2008:15) bahwa pengertian tenaga kerja atau Manpower adalah mencakup 

penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang 

melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. 

 Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. (Subijanto, 2011:708) 

 Sedangkan menurut Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar 

Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau 
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sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan 

lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian 

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas 

umur. (Sendjun, 1998:3) 

 Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang 

mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa 

yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan 

oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

 

a. Klasifikasi Tenaga Kerja 

 Menurut Pius (2011:345) Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau 

berkelompok menurut standar yang di tentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja 

adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan 

kriteria yang sudah di tentukan. Yaitu: 

a) Berdasarkan penduduknya 

1) Tenaga kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 

bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. 

Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang 

dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 

tahun sampai dengan 64 tahun. 
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2) Bukan tenaga kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan 

tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-

Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di 

luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 

64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut 

usia) dan anak-anak. 

b) Berdasarkan batas kerja 

1) Angkatan kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 

tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, 

maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.  

2) Bukan angkatan kerja 

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas 

yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan 

sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, 

para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela. 

c) Berdasarkan kualitasnya 

1) Tenaga kerja terdidik 

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 

keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau 

pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, 

dan lain-lain. 
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2) Tenaga kerja terlatih 

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian 

dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja 

terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu 

menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, 

dan lain-lain. 

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 

 Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja 

kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, 

pembantu rumah tangga, dan sebagainya. (Dwiyanto, 2006:45) 

b. Masalah Ketenagakerjaan 

Salah satu masalah mendasar yang dihadapai Indonesia disepanjang 

perjalanan menjadi bangsa yang merdeka adalahmasalah pengangguran, 

dimana pemerintah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk 

mengurangi akan tingkat pengangguran. 

Upaya yang ditempuh pemerintah dalam persoalan pengganguran dari 

waktu ke waktu ditempuh melalui berbagai pendekatan pembangunan 

bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (production contered development). 

Namun pada kenyataanya masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak 

yang belum bisa diatasi oleh pemerintah. (Jannes, 2005: 39) 

Menurut Cosmas (2016:4) ada beberapa Permasalahan yang timbul 

dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu: 
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1) Perluasan lapangan pekerjaan 

Masalah perluasan lapangan merupakan masalah yang mendesak, 

walaupun sebenarnya cukup banyak diciptakan lapangan kerja. Namun, 

angkatan kerja bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan 

kerja, sehingga jumlah pengganguran dan setengah penganguran masih 

cukup besar. 

 Tantangan perluasan lapangan pekerjaan tersebut menjadi semakin 

besar karena angkatan kerja Indonesia diperkirakan akan bertambah dan 

terus bertambah. Sebagian besar dari mereka terdiri dari angkatan kerja 

usia muda, wanita dan berpendidikan relatif tinggi (sekolah menegah). 

Oleh karenanya diharapkan dalam masa perkembangan ini diciptakan 

lapangan kerja baru diberbagai sektor untuk dapat menampung 

pertambahan angkatan kerja yang sema kin banyak akibat pertumbuhan 

penduduk yang sangat cepat. 

2) Peningkatan mutu dan kemampuan kerja 

Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia keseluruhan relativ 

masih tergolong rendah. Untuk meningkatkanya telah dilakukan melalui 

berbagai program pendidikan dan latihan yang selaras dengan tuntutan 

perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan 

seefektif dan semaksimal mungkin. Namun demikian, secara keseluruhan 

mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah yang 

tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatnya maupun 

pertumbuhanya. (Sendjun, 2015:27) 
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Dalam era modernisasi peningkatan mutu dan kemampuan kerja 

tidak hanya berkaitan dengan besarnya jumlah angkatan kerja yang harus 

dididik dan dilatih, tetapi juga berkaitan dengan kesesuain serta kualitas 

hasil pendidikan dan latihan dengan kebutuhan lapangan kerja dan 

persyaratan kerja. Permasalahan ini kadang-kadang bersifat dilematis 

mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia. Namun demikian 

disinilah letak tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana dengan 

sumber daya yang terbatas kita dapat meningkatkan mutu dan kemampuan 

tenaga kerja Indonesia secara merata, sehingga dapat dicapai peningkatan 

produktivitas dan mutu tenaga kerja Indonesia. Menyadari akan masih 

rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia maka diperlukan akan adanya 

peningkatan pendidikan formal, pendidikan formal yang bersifat umum 

maupun kejuruan dalam upaya membangun dan mengembangkan 

pengetahuan, bakat, kepribadian dan sikap mental, kreatifitas penalaran 

dan kecerdasan seseorang. Itu semua merupakan fondasi dari semua 

sumber daya manusia di masa sekarang. 

 Di samping pendidikan formal, jalur latihan kerja juga sangat 

penting perananya dalam peningkatan mutu tenaga kerja Indonesia. 

Latihan kerja merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan 

kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja atau 

dengan kata lain, latihan kerja erat hubunganya dengan pengembangan 

profesionalisme tenaga kerja, dan berfungsi sebagai suplemen atau 

komplemen dari pendidikan formal, selanjutnya dari keduanya disusun 
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dan dikembangkan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembinaan 

sumber daya manusia. 

3) Penyebaran tenaga kerja 

 Penyebaran dan pendayagunaan kerja, telah dikembangkan melalui 

berbagai program dan kebijakan yang tujuan untuk meningkatkan 

pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang lebih merata baik 

secara sektoral maupun regional. Secara sektoral pembangunan sektor-

sektor di luar sektor pertanian terus ditingkatakan untuk dapat 

memperbesar perananya baik menghasilkan nilai lebih atau penyerapan 

tenaga kerja. Namun demikian, meninggat sebagian angkatan kerja 

Indonesia mutunya relatif masih rendah dan berasal dari sektor pertanian. 

 Sektor regional kita masih menghadapi masalah penyebaran 

angkatan kerja yang bertumpuk di pulau Jawa. Penyebaran angkatan kerja 

yang kurang merata baik secara sektoral maupun regional menyulitkan 

penyediaan dan pendayahgunaan tenaga kerja secara maksimal, sehingga 

menimbulkan situasi pasar kerja paradoksal “sesuatu yang bersifat 

bertolak belakang”. 

 Untuk maksud penyebaran tenaga kerja secara regional, kebijakan 

dan program yang dikembangkan antara lain program kerja antardaerah, 

transmigrasi, pengupahan dan sebagaianya. Sedang untuk penyebaran 

tenaga kerja secara sektoral dilakukan melalui latihan kerja dan 

permagangan. Di samping itu juga diperlukan pengembangan sistem 

informasi ketenagakerjaan dan pasar kerja. 
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4) Perlindungan tenaga kerja 

 Perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan agar tenaga kerja 

dapat bekerja lebih produktif, sehat dan sejatera, sehingga mereka dapat 

hidup layak bersama keluarganya. Ini penting mengingat perubahan 

struktur ekonomi dan lapangan kerja yang semakin cepat, akan membawa 

dampak negatif bagi tenaga kerja, di mana perubahan tersebut tidak 

memihak kepada tenaga kerja. Para tenga kerja sering merasa dirugikan 

atupun dieksploitasi oleh pemimpin atau para pengusaha yang semena-

mena mentapkan kebijakan bagi para karyawan maupun para buruh, 

minimnya upah dan jaminan akan keselamatan kerja sering menjadi 

masalah dalam dunia tenaga kerja Indonesia. Perlu adanya peningkatan 

kondisi lingkungan kerja dimaksudkan untuk menciptakan kondisi 

lingkngan kerja yang aman dan sehat, sehingga para pekerja dapat bekerja 

dengan tenang dan produktif sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 

apabila tenaga kerja dapat hidup layak, maka motivasi dan produktivitas 

kerjanya akan meningkat. 

 

2.4 Pengertian Pengangguran 

 Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi 

pengangguran. Nanga (2005: 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu 

keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak 

memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam 

sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak 
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bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum 

pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2016: 8). 

 Menurut Sukirno (2014:28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja 

dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum 

memperolehnya. Selanjutnya  International Labor Organization (ILO) 

memberikan definisi pengangguran yaitu: 

a) Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok 

penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan 

bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. 

b) Setengah pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai 

buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama 

periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, 

yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan 

lain/tambahan (BPS, 2016: 4). 

 Sedangkan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)       

menyatakan bahwa: 

a) Setengah pengangguran terpaksa adalah orang yang bekerja kurang dari 35 

jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia 

menerima pekerjaan lain. 

b) Setengah pengangguran sukarela adalah orang yang bekerja kurang dari 35 

jam per minggu namun tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia 

menerima pekerjaan lain (BPS, 2016: 14). 
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 Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak 

bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama 

seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang 

layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau 

para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang 

mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam 

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan 

pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan 

timbulnya kemiskinandan masalah-masalah sosial lainnya. 

 Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah 

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. 

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran 

konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan 

kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek 

psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat 

pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik 

keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per 

kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal 

istilah “pengangguran terselubung” di mana pekerjaan yang semestinya bisa 

dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=GNP&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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2.5  Macam-Macam Pengangguran 

2.5.1    Berdasarkan Jam Kerja 

 Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam: 

a) Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga 

kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 

b) Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang 

tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya 

tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang 

bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. 

c) Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang 

sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini 

cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah 

berusaha secara maksimal. 

2.5.2   Berdasarkan Penyebab Terjadinya 

 Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 

7 macam: 

a)  Pengangguran friksional (frictional unemployment) 

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya 

sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi 

geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna 

penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi 

persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu 

perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber 
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daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. 

Contohnya : Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor 

industri, untuk sementaramenganggur. Berhenti dari pekerjaan yang lama, 

mencari pekerjaan yang baru yang lebih baik  

b) Pengangguran konjungtural (cycle unemployment) 

Pengangguran konjungtoral adalah pengangguran yang diakibatkan 

oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/ 

siklus ekonomi. Contohnya: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh 

tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya 

merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau 

pemecatan. 

c) Pengangguran struktural (structural unemployment) 

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh 

perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. 

Contohnya: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah 

industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur. Pengangguran 

struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti: 

1. Akibat permintaan berkurang 

2. Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi 

3. Akibat kebijakan pemerintah 

d)  Pengangguran musiman (seasonal Unemployment) 

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya 

fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang 
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harus nganggur. Contohnya: pada musim panen, para petani bekerja 

dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur. 

e)  Pengangguran teknologi 

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat 

perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.  

Contoh, sebelum ada penggilingan padi, orang yang berprofesi 

sebagai penumbuk padi bekerja, setelah ada mesin penggilingan padi maka 

mereka tidak  bekerja lagi. 

f)  Pengangguran Politis 

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang 

secara langsungatau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya 

penutupan Bank-bank bermasalahsehingga menimbulkan PHK. 

g) Pengangguran Deflatoir 

 Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya 

lapangan pekerjaandalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena 

jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah 

pengangguran. 

 

2.6.  Penyebab Pengangguran 

 Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak 

sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. 

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan 

adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakatakan berkurang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_kerja
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapangan_kerja&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinandan masalah-masalah 

sosial lainnya. 

 Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah 

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. 

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran 

konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan 

kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan 

efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dankeluarganya. 

 Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan 

kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi.Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan 

pendapatan per kapita suatu negara. 

 

2.7. Cara-cara Mengatasi Pengangguran 

 Untuk itu perlu diupayakan cara mengatasi pengangguran, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan, 

2. Meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan 

sesuai tuntutanindustri modern,. 

3. Meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan, 

4. Mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal, 

5. Meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya,  

6. Membuka kesempatan kerja ke luar negeri 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Miskin
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_kerja
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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2.8.  Dampak Pengangguran Terhadap Ekonomi Masyarakat 

 Tingginya tingkat pengangguran dalam sebuah perekonomian akan 

mengakibatkan kelesuan ekonomi dan merosotnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat sebagai akibat penurunan pendapatan masyarakat. Dampak 

pengangguran terhadap ekonomi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini: 

1. Pendapatan Per Kapita 

Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan sehingga 

hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah 

terjadinya penurunan pendapatan per-kapita. Dengan kata lain, bila tingkat 

pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita akan menurun dan 

sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan per kapita akan 

meningkat, dengan catatan pendapatan mereka yang masih bekerja tetap. 

2. Pendapatan Negara 

Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah/gaji, Upah/gaji 

tersebut sebelum sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan 

terlebih dahulu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara 

sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja maka pendapatan negara dari 

pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang. 

3. Beban Psikologis 

Semakin lama seseorang menganggur semakin besar beban psikologis 

yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status 

sosial di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan 
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dalam jangka waktu lama akan merasa rendah diri (minder) karena statusnya 

yang tidak jelas. 

4. Munculnya Biaya Sosial 

Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa 

biaya-biaya sosial seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan 

biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak 

kriminalitas. 

 

2.9. Definisi Konsepsional 

 Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional adalah suatu abstraksi 

dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang 

luasnya ruang lingkup penelitian. Maka penulis mendefinisikan Peran Dinas 

Tenaga Kerja dalam mengurangi pengangguran adalah suatu organisasi atau 

kelompok yang mempunyai tingkah laku mengatur dan mengarahkan di suatu 

wadah atau tempat untuk mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi 

kerja sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya dan pemberi kerja 

memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. 

  

2.10. Pengangguran dalam Perspektif Islam 

Al-Quran dituran sebagai petunjuk bagi manusia didalam al – quran telah 

diterangkan berbagai macam tentang kehidupan, termasuk tentang mengatasi 

jumlah pengangguran, seperti firmannya dalam surat  Al – jumu’ah ayat 10: 



 

 

33 

                               

      

 Yang artinya:“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 

kamu beruntung. 

 Dalam Surah ini allah telah memerintahkan hambanya untuk berkerja dan 

berusaha setelah menunaikan solat, allah tidak hanya menyuruh hambanya untuk 

selalu solat sehingga melupakan kewajiban dunia, Islam  telah memperingatkan 

agar umatnya janga sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang 

kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan 

berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya 

kebutuhan pribadinya, Allah telah berjanji akan menaggung rizqi kita semua, 

namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. 

Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rizqi yang 

dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan “sistem”  yaitu siapa yang 

bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizqi dan barang siapa yang 

berpangku tangan  maka dia akan kehilangan rizqi.Artinya, ada suatu proses yang 

harus dilalui untuk mendapatkan rizqi tersebut. 

Allah berfirman dalam surah Al – Anfaal ayat 11  
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 Yang artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah.Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan. yang ada pada diri mereka sendiri. dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia.(QS. Al – anfaal :11) 

 

 Dari Firman Allah Swt menerangkan, Sesungguhnya Allah tidak akan 

merubah nasib seatu kaum Sehingga Mereka merubah nasibnya sendiri, didalam 

dalil ini Allah memperingatkan manusia untuk selalu berusaha dan selalu 

berihktiar, Bermalas-malasan atau menganggur akan memberikan dampak negatif 

langsung kepada pelakunya serta akan mendatangkan dampak tidak langsung 

terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dari kacamata makro, pengangguran 

akan menyebabkan tidak optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi akibat 

sebagian potensi dari faktor produksi tidak dimanfaatkan. Kelompok 

pengangguran akan menggantungkan hidupnya pada orang – orang yang bekerja 

sehinggan tingkat ketergantungan akan menjadi tinggi sedangkan tingkat 

pendapatan perkapita akan merosot. 

 Untuk menghindari dampak tersebut, maka sumberdaya yang ada harus 

dimanfaatkan untuk melakukan suatu usaha walaupun jumlahnya 

terbatas.Bekerja, walaupun dengan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar 

dan termasuk pada pekerjaan sektor informal, tidak menjadi halangan karena hal 

itu lebih terhormat daripada meminta-minta. Dalam kaitannya dengan bidang 

pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk berproduksi dan 

menekuni aktivitas ekonomi dalm segala bentuk seperti: pertanian, pengembalaan, 

berburu,industri , perdagangan dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya 
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memerintahkan untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), 

penuh ketekunan dan profesional. Ihsan dalam bekerja bukanlah suatu perkara 

yang sepele tetapi merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh 

setiap muslim.  

“ Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang  melakukan pekerjaan 

yang dilakukan secara itqan (profesional)” (HR.Baihaqi). 

 

 Menurut Qardhawi (2005:6-18) pengangguran dapat dibagi menjadi dua 

kelompokkan, yaitu: 

a). Pengangguran jabariyah (terpaksa) 

 Suatu pengangguran diamana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun 

memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umunya 

terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang 

sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannnya atau 

seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak 

berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan 

zaman. 

b). Pengangguran khiyariyah 

 Seseorang yang  memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya 

adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataanya dia memilih 

untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang 

lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimilki dibandingkan 

menggunakannya untuk bekerja . Dia tidak pernah mengusahakan suatu pekerjaan 

dan mempunyai pribadi yang lemah hingga menjadi “ sampah masyarakat”. 
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 Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan 

solusi yang ditawarkan islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok 

pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemeintah agar mereka 

dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan  dana dan bantuan untuk 

pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya mereka memang tidak 

memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya 

saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi 

beban bagi orang lain. 

 Disini Pemerintah memiliki kedudukan tertinggi, bisa disebut pemerintah 

adalah khalifah dibumi yang memegang peranan penting di dalam pembangunan 

ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan 

ekonomi rakyatnya. Beberapa peran yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait 

dengan pengembagan ekonomi kerakyatan.Peranan maupun kedudukan 

pemerintah dalam pembangunan ekonomi diantaranya adalah Mensejahterakan 

Rakyat. 

 Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang 

ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi 

kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan 

menciptakan kemakmuran.  Al-Qur’an memaklumatkan tujuan negara dalam 

bidang ekonomi ini. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha: 118-119 
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  Yang artinya: ”Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya 

dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan 

tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya."  

 Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungjawab sosial 

ekonomi negara : 

       ”Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka 

mengahadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika 

terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan 

kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan 

tersebut.  Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat 

dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya 

mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka”. 

 

 Pemerintah ataupun Negara merupakan pihak yang memiliki kedudukan 

dan kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat 

melindungi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi.Hal ini merupakan tuntutan 

agama yang dianjurkan dan didorong oleh al-Qur’an.Dalam hal ini Negara harus 

menjalankan perannya dalam hal pertama, menyusun kebijakan dan perencanaan 

ekonomi.Kedua, melakukan pengelolaan hak milik umum dan Negara untuk 

memastikan adanya distribusi kekayaan secara adil.Ketiga, menjaga mekanisme 

pasar.Keempat, melakukan pengawasan dan penghukuman kejahatan ekonomi 

agar tercipta suatu kepastian usaha bagi semua pihak. 

            Dalam menjalankan perannya, Negara memiliki suatu lembaga yang 

memiliki fungsi pengawasan dan penindakan yaitu hisbah.Pelaksanaan 

kenegaraan Islam hakikatnya adalah pelaksanaan hukum syariah.Tujuan 

pelasanaan syariah ini adalah untuk melayani umat dan mencapai kemaslahatan 
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umat. Hal ini semata-mata karena syariat berfungsi sebagai pembawa rahmat bagi 

umat , bahkan bagi seluruh alam semesta.   

2.11. Kerangka  Pemikiran  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar 

Penomena 

1. Kurang berjalannya program yang dilakukan pemerintah 

2. Meningkatnya Jumlah pengangguran di kabupaten Kampar 

 

Teori Siagian (2009:142) Peran 

Pemerintah Sebagai Negara 

Kesejahteraan 

1 Peran Pelaku Stabilisator (di 
bidang ekonomi) 

2 Peran Selaku Innovator Sebagai 

Pencetus Program baru 

3 Peran Selaku Modernisator dalam 

menghasilkan sumber daya 

manusia produktif 

4 Peran Selaku Pelopor dalam 

peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan 

5 Peran Selaku Pelaksana Sendiri 

sebagai penyelenggaraan 

6 Menyediakan data dan pelatihan  

yang dapat diakses oleh 

masyarakat  

 

Berkurangnya Angka Pengangguran 
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2.12. Indikator Penelitian  

Variabel Indikator 

Peran dinas 

tenaga kerja 

Kabupaten 

Kampar dalam 

mengurangi 

pengangguran  

1. Merumuskan penyusunan rencana dan program 

kegiatan palitihan  

2. Menyediakan data dan pelatihan  yang dapat diakses 

oleh masyarakat  

3. Peran pelaku stabilisator (dibidang ekonomi) 

4. Peran selaku innovator sebagai pencetus program 

baru 

5. Peran selaku modrenisator dalam menghasilkan 

sumberdaya manusia produktif  

6. Peran selaku pelapor dalam peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan  

7. Peran selaku pelaksana sendiri sebagai 

penyelanggara 

      Sumber: Siagian (2009) 

2.13 Penelitian Terdahulu 

         Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa 

keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindari adanya duplikasi pada tema 

penelitian (idrus, 2009:52). 

 

No 
Nama 

peneliti 

Tahun 

Penelitian 
Judul Hasil 

1. Sandytya 

Hariyadi 

2009 Strategi Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Dalam 

Mengurangi Angka 

Pengagguran dikota 

Surakarta Melalui 

Burasa keraja. 

Hasil penelitian yaitu 

Dinas sosial, Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

melakukan usaha 

untuk mengurangi 

angka pengangguran 

melalui strategibursa 

kerja sebagai berikut 

yaitu: 

1. Bursa kerja 

Khusus (BKK) 

2. Bursa Kerja 

Umum (BKU) 

3. Bursa Kerja 
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No 
Nama 

peneliti 

Tahun 

Penelitian 
Judul Hasil 

Online (BKO) 

 

 

2 Irma 

Afriani 

2014 Kebijaka Menekan 

Angka Pengangguran 

Melalui Program 

Pelatihan Kerja di 

Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan 

Sosial Kota Magelang 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahawa, 

Peran Dinas Tenaga 

Kerja, Transmigrasi 

dan sosial kota 

Magelang sebagai 

kepanjangan tangan 

dari pemerintah 

Daerah kota Magelang 

ialah mempertahankan 

agar tidak adanya 

gejolak sosial 

masyarakat 

(stabilisator), 

melakukan hal-hal 

baru yang berkaitan 

dengan program 

pelatihan kerja 

(innovator), 

mengelolah sumber 

daya dengan 

berorientasi pada 

masa depan 

(modrenisator), 

menjadi panutan 

untuk bekerja 

seproduktif mungkin 

(pelopor), dan sebagai 

pelaksanaan program 

pelatihan kerja. 

3 Devin 

Wida 

Arum 

Sari  

2015 Strategi Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Dalam 

Mengurangi Angka 

Pengangguran Melalui 

Job Fair di Kabupaten 

Boyolali  

Hasil penelitian ini 

yaitu  

Upaya untuk 

mengurangi angka 

pengangguran yang 

ada di kabupaten 

Boyolali, maka 

berdasarkan pada 

Peraturan Daerah 

Boyolali Nomor  

11tahun  2011 tentang 
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No 
Nama 

peneliti 

Tahun 

Penelitian 
Judul Hasil 

Penjabaran Tugas 

Pokok, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas 

Sosial, Tenaga kerja 

dan Transmigrasi 

Kabupaten Boyolali, 

maka diselengarakan   

bursa kerja (job fair)  

Tahapan sebagai 

berikut  

1. Perencanaan job 

fair 

2. Pelaksanaan  job 

fair 

3. Evaluasi 

pelaksanaan  job 

fair 

 

 

 

 

 

 

 


