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ABSTRAKSI 
 

 
Pratama, Irfandika. 2009. Analisis Pengaruh PDRB, Investasi dan Inflasi 
Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Malang (2000-2007). Skripsi, Jurusan 
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Prof. Dr. M. 
Pudjihardjo, SE., MS. 
 

 
Masalah ketenagakerjaan saat ini telah menjadi topik dalam pembangunan 

setiap negara karena tujuan pembangunan tidak lain adalah untuk kesejahteraan 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik 
Regional Bruto, tingkat investasi dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Kota 
Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional dimana 
dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui pengajuan 
hipotesis. Data yang digunakan adalah data kesempatan kerja, Produk Domestik 
Regional Bruto, investasi dan inflasi di Kota Malang selama kurun waktu tahun 2000-
2007. 

Hasil analisa dengan menggunakan alat analisa berupa regresi berganda 
didapatkan bahwa secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto, 
investasi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Sedangkan 
secara parsial Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan adanya pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, sedangkan variabel investasi 
dan inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. 
 

  
Kata Kunci : Kesempatan kerja, PDRB, investasi, inflasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk keempat 

terbesar di dunia. Dalam pembangunan ekonomi dengan tujuan pokok 

meningkatkan kesejahteraan manusia maka sumber daya manusia menempati 

posisi sangat sentral. Adanya jumlah penduduk yang besar tidak saja merupakan 

modal bagi tumbuhnya industri berbasis tenaga kerja tetapi juga memberikan 

peluang bagi tumbuhnya sektor industri berbasis padat ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Peluang itu akan semakin memiliki keunggulan kompetitif bila 

didukung dengan adanya kualitas tenaga kerja yang memadai. Hal itu dapat dicapai 

melalui peningkatan keterampilan teknis, keahlian profesional serta pembinaan 

kemampuan masyarakat yang terus menerus. 

 Data dari Biro Pusat Statistik tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah 

pengangguran terbuka dari tahun 1997 hingga 2005 terus mengalami peningkatan 

(Tabel 1.1.). Pada periode tahun itu (1997 s/d 2005) jumlah angkatan kerja maupun 

jumlah yang dapat memasuki dunia kerja meningkat terus namun jumlah 

pengangguran terbuka juga meningkat. Proporsi pengangguran terbuka pada tahun 

1997 adalah 4,69% dan hal ini meningkat terus hingga pada 2005 menjadi 10,26%. 

Hal ini kiranya dapat diartikan bahwa kesempatan kerja antara tahun 1997 hingga 

2005 terus mengalami penurunan sehingga tidak semua angkatan kerja yang ada 

dapat memasuki dunia kerja. 

 



Tabel 1.1 : Jumlah  Angkatan Kerja, Pekerja, dan Pengangguran Terbuka di 
Indonesia Tahun 1997-2005 

 
Pengangguran Terbuka Tahun Jumlah Angkatan 

Kerja (Juta) 
Bekerja 
(Juta) Juta % 

1997 89,23 85,05 4,18 4,69

1998 92,34 87,29 5,05 5,46

1999 94,85 88,82 6,03 6,36

2000 95,65 89,84 5,81 6,08

2001 98,81 90,81 8,01 8,10

2002 100,78 91,65 9,13 9,06

2003 102,75 92,81 9,94 9,67

2004 103,97 93,72 10,26 9,86

2005 105,80 94,95 10,85 10,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Keadaan Angkatan Kerja di         
   Indonesia, 2005. 
 

 Penurunan kesempatan kerja seperti disajikan diatas berlangsung pada periode 

dimana ekonomi mengalami pertumbuhan antara 4-5% per tahun. Hal ini kiranya 

menunjukkan bahwa kecuali pertumbuhan ekonomi masih terdapat faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kesempatan kerja.  

 Kota Malang sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

penduduk yang signifikan tidak terlepas dari permasalahan yang menyangkut 

perluasan kesempatan kerja. Permasalahan tenaga kerja di Kota Malang harus 

mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu, karena salah satu esensi yang 

paling penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja 

yang cukup untuk mengimbangi pertambahan angkatan kerja yang akan masuk ke 

pasar kerja. Hal ini terjadi secara paralel dengan terus meningkatnya jumlah 

penduduk di Kota Malang. 

 



Tabel 1.2 : Data  Pekerja, dan Pencari Pekerjaan di Kota Malang Tahun 
2000- 2007 

 
Jenis Kegiatan Utama 

Tahun 
Bekerja 

Mencari 
Pekerjaan 

Lain-
lain Jumlah 

2000 299.826 26.546 - 326.272 
2001 312.549 24.477 1.932 338.958 
2002 300.958 40.899 - 341.857 
2003 304.955 57.859 - 362.814 
2004 319.147 28.249 - 347.396 
2005 336.368 43.437 - 379.805 
2006 320.424 49.149 - 369.573 
2007 366.036 29.528 - 395.564 

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang 

 

       Data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang pada tabel 1.2 diatas  

menunjukkan bahwa jumlah pencari pekerjaan di Kota Malang 2000 hingga 2007 

terus mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2000 sampai dengan 2007 jumlah 

angkatan kerja maupun jumlah yang dapat memasuki dunia kerja meningkat terus 

namun jumlah pencari pekerjaan juga terhitung tidak sedikit jumlahnya. Hal ini 

kiranya dapat diartikan bahwa tingkat kesempatan kerja di Kota Malang antara tahun 

2000 hingga 2007 di Kota Malang terus mengalami perubahan yang diakibatkan 

tidak semua angkatan kerja yang ada dapat memasuki dunia kerja dikarenakan 

terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada. 

       Untuk mengurangi laju pengangguran, tidak ada jalan lain selain meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari suatu pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas antara lain adalah berkembangnya lapangan pekerjaan, sehingga laju 

pengangguran serta tingkat kemiskinan dengan sendirinya akan berkurang. Yang 



terjadi akhir-akhir ini ialah walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun laju 

pengangguran masih terus meningkat. 

       PDRB merupakan agregasi dari produksi, pengeluaran dan pendapatan suatu 

daerah dalam satu tahun yang mencerminkan maju mundurnya perekonomian suatu 

daerah. Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka perekonomian daerah itu semakin 

meningkat. Jika PDRB meningkat tentunya akan membutuhkan input tenaga kerja 

yang semakin meningkat pula untuk mempertahankannya. Dengan kata lain maka, 

kesempatan kerja pada suatu daerah akan ditentukan oleh tingkat PDRB daerah itu.  

 
 
Tabel 1.3 : Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Atas Dasar Harga 

Konstan Tahun 2004 dan 2005 (Jutaan Rupiah) 
 

Tahun 
Sektor 

2004 2005 
Pertanian 46.717,94 47.037,90

Pertambangan Dan Penggalian 6.974,18 7.006,05

Industri Pengolahan 2.758.648,30 2.854.358,43

Listrik, Gas dan Air Bersih 41.851,41 43.008,74

Bangunan 219.742,18 234.018,83

Perdagangan, Hotel dan Restoran 2.522.173,28 2.633.485,96

Angkutan dan Komunikasi 579.242,42 605.030,90

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 652.815,76 689.285,71

Jasa-Jasa 905.905,84 952.718,07

PDRB 7.734.071,30 8.065.950,58
Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2005, Badan Pusat Statistik  Kota Malang 
 

       Lesunya dunia usaha dan rendahnya investasi baru berdampak pada 

rendahnya pertumbuhan lapangan kerja baru, sedangkan jumlah pencari kerja terus 



bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat investasi yang 

semakin meningkat pada suatu daerah tentunya akan semakin membuka lapangan 

pekerjaan yang dapat menyerap pengangguran. Oleh sebab itu maka kesempatan 

kerja dapat diduga akan semakin meningkat dengan semakin tingginya investasi di 

suatu daerah. 

 

 Tabel 1.4 : Data Investasi Kota Malang 2001-2005 (dalam Rp) 
 

TAHUN JUMLAH INVESTASI 
  

2001 16.646.000.000
2002 4.756.570.000
2003 285.176.000.000
2004 160.533.000.000
2005 278.645.364.000

  
  

Sumber : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Malang 

 

 Laju inflasi juga dapat dijadikan sebagai variabel pengukur tingkat kesempatan 

kerja. Sebab dengan adanya inflasi dapat menyebabkan kapasitas produksi 

menurun akibat dari naiknya harga bahan baku produksi yang menyebabkan upah 

tenaga kerja meningkat pula, sehingga untuk menekan biaya produksi perusahaan 

ataupun industri harus melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja di berbagai 

industri. Dari ilustrasi tersebut, dapat diambil keterkaitan antara inflasi dengan 

kesempatan kerja, yaitu apabila laju inflasi mengalami peningkatan, maka akan 

mengurangi tingkat kesempatan kerja. 

 Dari tabel 1.5 dibawah ini, kita dapat mengamati perkembangan inflasi Kota 

Malang selama kurun waktu 2003-2005. 



 

Tabel 1.5 : Perkembangan / Laju Inflasi di Kota Malang 
 

Tahun 
Laju Inflasi 

2003 2004 2005 
Umum  3,23 6,28 15,74

Bahan Makanan -1,73 7,09 9,20

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 3,25 4,10 10,20

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 5,38 5,93 16,74

Sandang 7,57 9,08 7,70

Kesehatan 4,50 5,63 5,72

Pendidikan, Rekreasi & Olahraga 6,31 8,08 8,63

Transport, Komunikasi & Jasa 1,98 6,65 38,39

Sumber : Kota Malang Dalam Angka , Badan Pusat Statistik Kota Malang 
 

 Masalah ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Malang pada 

khususnya hingga saat ini masih tergolong kompleks, khususnya yang menyangkut 

masalah pengangguran. Penciptaan kesempatan kerja belum mampu mengurangi 

pengangguran terbuka secara berarti. Masalah pengangguran ini  dialami oleh 

daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota, walaupun dengan skala yang 

berbeda. Penyebab utama masalah ini adalah terbatasnya kesempatan kerja yang 

tersedia di dalam negeri dan rendahnya kualitas angkatan kerja yang ada. Untuk 

mengatasi hal ini maka dibutuhkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Hal itu 

mengingat bahwa implikasi dari suatu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, 

antara lain, adalah berkembangnya lapangan pekerjaan yang dapat diharapkan 

untuk mengurangi laju pengangguran serta insiden kemiskinan akan berkurang. 

Namun kenyataan  pada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat masih diikuti dengan laju pengangguran yang terus meningkat.  



       Memperhatikan hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk mengamati masalah 

pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Investasi dan Tingkat 

Inflasi terhadap kesempatan kerja di Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Secara teoritis penelitian ini akan mencoba melakukan analisis uji variabel yang 

mempengaruhi kesempatan kerja. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat 

investasi dan tingkat inflasi terhadap kesempatan kerja di Kota Malang ? 

2. Dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan 

inflasi tersebut, variabel manakah yang memiliki pengaruh paling 

dominan terhadap kesempatan kerja di Kota Malang ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, 

sehingga tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi dan tingkat inflasi terhadap 

kesempatan kerja di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel mana yang paling dominan 

terhadap kesempatan kerja di Kota Malang. 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas, setiap langkah yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, demikian halnya pada sebuah penelitian. 

Oleh karena itu, dengan penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat 

bagi  : 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan serta sarana berpikir kritis dalam mengamati 

fenomena  bidang ketenagakerjaan secara umum maupun masalah 

kesempatan kerja di Kota Malang pada khususnya, serta mengaitkannya 

dengan ilmu ekonomi yang dipelajari 

2. Bagi kalangan akademisi 

Merupakan bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

dan referensi untuk memahami permasalahan tenaga kerja khususnya di 

Kota Malang. 

3. Bagi pemerintah Kota Malang 

Sebagai masukan dalam hal merumuskan kebijakan ekonomi, program 

dan kegiatan yang relevan khususnya menyangkut masalah 

ketenagakerjaan di Kota Malang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena 

tenaga kerja mampu menggerakkan faktor-faktor produksi yang lain untuk 

menghasilkan suatu barang dan jasa. Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No.14 

Tahun 1969, UU No.2 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan UU 

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 mengenai ketentuan 

umum menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Simanjuntak (1985:2) menyatakan bahwa tenaga kerja atau manpower mulai 

sering dipergunakan di Indonesia. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah 

atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan 

kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang 

disebut terakhir yaitu pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga, 

walaupun sedang tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-

waktu dapat ikut bekerja. 

 Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja  (lihat gambar 2.1).Angkatan kerja atau labor force terdiri dari : (1) golongan 

yang bekerja, (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok 

bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang 

mengurus rumah tangga dan (3) golongan penerima pendapatan. Ketiga golongan 



dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk 

bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering juga dinamakan potential labor force 

(Simanjuntak, 1985; 3). 

 

Gambar 2.1 : Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja 
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Sumber : Payaman J.Simanjuntak (1985:15) 

 
 
 
 



2.1.2 Pengertian Angkatan Kerja 

       Tidak semua penduduk termasuk golongan tenaga kerja potensial atau 

angkatan kerja, tetapi hanya golongan penduduk yang telah mencapai batas umur 

tertentu yang dapat dianggap sebagai tenaga kerja potensial. Batas umur tersebut 

yaitu hanya penduduk yang telah mencapai umur minimum tertentu baru bisa 

dianggap sebagai tenaga kerja potensial atau angkatan kerja. 

Menurut Soeroto angkatan kerja adalah : 
Sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan, tetapi 
secara aktif dan pasif mencari pekerjaan. Dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa 
angkatan kerja adalah bagian dari penduduk yang mampu dan bersedia melakukan 
pekerjaan. Kata mampu disini menunjukkan tiga hal: pertama, mampu fisik, yaitu sudah 
cukup umur jasmani sudah cukup kuat. Kedua, mampu mental yaitu mempunyai mental 
sehat, Ketiga secara yuridis cukup mampu dan tidak kehilangan kebebasan untuk 
memilih dan melakukan pekerjaan. Sedang kata bersedia, berarti orang yang 
bersangkutan dapat secara aktif maupun secara pasif mencari pekerjaan. Disini tidak 
ada unsur paksaan dan adanya kebebasan pribadi untuk memilih pekerjaan yang sesuai 
dengan keinginannya (Soeroto 1983:12). 

 
       Menurut Departemen Tenaga Kerja, pengertian angkatan kerja adalah 

penduduk umur kerja (usia 10 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi baik bekerja 

maupun mencari pekerjaan tidak termasuk disini) : 

a) yang masih sekolah 

b) yang mengurus rumah tangga 

c) dan lain-lain seperti cacat, jompo, pensiunan (Depnaker 1991:5) 

Sehingga dengan demikian dari beberapa batasan di atas angkatan kerja adalah 

penduduk usia 10 tahun atau lebih yang mampu dan bersedia melakukan baik yang 

sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. 

       Sedangkan tenaga kerja diluar angkatan kerja dikelompokkan sebagai bukan 

tenaga kerja. Kelompok penduduk bukan angkatan kerja meliputi : 

• Penduduk yang masih melanjutkan pendidikan 



• Para ibu rumah tangga 

• Para penerima pensiunan 

• Mereka yang keadaannya terpaksa tidak dapat bekerja lagi, misalnya 

para orang tua, jompo, cacat. (Depnaker 1991:5) 

 

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

        Menurut definisi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai 

barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu, 

dan biasanya dalam waktu satu tahun tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor 

produksi. Jadi secara agregatif menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada 

faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi didaerah 

tersebut. Oleh karenanya merupakan gambaran production originated dari daerah 

tersebut (BPS,1993). 

       PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut, sedang PDRB atas dasar 

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar yaitu dimana pada tahun 

keadaan perekonomian sedang stabil. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan 

untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedang PDRB atas dasar harga konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

       Besarnya PDRB dapat dihitung melalui pengukuran arus sirkular (circular flow), 

dan pengukurannya dapat dibedakan menjadi tiga cara yaitu, metode total keluaran 

(the total-output method), metode pengeluaran atas keluaran (the spending-on-

output method) dan metode pendapatan dari produksi (the income from production 



method). Secara populer, pendekatan perhitungan PDRB dengan metode pertama 

dikenal dengan sebutan pendekatan produksi, yang kedua dikenal dengan 

pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga dikenal dengan pendekatan pendapatan. 

Dalam kondisi ketersediaan data mentah (raw data) di Indonesia, pendekatan 

pendapatan belum dapat diterapkan.  

       Penjelasan dari ketiga pendekatan yang digunakan dalam perhitungan PDRB 

tersebut menurut Ari Sudarman (1989) adalah sebagai berikut : 

1. Jika ditinjau dari sisi produksi disebut produksi regional, merupakan 

perhitungan yang didasarkan atas jumlah nilai dari barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh suatu masyarakat atau negara suatu daerah dalam jangka 

waktu tertentu. Dalam perhitungan ini dimungkinkan terjadi perhitungan 

ganda (double counting). Untuk menghindari perhitungan ganda tersebut ada 

2 cara yang digunakan yaitu, (1) mengitung nilai akhir dan (2) menghitung 

nilai tambah.   

2. Jika ditinjau dari segi pengeluaran disebut pengeluaran regional, merupakan 

penghitungan dengan menjumlahkan semua pengeluaran sektor konsumsi, 

yakni sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor 

luar negeri pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu.  

3. Jika ditinjau dari sisi pendapatan disebut pendapatan regional, merupakan 

penjumlahan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi 

dalam suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu.   

 Menentukan besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan metode 

produksi, metode pendapatan dan metode pengeluaran akan menghasilkan angka 

yang sama. 

 



2.1.4 Pengertian Investasi 

       Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau 

mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal terdiri dari pabrik, mesin, 

kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses 

produksi. Barang modal juga meliputi perumahan tempat tinggal dan juga 

persediaan. Investasi adalah pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen 

barang-barang modal ini (Dornbusch dan Fischer,1995). 

        Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakan roda 

perekonomian. Suatu hubungan yang sederhana sangat penting untuk memahami 

investasi. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan 

dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang 

produktif dan berarti meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

       Komaruddin (1996) memberikan pengertian bahwa investasi adalah kegiatan 

yang menempatkan sejumlah uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh 

tambahan atau keuntungan dari dana yang ditanamkan. 

       Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau 

pembentukkan modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan 

modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang 

dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1995:107). 

       Dalam hal ini yang digolongkan sebagai investasi meliputi : 

1. Investasi tetap perusahaan (business fixed investment) 

Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan 

produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan 



2. Investasi tempat tinggal 

Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, 

bangunan pabrik, dan bangunan lainnya 

3. Investasi persediaan (inventory investment) 

Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah 

dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan 

pendapatan nasional  

Sedangkan motif-motif dilaksanakannya investasi (Dornbusch dan Fischer, 

1998:268) : 

1. Profit motif 

yaitu investasi yang bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-

besarnya. Dengan motif tersebut investor berusaha dengan segala 

kemampuannya memperoleh keuntungan yang besar dari kemajuan dan 

perkembangan usahanya 

2. Technological motif 

adalah investasi yang bertujuan untuk meningkatkan teknologi yang pada 

akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

3. Marketing motif 

adalah investasi yang dilakukan untuk memperluas pasar, sehingga 

memperoleh posisi yang kuat dalam persaingan 

  Investasi dapat dibedakan berdasarkan fungsi investasi. Fungsi investasi 

adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat investasi dengan 

tingkat pendapatan nasional. Kurva investasi ada dua macam : 

1. Sejajar dengan sumbu datar (investasi otonom), artinya bahwa pembentukan 

modal tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain tinggi 



rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang 

dilakukan perusahaan [gambar 2.2 (a)] 

2. Bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, yang dinamakan investasi 

terpengaruh (induced investment), artinya pembentukkan modal dipengaruhi 

oleh pendapatan nasional [gambar 2.2 (b)] 

 

Gambar 2.2 : Kurva Investasi 

Sumber : Rudiger Dornbusch (1995) 
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2.1.5 Inflasi 

       Inflasi merupakan gambaran dari kenaikan harga secara umum, dan inflasi 

adalah variabel makro ekonomi yang merupakan nominal anchor bagi pengendalian 

kestabilan perekonomian. 

 
 
 
 
 



2.1.5.1 Pengertian Inflasi 

Inflasi ditakuti oleh hampir setiap masyarakat, karena hal itu akan 

mengakibatkan berbagai ekspektasi masyarakat. Pengertian inflasi menurut 

Boediono (2001) adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara  

umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak disebut 

inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) 

sebagian besar harga barang-barang lain. 

Pengertian tersebut tidak beda jauh dengan yang diungkapkan oleh Guritno, 

Mauna Nanga dan Nopirin. Dimana ketiganya mengidentifikasinya dengan kenaikan 

harga secara umum. Seringkali inflasi dinyatakan sebagai perubahan secara 

prosentase atas harga-harga (percentage change in prices). Kenaikan harga yang 

terjadi pada suatu saat yang sering diasosiasikan dengan inflasi sebenarnya itu 

bukanlah pengertian yang tepat menurut Nanga (2001). Sedangkan menurut Nopirin 

(2000), inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus-

menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik 

dengan prosentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah 

secara bersamaan, yang penting terjadi kenaikan harga umum barang secara terus-

menerus selama periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja 

(meskipun dengan prosentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi. 

Menurut Guritno (1998) inflasi adalah perubahan tingkat harga-harga secara umum. 

Setiap ekonom memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang inflasi, akan 

tetapi intinya adalah sama. Seperti Case and Fair (2002) mendefinisikan inflasi 

sebagai kenaikan tingkat harga keseluruhan. Itu terjadi ketika harga naik secara 

serempak, kita mengukur inflasi dengan melihat sejumlah besar barang dan jasa 

dan menghitung kenaikan harga rata-rata selama beberapa periode waktu. Lain lagi 



dengan pengertian Mankiw (2000), yang mengartikan inflasi sebagai kenaikan 

tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkat dimana uang dipertukarkan untuk 

mendapatkan barang atau jasa. 

       Lypsey (1992) yang berpendapat bahwa inflasi diartikan sebagai setiap 

kenaikan yang terjadi pada tingkat harga. Kemudian membedakan istilah dengan 

menyebutnya inflasi sementara atau inflasi yang berlangsung sekaligus disatu pihak, 

dan inflasi yang berkepanjangan di lain pihak. F.D Sebold dalam Nanga (2001) 

menjelaskan bahwa yang tercakup dalam inflasi adalah sebagai berikut : 

1. Adanya kecenderungan (tendency) harga-harga barang dan jasa meningkat, 

yang berarti mungkin saja tingkat yang terjadi aktual pada waktu tertentu 

turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya tetapi secara umum 

menunjukkan kecenderungan meningkat 

2. Peningkatan harga-harga berlangsung secara terus-menerus (sustained) 

yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, yakni akibat naiknya harga 

bahan pokok misalnya pada hari raya 

3. Mencakup pengertian tingkat harga umum (general level price), yang berarti 

tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya satu atau beberapa komoditi 

 

2.1.5.2. Indikator Inflasi 

       Menurut Bank Indonesia (2004) bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) 

merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan 

harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari 

paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survei 



bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283-397 jenis 

barang/jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas. 

Menurut Bank Indonesia (2004), inflasi dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Inflasi Inti 

yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental : 

a) Interaksi permintaan dan penawaran  

b) Lingkungan eksternal : nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi 

mitra dagang 

c) Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen 

2. Inflasi Non Inti 

yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini 

terdiri dari : 

a) Inflasi Volatile Food  

adalah inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan 

seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit 

b) Inflasi Administered Price 

adalah inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga Pemerintah, 

seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll 

 

2.1.5.3 Penggolongan  Inflasi 

       Dengan terjadinya inflasi kita dapat mengetahui macam-macam inflasi. Adapun 

penggolongan inflasi dapat diketahui melalui beberapa kriteria yaitu : 

 

 

 



1) Inflasi Berdasarkan Sifatnya 

Berdasarkan sifatnya, inflasi mempunyai penggolongan yang berbeda-beda. 

Menurut Paul A. Samuelson (1995) inflasi menurut tingkat keparahannya 

digolongkan menjadi 3 yaitu : 

(a) Moderate Inflation  

adalah salah satu sifat inflasi yang mempunyai ciri harga naik secara 

perlahan dan dapat diduga. Sehingga kita dapat menyebutnya inflasi dengan 

satu digit setiap tahunnya. Ketika harga relatif stabil, masyarakat lebih 

memilih uang, mereka lebih senang menyimpan uang daripada membeli 

barang karena nilainya masih relatif sama dengan bulan atau bahkan tahun 

berikutnya. 

(b) Galloping Inflation 

didefinisikan sebagai tingkat inflasi dengan digit 2-3 dengan tingkat 20%, 

100%, atau 200% pertahun. Kita dapat temukan inflasi tersebut terjadi pada 

negara industri seperti Italia, juga beberapa negara Amerika Latin seperti 

Brazil dengan tingkat inflasi 50%-70% pertahun selama tahun 1970-1980. 

Sekali inflasi mengambang (galloping) terjadi, maka penyimpangan ekonomi 

yang serius akan terjadi. Mata uang terdepresiasi dan masyarakat hanya 

memiliki nilai mata uang yang minimum untuk transaksi sehari-hari. Pasar 

keuangan hancur, masyarakat menimbun barang, membeli rumah dan tidak 

akan meminjamkan uang dengan suku bunga yang rendah. Akan tetapi 

kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk bertahan dan bahkan tumbuh 

dengan cepat, walaupun nilai tukar bergerak dengan cepat. 

 

 



(c) Hyper Inflation 

merupakan inflasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, permintaan 

akan uang (diukur dengan persediaan uang yang dibagi dengan tingkatan 

harga) turun dengan drastis. Permintaan uang riil hanya sepertigapuluh dari 

levelnya. Masyarakat terpengaruh akibat kekacauan sehingga menimbun 

uangnya sampai terdepresiasi untuk yang kedua kalinya. Kedua, harga relatif 

sangat tinggi dan menjadi tidak stabil. Saat kondisi normal, upah seseorang 

hanya naik 1% atau kurang, dari bulan ke bulan. Penyimpangan- 

penyimpangan tersebut terjadi akibat hyper inflasi. 

2) Berdasarkan Penyebabnya   

        Jenis inflasi menurut sebabnya (Nopirin, 2000), yaitu  : 

(a) Demand Pull Inflation, inflasi ini dimulai dari adanya kenaikan aggregate 

demand, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja 

penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh 

(b) Cost Push Inflation, inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi pada 

gilirannya akan menimbulkan kenaikan harga dan turunnya produksi 

Pada gambar 2.3 dibawah ini, terjadi penambahan pada aggregate demand, 

misalnya permintaaan luar negeri akan barang-barang ekspor, 

bertambahnya pengeluaran investasi swasta atau bertambahnya 

pengeluaran pemerintah. Maka kurva aggregate demand bergeser dari D1 

ke D2, akibatnya harga umum naik dari H1 ke H2. Dalam kasus demand 

inflation, ada kecenderungan untuk output (GDP riil) naik bersama-sama 

dengan naiknya harga-harga umum, dimana besar kecilnya tergantung pada 

elastisitas kurva aggregate supply. Selain itu kenaikan harga barang akhir 

(output) mendahului kenaikan harga barang input dan faktor produksi. Pada 



gambar 2.4 bila terjadi kenaikan harga BBM misalnya, maka kurva 

penawaran akan bergeser dari S1 ke S2. Dalam kasus cost push inflation, 

kenaikan harga-harga dibarengi dengan menurunnya omzet penjualan 

barang (lesunya dunia usaha), dan kenaikan harga barang input dan faktor 

produksi mendahului harga barang output. 

 

Gambar 2.3 : Demand Pull Inflation  Gambar 2.4 : Cost Push Inflation 
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Sumber : Nopirin (2000) 

 

3) Inflasi Menurut Asalnya  

Inflasi menurut asalnya dibedakan menjadi dua menurut Boediono (2001) 

yaitu : 

a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation), misalnya terjadi 

karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru 

b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation), inflasi yang terjadi 

karena kenaikan-kenaikan harga-harga diluar negeri. Selain itu bisa terjadi 

karena adanya pertambahan penduduk dan pendapatan perkapita tidak 



diimbangi dengan tingkat produksi pangan di dalam negeri yang tentunya 

akan memicu kenaikan harga pangan karena kelangkaan barang, sehingga 

harus dipenuhi dengan barang impor. Kenaikan harga barang-barang impor 

mengakibatkan : 

(a) Menaiknya indeks biaya hidup 

(b) Menaiknya indeks harga 

(c) Mengakibatkan kenaikan harga-harga barang dalam negeri 

 

2.1.5.4 Teori Inflasi 

       Terjadinya inflasi menurut Boediono (2001), didasarkan atas tiga teori yaitu : 

teori kuantitas, teori Keynes dan teori strukturalis. Berikut akan dipaparkan definisi 

dari ketiga teori tersebut.   

1) Teori Kuantitas 

Teori Kuantitas adalah teori yang paling tua tentang teori inflasi. Teori 

kuantitas ini menyoroti peranan dalam proses inflasi yaitu jumlah uang yang beredar 

dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimana inti dari teori 

kuantitas ini adalah sebagai berikut : 

a) Inflasi hanya dapat terjadi apabila terdapat penambahan jumlah uang 

yang beredar baik uang kartal maupun uang giral 

b) Laju inflasi ditentukan oleh jumlah uang yang beredar dan oleh 

adanya harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga-

harga pada masa yang akan datang 

Harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai harga-harga di masa 

mendatang menyebabkan terjadinya kemungkinan timbulnya keadaan sebagai 

berikut : 



1. Keadaan yang pertama adalah keadaan apabila masyarakat tidak 

menginginkan adanya kenaikan harga-harga pada bulan-bulan 

mendatang. Hal ini sebagai penambahan dari jumlah uang yang 

beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah 

likuiditasnya dan hal ini berarti bahwa tidak terjadi kenaikan 

permintaan masyarakat akan barang dan jasa sehingga tidak terjadi 

kenaikan barang dan jasa 

2. Keadaan kedua adalah apabila masyarakat mulai sadar akan adanya 

inflasi. Masyarakat mulai mengharapkan (mengekspektasikan) 

adanya kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar 

oleh masyarakat tidak lagi digunakan untuk menambah kas tetapi 

digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari adanya kerugian yang terjadi akibat memegang 

uang kas 

3. Keadaan yang ketiga adalah terjadi pada saat hyper inflasi. Dalam 

hal ini masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap mata 

uang sendiri serta adanya keengganan untuk membelanjakan uang 

kas tersebut dan hal ini ditandai dengan semakin cepatnya 

peredaran uang yang terdapat di masyarakat   

2) Teori Keynes 

Teori Keynes mengatakan inflasi didasarkan atas teori makro, dan teori 

Keynes menyoroti aspek-aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi 

karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi 

menurut pandangan ini tidak lain adalah proses perebutan rezeki diantara kelompok 

sosial yang menginginkan bagian lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh 



masyarakat dan proses ini sering disebut dengan inflationary gap. Inflationary gap ini 

timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil merencanakan 

pembelian barang-barang yang didukung dan tidak semua golongan tersebut 

berhasil memperoleh tambahan dana yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Keynes juga mengatakan bahwa kecepatan perputaran uang (V) 

merupakan sesuatu yang bersifat dapat berubah-ubah (variable). Karena V dapat 

berubah-rubah, maka apabila terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar (Ms) tidak 

akan menyebabkan perubahan di dalam tingkat harga (P). Dengan perkataan lain 

tingkat harga adalah tetap. Di dalam model Keynesian, jumlah uang beredar (Ms) 

bukanlah satu-satunya faktor penentu tingkat harga. Namun di dalam jangka 

pendek, ada banyak faktor lain menurut Keynesian yang mempengaruhi tingkat 

harga, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran investasi (I), 

pengeluaran pemerintah (G), dan pajak (T). 

3) Teori Strukturalis 

Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas 

pengalaman yang terjadi di Amerika Latin. Teori strukturalis memberikan tekanan 

pada ketegaran (inflexibility) dari struktur perekonomian negara-negara sedang 

berkembang, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari 

perekonomian. 

Ketegaran yang pertama itu berupa ketidak-elastisan dari penerimaan ekspor 

yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan di sektor lain. 

Kelambanan ini dikarenakan oleh : 

a) Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut semakin tidak 

menguntungkan dibanding dengan harga barang-barang impor yang harus 

dibayar 



b) Penawaran barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga 

berkaitan dengan ketidak-elastisitasan dari penawaran bahan makanan dalam 

negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan makanan tidak tumbuh secepat 

pertambahan penduduk sehingga harga bahan makanan di dalam negeri 

cenderung untuk menaik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat 

selanjutnya adanya tuntutan dari para pekerja untuk memperoleh kenaikan upah, 

dimana kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi yang berarti pula 

kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang selanjutnya mengakibatkan 

terjadinya tuntutan upah sehingga proses ini akan berhenti dengan sendirinya 

seandainya harga bahan makanan itu tidak terus menaik.   

 

2.1.6 Kesempatan Kerja 

2.1.6.1 Pengertian Kesempatan Kerja 

 Berdasarkan definisi yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kesempatan kerja dapat diartikan sebagai tersedianya lowongan pekerjaan yang 

ditawarkan di pasar kerja, baik pemerintah maupun swasta. Kesempatan kerja 

adalah kondisi dimana seorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk 

memperoleh imbal jasa atau penghasilan dalam jangka waktu tertentu. Dapat 

merupakan hambatan atau sumber kerawanan terhadap ketahanan nasional, jika 

angkatan kerja yang tersedia tidak mampu diserap oleh adanya perluasan kerja 

sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berlanjut (Sagir, 1985:59). 

 Menurut Yudo Swasono dan Endang Sulistyoningsih,1987 (dalam Khusnul 

Ashar, et.al, 2006), kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan dan kesempatan 

untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan produksi atau kegiatan ekonomi. Jadi 



kesempatan kerja meliputi pekerjaan yang sudah didudukinya dan masih lowong ini 

akan membutuhkan tenaga kerja untuk mengisinya.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja adalah jumlah 

yang menunjukkan beberapa orang yang telah atau dapat tertampung dalam suatu 

instansi atau perusahaan, yang diwujudkan dengan tersedianya lapangan kerja yang 

memungkinkan dilaksanakannya bentuk aktifitas yang dinamakan bekerja tersebut 

(Khusnul Ashar, et.al, 2006:5)  

 

2.1.6.2 Penyerapan dan Elastisitas Kesempatan Kerja  

 Kesempatan kerja adalah jumlah yang menunjukkan berapa orang yang 

telah atau dapat tertampung dalam suatu perusahaan. Kesempatan kerja dapat 

diwujudkan dengan tersedianya lapangan kerja yang memungkinkan 

dilaksanakannya bentuk aktivitas yang dinamakan bekerja tersebut. Penciptaan 

kesempatan kerja adalah langkah yang tepat, mengingat penawaran tenaga kerja 

yang lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan tenaga kerja ini biasanya 

merupakan tenaga kerja tidak ahli, sehingga perlu kiranya perluasan investasi pada 

proyek-proyek padat karya, bukan pada perkembangan sektor kapitalis dengan ciri 

utama padat modal sebagai hasil dari pilihan strategi pembangunan yang 

mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

 Penduduk yang bekerja dan terserap dan tersebar di berbagai sektor, namun 

tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga kemampuan tiap 

sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut 

mengakibatkan dua hal, yaitu : 

 1) Terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja masing-masing  

sektor 



2) Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam 

penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap 

pendapatan nasional 

Konsep elastisitas ini dapat digunakan memperkirakan pertambahan 

kesempatan kerja. Bila laju pertumbuhan kesempatan kerja dinyatakan dengan k 

dan laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dinyatakan dengan g, maka 

dapat diajukan rumus berikut :  

k = E x g 

Dimana :  

k = laju pertumbuhan kesempatan kerja 

E = elastisitas kesempatan kerja 

g = laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) 

Konsep elastisitas ini dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan 

tenaga untuk suatu periode tertentu, atau untuk menyusun simulasi kebijaksanaan 

pembangunan untuk ketenagakerjaan yaitu dengan memilih beberapa alternatif laju 

pertumbuhan tiap sektor, maka dihitung kesempatan kerja yang dapat diciptakan 

(Simanjuntak, 1985). 

 

2.1.6.3 Diagram Kesempatan Kerja 

• Segi empat ABCD : lapangan atau kesempatan kerja yang ada dalam 

masyarakat 

• Segi empat EFGH : seluruh tenaga kerja yang bersedia bekerja atau angkatan 

kerja dalam masyarakat 



• Segi empat EBCH : employment = kesempatan kerja yang telah terisi = orang 

yang mempunyai pekerjaan atau dipekerjakan = penggunaan tenaga kerja 

• Segi empat AEHD : lowongan = kesempatan kerja yang tidak diduduki 

• Segi empat BGFC : pengangguran = angkatan kerja yang tidak mempunyai 

pekerjaan 

  

A E B F

GCHD
 

 

2.1.6 Pasar Tenaga Kerja  

 Boediono,1999 (dalam Ashar,et.al, 2006:10) menyatakan bahwa kaum klasik 

menganggap bahwa pasar tenaga kerja tiada bedanya dengan pasar barang. Bila 

harga dari tenaga kerja (upah) cukup fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja 

selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja, artinya tidak ada kemungkinan 

muncul pengangguran sukarela. 

 Ahli ekonomi klasik melihat cara kerja pasar tenaga kerja perilaku penawaran 

tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja sebagai optimum dilihat dari sudut 

pandang baik rumah tangga individual dan perusahaan maupun dari sudut pandang 

masyarakat. Jika rumah tangga menginginkan lebih banyak output dari pada yang 

diproduksi sekarang, permintaan output akan naik dan harga output juga akan naik, 



permintaan tenaga kerja akan naik, tingkat  upah akan naik dan lebih banyak pekerja 

yang akan ditarik ke dalam angkatan kerja. 

 Para ahli klasik mengasumsikan tarif upah menyesuaikan diri untuk 

menyamakan jumlah tenaga kerja yang diminta dengan jumlah tenaga kerja yang 

ditawarkan, karena mengimplikasikan bahwa pengangguran tidak ada untuk melihat 

bagaimana penyesuaian tersebut berlangsung, dapat dilihat pada gambar 2.5. 

berikut : 

Gambar 2.5 : Pasar Tenaga Kerja Klasik 
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Sumber: Case&Fair (2002:227) 

  

 Setiap titik pada kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan jumlah 

tenaga kerja yang ingin ditawarkan rumah tangga pada tingkat upah tertentu. Setiap 

keputusan rumah tangga tentang berapa banyak tenaga kerja yang harus 

ditawarkan merupakan bagian keseluruhan masalah pilihan konsumen rumah 

tangga. Setiap anggota rumah tangga melihat tingkat upah pasar, harga output, dan 



nilai waktu luang untuk kemudian memilih jumlah tenaga kerja untuk ditawarkan (jika 

ada). Seorang anggota rumah tangga yang bukan angkatan kerja menganggap 

waktunya dalam aktifitas non pasar lebih bernilai. Sedangkan disetiap titik pada 

kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan jumlah tenaga kerja yang ingin 

dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan pada tingkat upah tertentu. Setiap 

keputusan perusahaan mengenai banyaknya tenaga kerja yang diminta merupakan 

bagian dari keseluruhan keputusan maksimalisasi laba. Perusahaan menghasilkan 

laba dari penjualan output ke rumah tangga. Perusahaan akan mempekerjakan 

tenaga kerja jika nilai output cukup untuk menutup upah yang dibayarkan. Dengan 

demikian, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan tergantung pada nilai 

output yang diproduksi oleh tenaga kerja.  

 Pada keseimbangan harga dan upah mencerminkan trade off antara nilai yang 

diberikan oleh rumah tangga terhadap output dan nilai waktu yang dihabiskan untuk 

bersantai dan untuk pekerja non pasar. Selalu ada peluang kerja penuh (full 

employment) dalam arti itu, para ahli ekonomi klasik yakin bahwa pasar akan 

mencapai hasil optimum jika diserahkan saja kepada skema mekanisme pasar, dan 

tidak ada yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan (Ashar, 

2006)   

 

2.1.7 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja secara bersama 

menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja 

keseimbangan. Penawaran tenaga kerja dalam suatu daerah adalah penjumlahan 

penawaran dari seluruh tenaga kerja yang ada didaerah tersebut. Demikian juga 

permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah adalah penjumlahan permintaan dari 



seluruh pengusaha yang ada di daerah tersebut. Jumlah penawaran dan permintaan 

di daerah yang bersangkutan kembali menentukan tingkat upah dan jumlah 

penempatan untuk waktu-waktu berikutnya (Simanjuntak, 1985;90).   

Perpotongan antara penawaran dan penawaran disebut titik temu 

keseimbangan (equilibrium). Equilibrium baru akan terjadi apabila pada tingkat upah 

tertentu (Wo), dimana pencari kerja (Supply) menerima pekerjaan yang ditawarkan 

kepadanya; dan dilain pihak, pengusaha (demand) bersedia mempekerjakan tenaga 

kerja tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.6 berikut : 

 

Gambar 2.6 : Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 
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 Sumber : Payaman J.Simanjuntak (1985:91) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian 

Anak Agung Ngurah Dunia (2003) yang berjudul “Pengaruh PDRB, Investasi dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyediaan Kesempatan Kerja di Propinsi Bali 

Pasca Krisis  1999-2003”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari 



PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap penyediaan kesempatan 

kerja di Propinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa data panel sembilan kabupaten/kota di Propinsi Bali, 1999-2003 

yang terdiri dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data pengeluaran 

pemerintah (konsumsi pemerintah), investasi swasta dan kesempatan kerja (jumlah 

pekerja yang tersedia). Keseluruhan data diperoleh dari Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Bali, Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi 

Bali dan Kantor Tenaga kerja Propinsi Bali. Data PDRB dan pengeluaran pemerintah 

(konsumsi pemerintah) dan investasi (stok kapital) disajikan dalam berdasarkan 

harga konstan dengan tahun dasar 1993. Untuk menganalisis model regresi 

dilakukan dengan Fixed Effect Regression Model (FEM) dengan metode yang 

digunakan Generalized Least Squares (GLS) dengan cross section weights. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel-variabel 

independen yaitu PDRB, pengeluaran pemerintah secara ekonomi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyediaan kesempatan kerja. Variabel investasi juga 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyediaan kesempatan kerja di 

Provinsi Bali selama periode penelitian.        

       Penelitian oleh Edyan Rachman (2003), yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di DKI Jakarta”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di DKI 

Jakarta. Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk menelaah hubungan yang 

terjadi terhadap kesempatan kerja adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Investasi yang dalam hal ini termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Upah Minimum Propinsi (UMP), dan 

jumlah angkatan kerja DKI Jakarta. Data yang dimaksud diperoleh dari Badan Pusat 



Statistik (BPS) DKI Jakarta dengan runtun waktu 1982-2003. Dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda hasil penelitian menunjukkan  bahwa variabel 

PDRB, investasi, UMP, dan jumlah angkatan kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kesempatan kerja di DKI Jakarta. Namun  bila dilihat secara 

parsial, variabel investasi tidak sesuai dengan hipotesis, dimana hasil analisisnya 

menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja. Ketidak sesuaian 

ini diantaranya disebabkan oleh adanya relokasi beberapa industri ke luar wilayah 

DKI Jakarta. Sedangkan hasil analisis dari variabel PDRB, jumlah angkatan kerja, 

dan UMP sesuai dengan hipotesis, dimana PDRB berpengaruh positif, jumlah 

angkatan kerja berpengaruh positif, dan UMP berpengaruh negatif terhadap 

kesempatan kerja di DKI Jakarta. 

       Efendi Ristaf  (2005), dalam penelitian serupa yang berjudul ”Analisis Pengaruh 

Produk Domestik Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Kesempatan kerja di Jawa Timur 

(studi tahun 2000-2004)” memiliki tujuan untuk menyelidiki tingkat kesempatan kerja 

di Jawa Timur. Hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda 

tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel PDRB dan jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dengan arah positif pada tingkat 

kepercayaan 95%, sedangkan  UMK dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif 

terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur.  

       Khusnul Ashar,et.al (2006) dalam laporan penelitiannya yang berjudul ”Analisis 

Hubungan Antara Pembangunan Ekonomi Daerah, Kebijakan  Publik dan 

Kesempatan Kerja Sektoral Di Jawa Timur” memiliki tujuan untuk mengetahui 

adakah hubungan yang nyata antara pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh 

kebijakan Otoda dan UMR dengan perluasan kesempatan kerja sektoral, dan juga 



meneliti sektor-sektor ekonomi mana yang bisa tumbuh dengan pesat setelah 

adanya kebijakan publik tersebut, dan sektor-sektor ekonomi mana yang paling 

responsif serta mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran. 

Unit analisis yang digunakan adalah seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur 

selama tahun 2001-2004 dengan menggunakan analisis regresi sederhana terhadap 

data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan banwa kinerja pembangunan ekonomi 

Jawa Timur secara nyata dipengaruhi oleh investasi dengan pengaruh PMA yang 

lebih tinggi dari PMDN. Kemudian secara sektoral pendukung utama PDRB Jawa 

Timur adalah sektor industri (26,19%), perdagangan (25,82%), dan pertanian 

(19,46%).   

       Ratna Prihatini (2006) dalam penelitian yang berjudul ”Analisis Pengaruh 

Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah 

Angkatan Kerja Terhadap Kesempatan Kerja Di Jawa Timur (2001-2005)” bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum 

Kabupaten/Kota, dan jumlah angkatan kerja terhadap penyediaan kesempatan kerja 

di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa data panel 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur selama 

periode 2001-2005, yang terdiri dari data Produk Domestik Regional Bruto, data 

Upah Minimum Kabupaten/Kota, data jumlah angkatan kerja dan data kesempatan 

kerja yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur dan Dinas 

Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Untuk menganalisis model regresi dilakukan 

dengan Random Effect Regression Model (REM) dengan metode yang digunakan 

Generalized Least Squares (GLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama 

periode penelitian variabel-variabel independen yaitu PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyediaan kesempatan kerja. Variabel UMK dan jumlah 



angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyediaan kesempatan 

kerja di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian 2001-2005.



 

2.3  Kerangka Pikir 
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2.4 Hipotesa 

 Menurut Nazir (1998:182), hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian dan masih perlu di uji kebenarannya secara empiris. 

       Secara garis besar, kegunaan hipotesa adalah sebagai berikut : 

• Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja 

penelitian 

• Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar 

fakta 

• Sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai berai 

tanpa koordinasi, ke dalam satu kesatuan penting dan menyeluruh. 

 Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka serta berbagai penelitian 

terdahulu, penulis mengajukan hipotesa penelitian yang merupakan jawaban 

sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan  sebagai 

berikut : 

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi   dan 

tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota 

Malang. 

2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh 

paling dominan terhadap kesempatan kerja di Kota Malang. 

 
 
 
 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan 

penelitian penjelasan (Eksplanatory Research). Menurut Singarimbun (1989) yang 

dimaksud dengan penelitian penjelasan adalah penelitian yang menyoroti hubungan-

hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu dinamakan juga penelitian pengujian 

hipotesa atau testing research. Fokus dari penelitian ini terletak pada hubungan-

hubungan antar variabel. 

 

3.2 Tempat dan Waktu  Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat 

dari berbagai sumber seperti BPS, Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, dan data 

dari beberapa studi literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Definisi Operasional 

 Untuk menghindari perbedaan persepsi, maka definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kesempatan kerja adalah jumlah lowongan pekerjaan yang ditawarkan di pasar 

kerja, baik pemerintah maupun swasta khususnya di Kota Malang selama kurun 

waktu 2000-2007.  



2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai barang dan jasa yang 

diproduksi di wilayah (regional) Kota Malang dalam kurun waktu 2000-2007. 

PDRB yang digunakan atas dasar harga konstan, yaitu PDRB tersebut 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun tertentu sebagai dasar yaitu dimana pada tahun keadaan 

perekonomian sedang stabil.  

3. Tingkat inflasi adalah tingkat kenaikan harga-harga umum di Kota Malang 

selama kurun waktu 2000-2007. 

4.  Tingkat investasi adalah banyaknya modal yang ditanamkan pada sektor usaha 

di Kota Malang selama periode 2000-2007. 

 

3.3.2 Pengukuran Variabel Penelitian 

 Ada dua macam variabel yang diamati dalam menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesempatan tenaga kerja di Kota Malang. Yang pertama 

adalah variabel bebas (independent variabel) yaitu suatu variabel yang variasinya 

mempengaruhi variabel lainnya. Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah 

variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lainnya ingin diketahui. Sedangkan 

yang kedua adalah variabel terikat (dependent variabel). Yang dimaksud dengan 

variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.  

 Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel bebas adalah : 

1.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang (X1) 

2.  Tingkat Investasi Kota Malang (X2) 

3.  Tingkat Inflasi Kota Malang (X3) 

Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah : Tingkat Kesempatan Kerja di 

Kota Malang (Y). 

 



3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

1.  Studi kepustakaan; yaitu dengan cara membaca literatur-literatur bidang 

ekonomi dan pembangunan serta ketenagakerjaan yang digunakan sebagai 

landasan kerangka berpikir dan teori yang sesuai dengan topik penelitian. 

2.  Penelitian dokumenter; yaitu dengan menelaah dan menganalisa laporan-

laporan mengenai ekonomi, pembangunan, dan ketenagakerjaan yang 

diterbitkan oleh kantor statistik dan instansi-instansi pemerintah lain yang 

terkait dengan pokok masalah penelitian. 

 

3.5 Metode Analisis 

 Dengan dasar teori dan data-data serta penjelasan pada bagian terdahulu, 

maka penulis membuat perumusan modal regresi data panel untuk melihat seberapa 

jauh pengaruh yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam 

penelitian ini digunakan hubungan fungsional dengan persamaan linear sebagai 

berikut :    

eXXXY ++++= 3322110 ββββ  

       Dimana: 

 Y = Kesempatan Kerja 

X1= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

X2= Tingkat Investasi Kota Malang 

X3= Tingkat Inflasi Kota Malang 

 

 



3.5.1 Teknik Pengujian Hipotesa 

Pengujian hipotesa dilakukan secara statistik melalui beberapa tahap 

pengujian sebagai berikut : 

1.  Uji t (Uji regresi secara individual) 

Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Tahapan dalam uji t adalah sebagai berikut : 

a) Merumuskan Hipotesa 

Ho : b1= 0 

Berarti variabel independen (X1) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

H1 : b1≠ 0 

Berarti variabel independen (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). 

b)  Menentukan tingkat signifikasi 

Tingkat signifikasi yang diharapkan adalah α = 0,05  dengan degree of 

freedom atau df = n-k-1 

c) Menentukan nilai  t hitung 

Nilai t hitung dicari dengan rumus : 

thitung = 
Sb

Bb −
 

Dimana: 

  b = Pemerkira regresi hasil observasi 

  B = Parameter regresi yang dinyatakan dalam Ho 

  Sb = Standard deviasi observasi 



d) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel 

Hipotesa nol (Ho) akan diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai  

berikut : 

t hitung < t tabel berarti Ho diterima dan H1 ditolak 

t hitung > t tabel berarti Ho ditolak dan H1 diterima 

 

2. Uji F (Uji regresi secara keseluruhan) 

Uji F dilakukan untuk menguji signifikasi pengaruh variabel-variabel       

independen (X1, X2, X3) secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Y). 

Tahapan dalam uji F dilakukan sebagai berikut : 

a) Merumuskan Hipotesa 

Ho : b1= 0 

Berarti bahwa variabel-variabel independen secara keseluruhan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : b1≠ 0 

Berarti variabel-variabel independen secara keseluruhan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Menentukan tingkat signifikasi 

Tingkat signifikasi yang diharapkan adalah α = 0,05 dengan df = n-k-1 

c) Menentukan nilai F hitung : 

Nilai F hitung dicari dengan rumus: 

F = ( ) knR
kR

−−
−

/1
1/

2

2

 

Dimana:  

R2 = ESS / TSS 



k = Jumlah parameter dalam model  

n = Jumlah sampel dalam penelitian 

 

3.  Uji R2

Uji R2 digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

R2 mempunyai nilai antara 0 dan 1 (0<R2<1), semakin tinggi nilai R2 suatu 

regresi atau semakin mendekati nilai 1, maka akan semakin baik regresinya. 

Sebaliknya nilai R2 suatu regresi yang semakin kecil akan membuat 

kesimpulan dari regresi tersebut tidak dipercaya. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

       a. Uji Multikolinieritas 

Ragnar Frisch (1934) mengemukakan bahwa : 

Multikolinieritas adalah adanya korelasi atau hubungan yang sempurna  
diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.  

 

Syarat ada tidaknya multikolinieritas dalam regresi linier berganda dapat 

dilihat dari kondisi berikut : 

- Multikolinieritas terjadi bila R2 tinggi tetapi t hitung sedikit yang signifikan (R2 

> 0,8) 

-  Multikolinieritas terjadi bila nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih dari 10 

-  Multikolinieritas terjadi bila tolerance lebih kecil dari 0,1 

b. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana masing-masing 

pengganggu mempunyai variance yang berlainan. 



Var (Σi) = σ2  untuk i = 1,2,…n dan σ2I  ≠ σ2 j; i = j 

Heterokedastik terjadi bila nilai signifikasi F lebih kuat dari 0,5 dan nilai F 

hitung <F tabel. 

c. Uji Autokorelasi 

Menurut Maurice G. Kendall dan William R. Buckland dalam Damodar 

Gujarati (1997) : 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang 
disusun menurut urutan waktu (seperti  data time series) atau menurut urutan 
ruang ( seperti data cross section). 

 
Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada persaman penduga dapat 

dilihat dari nilai Durbin Watson Test sebagai berikut: 

Jika hipotesis Ho adalah bahwa tidak ada serial korelasi positif, maka jika: 

d < dL : maka menolak Ho  

 d > dU : tidak menolak Ho 

 dL ≤ d ≤  dU : pengujian tidak meyakinkan 

Jika hipotesis Ho adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif, maka  jika : 

d > 4 - dL : menolak Ho 

d < 4 – dU : tidak menolak Ho 

4 - dU ≤  d ≤ 4 - dL : pengujian tidak meyakinkan 

Jika hipotesis Ho adalah dua-ujung, yaitu bahwa tidak ada serial korelasi 

positif ataupun negatif, maka jika : 

d < dL : menolak Ho 

d > 4 - dL : menolak Ho 

dU < d <4 - dU : tidak menolak Ho  

 



atau dL ≤ d≤ dU 
Pengujian tidak meyakinkan 

4 -dU ≤ d≤ 4 - dL 

 

Secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.1 : Statistik d Durbin-Watson 
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Sumber : Anto Dajan (1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Kota Malang 

4.1.1 Keadaan Demografi 

Berdasarkan Tabel 4.1. jumlah penduduk Kota Malang mengalami trend 

yang meningkat, dari tahun 1999 sebesar 719.804 jiwa sampai tahun 2007 

mencapai 816.444 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata per km² Kota Malang  

pada tahun 1999 sebesar 6.540 jiwa/km² dan cenderung meningkat sampai tahun 

2004 mencapai 7.172 jiwa/km² dan tahun 2007 mencapai 7.418 jiwa/km². Hal ini 

menunjukkan bahwa bahwa wilayah Kota Malang semakin padat penduduknya dari 

tahun ke tahun. Kepadatan penduduk yang terus menunjukkan kenaikan ini banyak 

ditentukan oleh faktor laju pertumbuhan penduduk, sementara luas wilayah Kota 

Malang tidak berubah.  

Rata-rata laju pertambahan penduduk Kota Malang mencapai 1,75 persen 

per tahun, sehingga Kota Malang menjadi daerah hunian yang semakin padat 

ditandai oleh pembangunan perumahan dan pemukiman baru di wilayah pinggiran 

kota. Berdasarkan Tabel 4.1. pula, laju pertambahan penduduk tertinggi Kota 

Malang terjadi pada tahun 2000 yang mencapai 5,16 persen. Dilihat dari rasio jenis 

kelamin penduduk Kota Malang sebagian besar adalah perempuan. Dari tahun 

2000-2007 rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang mengalami kecenderungan 

yang meningkat. Hanya pada tahun 2000 rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang 

mengalami penurunan menjadi 98,22, ini terjadi dikarenakan terdapat rentang selisih 

yang cukup besar antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk 

perempuan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 407.959 jiwa dan 



penduduk perempuan sebanyak 408.485. Dengan demikian rasio jenis kelamin (sex 

ratio) penduduk Kota Malang tahun 2007 sebesar 99,87. Ini berarti bahwa setiap 100 

penduduk  perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. 

 

Tabel 4.1 : Data Kependudukan Kota Malang Tahun 2000-2007 

Jumlah Penduduk Tahun 

Laki-laki Perempuan Total 

Kepadatan 
Penduduk 
rata-rata 
per Km² 

Laju 
Pertumbuhan 

Penduduk 
(%) 

Sex 
Ratio 
(%) 

2000 375.103 381.879 756.982 6.878 5,16 98,22

2001 379.362 385.322 764.683 6.948 1,02 98,45

2002 383.761 388.881 772.642 7.020 1,04 98,68

2003 388.304 392.559 780.863 7.095 1,06 98,92

2004 392.993 396.356 789.349 7.172 1,09 99,15

2005 397.829 400.275 798.104 7.252 1,12 99,39

2006 402.818 404.318 807.136 7.334 0,86 99,63

2007 407.959 408.485 816.444 7.418 0,86 99,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang (diolah) 
 

 

 



4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1 Struktur Perekonomian Kota Malang 

Menilai kondisi perekonomian suatu daerah dapat diukur dari trend 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 7 tahun 

terakhir dari tahun 2000-2007 pertumbuhan PDRB yang juga dapat dikatakan 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Malang seperti terlihat pada grafik 

dibawah menunjukkan trend yang meningkat. 

Secara umum, pada tahun 2000, jumlah PDRB adalah 2.429.222,51 (juta) 

dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 2.485.039,37 (juta) atau dapat dikatakan 

bahwa persentase pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,30 %. Peningkatan 

PDRB masih terjadi pada periode 2002-2003, dimana peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi adalah sebesar 4,11,  dimana PDRB pada tahun 2002 tercatat 

sebesar 2.567.804,82 (juta) dan PDRB tahun 2003 tercatat sebesar 2.673.377,05 

(juta). Tahun 2004, PDRB Kota Malang berjumlah 7.734.071,31 (juta) kemudian 

meningkat pada tahun 2005 berjumlah 8.065.950,59 (juta) atau dapat dikatakan 

bahwa pada periode 2004-2005, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

sebesar 4,29%. Pada akhir periode pengamatan, yaitu tahun 2006-2007, 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,98 % dimana PDRB pada 

tahun 2006 tercatat sebesar 10.739.067,46 (juta) sementara PDRB pada tahun 2007 

tercatat sebesar 11.380.769,63 (juta). 

 
 
 
 
 
 

 



 
Sumber : BPS Kota Malang 

 

   

4.2.2 Perkembangan PDRB Kota Malang  
Secara mendetail, hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa 

kontribusi tiap sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Malang pada 

tahun 2000 dapat diamati dari tabel 4.2 dibawah. 

Pada tahun 2000, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 

terhadap PDRB sebesar 35,60 atau dapat dikatakan bahwa sektor industri 

pengolahan merupakan sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB 

Kota Malang Tahun 2000. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tercatat 



memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 29,73. Kontribusi terhadap 

PDRB sebesar 14,33 disumbangkan oleh sektor jasa-jasa dan kontribusi sebesar 

10,17 terhadap total PDRB disumbangkan oleh sektor angkutan dan komunikasi. 

Pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dapat diketahui bahwa 

sektor ini mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB tahun 2000 sebesar 6,47% 

dan sektor bangunan memberikan kontribusi sebesar 2,18. Sektor listrik, gas dan air 

bersih tercatat memberikan kontribusi sebesar 0,84. Sementara itu sektor pertanian 

menyumbangkan kontribusi  sebesar 0,55 dan bagian akhir dapat diketahui bahwa 

sektor yang paling kecil dalam kaitannya dengan kontribusi yang diberikan terhadap 

total PDRB Kota Malang Tahun 2000 adalah sektor pertambangan dan penggalian 

yaitu sebesar 0,11. 

 

Tabel 4.2 : PDRB Kota Malang Tahun 2000  

SEKTOR PDRB (juta) PERSENTASE 
Pertanian 13.250,54 0,55 
Pertambangan  
dan Penggalian 2.606,54 0,11 
Industri Pengolahan 864.898,34 35,60 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 20.545,68 0,84 
Bangunan 53.025,63 2,18 
Perdagangan, Hotel  
dan Restoran 722.188,61 29,73 
Angkutan & 
Komunikasi 247.027,88 10,17 
Keuangan, 
Persewaan  
dan Jasa 
Perusahaan 157.126,78 6,47 
Jasa-Jasa 348.552,51 14,33 
JUMLAH 2.429.222,51 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 
 



Berdasar tabel 4.3 dibawah, sektor yang paling dominan dalam kontribusi 

PDRB Kota Malang Tahun 2001 adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 

36,81% terhadap total PDRB. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan 

sektor yang cukup dominan setelah sektor industri pengolahan. Sektor perdagangan 

hotel dan restoran berdasarkan tabel diatas mempunyai kontribusi sebesar 29,57%  

terhadap total PDRB Tahun 2001. Sektor dominan berikutnya adalah sektor jasa-

jasa yang memiliki kontribusi sebesar 14,47%. Sektor pertambangan dan penggalian  

adalah sektor yang memberikan proporsi paling kecil jika dibandingkan dengan 9 

sektor yang lainnya yakni hanya sebesar 0,11%. 

 

Tabel 4.3 : PDRB Kota Malang Tahun 2001  
SEKTOR PDRB (juta) PERSENTASE 

Pertanian 14.108,19 0,57 
Pertambangan    
dan Penggalian 2.649,89 0,11 
Industri Pengolahan 914.800,94 36,81 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 21.141,19 0,85 
Bangunan 53.438,60 2,15 
Perdagangan, Hotel    
dan Restoran 734.724,30 29,57 
Angkutan & 
Komunikasi 216.194,79 8,70 
Keuangan, 
Persewaan    
dan Jasa 
Perusahaan 168.365,12 6,78 
Jasa-Jasa 359.616,35 14,47 
JUMLAH 2.485.039,37 100,00 

         Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 
 

Pada tahun 2002, total PDRB Kota Malang adalah sebesar 2.567.804,82 

(juta) dimana 36,71% dari total PDRB tersebut merupakan kontribusi yang diberikan 

oleh sektor industri pengolahan. Pada sektor lainnya yaitu perdagangan, hotel dan 



restoran, memberikan kontribusi sebesar 29,30% terhadap total PDRB. Selanjutnya 

sektor jasa-jasa memiliki kontribusi yang terbesar ketiga dibanding dua sektor 

sebelumnya, yaitu sebesar 14,68%. Dua sektor yang memiliki kontribusi yang paling 

kecil terhadap total PDRB adalah sektor pertanian sebesar 0,52% dan sektor 

pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi sebesar 0,10%. 

 
 
Tabel 4.4 : PDRB Kota Malang Tahun 2002 

SEKTOR PDRB (juta) PERSENTASE 
Pertanian 13.458,45 0,52 
Pertambangan    
dan Penggalian 2.684,34 0,10 
Industri Pengolahan 942.694,63 36,71 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 21.201,61 0,83 
Bangunan 58.687,00 2,29 
Perdagangan, Hotel    
dan Restoran 752.472,69 29,30 
Angkutan & 
Komunikasi 223.610,34 8,71 
Keuangan, 
Persewaan    
dan Jasa Perusahaan 176.038,99 6,86 
Jasa-Jasa 376.956,77 14,68 
JUMLAH 2.567.804,82 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dibawah dapat diketahui bahwa persentase sektor 

industri pengolahan masih mendominasi total PDRB tahun 2003. Pada tahun ini 

tercatat bahwa sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar 36,62%, 

jauh diatas kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berjumlah 

29,61%. Dari sektor jasa-jasa diketahui bahwa sektor ini memiliki kontribusi sebesar 

14,65% terhadap total PDRB atau terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan 

dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi terkecil terhadap total PDRB 



adalah sebesar 0,10% dimana sektor ini merupakan sektor pertambangan dan 

penggalian. 

 

Tabel 4.5 : PDRB Kota Malang Tahun 2003  
SEKTOR PDRB (juta) PERSENTASE 

Pertanian 13.507,70 0,51 
Pertambangan    
dan Penggalian 2.716,29 0,10 
Industri Pengolahan 978.902,24 36,62 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 21.999,93 0,82 
Bangunan 60.787,99 2,27 
Perdagangan, Hotel    
dan Restoran 791.702,15 29,61 
Angkutan & 
Komunikasi 229.232,53 8,57 
Keuangan, 
Persewaan    
dan Jasa 
Perusahaan 182.763,83 6,84 
Jasa-Jasa 391.764,39 14,65 
JUMLAH 2.673.377,05 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 

 

 

Pada tahun 2004 total PDRB Kota Malang adalah sebesar 7.734.071,31 

(juta) dimana 35,67% dari total PDRB tersebut merupakan kontribusi yang diberikan 

oleh sektor industri pengolahan. Pada sektor lainnya yaitu sektor perdagangan, hotel 

dan restoran dapat diketahui bahwa sektor tersebut memiliki kontribusi sebesar 

32,61% terhadap total PDRB tahun 2004. Selanjutnya sektor jasa-jasa memiliki 

kontribusi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan dua sektor sebelumnya, yaitu 

tercatat sebesar 11,71%. Sementara itu, sektor lainnya yang memiliki kontribusi 

yang terkecil terhadap total PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian 

dengan kontribusi hanya sebesar 0,09%. 

 



Tabel 4.6 : PDRB Kota Malang Tahun 2004  
SEKTOR PDRB (juta) PERSENTASE 

Pertanian 46.717,94 0,60 
Pertambangan    
dan Penggalian 6.974,18 0,09 
Industri Pengolahan 2.758.648,30 35,67 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 41.851,41 0,54 
Bangunan 219.742,18 2,84 
Perdagangan, Hotel    
dan Restoran 2.522.173,28 32,61 
Angkutan & 
Komunikasi 579.242,42 7,49 
Keuangan, 
Persewaan    
dan Jasa 
Perusahaan 652.815,76 8,44 
Jasa-Jasa 905.905,84 11,71 
JUMLAH 7.734.071,31 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 

 

 

Menurut tabel 4.7 dibawah, sektor yang paling dominan dalam menyusun 

PDRB tahun 2005 adalah sektor industri pengolahan dimana sektor ini memiliki 

kontribusi terbesar yaitu sebesar 35,39% terhadap total PDRB. Selanjutnya sektor 

perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang cukup dominan setelah 

sektor industri pengolahan Sektor perdagangan, hotel dan restoran menurut tabel 

dibawah mempunyai kontribusi sebesar 32,65% terhadap total PDRB tahun 2005. 

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar ketiga adalah sektor jasa-jasa dengan 

kontribusi sebesar 11,81%. Sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor 

yang memberikan kontribusi paling kecil jika dibandingkan dengan 9 sektor yang 

lainnya yakni hanya sebesar 0,09% terhadap total PDRB. 

 

 



Tabel 4.7 : PDRB Kota Malang Tahun 2005  
SEKTOR PDRB (juta) PERSENTASE 

Pertanian 47.037,90 0,58 
Pertambangan    
dan Penggalian 7.006,05 0,09 
Industri Pengolahan 2.854.358,43 35,39 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 43.008,74 0,53 
Bangunan 234.018,83 2,90 
Perdagangan, Hotel    
dan Restoran 2.633.485,96 32,65 
Angkutan & 
Komunikasi 605.030,90 7,50 
Keuangan, 
Persewaan    
dan Jasa Perusahaan 689.285,71 8,55 
Jasa-Jasa 952.718,07 11,81 
JUMLAH 8.065.950,59 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 

 

Pada tahun 2006, sektor industri pengolahan masih tercatat sebagai sektor 

yang yang paling dominan dalam pembentukan PDRB tahun 2006 yaitu dengan 

kontribusi sebesar 35,71%. Sektor terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel 

dan restoran dengan kontribusi sebesar 34,16%. Sementara itu, kontribusi terhadap 

PDRB  sebesar 11,84% disumbangkan oleh sektor jasa-jasa dan pada bagian akhir 

dapat diketahui bahwa sektor yang paling kecil kontribusinya terhadap total PDRB 

2006 adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,05%. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 : PDRB Kota Malang Tahun 2006  
SEKTOR PDRB (juta) PERSENTASE 

Pertanian 59.757,10 0,50 
Pertambangan  
dan Penggalian 7.025,67 0,05 
Industri Pengolahan 3.675.099,45 35,71 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 44.414,85 0,41 
Bangunan 249.534,28 2,91 
Perdagangan, Hotel  
dan Restoran 3.934.739,25 34,16 
Angkutan & 
Komunikasi 500.202,82 4,97 
Keuangan, 
Persewaan  
dan Jasa 
Perusahaan 907.762,28 9,44 
Jasa-Jasa 1.360.531,76 11,84 

JUMLAH 10.739.067,46 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 

 

Pada tahun 2007, sektor industri pengolahan diketahui sebagai sektor yang 

memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 36,06% atau dapat dikatakan bahwa 

sektor ini merupakan sektor paling dominan dalam pembentukan PDRB tahun 2007. 

Sektor perdagangan, hotel dan restoran tercatat memberikan kontribusi sebesar 

33,95% dalam pembentukan PDRB tahun 2007 atau dapat dikatakan sebagai sektor 

paling dominan yang kedua setelah sektor industri pengolahan. Sementara itu, 

sektor yang memiliki kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB tahun 2007 adalah 

sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 11,99%. Dari tabel 4.9 dibawah juga 

dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki kontribusi terkecil terhadap total PDRB 

apabila dibandingkan dengan sektor lainnya adalah sektor pertambangan dan 

penggalian yang hanya memiliki kontribusi sebesar 0,05% terhadap total PDRB. 

  



 
 
Tabel 4.9 : PDRB Kota Malang Tahun 2007  

SEKTOR PDRB (juta) PERSENTASE 
Pertanian 58.956,54 0,46 
Pertambangan    
dan Penggalian 7.000,50 0,05 
Industri Pengolahan 3.873.930,39 36,06 
Listrik, Gas & Air 
Bersih 45.986,86 0,38 
Bangunan 265.209,93 2,87 
Perdagangan, Hotel    
dan Restoran 4.197.672,09 33,95 
Angkutan & 
Komunikasi 520.259,93 4,59 
Keuangan, 
Persewaan    
dan Jasa 
Perusahaan 972.430,91 9,64 
Jasa-Jasa 1.439.322,48 11,99 
JUMLAH 11.380.769,63 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 

 

 

4.2.3 Perkembangan Penduduk dan Tenaga Kerja Kota Malang 
Jumlah atau besarnya penduduk umumnya selalu dikaitkan dengan 

pertumbuhan pendapatan perkapita suatu negara yang secara kasar mencerminkan 

kemajuan perekonomian negara tersebut (Mulyadi, 2003). Ada pendapat yang 

mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan 

bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa 

justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses 

pembangunan ke arah yang lebih baik. Disamping kedua pendapat ini, ada pula 

pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang 

dengan jumlah sumber-sumber ekonominya sehingga dapat mencapai kenaikan 

pendapatan nasional yang optimal. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlalu 

sedikit tetapi juga tidak boleh terlalu banyak. 



Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah 

angkatan kerja yang semakin besar pula. Hal ini membawa konsekuensi pada 

ketidakmampuan penyediaan lapangan pekerjaan dalam mengantisipasi 

meningkatnya jumlah angkatan kerja akan menyebabkan makin besar pula jumlah 

orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang 

seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu 

pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini 

akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan 

lapangan-lapangan pekerjaan baru. 

Berdasarkan tabel 4.10 dibawah dapat diketahui bahwa antara jumlah 

penduduk dan angkatan kerja mempunyai kecenderungan bertambah dalam periode 

pengamatan 2000-2007. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2000 berjumlah 326.372 

jiwa dan pada tahun 2001 berjumlah 338.958 jiwa atau meningkat sebesar 3,86%. 

Pada periode tahun 2001-2002 kembali terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja 

sebesar 0,85% dimana pada tahun 2002 jumlah angkatan kerja di Kota Malang 

berjumlah 341.857 jiwa. Tahun 2003 jumlah angkatan kerja di Kota Malang adalah 

sebesar 362.814 jiwa atau bisa dikatakan meningkat sebesar 6,13% dibandingkan 

tahun 2002. Penurunan jumlah angkatan kerja terjadi pada periode tahun 2003-2004 

yaitu sebesar 4,25% dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 adalah 

sebesar 347.396 jiwa. Jumlah angkatan kerja pada periode tahun 2005 tercatat 

sebesar 379.805 jiwa, meningkat sebesar 9,33% bila dibandingkan tahun 2004, 

namun pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja kembali mengalami penurunan 

sebesar 2,77% dimana pada tahun 2006, angkatan kerja yang tercatat adalah 

sebesar 369.573 jiwa. Pada akhir periode pengamatan yaitu tahun 2007, jumlah 



angkatan kerja di Kota Malang adalah sebesar 395.564 jiwa atau meningkat sebesar 

7,03% dibandingkan tahun 2006. 

 

Tabel 4.10 : Data Angkatan Kerja Kota Malang 

Jenis Kegiatan Utama 
Tahun 

Bekerja Mencari Pekerjaan
Lain-
lain Jumlah 

2000 299.826 26.546 - 326.272 
2001 312.549 24.477 1.932 338.958 
2002 300.958 40.899 - 341.857 
2003 304.955 57.859 - 362.814 
2004 319.147 28.249 - 347.396 
2005 336.368 43.437 - 379.805 
2006 320.424 49.149 - 369.573 
2007 366.036 29.528 - 395.564 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Malang 
 

4.2.4 Perkembangan Investasi Kota Malang 
Investasi yang digunakan dalam ilmu ekonomi merupakan pembelian modal 

baru, perumahan, pabrik, peralatan dan persediaan (Case & Fair,1999). Sedangkan 

menurut Eka (2002), investasi adalah suatu kegiatan yang menunda konsumsi atau 

penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. 

Secara umum data investasi swasta dapat dikategorikan menjadi dua bagian 

yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal 

Asing).  

Dalam periode pengamatan selama kurun waktu 2000-2007 dapat diketahui 

bahwa pada dasarnya pola investasi di Kota Malang memiliki pola yang acak. Hal ini 

disebabkan keputusan investasi oleh pihak investor merupakan hal yang spontan 

dalam arti tidak setiap tahun terdapat investasi di suatu sektor secara rutin sehingga 



kecenderungan yang terjadi adalah investasi yang besar pada tahun tertentu belum 

tentu diikuti oleh jumlah investasi yang besar pula pada tahun selanjutnya. 

Secara umum, jumlah investasi di Kota Malang pada tahun 2000 berjumlah 

11.965.036.610 dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 16.646.000.000. Pada 

tahun 2002 investasi di Kota Malang mengalami penurunan yang cukup drastis 

menjadi 4.756.570.000 dan meningkat tajam pada tahun 2003 menjadi 

285.176.000.000. Tahun 2004, investasi di Kota Malang kembali mengalami 

penurunan dengan jumlah investasi sebesar 160.533.000.000. Pada periode tahun 

2005, investasi di Kota Malang kembali mengalami peningkatan dengan jumlah 

investasi sebesar 278.645.364.000 tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 

2006 dengan jumlah sebesar 220.764.571.660. Peningkatan terbesar investasi di 

Kota Malang terjadi pada akhir masa pengamatan yaitu periode tahun 2007, dimana 

investasi pada tahun tersebut tercatat sebesar 474.141.564.030. 

 

 
Sumber : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Malang 

 



4.2.5 Tingkat Inflasi Kota Malang 
Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter dimana terdapat peningkatan 

jumlah uang beredar dan kecenderungan naiknya harga-harga secara umum. Faktor 

inflasi juga dapat berpengaruh terhadap keadaan perekonomian suatu daerah. 

Berikut disajikan grafik yang menjelaskan perkembangan inflasi Kota Malang selama 

tujuh tahun periode penelitian. 

 

Grafik 4.3 : Tingkat Inflasi Kota Malang 
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang 

 

Pada tahun 2000, tingkat inflasi Kota Malang adalah sebesar 10,62 dan 

meningkat  pada tahun 2001 menjadi 12,45. Tingkat inflasi Kota Malang pada tahun 

2002 tercatat sebesar 9,75. Pada tahun 2003 diketahui bahwa tingkat inflasi Kota 

Malang adalah sebesar 3,23 dan  pada tahun 2004 menurun tajam mencapai angka 

0,47. Namun, pada tahun 2005, tingkat inflasi Kota Malang kembali meningkat tajam 



yaitu sebesar 15,74. Tingkat inflasi Kota Malang pada tahun 2006 tercatat sebesar 

5,92 dan pada tahun 2007 tercatat sebesar 5,93. 

 

4.2.6 Kesempatan Kerja Kota Malang 
Berdasarkan definisi yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kesempatan kerja dapat diartikan sebagai tersedianya lowongan pekerjaan yang 

ditawarkan di pasar kerja, baik pemerintah maupun swasta. Maka dari definisi 

tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesempatan kerja adalah sama dengan 

jumlah lowongan kerja yang tersedia. Data dari lowongan kerja Kota Malang atau 

dapat dikatakan sebagai kesempatan kerja di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 

4.12 dibawah ini : 

Tabel 4.12 : Bursa Lowongan Kerja Kota Malang 

TAHUN 
JUMLAH 

LOWONGAN 
2000 2.993 
2001 1.704 
2002 373 
2003 303 
2004 249 
2005 323 
2006 2.003 
2007 2.000 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Malang 

 

Berdasarkan data diatas, jumlah lowongan kerja pada tahun 2000 berjumlah 

2.993 dan pada tahun 2001 berjumlah 1.704 atau menurun sebesar 43,06 %. Pada 

periode tahun 2001-2002 kembali terjadi penurunan jumlah lowongan kerja sebesar 

78,11% dimana pada tahun 2002 jumlah lowongan kerja di Kota Malang berjumlah 

373. Tahun 2003 jumlah lowongan kerja di Kota Malang adalah sebesar 303 atau 

bisa dikatakan menurun sebesar 18,76% dibandingkan tahun 2002. Penurunan 



jumlah lowongan kerja kembali terjadi pada periode tahun 2003-2004 yaitu sebesar 

17,82% dengan jumlah lowongan kerja pada tahun 2004 adalah sebesar 249. 

Jumlah lowongan kerja pada periode tahun 2005 tercatat sebesar 323, meningkat 

sebesar 29,71 % bila dibandingkan tahun 2004, kembali pada tahun 2006 jumlah 

lowongan kerja kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 

520,12% dimana pada tahun 2006, lowongan kerja yang tercatat adalah sebesar 

2.003. Pada akhir periode pengamatan yaitu tahun 2007, jumlah lowongan kerja di 

Kota Malang sejumlah 2.000 atau menurun sebesar 0,14%.  

 

4.3. Analisa Data 

4.3.1 Persamaan Regresi 

  Berdasarkan hasil pengolahan data pada lampiran 2 maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

 
Y = 565,636 + 116,592 X1 + 0,162 X2 + 0,952 X3
Sumber : lampiran 2 

 
Keterangan :  Y = Kesempatan Kerja Kota Malang (orang) 

  X1 = PDRB Kota Malang (jutaan rupiah) 

  X2 = Investasi Kota Malang (milyar rupiah) 

  X3 = Inflasi Kota Malang (%) 

 Dapat dilihat dari persamaan di atas bahwa konstanta, variabel X1, X2 dan X3 

berbanding lurus dengan variabel dependen. Adapun interpretasi dari persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut : 

 

 



1. Konstanta (α) 

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini bernilai positif. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa variabel dependen (Y) akan tetap mempunyai nilai 

sebesar 565,636 (orang) meskipun tidak terdapat variabel yang diuji (X1, X2, 

X3). Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun tidak terdapat variabel lain 

yang mendukung maka kesempatan kerja akan tetap mempunyai nilai 

sebesar 565,636 (orang) atau dibulatkan 566 orang.  

2. Koefisien variabel X1 (PDRB) 

Nilai dari koefisien X1 sebesar 116,592 dikarenakan nilai dari variabel ini 

bernilai positif maka variabel ini berbanding lurus dengan variabel 

dependennya. Hal ini menunjukkan bahwa bila terjadi penambahan variabel 

X1, yaitu semakin besar PDRB maka akan menambah jumlah kesempatan 

kerja. Sedangkan nilai 116,592 menunjukkan bahwa bila variabel X1 naik 

sebesar 1 juta rupiah dengan asumsi variabel lainnya (X2, X3) sama dengan 

nol (0) maka variabel dependen akan naik sebesar 116,592. Dengan kata 

lain, kesempatan kerja akan bertambah sebanyak 117 orang (pembulatan) 

apabila nilai PDRB meningkat sebesar satu juta rupiah. 

3.  Koefisien variabel X2 (Investasi) 

Nilai dari koefisien X2 sebesar 0,162 dikarenakan nilai dari variabel ini bernilai 

positif maka variabel ini berbanding lurus dengan variabel dependennya. Hal 

ini menunjukkan bahwa bila terjadi penambahan variabel X2, yaitu semakin 

tinggi investasi, maka akan menambah jumlah kesempatan kerja.. 

Sedangkan nilai 0,162 menunjukkan bahwa bila variabel X2 naik sebesar 

satu milyar rupiah dengan asumsi variabel lainnya (X1, X3) sama dengan nol 



(0) maka jumlah kesempatan kerja akan meningkat sebesar 0,162 atau 

kurang dari satu orang. 

4. Koefisien variabel X3 (Inflasi) 

Nilai dari koefisien X3 sebesar 0,952 dikarenakan nilai variabel ini positif, 

maka variabel ini berbanding lurus dengan variabel dependennya. Hal ini 

menunjukkan bahwa bila terjadi penambahan variabel X3, yaitu semakin 

besar inflasi, maka akan menambah variabel dependennya. Dengan kata lain 

semakin besar inflasi maka akan menambah jumlah kesempatan kerja. 

Sedangkan nilai 0,952 menunjukkan bahwa bila variabel X3 naik sebesar 1% 

dengan asumsi variabel lainnya (X1, X2) sama dengan nol (0) maka variabel 

dependennya akan naik sebesar 0,952 atau dibulatkan 1 orang. 

 

 4.3.2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh nilai pemerkira yang tidak bias dan efisien suatu 

persamaan regresi berganda, maka dalam pelaksanaan analisis data harus 

memenuhi asumsi klasik. Dalam penelitian ini digunakan empat buah alat uji yaitu : 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Multikolinieritas 

3. Uji Autokorelasi 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

4.3.2.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov test, pada uji ini 

distribusi sisaan pada data dikatakan normal bila tingkat signifikansi lebih besar dari 



0.05 (5%), adapun hasil analisisnya pada lampiran 3A diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0.910 yang lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai 

residual data terdistribusi secara normal. Maka asumsi normalitas terpenuhi. 

 

4.3.2.2. Uji Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari Value Inflaition 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF  > 10 maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya apabila 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Dalam penelitian ini diperoleh VIF 

seperti pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 : Uji Multikolinieritas Value Inflation Factor (VIF) 

Variabel VIF Keterangan 

PDRB (X1) 3,855 Tidak terjadi multikolinieritas 

Investasi (X2) 3,791 Tidak terjadi multikolinieritas 

Inflasi (X3) 1,180 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : lampiran 3B 

Dari perhitungan yang dapat dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 

nilai VIF yang ada dari semua variabel yang ada di bawah sepuluh (VIF<10). 

Sehingga dapat diartikan bahwa data yang ada telah bebas multikolinieritas, 

sehingga persamaan regresi yang dibentuk dapat digunakan untuk analisis. 

 

4.3.2.3. Uji Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, di mana suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Adanya 



autokorelasi bertentangan dengan salah asumsi dari regresi berganda yaitu tidak 

adanya korelasi. Artinya jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien 

korelasi yang diperoleh kurang akurat. 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang 

bisa dilihat dari hasil uji regresi berganda.secara konvensional dapat dikatakan 

bahwa suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi autokorelasi jika 

nilai dari uji Durbin-Watson mendekati dua atau lebih. Berikut hasil perhitungan DW 

dengan menggunakan regresi : 

 

Tabel 4.14 : Nilai Durbin-Watson test 

 dl Du 4-du Dw 4-dl Keterangan 

Nilai 0.82 1.75 2.25 2.244 3.18 Tidak terjadi Autokorelasi 

Sumber : lampiran 3 

 

Dari perhitungan yang dilakukan dapat dilihat dari tabel 4.14 diatas bahwa 

nilai dw sebesar 2.244. Suatu data dikatakan bebas autokorelasi jika nilai du < dw < 

4-du, dapat dilihat dari data bahwa 1,75 < 2,244 < 2,25 yang memperlihatkan bahwa 

data berada di daerah bebas autokorelasi. Untuk memperjelas dapat dilihat pada 

sebaran nilai Durbin-Watson dari data yang ada dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 : Durbin Watson Test 

0 0.82 1.75 2.25 3.18 

Daerah 
autokorelasi 
positif 

Daerah ragu-
ragu 

Daerah 
autokorelasi 
negatif 

Daerah ragu-
ragu 

Daerah tidak terdapat 
autokorelasi 

2.244  

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai autokorelasi yang ada masih 

terdapat pada daerah bebas autokorelasi, sehingga dapat dikatakan bahwa data 

yang ada telah bebas dari autokorelasi. 

 

4.3.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien 

regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya. 

Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, 

yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut 

homoskedastisitas. 

Penelitian ini menggunakan korelasi Spearman untuk menguji adanya 

heteroskedastisitas. Apabila setiap variabel independen memiliki tingkat signifikansi 

lebih besar dari 0.01 maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Sebaliknya, bila setiap 

variabel independen memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0.01 maka 

heteroskedastisitas terjadi. Hasil pengujian nampak pada tabel 4.15 berikut : 

 



Tabel 4.15 : Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

P Non heteroskedastisitas DRB (X1) 0.570 
I  nvestasi (X2) 0.102 Non heteroskedastisitas 

Inflasi (X3) 0.823 Non heteroskedastisitas 
Sumb 3 

bel di atas seluruh variabel independen memiliki tingkat 

signifik

4.3.3. Besaran Koefisien Determinasi 

ar pengaruh ketiga variabel independen 

terhada

 yang sebesar 0,920 menunjukkan bahwa nilai kemampuan 

menjela

er : lampiran 

  

Berdasarkan ta

ansi di atas 0.01. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau varian dari residual adalah sama (homoskedastisitas). 

 

Untuk mengetahui seberapa bes

p kesempatan kerja dapat dilihat dari besaran koefisien determinasi R2 dari 

perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 2 dapat dilihat bahwa nilai R2 

sebesar 0,920. 

Nilai R2

skan variabel PDRB, investasi, dan investasi terhadap variabel dependen 

kesempatan kerja sebesar 92%. sedangkan faktor lain yang mempengaruhi 

kesempatan kerja yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian kali ini 

sebesar 8%. 

 

 

 



4.3.4. ji Simultan (F-test) 

n untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

depend

ecara simultan 

H1 = P yai pengaruh secara simultan terhadap 

Hasil p hat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.16 : Uji Simultan 

Model F l Signifikansi 

U

Uji simultan digunaka

en terhadap variabel independen secara serentak. Adapun hipotesa yang 

telah disampaikan untuk pengujian simultan adalah sebagai berikut : 

H0 = PDRB, Investasi, dan Inflasi tidak mempunyai pengaruh s

terhadap jumlah kesempatan kerja. 

DRB, Investasi, dan Inflasi mempun

jumlah kesempatan kerja. 

engujian hipotesa dapat dili

 

hitung F Tabe

Regresi 15,380 6,59 0,012 

Sumb n 2 

Dari perhitungan tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung adalah 

sebesa

, investasi, dan inflasi 

memilik

.3.5. Uji Parsial (t-test) 

an untuk mengetahui bagaimana variabel independen 

berpengaruh secara parsial terhadap kesempatan kerja. Hasil pengujian secara 

er : lampira

 

r 15,380 sedangkan nilai Ftabel adalah sebesar 6,59. Sehingga dapat diambil 

keputusan karena nilai Fhitung > Ftabel maka menolak H0 dan menerima H1. Hal ini 

diperkuat karena nilai probabilitas kurang dari 5% (P > 0.05). 

Dikarenakan H1 diterima maka secara simultan PDRB

i pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja. 

 

4

Uji parsial digunak



ringkas

Variabel t-hitung t-tabel Signifikansi Keterangan 

 dapat dilihat dalam perhitungan tabel di bawah ini. Dari perhitungan tersebut 

dapat dilihat bahwa secara parsial variabel PDRB, investasi, dan inflasi tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja.  

 

Tabel 4.17 : Uji Parsial 

PDRB (X1) 3,29 030 Signifikan 5 2,78 0,

In ) 7 n vestasi (X2 0,206 2,78 0,84 Tidak signifika

Inflasi (X3) 0,057 2,78 0,958 Tidak signifikan 

Sum

B dikatakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

dikarenakan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,295 < 2,78), karena lebih besarnya 

nilai thit

an nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,206 < 2,78), karena lebih 

kecilny

ih kecil dari ttabel (0,057 < 2,78), karena lebih 

ber : lampiran 2 

 

Variabel PDR

ung maka untuk H0 ditolak dan H1 diterima. Ditolaknya H0 ini diperkuat karena 

nilai signifikan sebesar 0.030, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 5%. Dengan 

diterimanya H1 berarti terdapat hubungan yang signifikan antara PDRB dengan 

kesempatan kerja. 

Variabel investasi dikatakan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dikarenak

a nilai thitung maka untuk H0 diterima dan H1 ditolak. Ditolaknya H1 ini diperkuat 

karena nilai signifikan sebesar 0,847, di mana nilai tersebut lebih besar dari 5%. 

Dengan ditolaknya H1 berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

investasi dengan kesempatan kerja. 

Variabel inflasi dikatakan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dikarenakan nilai thitung leb



kecilny

4.3.6. Pengujian Variabel yang Paling Dominan 

Untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh yang paling dominan 

i standardized coefficient untuk 

setiap 

ient 

Variabel Standardized Coefficient 

a nilai thitung maka untuk H0 diterima dan H1 ditolak. Ditolaknya H1 ini diperkuat 

karena nilai signifikan sebesar 0.958, di mana nilai tersebut lebih besar dari 5%. 

Dengan ditolaknya H1 berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara inflasi 

dengan kesempatan kerja. 

 

terhadap kesempatan kerja dapat dilihat dari nila

variabel independen. Nilai standardized coefficient menunjukkan besarnya 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yang sudah distandarisasi 

terhadap variabel dependen. Variabel independen yang memiliki nilai standardized 

coefficient paling besar berarti merupakan variabel yang berpengaruh paling 

dominan terhadap variabel dependen. Nilai standardized coefficient untuk setiap 

variabel independen terdapat pada tabel 4.18 berikut : 

 

Tabel 4.18 : Nilai Standardized Coeffic

PDRB (X1) 0,914 

In ) vestasi (X2 0,057 

Inflasi (X3) 0,009 

Sum

 

Berdasa mpak bahwa variabel PDRB merupakan variabel 

yang paling berpengaruh terhadap kesempatan kerja karena mempunyai 

ber : lampiran 2 

rkan tabel di atas na



standa

4.4  Pembahasan Hasil Pengujian 

sempatan Kerja 
Dari pengujian secara parsial tentang pengaruh PDRB terhadap kesempatan 

kerja dan PDRB Kota Malang 

selama

da lampiran 2 menunjukkan nilai sebesar bahwa bila 

terjadi 

 

rdized coefficient yang paling besar dibandingkan dengan variabel 

independen lain, yaitu sebesar 0,914. Variabel investasi adalah variabel yang 

memiliki pengaruh terbesar setelah variabel PDRB dengan nilai standardized 

coefficient sebesar 0,057. selanjutnya variabel inflasi memiliki pengaruh terkecil 

dengan nilai standardized coefficient sebesar 0,009. 

 

 

4.4.1 Pengaruh PDRB terhadap Ke

kerja hasil data yang diperoleh mengenai kesempatan 

 kurun waktu 2000-2007, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anak Agung Ngurah Dunia 

(2003), Edyan Rachman (2003), Efendi Ristaf (2005), Ratna Prihatini (2006) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara PDRB 

dengan kesempatan kerja. 

Semakin besar nilai dari PDRB akan dapat menambah jumlah kesempatan 

kerja. Koefisien regresi pa

penambahan variabel X1, yaitu semakin besar PDRB maka akan menambah 

jumlah kesempatan kerja. Sedangkan nilai 116,592 menunjukkan bahwa bila 

variabel X1 naik sebesar 1 juta rupiah dengan asumsi variabel lainnya (X2, X3) sama 

dengan nol (0) maka variabel dependen akan naik sebesar 116,592. Dengan kata 

lain, kesempatan kerja akan bertambah sebanyak 117 orang (pembulatan) apabila 

nilai PDRB meningkat sebesar satu juta rupiah. 



4.4.2  Pengaruh Investasi Terhadap Kesempatan  Kerja  
Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh antara 

esempatan kerja dengan tingkat investasi di Kota Malang dalam kurun waktu 2000-

mbuhan investasi tidak 

mempe

mendorong volume perdagangan 

dan vo

akan digunakan oleh sektor bisnis sebagai sumber dana 

investas

Kota malang pada kurun waktu 2000-

2007 l

k

2007 adalah tidak signifikan atau dalam kata lain, pertu

ngaruhi kesempatan kerja di Kota Malang. 

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakan roda 

perekonomian. Suatu hubungan yang sederhana sangat penting untuk memahami 

investasi. Secara teori peningkatan investasi akan 

lume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang 

produktif dan berarti meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Menurut teori klasikal, investasi berasal dari pendapatan masyarakat yang 

secara teori ekonomi akan dibelanjakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. 

Tabungan ini pada akhirnya 

i yang pada akhirnya akan memberikan jaminan tercapainya kesempatan 

kerja penuh. Sedangkan menurut Keynes, investasi akan mempengaruhi permintaan 

agregat dimana teori ini juga didukung oleh Harrod Domar yang menyatakan bahwa 

investasi akan mempengaruhi penawaran agregat dan selanjutnya akan 

mempengaruhi kapasitas pabrik yang pada akhirnya peningkatan kapasitas pabrik 

akan menumbuhkan tambahan tenaga kerja. 

Namun, pada kenyataannya pada pengamatan dalam kurun waktu 2000-

2007, tingkat investasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, 

hal ini dapat disebabkan bahwa investasi di 

ebih cenderung padat modal daripada padat karya. Apabila, pertumbuhan 

ekonomi bersifat padat karya, maka dengan peningkatan pertumbuhan maka akan 



menumbuhkan lapangan pekerjaan baru yang berarti akan menumbuhkan 

peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi bersifat 

padat modal sebagai ciri utama perkembangan sektor kapitalis., maka, yang menjadi 

prioritas adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi  dengan cara lebih meningkatkan 

infrastruktur daripada harus menambah jumlah tenaga kerja. 

 

4.4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja 
Dari hasil data yang diperoleh mengenai kesempatan kerja dan inflasi di Kota 

Malang selama kurun waktu 2000-2007, maka dapat dibahas mengenai hubungan 

nifikan atau dalam kata lain, 

pertum

antara inflasi dengan kesempatan kerja adalah tidak sig

buhan inflasi tidak terbukti mempengaruhi kesempatan kerja di Kota Malang. 

Menurut teori, dengan adanya inflasi maka akan timbul kecenderungan dari harga-

harga untuk menaik secara  umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua 

barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau 

mengakibatkan kenaikan) sebagian besar harga barang-barang lain. Kenaikan 

harga-harga barang akan membuat produsen lebih meningkatkan produksi untuk 

mencapai keuntungan semaksimal mungkin yang dapat diartikan sebagai 

peningkatan penawaran atau peningkatan supply barang kepada masyarakat. 

Dengan meningkatnya supply barang kepada masyarakat maka, ketika inflasi masih 

dalam batas yang wajar, dan daya beli masyarakat masih tinggi, peningkatan supply 

barang dari produsen akan diikuti pula peningkatan permintaan barang oleh 

konsumen. Peningkatan produksi dan peningkatan konsumsi masyarakat akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu sektor atau daerah tertentu. 

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan menciptakan peningkatan 

kesempatan kerja bagi masyarakat.  



Pada pengamatan di Kota Malang dalam kurun waktu 2000-2007, inflasi 

tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja di Kota Malang. 

Hal ini dapat terjadi sebab para pengusaha di Kota Malang tidak memperhitungkan 

fluktuas

an dengan tujuan lainnya. Jika kebijakan diarahkan untuk menciptakan 

perluas

i inflasi dalam mengambil keputusan untuk memproduksi barang dan jasa. 

Atau dalam kurun waktu tersebut, fluktuasi inflasi di Kota Malang meningkat, 

sehingga produsen cenderung untuk mengurangi hasil produksi karena naiknya 

biaya bahan baku produksi sehingga produksi menurun dan menyebabkan 

permintaan masyarakat menurun pula, atau bahkan dengan beban biaya produksi 

yang tinggi maka perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap karyawan. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang 

cukup lambat dan tidak cukup kuat untuk meningkatkan kesempatan kerja di Kota 

Malang. 

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan akhir perekonomian tersebut, regulator 

dihadapkan pada kondisi trade-off, karena terdapat kontradiksi antara pencapaian 

satu tuju

an kesempatan kerja, hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, namun disisi lain akan mendorong timbulnya inflasi. Jika kebijakan 

diarahkan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, hal ini akan berdampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain akan mendorong timbulnya 

inflasi. Jika kebijakan diarahkan untuk menekan inflasi, maka hal ini akan 

mendorong timbulnya pengangguran. Dengan adanya kondisi trade-off tersebut, 

otoritas moneter dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memilih satu sasaran saja 

dengan mengabaikan sasaran lainnya, atau berusaha untuk mencapai semua 

sasaran tanpa ada satupun yang dapat dipenuhi secara optimal. 

 



4.4.4 Hasil Analisis Variabel yang Dominan 

Dari variabel PDRB, investasi dan inflasi dapat diketahui bahwa variabel 

PDRB enunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kesempatan 

RB merupakan variabel yang paling 

berpen

 

m

kerja. Berdasarkan hasil analisis, variabel PD

garuh terhadap kesempatan kerja karena mempunyai standardized 

coefficient yang paling besar dibandingkan dengan variabel independen lain, yaitu 

sebesar 0,914. Variabel investasi adalah variabel yang memiliki pengaruh terbesar 

setelah variabel PDRB dengan nilai standardized coefficient sebesar 0,057. 

selanjutnya variabel inflasi memiliki pengaruh terkecil dengan nilai standardized 

coefficient sebesar 0,009. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
Dari uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan maka dapat ditarik 

eberapa kesimpulan : 

ultan hasil regresi pengaruh PDRB, investasi dan inflasi terhadap 

al ini menunjukkan bahwa 92% kesempatan kerja dapat 

2. 

n kesimpulan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan 

 

 

 

b

1. Dari uji sim

kesempatan kerja pada lampiran 2, didapatkan hasil dari nilai R2 ( R square) 

sebesar 92% H

dijelaskan dari ketiga variabel independen yang ada yaitu PDRB, investasi 

dan inflasi. Sisanya sebesar 8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar 

model. Hasil ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang belum dimasukkan 

sebagai variabel dalam model penelitian ini yang mempunyai pengaruh 

terhadap kesempatan kerja. Hasil uji simultan yang telah dihitung didapatkan 

nilai Fhitung memiliki nilai sebesar 15,380 dengan perbandingan nilai Ftabel 

sebesar 6,59 dengan besarnya signifikansi sebesar 0,012 Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel PDRB, investasi dan inflasi terhadap kesempatan kerja di Kota 

Malang. 

Dari hasil analisis data yang dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh 

setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya 

didapatka

terhadap kesempatan kerja di Kota Malang sebab, koefisien regresi yang 

ditunjukkan oleh variabel PDRB memiliki arah positif, hal ini menunjukkan 



bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi, akan menambah jumlah 

kesempatan kerja. Nilai koefisien regresi dari investasi dan inflasi mempunyai 

arah yang positif namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kesempatan kerja di Kota Malang 

Dalam meningkatkan kesempatan

 

5.2. Saran 
1.  kerja di Kota Malang, pemerintah Kota 

Malang sebaiknya memperhatikan faktor keberadaan Produk Domestik 

ional Bruto, investasi, dan inflasi. 

ntara sektor dan sub sektor sehingga 

3. 

ihan Kerja (BLK), dan pemberian bantuan 

 

 
 

Reg

2. Berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemerintah 

sebaiknya lebih meningkatkan output sektor dan sub sektor agar 

kesempatan kerja juga lebih merata a

kesempatan kerja secara keseluruhan juga mengalami peningkatan 

Berkaitan dengan investasi, pemerintah sebaiknya menggalakkan investasi 

yang lebih bersifat padat karya daripada yang bersifat padat modal untuk 

meningkatkan kesempatan kerja. 

4. Program-program yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan hendaknya 

makin ditingkatkan misalnya dengan meningkatkan intensitas bursa tenaga 

kerja, peningkatan peran Balai Lat

teknis dan kemudahan modal bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). 

Selain itu juga diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan program-program 

yang sedang berjalan. 
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LAMPIRAN  

ampiran 1 : Data Hasil Penelitian 

Tahun Y X1 X2 X3 

 
 
L
 

2000 993 2.49 11.97 10.62 
2001 704 2.13 16.65 12.45 
2002 973 2.57 14.76 9.75 
2003 1303 5.67 285.18 3.23 
2004 1249 7.73 160.53 4.47 
2005 1523 8.07 278.65 15.74 
2006 2  10.74 220.76 003 5.92 
2007 2000 11.38 474.14 5.93 

 
Variabel : 
Y  Ke tan  Ko g ) 
X1  PD ta M g ( pia
X2  Inv  Kot ang  ru
X3  Inf ta M  (%
 
 

il A  R in rganda 

  =
  =

sempa
RB Ko

 Kerja
alan

ta Malan
jutaan ru

(orang
h) 

  = estasi a Mal  (milyar piah) 
  = lasi Ko alang ) 

Lampiran 2 
 

:  Has nalisis egresi L ier Be

 
Regression 

Variables Entered/Removedb

X3, X2, X1a . Enter
Model

Variables
Entered

Variables
Removed Method

1

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 

Model Summaryb

.959a .920 .860 177.39217 2.244
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 



ANOVAb

1451932 3 483977.357 15.380 .012a

125871.9 4 31467.982
1577804 7

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
Coefficientsa

565.636 233.015 2.427 .072
116.592 35.382 .914 3.295 .030 .259 3.855

.162 .789 .057 .206 .847 .264 3.791

.952 16.813 .009 .057 .958 .848 1.180

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

 
 
 
Lampiran 3 : Pengujian Asumsi Klasik  
 
 
A. Asumsi Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

8
.0000000

Unstandardiz
ed Residual

N

134.09587716
.199
.142

-.199
.562
.910

MeanNormal Parametersa,b

Std. Deviation
Absolute
Positive

Most Extreme
Differences

Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 
 
 
 
 



B. Asumsi Non-Multikolinieritas 
Coefficientsa

565.636 233.015 2.427 .072
116.592 35.382 .914 3.295 .030 .259 3.855

.162 .789 .057 .206 .847 .264 3.791

.952 16.813 .009 .057 .958 .848 1.180

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

 
 
C. Asumsi Non-Heteroskedastisitas 

Correlations

1.000 .762* -.310 -.238
. .028 .456 .570

8 8 8 8
.762* 1.000 -.357 -.619
.028 . .385 .102

8 8 8 8
-.310 -.357 1.000 -.095
.456 .385 . .823

8 8 8 8
-.238 -.619 -.095 1.000
.570 .102 .823 .

8 8 8 8

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

X1

X2

X3

X1 X2 X3 abs_res
Spearman's rho

abs_res

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 

. Asumsi Non-Autokorelasi D
Model Summaryb

.959a .920 .860 177.39217 2.244
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of Durbin-
Watsonthe Estimate

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Asumsi Linieritas 
Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Y

.919 68.391 1 6 .000 566.862 122.353

.855 35.472 1 6 .001 286.475 636.446

.776 20.805 1 6 .004 1961.782 -2643.889

.934 35.654 2 5 .001 761.193 38.898 6.401

.951 25.844 3 4 .004 -46.261 557.248 -80.404 4.212

.902 55.241 1 6 .000 703.975 1.097

.889 47.957 1 6 .000 555.820 .497

.851 34.199 1 6 .001 7.643 -2.122

.902 55.241 1 6 .000 6.557 .093

.902 55.241 1 6 .000 703.975 .093

.902 55.241 1 6 .000 .001 .911

Equation
Linear
Logarithmic
Inverse
Quadratic
Cubic
Compound
Power
S
Growth
Exponential
Logistic

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates

The independent variable is X1.  
 

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Y

.700 13.988 1 6 .010 904.494 2.401

.683 12.904 1 6 .011 203.440 254.004

.579 8.246 1 6 .028 1641.863 -10318.8

.715 6.270 2 5 .043 854.982 3.401 -.002

.748 3.949 3 4 .109 756.878 9.377 -.037 4.79E-005

.709 14.614 1 6 .009 904.850 1.002

.730 16.241 1 6 .007 514.150 .201

.622 9.859 1 6 .020 7.384 -8.198

.709 14.614 1 6 .009 6.808 .002

.709 14.614 1 6 .009 904.850 .002

.709 14.614 1 6 .009 .001 .998

Equation
Linear
Logarithmic
Inverse
Quadratic
Cubic
Compound
Power
S
Growth
Exponential
Logistic

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates

The independent variable is X2.  
Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Y

.132 .911 1 6 .377 1682.303 -39.795

.123 .845 1 6 .393 1960.534 -305.724

.077 .502 1 6 .505 1105.526 1571.510

.182 .557 2 5 .605 2160.702 -168.272 6.922

.824 6.248 3 4 .054 -2270.365 1642.404 -203.453 7.270

.150 1.062 1 6 .342 1675.662 .968

.155 1.100 1 6 .335 2156.664 -.263

.113 .761 1 6 .417 6.926 1.455

.150 1.062 1 6 .342 7.424 -.033

.150 1.062 1 6 .342 1675.662 -.033

.150 1.062 1 6 .342 .001 1.033

Equation
Linear
Logarithmic
Inverse
Quadratic
Cubic
Compound
Power
S
Growth
Exponential
Logistic

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates

The independent variable is X3.  
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