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Abstact: Labor is person who is ready to enter the job market in accordance with the 
wages offered by the provider of job. The amount of labor is calculated from 
the productive age population who entered the labor force category. 
Availability of jobs is not enough for all the existing labors. These problems 
can be overcome by knowing the probability of accretion rate of labor in the 
future. The probability of accretion rate of labor can be calculated using 
markov chain analysis. This research shows that the probability of the number 
of labors aged 15-19 years is 0.214, 20-24 years is 0.259, 25-29 years is 
0.268, and 30-34 years is 0.255.  
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I. PENDAHULUAN 

Tersedianya lapangan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga 

kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi 

daerah. Tenaga kerja adalah orang yang siap masuk dalam pasar kerja sesuai dengan upah 

yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan. Jumlah tenaga kerja dihitung dari penduduk 

usia produktif yang masuk kategori angkatan kerja (labourforce). 

Setiap tahunnya rata-rata angka tenaga kerja Indonesia meningkat sehingga tidak 

menutup kemungkinan ketersediaan lapangan kerja tidak mencukupi semua tenaga kerja 

yang ada. Akibatnya timbul banyak masalah, seperti menigkatnya jumlah pengangguran 

di Indonesia, kriminalitas sering sekali terjadi, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

semakin bertambah, dan jumlah angka kemiskinan semakin bertambah setiap tahunnya. 

Namun disamping hal-hal dari segi negatif yang terjadi juga ada segi positif dari 

peningkatan angka tenaga kerja di Indonesia yaitu, Sumber Daya Manusia (SDM) di 

Indonesia semakin baik karena banyaknya masyarakat yang sadar bahwa pendidikan itu 

penting sehingga tidak sedikit masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang 

lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dapat diperkirakan peluang 

pertambahan angka tenaga kerja di masa yang akan datang, salah satu caranya dengan 

malakukan perhitungan menggunakan analisa rantai markov. 


