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ABSTRAKSI 

 

Pembangunan  ekonomi  pada  hakekatnya  adalah  serangkaian  usaha 

kebijaksanaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat 

memperluas  kesempatan  kerja  dan  mengarahkan  pembagian  pendapatan  

secara merata. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia kesempatan kerja 

masih menjadi masalah  utama.  Hal  ini  timbul  karena  adanya  kesenjangan  

atau ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula 

dari  kesenjangan antara  pertumbuhan  jumlah  angkatan  kerja disatu pihak dan 

kemajuan  berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dipihak 

lain. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  nilai  PDRB,  Upah, 

Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga dan Jumlah Industri secara individu terhadap  

tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Kota Malang  tahun  1980  – 2011.  Dan  

menganalisis  nilai  PDRB,  Upah, Inflas, Investasi, Tingkat Bunga dan Jumlah 

Industri  secara  bersama  –  sama terhadap  tingkat  Penganguran  Terbuka  di  

Kota Malang  Tahun  1980  – 2011.   

Analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  Metode  Regresi  Linear 

Berganda.  Uji  hipotesis  menggunakan  pengujian  secara  parsial  (uji  t),  

simultan (uji  F)  dan  Uji  Koefisien  Determinasi  (R2).  Data-data  yang  

digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  PDRB,  Upah,  Inflasi, Investasi, 

Tingkat Bunga, Jumlah Industri  dan  Pengangguran  terbuka  di Kota Malang 

Tahun 1980 – 2011.  

Hasil  penelitian  menunjukkan  pengaruh  PDRB  terhadap  pengangguran 

terbuka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,01. Hal  ini  menyatakan  

bahwa  PDRB memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap  

pengangguran terbuka.  Dengan demikian  Hipotesis  1  diterima.  Hasil  
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pengujian  pengaruh  UMK  terhadap pengangguran terbuka diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,09 < 0,10. Hal tersebut menyatakan bahwa UMK memiliki 

pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap  pengangguran terbuka.  Dengan  

demikian Hipotesis  2 diterima.  Hasil  pengujian  pengaruh  Inflasi  terhadap  

pengangguran terbuka diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,078  <  0,10. Hal  

menyatakan  bahwa  inflasi  memiliki pengaruh  negatif  yang  signifikan  

terhadap  pengangguran terbuka.  Dengan  demikian Hipotesis  3  diterima. Hasil  

pengujian  pengaruh  Investasi  terhadap  pengangguran terbuka diperoleh  nilai  

signifikansi  sebesar  0,000  <  0,01. Hal  ini  berarti  bahwa  investasi  memiliki 

pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap  pengangguran terbuka.  Dengan  

demikian Hipotesis  4  diterima. Hasil  pengujian  pengaruh  Tingkat Bunga  

terhadap  pengangguran terbuka diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,015  <  

0,05. Hal  ini  berarti  bahwa  Tingkat Bunga  memiliki pengaruh  positif  yang  

signifikan  terhadap  pengangguran terbuka.  Dengan  demikian Hipotesis  4  

diterima. Hasil  pengujian  pengaruh  Jumlah Industri  terhadap  pengangguran 

terbuka diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,0004  <  0,01.  Hal  ini  berarti  

bahwa  Jumlah Industri memiliki pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  

pengangguran terbuka.  Dengan  demikian Hipotesis  4  diterima. Hasil  

pengujian  secara  simultan  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05.  

Hal  ini  berarti  Pengangguran Terbuka dapat  dipengaruhi  oleh PDRB, Upah, 

Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga, dan Jumlah Industri secara bersama-sama.  

  

 

Kata kunci : Pengangguran Terbuka, PDRB, UMK, Inflasi, Investasi, Tingkat 

Bunga, Jumlah Industri. 
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Bab 1 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha 

kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan 

secara merata sehingga menurut Keynes dikatakan situasi makro suatu 

pembangunan ekonomi ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan 

agregat masyarakat (Todaro, 2005). Dalam pembangunan ekonomi Indonesia 

kesempatan kerja masih menjadi masalah  utama. Hal ini timbul karena adanya 

kesenjangan atau ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari 

permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah 

angkatan kerja di satu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam 

menyerap tenaga kerja di pihak lain.  

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan 

adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental 

dalam struktur ekonomi suatu negara. Dalam konteks ekonomi, pembangunan 

sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.  

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain 

menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau 

mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat 

pengangguran serta menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penduduk 

untuk meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat. Kemakmuran tersebut 
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dapat dilihat dari indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi yaitu : 1) 

Pendapatan Nasional, 2) Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, 3) 

Tingkat inflasi, dan 4) Neraca perdagangan dan neraca pembayaran (Salvatore, 

2007). Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut negara mengadakan berbagai 

kebijaksanaan misalnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan pasar 

tenaga kerja.  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang di mana 

permasalahan utama yang dihadapi seperti negara berkembang lainnya adalah 

masalah tingginya tingkat pengangguran. Apabila hal tersebut tidak segera 

diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi 

mengakibatkan kemiskinan. Indonesia juga masih dihadapkan pada dilema 

kondisi ekonomi yang mengalami ketidakseimbangan internal dan 

ketidakseimbangan eksternal. Ketidakseimbangan internal terjadi dengan 

indikator bahwa tingkat output nasional maupun tingkat kesempatan kerja di 

Indonesia tidak mencapai kesempatan kerja penuh sedangkan 

ketidaksembangan eksternal terjadi dengan indikator bahwa tingkat output 

nasional hanya menunjukkan tingkat PDB yang meningkat tetapi tidak diikuti 

dengan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan upah. 

Masalah pengangguran ini memang selalu menjadi suatu  persoalan yang 

perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk 

yang bertambah  semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya 

jumlah angkatan kerja dan  tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah 

orang  yang mencari  pekerjaan  akan  meningkat,  seiring dengan itu tenaga 

kerja juga akan bertambah. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi 

sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan 

menyongsong era globalisasi.  
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Badan Pusat Statistik nasional mendefinisikan bahwa penduduk usia 

kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas, sedang bekerja adalah 

kegiatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam 

(tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Penduduk usia kerja tersebut terbagi 

dalam angkatan kerja yang mencakup bekerja dan mencari kerja serta bukan 

angkatan kerja terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga (BPS Malang, 2010). 

Berikut ini disajikan data tentang angka pengangguran di Indonesia dari tahun 

2005- 2009 sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 di berikut ini : 

 

 

Tabel 1.1 : Angka Pengangguran di Indonesia Tahun 2007-2009 (jiwa) 

 

   

Sumber : BPS Malang, 2010 (diolah). 

 

 

 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa angka pengangguran yang 

terjadi di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2009 mengalami tren penurunan.  

Masalah pengangguran ini menjadi masalah serius yang harus diatasi baik itu 

oleh pemerintah atau pihak yang terkait atau individu tersebut. 

Masalah pengangguran juga tengah dialami pula di Kota Malang yang 

menunjukkan permasalahan utama dalam pembangunannya yakni peningkatan 

 

Pengangguran 

Terbuka di 

Indonesia 

 

 
Tahun (jiwa) 

 

 
2007 

 

 
% 
 

 
2008 

 

 
% 
 

 
2009 

 

 
% 
 

 
10.011.142 

 

 
10,02 

 

 
9.394.515 

 

 
9,16 

 

 
8.962.617 

 

 
8,54 
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tingkat pengangguran terbukanya dari tahun ke tahun, yang dilihat informasinya 

menurut data BPS Malang, dari tahun 2008 hingga 2010 selalu terjadi 

peningkatan . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 diberikut ini : 

 

 

Tabel 1.2 : Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Malang periode 2008-2010 
(jiwa) 

 

   

Sumber : BPS Malang, 2010 (diolah). 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 permasalahan pengangguran di Kota Malang 

merupakan masalah yang serius sehingga dari pemerintah daerahnya sendiri 

perlu penanganan yang intensif dan hal ini pun berlaku untuk semua daerah di 

indonesia pula. Oleh karena itu setidaknya untuk mengurangi tingkat 

pengangguran ini diperlukan langkah yang sistematis yakni dengan merumuskan 

strategi seperti diadakan penyuluhan bahwa mengadakan usaha kecil menengah 

itu merupakan cara mandiri untuk masyarakat dalam memperoleh penghidupan 

yang layak yang nantinya tingkat pengangguran pun dapat ditekan semaksimal 

mungkin. 

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah 

adalah tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir 

yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu 

 

Pengangguran 

Terbuka Kota 

Malang 

 

 
Tahun (jiwa) 

 

 
2008 

 

 
% 
 

 
2009 

 
% 2010 % 

 
43.623 

  

 
15,85 

 

 
45.353 

 
16,43 47.541 17,17 
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periode. Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB 

dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai 

indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka 

semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan 

semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga 

semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. 

Dengan kata lain jumlah kemiskinan akan berkurang.  

Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan 

kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah 

nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi  disuatu wilayah akan meningkat. 

Output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya 

peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta. PDRB Kota 

Malang memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi sehingga arah 

perekonomian daerah akan lebih  jelas. PDRB atas dasar harga konstan 

digunakan untuk menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 

dari tahun ke tahun (BPS Madiun, 2010). Tabel 1.3 diberikut ini menjelaskan 

tentang peningkatan PDRB Kota Malang dari tahun 2008-2010. 
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Tabel 1.3 :  Produk Domestik Regional Kota Malang Tahun 2008-2010 atas  
Dasar Harga Konstan (juta rupiah) 

 

   

Sumber : BPS Malang, 2010 (diolah). 

 

 

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa PDRB Kota Malang dari tahun 2008 sampai 

tahun 2010 dengan melihat indikator total pertumbuhannya selalu mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2008 totalnya sebesar 12,09 triliun. Pada tahun 2009 

terjadi pula peningkatan ke pertumbuhan yang positif dan sangat signifikan yakni 

sebesar 13,52 triliun dan di tahun 2010 terjadi peningkatan dalam total PDRB 

yang cukup signifikan yaitu sebesar 13,54 triliun 

Dalam kenyataannya pertumbuhan PDRB yang diharapkan dapat 

menciptakan lapangan kerja baru ternyata masih sangat terbatas dalam 

SEKTOR 2008 %    2009 % 2010 % 

Pertanian 
 

61.507 0,48 
 

59.050 0,44 
 

55.253 0,41 

Pertambangan 
dan Galian  

 
9.761 0,08 

 
8.817 0,07 

 
6.277 0,05 

Industri 
Pegolahan 

 
3.907.787 30,27 

 
3.968.091 29,34 

 
4.250.410 31,39 

Listrik, Gas 
dan Air bersih  

 
46.775 0,36 

 
76.584 0,57 

 
51.898 0,38 

Konstruksi 
 

253.526 1,96 
 

279.535 2,07 
 

363.524 2,68 

Perdagangan, 
Hotel dan 
Restoran 

 
5.359.756 41,52 

 
5.643.041 41,72 

 
5.252.417 38,79 

Pengangkutan 
dan 
komunikasi 

 
584.078 4,52 

 
634.024 4,69 

 
616.577 4,55 

Keuangan, 
persewaan 
dan Jasa 
Perusahaan 

 
 

1.124.193 8,71 

 
 

1.195.055 8,84 

 
 

1.208.197 8,92 

Jasa jasa  1.562.110 12,10 1.660.587 12,28 1.736.392 12,82 

PDRB 12.909.497 100 13.524.787 100 13.540.947 100 
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menyerap tambahan tenaga kerja sehingga pengangguran pun terjadi. Perhatian 

pemerintah terhadap saat ini berfokus pada 2 hal yaitu nasib para pengangguran 

dan nasib para pekerja. Yang pertama, nasib pengangguran, di sini pemerintah 

dalam upaya menekan angka pengangguran telah melaksanakan program 

pembukaan lapangan tenaga kerja baru seperti pembukaan lowongan PNS dan 

lembaga pemerintah lainnya, mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk 

menjadi wirausaha yang mandiri, memberi bantuan dana melalui desperindag 

guna menciptakan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing tinggi 

serta program-program pemerintah lainnya. Yang kedua, nasib pekerja, di sini 

nasib pekerja sebenarnya bukan cerita baru, banyak kebijakan pemerintah yang 

ditujukan untuk perbaikan nasib pekerja, antara lain jaminan sosial tenaga kerja 

dan upah minimum. Nampaknya sampai saat ini pemerintah Indonesia masih 

meyakini bahwa upah minimum merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki 

nasib pekerja yang berpenghasilan rendah.  

Adapun setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga 

kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya 

pengangguran (Alghofari, 2010). Demikian pula sebaliknya dengan turunnya 

tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, 

sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai 

hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh 

terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah 

yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, 

akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan 

pengurangan  tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran. 

Pemberian  upah  yang  tinggi  disebabkan  karena umumnya perusahaan 

mempekerjakan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan meskipun tidak 
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memperkerjakan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi pemerintah menekan 

mereka dengan menerapkan upah minimum. Dengan tingkat upah yang lebih 

tinggi ini maka akan selalu terdapat antrian panjang para pencari kerja. 

Pada tabel 1.4 diberikut ini disajikan tentang jabaran upah minimum Kota 

Malang dari tahun 2006-2010 sebagai berikut : 

 

 

Tabel 1.4 :  Upah Minimum Kabupaten/Kota Malang Tahun 2006 – 2010 
(dalam rupiah) 

 

   

Sumber : BPS Malang, 2010 (diolah). 

 

 

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat upah minimum 

pekerja untuk Kabupaten/Kota Malang  dari tahun 2006-2010 setiap tahunnya 

terlihat mengalami perkembangan. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan 

ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan 

meningkatnya  tingkat upah akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja 

dimasa yang akan datang. Penentuan tingkat upah harus sesuai dengan 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (UU 

No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan) 

 

Upah 

Minimum 

Kabupaten 

/Kota 

Tahun (rupiah) 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

681.000 

 

743.000 

 

802.941 

 

945.373 

 

1.006.263 
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Sementara itu inflasi adalah keadaan yang menunjukkan kenaikan tingkat 

harga umum yang  berlangsung terus menerus. Semua negara di dunia selalu 

menghadapi permasalahan inflasi ini.  Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi 

dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik 

buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang 

perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 

persen pertahun (Amir, 2007). Namun demikian ada negara yang menghadapai 

tingkat inflasi yang lebih serius, seperti Indonesia pada tahun 1966 dengan 

tingkat inflasi 650 persen yang juga disebut hiper inflasi. 

Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi juga dapat 

menyebabkan perubahan-perubahan output dan kesempatan kerja. Hal ini dapat 

dijabarkan bahwa peningkatan inflasi akan memacu kenaikan tingkat suku bunga 

yang selanjutnya akan berimbas pada turunnya tingkat investasi, yang nantinya 

berdampak pada sedikitnya jumlah industri baru yang tumbuh, akibatnya jumlah 

pengangguran meningkat seiring kesempatan kerja yang rendah. Dari sini terlihat 

bahwa pemerintah harus menjalankan kebijakan yang tepat. Sehingga inflasi 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Tabel 1.5 

menggambarkan inflasi Kota Malang tahun 2006-2010. 
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Tabel 1.5 : Tabel Inflasi Kota Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) 

 

   

Sumber : BPS Malang, 2010 (diolah). 

 

 

Tingkat  pertumbuhan  angkatan  kerja  yang  cepat  dan  pertumbuhan 

lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang 

ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran 

merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pada 

hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan  

perhatian  pada  pertumbuhan ekonomi saja namun  juga mempertimbangkan  

bagaimana angka pengangguran dan kemiskinan yang dihasilkan dari 

pembangunan tersebut (Wicaksono, 2010). 

Dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas 

tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar 

keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa 

cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat 

melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut pendapatan 

perkapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan 

kemakmuran masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dalam periode 

Inflasi 

 

Tahun (persen) 

2006 2007 2008 2009 2010 

5,92 5,93 10,49 3,55 6,7 
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1980-2011 dengan mengambil permasalahan pengangguran terbuka dan 

menggunakan variabel PDRB, inflasi dan upah minimum Kabupaten/Kota. 

Penelitian dari skripsi ini melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota 

Malang adalah yang tertinggi dan terbaik se Jawa Timur yakni sebesar 6,55 pada 

tahun 2011 (http://wartamalang.com, 2012). Dan hal tersebut merupakan suatu 

bentuk kinerja ekonomi yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan keadaan 

ekonomi yang baik pula di dalamnya. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang 

baik dicapai dengan alokasi faktor input yang optimal baik upah, inflasi maupun 

sumber dayanya. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang 

setiap tahunnya meningkat dan yang tertinggi se-Jawa Timur seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan diikuti pula oleh tingkat pengangguran terbuka yang 

tinggi merupakan permasalahan ekonomi yang sangat kompleks keberadaannya 

dan menarik untuk diteliti lebih lanjut yang nantinya dapat dijadikan jawaban 

secara ilmiah. Dan untuk melihat fenomena tersebut yang maka peneliti 

melakukan penelitian yaitu “Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum 

Kabupaten/Kota dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Malang 

Tahun 1980-2011”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kekuatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada 

kinerja ekonomi pemerintah daerah seringkali melupakan tujuan utama 

pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Terjadi berbagai masalah 

ketimpangan baik sosial maupun ekonomi dalam masyarakat. Dari beberapa 

permasalahan yang terdapat di latar belakang yakni dengan melihat 

pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang setiap tahunnya meningkat dan yang 

tertinggi se-Jawa Timur akan tetapi disayangkan karena diikuti pula oleh tingkat 

http://wartamalang.com/
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pengangguran terbuka yang tinggi yang merupakan permasalahan ekonomi yang 

sangat kompleks keberadaannya dan menarik untuk diteliti lebih lanjut yang 

nantinya dapat dijadikan jawaban secara ilmiah. Sementara untuk bagian inflasi, 

peneliti tertarik apakah hubungan inflasi dengan pengangguran di Kota Malang 

sejalan dengan prinsip Kurva Philips (positif) atau malah terjadi Gap (negatif). 

Oleh karena itu, hal yang telah dipaparkan di atas menjadi permasalahan yang 

disorot untuk kinerja perekonomian di Kota Malang itu sendiri. 

Dengan penjelasan yang dijabarkan di atas, maka pokok masalah yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 

Kota Malang tahun 1980-2011? 

2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Kota Malang tahun 1980-2011? 

3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 

Kota Malang tahun 1980-2011? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Kota Malang tahun 1980-2011 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Upah Minimum 

Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang 

tahun 1980-2011 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh PDRB terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Kota Malang tahun 1980-2011 
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1.4       Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat dan pemerintah daerah dan sumbangan untuk ilmu 

pengetahuan yang jelas dan luas khususnya pada mahasiswa dan 

peneliti lainnya yang melakukan penelitian yang serupa untuk dapat 

mengetahui penyebab-penyebab masih tingginya angka pengangguran 

terbuka di Kota Malang dari periode 1980-2011 sehingga nantinya dapat 

memberikan saran dan solusi guna setidaknya mengurangi angka 

pengangguran tersebut. 
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BAB II 

Kajian Pustaka 

 

2.1 Landasan Teori 

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup  masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian  

pendapatan secara merata. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi 

Indonesia kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul  

karena adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam mendapatkannya.  Pokok 

dari permasalahan dalam penelitian ini bermula dari kesenjangan antara 

pertumbuhan jumlah angkatan kerja (pengangguran) dengan kemajuan  berbagai 

sektor perekonomian (PDRB) dalam menyerap tenaga kerja di pihak lain dan 

untuk menganalisis permasalahan ini di gunakanlah variabel PDRB, upah 

minimum kota dan inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran 

terbuka yang akan dijelaskan selanjutnya. 

 
 
 

2.1.1 Hubungan Antara PDRB dengan Pengangguran Terbuka 

   Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional,  

yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah  

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari  

pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh  

pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, Wardhana (2006) 

menyatakan bahwa pengangguran terbuka (Open Unemployment) adalah 

tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini 

terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha 
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secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau 

malas bekerja.  

   Keynes mendefiniskan pengangguran umumnya sebagai berikut:  

manusia  disebut  menganggur  jika,  ketika  terjadi  kenaikan  kecil  dalam  

harga barang-upah (yaitu, barang konsumsi) secara relatif terhadap upah-

uang,  baik  suplai  agregat  dari  pekerja  yang  bersedia bekerja  dengan  

upah-uang  yang  berlaku  dan  permintaan agregat  terhadapnya  pada  

tingkat  upah  tersebut  akan  lebih besar daripada volume kesempatan kerja 

yang tersedia. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional 

yang lebih tinggi yang ditandai dengan PDRB dan untuk itu tingkat 

pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. 

Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara 

menciptakan pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak 

menikmati hasilnya.   

   PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 

wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Tolak ukur dari 

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah di antaranya adalah 

PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang nantinya 

ditunjukan pada tingkat penyerapan tenaga kerja. PDRB menurut harga 

konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik, 

sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan 

tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Nainggolan, 2009).  

   Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu dari Nainggolan, 2009 yang 

melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
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Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara” yang 

menjadi rujukan dan persamaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat adanya pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran yang bersifat 

positif dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi. Dikatakan berpengaruh positif 

sebab pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas 

produksi, sehingga jumlah pengangguran tetap meningkat seiring 

pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Hal ini disebabkan pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat tersebut berorientasi pada padat modal, di mana 

kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang 

meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang 

berorientasi pada padat karya.  

   Adapun pengaruh negatifnya antara PDRB terhadap jumlah 

pengangguran dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di 

Indonesia berdampak pada derasnya modal yang masuk sehingga 

memberikan kesempatan kerja yang ditandai pada banyaknya sektor usaha 

baru yang muncul yang sistemnya berorientasi pada padat karya, sehingga 

mengurangi jumlah pengangguran. Dalam teori relevannya, setiap adanya 

peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap sehingga dapat 

mengurangi pengangguran.  

 
 
 
2.1.2 Hubungan Antara Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan 

Pengangguran Terbuka 

   Upah merupakan wujud nyata dari sebuah bentuk pertukaran yang 

terjadi antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Upaya meminimalisasi 

persoalan upah minimum dilakukan pemerintah dengan menyusun rumusan 
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upah minimum yang diharapkan menjadi acuan bagi pengusaha agar 

memenuhi kewajibannya membayar upah buruh atau pekerja untuk dapat 

hidup layak dari upah yang diterimanya.  

   Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah, maka keputusan UMK untuk tiap kabupaten atau kota 

madya langsung dibuat oleh gubernur atas rekomendasi para bupati dan 

walikota yang berada di propinsi masing-masing. UMK pada dasarnya 

adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang harus 

dibayarkan kepada pekerja yang menduduki jabatan terendah dalam struktur 

organisasi. Walaupun tidak ditetapkan secara eksplisit tentunya dapat  

ditafsirkan bahwa UMK tersebut hanya berlaku untuk pekerjaan yang 

dikerjakan oleh pekerja yang termasuk dalam kategori tidak terampil. Tujuan 

utama dari ditetapkannya upah minimum ini adalah mengusahakan  adanya  

dorongan peningkatan dalam  standar hidup secara normal. (Suparmoko, 

2004). 

   Penelitian lainnya yang serupa dan mendukung adalah dari Wicaksono, 

2010 yang berjudul “Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku 

Bunga Riil, Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Pada Industri Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 1990-

2008” yang menyatakan bahwa kebijakan pemberlakuan dan peningkatan 

upah riil berpengaruh negatif sebab dapat menyebabkan terjadinya 

pengangguran dalam masyarakat. Jika UMK yang ditetapkan pada suatu 

daerah di bawah rata-rata kebutuhan standar maka akan berakibat pada 

meningkatnya jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Adanya tuntutan 

kenaikan UMK pada tiap kota setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan kaum buruh, di sisi lain (pengusaha) justru 
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berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal tersebut 

dikarenakan jika UMK meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan 

cukup tinggi, sehingga terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan 

mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya 

produksi dan hal ini akan berakibat dikuranginya tenaga kerja. dan untuk 

memperkuat hal di atas maka dimasukkanlah teori dari Adam Smith yakni 

Teori Subsistensi, di sini upah dianggap biaya dalam proses produksi. Biaya 

upah tersebut dinilai dengan harga untuk menggunakan sejumlah tenaga 

kerja yang mencakup biaya mempertahankan kehidupan tenaga kerja yang 

bersangkutan yang dikenal dengan teori upah subsistensi (tingkat minimum 

untuk bertahan hidup). Jika upah jatuh di bawah tingkat subsistensi maka 

pekerja akan kehilangan pekerjaannya dan apabila semakin sedikit pekerja 

yang menawarkan jasa mereka maka upah akan naik. Penjelasan di atas 

dapat dilihat melalui kurva di bawah ini : 

 

 

Gambar 2.1 : Penetapan Upah Minimum di Pasar Tenaga Kerja 

 

                                  W                                       SX 

                               W0 A          B 

                               W1                             E 

 

                   DX 

 0  X 
                                                   X2        X1   X3 

 

           

  Sumber : Salvatore, 2007. 
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Keterangan : 

W     =  Tingkat Upah 

X      =  Jumlah tenaga kerja 

SX    =       Jumlah penawaran tenaga kerja 

DX    =       Jumlah permintaan tenaga kerja 

 

 

   Tingkat upah minimum yang berlaku sebelum ada peraturan upah 

minimum adalah W1 dan jumlah orang yang di pekerjakan adalah 0X1 (yaitu, 

keseimbangan terjadi pada E). Dengan dikenakannya peraturan upah 

minimum W0 maka tingkat upah tidak bisa turun di bawah W0 dan ini 

mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja turun menjadi 0X2 sedang 

jumlah tenaga kerja yang menawarkan diri adalah 0X3. Ini berarti bahwa 

tingkat upah yang lebih tinggi tersebut harus dibayar dengan ongkos sosial 

berupa X2X1 orang yang semula bekerja sekarang kehilangan pekerjaan dan 

X1X3 orang baru yang mencari pekerjaan. Jadi jumlah pengangguran total 

adalah X2X3 orang = (X2X1+ X1X3) orang. 

   Teori lain yang signifikan untuk keadaan perekonomian di suatu daerah 

khususnya di Indonesia adalah mengenai teori kekakuan upah. Kekakuan 

upah (wage rigidity) adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai 

penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. 

   Pengangguran yang disebabkan kekakuan upah dan penjatahan 

pekerjaan disebut pengangguran struktural (structural unemployment). 

pengangguran struktural juga merupakan pengangguran yang muncul 

karena jumlah pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja tidak cukup 

untuk menyediakan pekerjaan bagi siapapun yang menginginkannya. 
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Pengangguran struktural  merupakan pengangguran yang disebabkan 

karena kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan (Case dan Fair, 2007). 

Lebih jelasnya bisa dilihat gambar di bawah ini : 

 

 

Gambar 2.2 : Gambar Kekakuan Upah 

 

Upah Riil                           Penawaran TK 

                                        Pengangguran 

  

W1 

 

W0 Permintaan TK 

 

 TK 

 L1               L 

 

    Sumber : Salvatore, 2007 

 

 

   Upah tidak selalu bisa fleksibel, ketika diterapkan kebijakan mengenai 

upah minimum (sebesar W1) di atas tingkat keseimbangannya maka yang 

terjadi adalah kekakuan upah.  Upah tidak akan bergerak menuju ke titik 

keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga 

kerja karena adanya batas oleh upah minimum itu sendiri. Upah tidak akan 

turun (rigid) ke W0 akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar W1.  
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Karena itu, sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi L1 

sehingga timbul pengangguran sebesar L dikurangi L1. 

   Dalam penetapan kenaikan UMK, pemerintah selaku otoritas tertinggi 

haruslah memperhatikan dan mengontrol inflasi yang terjadi beserta upaya 

peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga pihak perusahaan nantinya 

dapat meningkatkan output perusahaan sementara dari sisi buruh dapat 

hidup lebih layak (decent living). Dalam hal ini aspek upah menjadi penting, 

karena penghargaan (upah) akan menjadi efektif jika di hubungkan dengan 

kinerja secara nyata. Strategi upah yang efektif diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pada terpeliharanya kelangsungan hidup satuan 

kerja, terwujudnya visi dan misi dan untuk pencapaian sasaran kerja melalui 

produktivitas yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada . 

 
 
 

2.1.3 Hubungan Antara Inflasi Dengan Pengangguran Terbuka 

   Salah satu peristiwa moneter yang sering kali dijumpai di hampir tiap 

negara di dunia adalah inflasi. Salvatore (2007) menyatakan bahwa definisi 

singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik 

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

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

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

   Jika permintaan masyarakat akan barang-barang atau aggregate 

demand bertambah misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah 

yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar 

negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran 

investasi swasta karena kredit yang murah, akibatnya tingkat harga umum 
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naik. Bila ongkos produksi naik misalnya, karena kenaikan harga sarana 

produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga 

bahan bakar minyak, maka akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari 

segi kenaikan harga output, tidak berbeda, tetapi dari segi volume output 

(GDP riil) ada perbedaan. Dalam kasus demand inflation, biasanya ada 

kecenderungan untuk output naik bersama-sama dengan kenaikan harga 

umum. Besar kecilnya kenaikan ini tergantung kepada elastisitas kurva 

agregate supply, biasanya semakin mendekati output maksimum semakin 

tidak elastis kurva ini. Sebaliknya, dalam kasus cost inflation, biasanya 

kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang 

(kelesuan usaha).  

   Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan 

dari kenaikan harga. Dalam demand inflation kenaikan output mendahului 

kenaikan barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan 

sebagainya). Sebaliknya, dalam cost push inflation kita melihat disebabkan 

kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat 

produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi supply barang 

dan jasa (Amir, 2007). Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai 

negara di dunia adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan 

seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain. 

   Hal tersebut sudah diantisipasi pemerintah dengan menerapkan 

Inflation Targeting Framework (ITF) guna menekan semaksimal mungkin 

terjadi inflasi di luar kendali. ITF merupakan sebuah kerangka kebijakan 

moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target 

inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan. Secara 
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eksplisit dinyatakan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan 

utama dari kebijakan moneter (Bank Indonesia, 2012).   

   Penelitian lainnya yang terdapat kesamaan serta mendukung penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alghofari (2007) yang berjudul ” 

Analisis  Tingkat  Pengangguran  Di Indonesia Tahun 1980-2007”. Dalam 

penelitian beliau, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan 

tingkat inflasi secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat 

pengangguran terbuka di Indonesia periode tahun 1980 sampai 2007. 

Adapun hubungan positif maupun negatif inflasi terhadap tingkat 

pengangguran yang terjadi. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah 

inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat 

inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga atau 

pinjaman. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan 

mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. 

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran 

kedudukannya naik (tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya 

perbedaan dengan Kurva Philips di mana terjadi trade off antara inflasi yang 

rendah atau pengangguran yang rendah. Jika tingkat inflasi yang diinginkan 

adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. 

Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan  tinggi, maka akan terjadi 

tingkat pengangguran yang relatif rendah. 
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Gambar 2.3 : Gambar Kurva Philips 

 

 6    

                                                            

        Inflation                   4 

        Rate (%) per year        

                           

                                                        2                    7 

                                             Unemployment rate (%) 

                                                    

 

   Sumber : Salvatore, 2007 

 

 

   Penjelasan mengenai Kurva Phillips di atas menggambarkan hubungan 

antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi 

bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan 

agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan,  

permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya 

harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen 

meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja 

(tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan 

output). Akibat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut maka 

dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang atau 

bisa dilihat pula dengan tingkat inflasi yang stabil akan menurunkan tingkat 

suku bunga yang secara langsung kemudian akan memicu banyaknya 

permintaan atas kredit usaha dan akan banyak industri atau sektor usaha 
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yang bermunculan, sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat 

seiring kesempatan kerja yang tinggi.  

   Menurut Blanchard (2003) menunjukkan bagaimana hubungan antara 

inflasi, ekspektasi inflasi, dan tingkat pengangguran ditentukan. 

Hubungannya adalah sebagai berikut.  

 

 


 π = πt

e + ( μ + z ) - αut 


 π-πt

e - ( μ + z ) = - αut 


 π-πt

e + ( μ + z ) = αut 

 ut = πt
e-π - ( μ + z ) 

α   

 

Keterangan : 

Π      =  Tingkat Inflasi 

πt
e     =  Ekspektasi Inflasi 

μ      =  Mark up pricing 

z       =  Faktor-faktor penentuan upah 

ut        =  Tingkat pengangguran 

 

 

   π, πe
t, dan ut menunjukkan tingkat inflasi, ekspektasi inflasi, dan tingkat 

pengangguran pada waktu t. μ and z diasumsikan konstan sehingga tidak 

memiliki indeks waktu. Peningkatan ekspektasi inflasi, πe, akan mendorong 

terjadinya peningkatan inflasi. Pada tingkat ekspektasi inflasi tertentu, πe, 
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peningkatan nilai mark up, μ, atau peningkatan faktor yang menentukan 

penentuan upah, z, akan mendorong terjadinya peningkatan inflasi π. Pada 

tingkat ekspektasi inflasi tertentu, peningkatan tingkat pengangguran, u, 

akan mendorong terjadinya penurunan inflasi, π ( Blanchard, 2003). 

 

 
2.2 Penelitian Terdahulu 

     Penelitian yang pernah dilakukan dengan permasalah sama dengan 

penelitian ini antara lain adalah : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ridha (2011) yang berjudul ”Analisis 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Percetakan Skala Kecil-

Menengah di Kota Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin 

meneliti signifikan tidaknya pengaruh upah, produktivitas, modal  dan  non 

upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di kota 

makassar.  Penelitian  ini juga mengacu  pada analisis  regresi  linear  

berganda. Hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini, dapat  disimpulkan 

bahwa variabel upah (X1), produktivitas (X2),  modal (X3)  dan non upah 

(X4) baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap  

variabel  terikat ( penyerapan tenaga kerja (Y) ). Hal ini dapat  ditentukan  

dengan hasil  uji t untuk  mengetahui  pengaruh secara parsial dan uji F 

(simultan) untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama. Besar  

pengaruh variabel  upah (X1), produktivitas (X2), modal (X3)  dan non 

upah (X4) terhadap  variabel terikat penyerapan  tenaga kerja (Y) sebesar  

80,5% sedangkan sisanya 19,5% diterangkan oleh faktor yang lain 

 
b. Penelitian yang dilakukan oleh Alghofari (2007) berjudul ”Analisis Tingkat 

Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007”. Tujuan dari penelitian ini 
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adalah ingin meneliti seberapa besar pengaruh inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Penelitian ini juga 

mengacu pada analisis Kurva Phillips serta menggunakan analisis  

regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh antara tingkat pengangguran dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 

1%, maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46%. Dengan demikian, 

penggambaran Kurva Phillips yang menghubungkan inflasi dengan 

tingkat pengangguran untuk kasus Indonesia tidak tepat untuk digunakan 

sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil analisis  

statistik pengujian pengaruh inflasi terhadap pengangguran selama 

periode 1980-2007 ditemukan bahwa  pengaruh yang nyata antara inflasi 

dengan tingkat pengangguran. 

 
c. Nainggolan (2009) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi 

Sumatera Utara” dengan tujuan  untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Propinsi 

Sumatera Utara dengan menggunakan data panel. Dengan variabel 

bebas Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota, 

Tingkat Bunga Kredit, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi (UMK) 

sedangkan variabel terikat adalah kesempatan  kerja. Metode analisis 

yang  dipergunakan adalah Metode Generalized Least Square (GLS) 

dengan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Kabupaten/Kota berpengaruh negatif sebesar 76,38% dan signifikan, 

Upah Minimum  Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif sebesar 
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53,06% dan signifikan, dan tingkat bunga kredit berpengaruh negatif 

sebesar 7,29% dan tidak signifikan terhadap kesempatan bekerja pada  

kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.  

 
d. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2010)  tentang  “Analisis 

Pengaruh  PDB  Sektor  Industri,  Upah Riil,  Suku Bunga Riil, Dan 

Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri 

Pengolahan Sedang Dan Besar Di Indonesia Tahun 1990-2008”.  Metode 

analisis data yang digunakan adalah adalah model Ordinary Least 

Square. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan 

bahwa PDB sektor industri berpengaruh signifikan dan positif, upah riil 

berpengaruh signifikan dan positif, suku bunga riil berpengaruh signifikan 

dan positif dan jumlah unit bisnis berpengaruh tidak signifikan. Dari 

variabel tersebut, variabel upah riil adalah variabel yang paling 

mempengaruhi dari  semua.  Pada uji f, PDB sektor industri, upah riil, 

tingkat bunga riil dan jumlah unit usaha menunjukkan pengaruh yang 

signifikan pada penyerapan tenaga kerja  di sektor  manufaktur besar dan 

menengah di Indonesia. 

 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Felbermayr, Gabriel dan Julien Prat (2007) 

tentang product market regulation, firm selection and unemployment, 

yang menganalisis pengaruh Peraturan Pasar Produk (PMR) yang 

diberlakukan oleh pemerintah kepada beberapa perusahaan yang 

menyebabkan ada atau tidaknya besaran pengangguran yang terjadi. 

Dalam penelitiannya, mereka menyatakan bahwa tingginya biaya tetap 

yang diberlakukan maka akan berakibat pengangguran turun pada efek 

seleksi tetapi meningkat pada efek kompetisi dalam pasar. 
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Tabel 2.1 : Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti 

(Tahun) 

 
 
 
 
 

Judul 

 
 
 

 
 
 
 
 

Masalah dan 

variabel 

 

 
 
 
 
 

Alat 

analisis 

 

Kesimpulan 

 
 
 

 

Ridha  

(2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farid 
 
(2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nainggolan  
 
(2009) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisis 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Pada Usaha 
Percetakan 
Skala Kecil-
Menengah di 
Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
Tingkat 
Pengangguran 
di Indonesia 
Tahun 1980-
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Kesempatan 
Kerja pada 
Kabupaten/Kota 
Di Propinsi 
Sumatera 
Utara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagaimana 
pengaruh 
upah, 
produktivitas, 
modal dan  
non upah 
terhadap 
penyerapan 
tenaga kerja 
pada sektor 
industri kecil di 
kota makassar. 
 
 
 
 
Bagaimana 
pengaruh 
inflasi dan 
pertumbuhan 
ekonomi 
terhadap 
pengangguran 
di Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana 
faktor-faktor 
yang  
mempengaruhi  
kesempatan 
kerja pada  
kabupaten/kota 
di Propinsi 
Sumatera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisis 
regresi  
linear  
berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
regresi  
linear  
berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
regresi  
linear   
berganda 
 
 
 
 
 

 
Variabel upah, 
produktivitas, 
modal dan non 
upah baik 
secara parsial 
maupun secara 
bersama-sama 
terhadap  
variabel 
penyerapan 
tenaga kerja. 
 
 
 
 
 
Ada  
pengaruh yang  
signifikan  
antara  tingkat  
inflasi dan  
pengangguran  
dan  terdapat 
pengaruh yang  
signifikan  
antara  tingkat  
pengangguran  
dengan  
pertumbuhan  
ekonomi 
 
 
 
 
PDRB  
Kabupaten/Kota  
berpengaruh  
negatif  dan  
signifikan,  
UMK  
berpengaruh  
negatip dan  
signifikan,  dan  
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Wicaksono  
 
(2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel 
and  
Julien  
(2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis  
pengaruh  PDB  
sektor  industri,  
upah  riil,  suku  
bunga  riil,  dan  
jumlah  unit  
usaha  
terhadap  
penyerapan  
tenaga  kerja  
pada  industri  
pengolahan  
sedang  dan  
besar  di  
Indonesia  
tahun  
1990-2008. 
 
 
 
 
 
 
Product Market 
Regulation, 
Firm Selection 
and 
Unemployment 

Utara. Variabel  
penelitian yang  
digunakan 
adalah PDRB, 
UMK, Tingkat 
bunga kredit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana 
pengaruh  
PDB sektor 
industri, upah 
riil, suku 
bunga  
riil, dan jumlah 
unit usaha 
terhadap  
penyerapan 
tenaga kerja 
pada industri  
pengolahan 
sedang dan  
besar di 
Indonesia  
tahun 1990-
2008.  
 
 
 
 
 
Bagaimana 
pengaruh 
Peraturan 
Pasar Produk 
yang 
diberlakukan 
pemerintah 
kepada 
beberapa 
perusahaan 
yang 
menyebabkan 
pengangguran 
yang terjadi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
regresi  
linear  
berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode 
analisis 
jalur 
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2.3  Kerangka Pemikiran  

   Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini 

mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya 

lahan pekerjaan di Indonesia, para angkatan kerja tersebut tidak akan 

terserap sepenuhnya, bahkan tidak terserapnya dalam jumlah banyak yang 

penyebabnya banyaknya jumlah angkatan kerja yang tercipta tetapi tidak 

didukung oleh produktivitasnya yang kurang maksimal, akibatnya 

pengangguran pun meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat kaum klasik, 

yang menyatakan bahwa penduduk yang semakin bertambah jumlahnya 

akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan nasional, hal ini akan 

berdampak secara tidak langsung terhadap meningkatnya jumlah 

pengangguran itu sendiri.  

   Sementara itu, teori dasar untuk tingkat inflasi yakni dari A.W Philips 

menyatakan inflasi dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap 

besarnya jumlah pengangguran yang terjadi. Pengaruh negatif dari 

peningkatan inflasi akan dapat menyebabkan peningkatan jumlah  

pengangguran. Hal ini terjadi sebagai akibat dari peningkatan inflasi akan 

memacu kenaikan tingkat suku bunga yang selanjutnya akan berimbas pada 

turunnya tingkat investasi, akibatnya jumlah pengangguran meningkat 

seiring kesempatan kerja yang rendah. Di samping  itu,  inflasi  juga  dapat  

memberikan pengaruh positif terhadap jumlah pengangguran yang 

didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya 

kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, 

berdasarkan teori permintaan, permintaan naik, harga akan naik pula. 

Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut 

produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga  
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kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang  dapat meningkatkan 

output) dan dengan menambah unit usahanya dalam hal ini membangun 

industri baru. Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja dan 

pertambahan industri tersebut, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) 

pengangguran akan berkurang.  

   Tingkat upah minimum kota juga mempunyai pengaruh terhadap jumlah 

pengangguran. Teori dasar untuk UMK ini adalah teori kekakuan upah yang 

menyatakan adanya tuntutan kenaikan UMK pada tiap kota setiap tahunnya 

yang dilihat dari PDRB nya yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan kaum buruh, di sisi lain sebagian justru berpengaruh negatif 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan jika UMK 

meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga 

terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan mengambil kebijakan 

pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi dan hal ini akan 

berakibat terjadi PHK dan pengangguran pun tidak dapat dihindari.  Dalam 

penetapan kenaikan UMK harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas 

tenaga kerja sehingga pihak perusahaan dapat meningkatkan produksinya 

atau meningkatkan output perusahaan sementara dari sisi buruh dapat hidup 

lebih layak (Salvatore, 2007) 

   Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan PDRB akan mengurangi 

jumlah pengangguran, hal ini bisa dilihat dari teori pertumbuhan ekonomi 

Harrord Domar yang menyatakan setiap adanya peningkatan terhadap 

persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja. 

Pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran dalam kenyataannya ada yang 

bersifat positif maupun negatif. Pengaruh PDRB yang bersifat positif 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan 
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kapasitas produksi, sehingga jumlah pengangguran menjadi besar.  Hal ini 

disebabkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut berorientasi 

pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan 

menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang 

pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya. Sedangkan 

pengaruh negatif antara PDRB terhadap jumlah pengangguran dijelaskan 

bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia berdampak pada 

derasnya modal yang masuk sehingga memberikan kesempatan kerja yang 

ditandai pada banyaknya sektor usaha baru yang muncul yang sistemnya 

berorientasi pada padat karya, sehingga meningkatkan angka penyerapan 

tenaga kerja. Dan dari penjelasan variabel-variabel yang telah dibatasi 

dalam model dari penelitian ini dapat diperoleh gambarannya sebagai berikut 

: 

 

 

 

Keterangan : 

μ = Tingkat Pengangguran Terbuka 

Y = PDRB 

Π = Tingkat Inflasi 

W = Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Zi =  Variabel Makro Lainnya 

 

   Berdasarkan penjelasan hal di atas, maka dapat diperoleh kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

μ = ƒ ( y, π, w, zi ) 
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Gambar 2.4 : Kerangka Pemikiran 

 
 

               Teori Pertumbuhan Ekonomi  Harrord Domar 

   
 

 

 Teori Kekakuan Upah 

 

 

                                        Teori A.W Philips (Kurva Philips) 

 

 

     

Sumber : Ilustrasi Penulis. 

 

 

2.4  Hipotesis  

Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji 

setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta 

menetapkan anggapan dasar (Adi, 2006). Dengan mengacu pada dasar 

pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah 

dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka akan diajukan 

hipotesis sebagai berikut :  

 

H1  : Terdapat pengaruh negatif antara PDRB terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Kota Malang 

H2  :  Terdapat pengaruh positif antara upah minimum Kabupaten/Kota 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang 

PDRB 

 

 

 

 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka / Open 

Unemployment  

Upah Minimum 

Kabupaten/Kota 

Tingkat 

Inflasi 
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H3  : Terdapat pengaruh negatif antara Inflasi terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Kota Malang. 

H4  : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel makro lainnya terhadap 

tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang. 
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Bab III 

Metode Penelitian 

 

Pengangguran merupakan suatu indikator ekonomi yang paling 

kompleks, khususnya pada Kota Malang yang akan dibahas pada penelitian ini, 

sehingga pada penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung 

data-data yang otentik dari berbagai sumber, selanjutnya akan dianalisis secara 

matematis dan terperinci guna mencari penyebab atau faktor yang dominan dari 

permasalahan yang diangkat yang nantinya dapat memperoleh solusi dari 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 
 

3.1  Jenis dan Sumber Data  

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Adi, 2006). 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang atau lembaga yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data ini biasanya diperoleh dari dari perpustakaan, website, jurnal atau dari 

laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait dalam penelitian ini, antara lain 

Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, dan Badan 

Pusat Statistik Kota Malang. Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah:  

 

a. Data mengenai besarnya jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang 

selama tahun 1980-2011 yang bersumber dari BPS Malang.  

b. Data mengenai besarnya tingkat inflasi di Kota Malang selama tahun 

1980-2011 yang bersumber dari BPS Malang. 
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c. Data mengenai besarnya besaran upah minimum kabupaten/kota di 

Kota Malang tahun 1980-2011 yang bersumber dari BKPM dan BPS 

Malang.  

d. Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan 

harga konstan selama tahun 1980-2011 yang bersumber dari BPS 

Malang. 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan 

standar guna memperoleh data kuantitatif, di samping itu metode pengumpulan 

data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan 

pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada 

obyek yang diteliti. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian 

ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka baik dari literarur BPS, jurnal dan 

penelitian terdahulu sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak 

diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah tahun 1980-2011. Sebagai pendukung, digunakan 

buku referensi, surat kabar cetak dan elektronik, serta dari browsing website 

internet yang terkait dengan masalah tingkat penyerapan tenaga kerja. 

 

3.3  Variabel Penelitian dan Definisinya  

   Variabel penelitian adalah objek penelitian atau  apa  yang  menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Adi, 2006). Jadi variabel penelitian adalah faktor-

faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan 

variabel independen (bebas).  
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a. Variabel dependen  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel 

dependen adalah pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang betul-

betul tidak mempunyai pekerjaan, dikarenakan malas bekerja ataupun 

sudah berusaha semaksimal mungkin mencari kerja tetapi tidak kunjung 

dapat juga. Variabel jumlah pengangguran yang digunakan adalah  

jumlah  pengangguran  terbuka  dari tahun 1980 hingga 2011 di  Kota 

Malang dengan menggunakan data dari BPS Malang. 

b. Variabel independen  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, 

upah minimum kota dan inflasi.  

1.   PDRB  

PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi 

didalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. 

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Todaro (2005), laju 

pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa  memandang 

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk. PDRB dalam penelitian ini adalah data 

PDRB dari Kota Malang atas dasar harga konstan untuk 

perhitungan pada tahun 1980-2011 (dalam satuan rupiah). 

2.   Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Upah minimum kota pada dasarnya adalah upah terendah yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada 

pekerja yang menduduki jabatan terendah dalam struktur 

organisasi. Walaupun tidak ditetapkan secara eksplisit tentunya 

dapat ditafsirkan bahwa UMK tersebut hanya berlaku untuk 
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pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja yang termasuk dalam 

kategori tidak terampil (unskilled). Penentuan upah ini 

menggunakan rata-rata upah minimum kota (UMK) untuk Kota 

Malang raya (dalam satuan rupiah). 

3.   Tingkat inflasi 

Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

inflasi yang menunjukkan besarnya perubahan harga-harga 

secara umum pada periode waktu tertentu secara tahunan (tahun 

1980-2011). Perhitungan ini menggunakan besarnya laju inflasi 

Kota Malang periode tahun 1980-2011 (dalam satuan persen). 

4.       Variabel Lainnya 

 Variabel Lainnya yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 

meliputi investasi, tingkat bunga, jumlah Industri pada Kota Malang 

periode 1980-2011 

 

3.4  Metode Analisis  

Analisis data dilakukan dengan bantuan metode regresi linear berganda 

sebagai alat ekonometrika perhitungannya serta digunakan juga metode analisis 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel 

ataupun populasi yang teramati dan dapat digambarkan lewat tabel dan gambar 

sehingga dapat memberikan informasi yang baik yang pada akhirnya digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi sebelum melakukan analisis 

regresi linear berganda dan analisis deskriptif digunakan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heterokesdastisitas. Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan 

dengan persamaan linear dapat digunakan  untuk membuat  prediksi (ramalan) 
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tentang besarnya nilai Y (variabel dependen) berdasarkan nilai X tertentu 

(variabel  independent). Ramalan (prediksi) tersebut akan menjadi lebih baik bila 

kita tidak hanya memperhatikan satu variabel yang mempengaruhi (variabel 

independen) sehingga menggunakan analisis regresi linear berganda (Frick, 

2003).  

 

 

3.4.1. Estimasi Model  

Adapun bentuk persamaan  regresi  linear  berganda yang 

digunakan dapat dirumuskan:  

 

 

 

        

 

Keterangan :  

                     Y    :   variabel terikat = Pengangguran Terbuka.  

                     βi  : koefisien variabel PDRB, Upah Minimum Kota/kabupaten, 

Inflasi 

                     Xi  :     variabel PDRB, Upah Minimum Kota/kabupaten, Inflasi 

                     γi   :     koefisien variabel non upah 

zi   :     Variabel Makro Lainnya 

μ    :    term error 

 

 

 

 
Y = βiXi + γizi + μ 
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3.4.2.   Uji Statistik  

   3.4.2.1  Pengujian secara parsial (Uji t)  

Pengukuran uji t dimaksudkan untuk mempengaruhi apakah 

secara individu ada pengaruh antara variabel-variabel bebas 

dengan variabel terikat. Pengujian secara parsial untuk setiap 

koefisien regresi diuji untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial antara variabel bebas dengan variabel  terikat,  dengan 

melihat tingkat signifikansi nilai  t pada 5% atau 0.05, rumus 

yang digunakan : 

 

                  

 

 

  

Keterangan :  

                        Th    : t hitung  

                         βi    : parameter yang diestimasi  

                         Se    : standar error 

 

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila 

nilai mutlak th > tt maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatiF (Ha) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila 

nilai th < tt maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif 

(Ha) ditolak. 

 

 

                       βi 

      Th  =      

                    Se (βi) 
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3.4.2.2     Pengujian secara simultan (Uji F)  

Untuk menguji secara bersama-sama antara variabel bebas 

dengan variabel terikat dengan melihat  tingkat signifikansi (F) 

pada 5% atau 0.05. rumus yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

R2   : koefisien korelasi ganda 

Fh   : F hitung 

K     : jumlah variabel bebas 

N     : jumlah sampel yang dipakai 

 

Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama 

dikatakan signifikan bila nilai Fh > Ft maka hipotesis  nol (Ho) 

ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, sebaliknya dikatakan 

tidak signifikan bila nilai Fh < Ft maka hipotesis nol (Ho) diterima 

dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

 

 

 

                                 R2 

                               K - 1 

               Fh = 

                              1 – R2 

                              N - K 
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3.4.2.3     Koefisien Determinasi (R2)  

Kebaikan suatu model penelitian (Goodness of Fit) diukur 

dengan menggunakan koefisien  determinan (R2). Nilai R2 

semakin mendekati satu maka dapat dikatakan model 

penelitian semakin baik. Dalam Classical Linear Model yang 

terpenting adalah parameter dari populasi dan bukan  

Goodness of Fit dari sampel. Walaupun R2 adalah ukuran 

keseluruhan model fit dengan data yang terpenting adalah teori 

yang mendukung model, tanda dari koefisien yang diestimasi 

dan signifikansi statistiknya. Jika suatu model baik dalam 

kriteria tadi maka model dengan R2 yang rendah dapat 

diterima. Jadi R2  tinggi bukan berarti baik dan sebaliknya R2 

yang rendah bukan berarti jelek. 

 

 

3.4.3    Uji Asumsi Klasik  

3.4.3.1 Uji Normalitas Data  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, dependent variabel dan  independent variabel keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang  

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Frick, 2003). Mendeteksi  dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plot. Adapun    

pengambilan keputusan didasarkan kepada :  

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, atau grafik  histogramnya menunjukkan 



44 
  

 
 

 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas.  

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti  arah garis diagonal, atau  grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas.   

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Frick, 

2001). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas 

didalam model regresi adalah dengan menganalisa matrik korelasi 

variabel bebas jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang 

cukup tinggi  (lebih  besar  dari  0,90) hal ini merupakan indikasi  

adanya multikolinearitas.  

3.4.3.3 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan  pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi,  

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainnya. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji  

Durbin Watson.  Ketentuan autokorelasi dengan Durbin Watson 

dinyatakan sebagai berikut : 
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                                Dl               du            DW    4-du             4-dl 

 

Dinyatakan tidak ada autokorelasi jika DW berada antara du, dl 

dan 4-du, 4-dl (dl<du<DW<4-du<4-dl) seperti yang digambarkan di 

atas. 

3.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya, 

adapun dasar untuk menganalisisnya adalah :  

a) Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.  

b) Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Setelah  melakukan uji asumsi klasik lalu 

menganalisis dengan metode regresi linear berganda dengan 

alasan variabel bebas terdiri dari beberapa variabel. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Penelitian  

Secara administratif batas-batas wilayah Kota Malang dikelilingi oleh 

wilayah Kabupaten Malang serta Kota Batu, yang terdiri dari: 

a) Di sebelah utara    : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 

b) Di sebelah timur      : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

c) Di sebelah selatan   : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

d) Di sebelah barat    : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 

 Secara geografis Kota Malang terletak pada posisi antara 112,060 – 

112,070 bujur timur dan 7,060 – 8,020 lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 

400 – 667 meter di atas permukaan laut. 

 

4.1.1   Luas wilayah 

  Wilayah Kota Malang memiliki luas wilayah 110,05 km2 yang terbagi atas 

57 kelurahan dalam 5 kecamatan, yaitu terdiri atas: 

1. Kecamatan Kedungkandang, dengan luas 39,89 km2 

2. Kecamatan Klojen, dengan luas 8,83 km2 

3. Kecamatan Blimbing, dengan luas 17,76 km2  

4. Kecamatan Lowokwaru, dengan luas 22,60 km2 

5. Kecamatan Sukun, dengan luas 20,97 km2 

 

4.1.2   Keadaan umum penduduk 

 Pertumbuhan penduduk Kota Malang relatif tinggi. Berdasarkan data 

dari hasil proyeksi penduduk estimasi SUPAS pada tahun 2009, rata-rata 
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presentase pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 1,64 % per tahun, 

dengan kepadatan penduduk pada tahun 2009 adalah 7.462 jiwa per km2. 

Jumlah penduduk Kota Malang Tahun 2009 adalah sebesar 820.857 jiwa. Data 

perkembangan jumlah penduduk mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 

untuk setiap kecamatan di Kota Malang dapat diketahui dari tabel 4.1. 

 

 

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2005 – 2009 

 

KECAMATAN 
TAHUN 

2005 2006 2007 2008 2009 

Kedung Kandang 186592 190422 190545 162104 162,941 

Sukun 167841 169017 170789 174868 175,772 

Klojen 172663 177530 179441 126760 127,415 

Blimbing 106075 103928 105632 171051 171,935 

Lowokwaru 164933 166239 168965 181854 182,794 

Jumlah 798104 807136 815372 816637 820,857 

   

Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2009. 

 

 

Adapun bentuk dalam grafik dipaparkan guna melihat secara jelas 

bagaimana pertumbuhan penduduk Kota Malang selama 5 tahun dapat disimak 

seperti di bawah ini : 
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Gambar 4.1 :  Grafik Penduduk Kota Malang Tahun 2005 -2009 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Sumber : Kota Malang Dalam Angka Tahun 2009. 

 

 

 Pertambahan jumlah penduduk Kota Malang yang diikuti pertumbuhan 

berbagai sektor terkait menimbulkan permasalahan pada penyerapan tenaga 

kerja di Kota Malang yang masih cenderung banyak tiap tahunnya. Serta data  

kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi  

pembangunan  karena  penduduk merupakan  subyek  dan  sekaligus  sebagai 

obyek  pembangunan itu sendiri. Seperti yang dipaparkan pada tabel 4.2 berikut 

ini : 

 

 

Tabel 4.2 : Penduduk Kota Malang Menurut Kelompok Umur Tahun 2005 
2009 

 

Kelompok 
Umur 

Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

00-04 59.962 60.710 61.479 60.988 61.303 

05-09 58.763 59.501 60.260 59.742 60.051 

10-14 61.736 62.493 63.270 62.868 63.192 

15-19 91.409 92.419 93.460 93.661 94.145 

20-24 120.448 121.883 123.361 122.868 123.502 
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25-29 77.345 78.200 79.082 79.245 79.654 

30-34 65.727 66.457 67.210 67.319 67.666 

35-39 58.186 58.865 59.865 59.424 59.732 

40-44 50.979 51.551 52.141 52.185 52.455 

45-49 40.033 40.465 40.910 41.073 41.286 

50-54 29.694 29.995 30.305 30.569 30.728 

55-59 24.990 25.239 25.496 25.754 25.885 

60-64 21.320 21.524 21.734 22.015 22.128 

65-69 15.200 15.336 15.477 15.743 15.825 

70-74 11.759 11.863 11.970 12.189 12.252 

75 + 10.533 10.635 10.724 10.994 11.051 

Jumlah 798.104 807.136 816.444 816.637 820.857 

     

Sumber : BPS Kota Malang 2010. 

 

 

 Penjelasan mengenai Tabel 4.2 memaparkan bahwa ternyata di Kota 

Malang mayoritas penduduk yang bekerja adalah kelompok umur 20-24 yaitu 

adalah sarjana-sarjana baru yang tergolong dalam penduduk usia aktif bekerja 

yang perkembangannya dari tahun ke tahun selalu meningkat yang terakhir 

tercatat pada tahun 2009 sebesar 123.502 jiwa. Diikuti oleh kelompok umur 15-

19 yang pada tahun 2009 tercatat sebesar 94.145 jiwa yang berarti berada 

dalam usia saat sekolah serta kelompok umur 25-29 yang berada di tingkat 

ketiga. Hal tersebut menjelaskan rata-rata dari keseluruhan penduduk yang ada 

di Kota Malang adalah penduduk yang usia aktif bekerja. Sementara jika kita 

ingin melihat lebih detail lagi tentang di mana saja sektor yang ditempati oleh 

penduduk Kota Malang bekerja khususnya penduduk usia aktif bekerja, dapat 

dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini perkembangannya : 
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Tabel 4.3 :  Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut 
Lapangan Usaha Utama 

 

Bidang 
Sektor 

Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 7122 8310 6595 15.936 16.086 

Pertambangan 584 366 1263 1600 2958 

Industri 70.029 51.408 69.512 55.397 63.163 

Listrik Dan 
Gas 

1168 2196 2018 2881 2956 

Konstruksi 24.932 21.594 16.657 22.630 21.322 

Perdagangan 106.528 104.148 123.974 127.001 131.292 

Angkutan 32.434 18.594 17.975 14.720 18.759 

Keuangan 13.429 16.104 15.397 16.549 18.500 

Jasa 80.059 97.338 108.226 122.928 114.924 

Lainnya 583 366 4419 3201 6.897 

Jumlah 336.368 320.424 366.036 382.843 396.857 

       

Sumber : Survei  Sosial Ekonomi  Nasional  (Susenas), 2010. 

 

 

 Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas 

yang bekerja berdasarkan lapangan usaha dari tahun 2005 hingga 2009 tercatat 

paling banyak menyerap tenaga kerja pada Kota Malang didominasi oleh sektor 

perdagangan, jasa-jasa dan industri, masing masing sebesar 30,11 persen, 

25,81 persen dan 16,80 persen. 

 

4.2   Analisis Deskriptif Variabel Penelitian. 

 Seperti yang telah dijelaskan pada bab III, bahwa penelitian ini juga akan 

menggunakan analisis deskriptif guna memperkuat hasil dari penelitian ini. 

Penggunaan analisis ini berhubungan dengan pengumpulan data yang pada 

akhirnya memberikan informasi yang berguna. Analisis deskriptif mempermudah 

pengungkapan berbagai informasi yang penting, dari data yang ada ke dalam 
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bentuk yang ringkas, namun tetap membutuhkan adanya penjelasan. Berikut ini 

akan dijelaskan gambaran umum kondisi masing-masing variabel secara 

deskriptif. 

  

4.2.1.   Analisis Deskriptif Pengangguran Terbuka dengan PDRB 

Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih 

tinggi yang ditandai dengan PDRB dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih 

tinggi merupakan pilihan yang harus diambil guna menekan angka 

pengangguran dan kemiskinan. Berikut ini merupakan perkembangan antara 

PDRB dengan pengangguran terbuka di Kota Malang : 

 

 

Gambar 4.2 :  Perkembangan antara Pengangguran Terbuka dengan PDRB 
di Kota Malang tahun 1980 – 2011 

 
 

          

Sumber : BPS Kota Malang (diolah). 
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 Dari gambar 4.2 terlihat bahwa terjadi kesenjangan antara Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah pengangguran terbuka di Kota 

Malang selama 32 tahun pengamatan dari tahun 1980 hingga tahun 2011. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tren tahun 1980 sampai 2005 peningkatan dari PDRB 

malah diikuti pula dengan peningkatan jumlah pengangguran terbuka itu sendiri, 

akan tetapi mulai hanya pada tahun 2006 hingga 2011 perkembangannya mulai 

menunjukkan kearah yang lebih baik yakni peningkatan dari PDRB diikuti dengan 

penurunan jumlah pengangguran terbuka.  

 Tingkat kesenjangan yang dipaparkan di atas dapat memiliki arti ganda, 

yakni pengaruh PDRB dan jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang 

memiliki sifat yang positif dan negatif. Dikatakan bersifat positif dikarenakan 

sebagian besar dari tahun yang diambil pada penelitian ini yaitu dari  tahun 1980 

sampai 2005 peningkatan dari PDRB diikuti pula dengan peningkatan jumlah 

pengangguran terbuka pada Kota Malang itu sendiri dan hal ini berarti 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Malang pada tahun 1980 – 2005 

berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output 

dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang 

pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.  

 Sedangkan pengaruh negatif disebabkan sebagian kecil dari tahun yang 

diambil pada penelitian ini yaitu dari tahun 2006 sampai 2011 pada gambar di 

atas, peningkatan PDRB berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran 

terbuka (semakin menurun) dan hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi 

di Kota Malang pada tahun 2006 – 2011 terjadi pada derasnya modal yang 

masuk dan perkembangan ekonomi di Kota Malang yang kondusif yang terkenal 

dengan sektor pariwisata dan pendidikannya sehingga memberikan kesempatan 

kerja yang ditandai pada banyaknya sektor usaha baru yang muncul, yang pada 
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akhirnya menurunkan jumlah pengangguran terbukanya. Serta mungkin 

dikarenakan banyak dari penduduk Kota Malang khususnya pengangguran 

terbuka yang kebanyakan lulusan SMK dan sarjana mencari penghidupan ke 

daerah – daerah yang masih jarang penduduknya maupun ke daerah yang padat 

penduduknya karena melihat adanya peluang untuk peningkatan kesejahteraan. 

 

4.2.2.   Analisis Deskriptif Pengangguran Terbuka dengan UMK 

Upah merupakan wujud nyata dari sebuah bentuk pertukaran yang terjadi 

antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Persoalan upah minimum dengan 

menyusun rumusan upah minimum yang dilakukan pemerintah diharapkan 

menjadi acuan bagi pengusaha agar memenuhi kewajibannya membayar upah 

buruh atau pekerja untuk dapat hidup layak dari upah yang diterimanya. Berikut 

ini merupakan perkembangan antara UMK dengan pengangguran terbuka di 

Kota Malang : 

 

Gambar 4.3 :  Perkembangan antara Pengangguran Terbuka dengan UMK di 
Kota Malang tahun 1980 – 2011 

 
 

 

    

Sumber : BPS Kota Malang (diolah). 
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Dari gambar 4.3 bisa dilihat bahwa tingkat upah minimum kota di Kota 

Malang juga mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengangguran. Adanya 

tuntutan kenaikan UMK pada tiap kota setiap tahunnya yang dilihat yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kaum buruh, di sisi lain 

sebagian justru berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal 

tersebut dikarenakan jika UMK meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan 

cukup tinggi, sehingga terjadi inefisiensi pada perusahaan dan akan mengambil 

kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi dan hal ini 

akan berakibat terjadi PHK dan pengangguran pun tidak dapat dihindari. 

Penjelasan di atas tersebut sangat cocok dengan gambar 4.3 yakni 

menunjukkan tren peningkatan UMK Kota Malang dari tahun 1980 sampai 2005 

diikuti juga oleh peningkatan jumlah pengangguran terbuka sedangkan di tahun 

2006 sampai 2011 justru sebaliknya peningkatan UMK semakin membuat jumlah 

pengangguran terbuka menurun. Hal tersebut dikarenakan banyak dari pegawai 

dari seluruh instansi berpindah tempat keluar kota dan hasil dari berbagai 

program dan kebijakan seperti penempatan melalui mekanisme AKAD (Antar 

Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), 

pengiriman transmigrasi dan tenaga kerja kontrak (Disnakertransduk Prov. Jatim, 

2011). 

 

4.2.3.   Analisis Deskriptif Pengangguran Terbuka dengan Inflasi 

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara 

umum dan terus menerus dan meluas kepada sebagian besar dari harga barang-

barang lain. Di sini rendah dan stabil adalah tujuan dari tiap daerah dalam 

menjalankan roda perekonomiannya. Berikut ini merupakan perkembangan 

antara inflasi dengan pengangguran terbuka di Kota Malang : 
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Gambar 4.4 :  Perkembangan antara Pengangguran Terbuka dengan Inflasi 
di Kota Malang tahun 1980 – 2011 

 
 

 

    

Sumber : BPS Kota Malang (diolah). 

 

 

Dari gambar 4.4 bisa dilihat bahwa Tingkat inflasi di Kota Malang dari 

tahun 1980 sampai 2011 trennya stabil, hanya di tahun 1998 saja yang mencapai 

93% sebab pada saat itu Indonesia khususnya Kota Malang terkena dampak 

krisis moneter dan seperti yang terlihat pengangguran terbukanya pun ikut 

melonjak disaat yang sama. Dan bila melihat jumlah pengangguran terbukanya 

meningkat di tahun 1980 hingga 2005 sedangkan di tahun 2006 hingga 2011 

menurun. Perkembangan tingkat inflasi yang stabil di Kota Malang ini memiliki 

hubungan positif atau negatif terhadap besarnya jumlah pengangguran terbuka 

yang terjadi.  

Pengaruh negatif terjadi sebagai akibat dari peningkatan inflasi di suatu 

tahun memacu kenaikan tingkat suku bunga yang selanjutnya akan berimbas 

pada turunnya tingkat investasi, akibatnya jumlah pengangguran meningkat 
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seiring kesempatan kerja yang rendah seperti yang terjadi pada tahun 1980 

hingga 2005. Sedangkan pengaruh  positif  terhadap jumlah pengangguran 

terbukanya didasarkan pada inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan 

permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka permintaan 

akan naik dan harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk 

memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya 

dengan menambah tenaga  kerja dan dengan mendirikan atau menambah unit 

usahanya dalam hal ini membangun industri baru sehingga pengangguran akan 

berkurang seperti yang tercermin pada tahun 2006 sampai 2011.  

 

4.2.4.   Analisis Deskriptif Pengangguran Terbuka dengan Investasi 

Investasi merupakan komponen utama dalam perekonomian yang 

berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. 

Berikut ini merupakan perkembangan antara investasi dengan pengangguran 

terbuka di Kota Malang : 

 

Gambar 4.5 :  Perkembangan antara Pengangguran Terbuka dengan     
Investasi di Kota Malang tahun 1980 – 2011 

 
 

 
     

Sumber : BPS Kota Malang (diolah). 
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Dari gambar 4.5 bisa dilihat bahwa investasi di Kota Malang dari tahun 

1980 sampai 2011 trennya meningkat. Dan bila melihat jumlah pengangguran 

terbukanya meningkat di tahun 1980 hingga 2005 sedangkan di tahun 2006 

hingga 2011 menurun.  

Perkembangan investasi yang meningkat di Kota Malang ini nyatanya 

tidak serta merta akan meningkatkan jumlah lapangan kerja sebab dalam 

kegiatannya jenis investasi tersebut lebih berorientasi pada jenis investasi yang 

sifatnya padat modal bukan padat karya. Industri padat karya yang ada di Kota 

Malang cenderung berorientasi pada komoditi seperti pertanian, perkebunan, 

tekstil, rokok (utama), dan lainnya. Permasalahannya industri semacam ini 

sangat rawan terhadap perubahan harga. Jika upah buruh dinaikkan maka 

industri padat karya ini akan terpukul berat, kecuali ada yang bersedia jadi buruh 

dengan upah semurah-murahnya atau harga bahan bakunya konstan tiap tahun. 

Industri padat modal justru sebaliknya. Industri semacam ini sangat 

bergantung pada keahlian sumber daya manusia dalam mengembangkan 

teknologi (teknologi adalah survival key untuk industri padat modal) sehingga 

jarang terjadi industri padat modal kolaps karena ada perubahan harga di pasar 

serta semenjak perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap USD berfluktuasi 

pada kisaran Rp 9000-10000/USD yang terjadi antara tahun 2006 sampai 2011 

dan secara umum melemah terhadap Dollar membuat derasnya investor asing 

yang menanamkan modalnya di Indonesia. 

Adapun di tahun 2009 investasi di Kota Malang tiba-tiba melejit yakni karena 

adanya dua investor asing dari negara Jepang yang sudah mendirikan pabrik 

yakni PT Valor Indonesia yang bergerak di bidang pertanian, dan PT Green 

Mountain Natural Food (GMNF), yang juga sama memproduksi di bidang 

pertanian. Sedangkan nilai investasi untuk PT Floor sebesar Rp 3 miliar, 
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sedangkan PT GMNF nilai investasi Rp 5,5 miliar. Dan pada tahun ini pabrik 

semen milik PT Senopati Indonesia yang juga mendirikan pabrik 

(http://kpm.malangkab.go.id, 2011) serta banyaknya investor yang membangun 

kawasan-kawasan perumahan baru yang dekat dengan kampus yang ada di 

Kota Malang. 

 

4.2.5.   Analisis Deskriptif Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Bunga 

Tingkat bunga merupakan salah satu dimensi utama dari pasar uang, 

tingkat suku bunga ini tidak dapat disangkal memegang peranan penting dalam 

setiap perekonomian yang menggunakan uang sebagai penyimpan nilai. Tingkat 

bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai 

sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Berikut ini merupakan 

perkembangan antara suku bunga dengan pengangguran terbuka di Kota 

Malang : 

 

 

Gambar 4.6 :  Perkembangan antara Pengangguran Terbuka dengan Tingkat 
Bunga di Kota Malang tahun 1980 – 2011 
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Dari gambar 4.6 bisa dilihat bahwa tingkat bunga di Kota Malang dari 

tahun 1980 sampai 1998 trennya meningkat dan di tahun 1999 hingga 2011 

trennya menurun. Serta bila melihat jumlah pengangguran terbukanya meningkat 

di tahun 1980 hingga 2005 sedangkan di tahun 2006 hingga 2011 menurun.  

Tingkat bunga merupakan salah satu dimensi utama dari pasar uang, 

tingkat suku bunga ini tidak dapat disangkal memegang peranan penting dalam 

setiap perekonomian yang menggunakan uang sebagai penyimpan nilai. Tingkat 

bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai 

sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. 

Pada tahun 1980 hingga 1991 tingkat suku bunga mengalami kenaikan dari 

10,18% menjadi 23,42%. Kenaikan ini merupakan cerminan relatif masih 

tingginya permintaan kredit oleh dunia usaha. Perkembangan tersebut pada 

gilirannya akan menaikkan tingkat suku bunga. Pada tahun 1992 hingga 1997 

secara umum perkembangan tingkat suku bunga menunjukkan perkembangan 

yang relatif stabil meskipun dalam beberapa bulan terakhir menurun, kondisi 

pasar uang dalam negeri yang cukup likuid, serta kecenderungan menurunnya 

suku bunga di beberapa negara industri. Pada tahun 1998 tingkat suku bunga 

melonjak tinggi dari sebelumnya yakni meningkat menjadi 41,12%, dan kenaikan 

ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : 1) adanya kebijakan moneter Bank 

Indonesia yang mengupayakan peningkatan likuiditas perbankan, sehingga 

menuntut bank haru mengoptimalkan akumulasi dana pihak ketiga pada struktur 

aktiva bank, 2) berlangsungnya krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan 

Bank Indonesia meningkatkan suku bunga diskonto, deposito serta tabungan 

yang pada akhirnya berdampak terhadap kenaikan suku bunga simpanan dan 

suku bunga pinjaman. 
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Kemudian pada tahun 1999 tingkat suku bunga mengalami penurunan 

menjadi 23,76% ini diakibatkan karena perekonomian Kota Malang mengalami 

perbaikan, sehingga berdampak pada tingkat suku bunga. Dan pada tahun 2001 

hingga 2004 tingkat suku bunga cenderung menurun dari 15,81% menjadi 8,5% 

dan meningkat lagi pada tahun 2005 menjadi 12,75%, tetapi kemudian pada 

tahun 2006 sampai 2011 tingkat suku bunga mengalami penurunan lagi dari 

9,75% menjadi 6%, hal ini berhubungan erat dengan proses kembali pulihnya 

intermediasi perbankan melalui cepat tanggapnya pihak perbankan dalam 

menurunankan tingkat suku bunga. 

Tingkat bunga yang cenderung menurun tidak di sia-siakan oleh para 

investor, mereka menanamkan investasi dengan membangun perusahaan-

perusahaan baru maupun menginvestasikan pada suatu perusahaan serta tidak 

ketinggalan oleh para pencari pinjaman atau debitur yang bersifat produktif 

(wirausaha) untuk meminjam dana guna membiayai dan membangun usaha 

mereka yang rata-rata sifatnya padat karya. 

 

4.2.6.   Analisis Deskriptif Pengangguran Terbuka dengan Jumlah Industri 

Industri merupakan sarana utama dalam perekonomian yang berfungsi 

untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjadi penopang roda 

perekonomian, semakin banyak industri yang tumbuh semakin maju negara. 

Berikut ini merupakan perkembangan antara jumlah industri dengan 

pengangguran terbuka di Kota Malang : 
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Gambar 4.7 :  Perkembangan antara Pengangguran Terbuka dengan Jumlah 
Industri di Kota Malang tahun 1980 – 2011 

 
 

 

     

Sumber : BPS Kota Malang (diolah). 

 

 

Pada gambar 4.7 bisa dilihat bahwa jumlah industri di Kota Malang dari 

tahun 1980 sampai 2011 trennya meningkat. Dan bila melihat jumlah 

pengangguran terbukanya meningkat di tahun 1980 hingga 2005 sedangkan di 

tahun 2006 hingga 2011 menurun.  

Perkembangan jumlah industri yang meningkat di Kota Malang tahun 

1980 hingga 2011 tersebut nyatanya malah membuat jumlah pengangguran 

terbuka juga ikut meningkat, namun setelah memasuki di tahun 2006 sampai 

2011 jumlah pengangguran terbukanya cenderung menurun yaitu sebesar 

10.257 jiwa di tahun 2006 dan 10.175 jiwa di akhir tahun 2011 pada penelitian 

ini. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa industri di Kota Malang rata-rata memiliki 

pola pertumbuhan dan karakteristik yang unik, dimana sebagian besar 

industrinya disokong oleh sektor industri kecil dan mikro yang bersifat padat 

karya seperti Industri Tempe dan Keripik Tempe, makanan dan minuman, 

keramik, percetakan dan lain-lain, serta beberapa industri manufaktur besar yang 
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terdapat di Kota Malang sebagian disusun atas industri manufaktur padat karya 

seperti Industri Rokok dan Industri Tekstil dan Garmen ( Wikipedia, 2009). 

Adapun permasalahan tentang masih adanya pengangguran terbuka 

walau industri terus tumbuh dikarenakan adanya faktor eksternal seperti adanya 

permainan pada pemerintah daerah terhadap industri berupa pungutan liar 

ataupun pajak progresif yang diberlakukan maupun faktor internal seperti BBM 

yang naik, bahan baku yang mahal, tuntutan kenaikan upah oleh para pekerja. 

 

 

4.3   Analisis Ekonometrik 

Dalam bab ini akan dibahas analisis data yang telah terkumpul. Data yang 

telah dikumpulkan tersebut berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota 

Malang, Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota 

Malang dan Sumber-sumber lain. Hasil pengolahan data berupa informasi untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah 

Minimum Kabupaten/Kota dan Inflasi terhadap tingkat Pengangguran Terbuka di 

Kota Malang tahun 1980-2011, serta untuk menambah informasi mengenai 

penyebab pengangguran terbuka di Kota Malang disertakan juga data tingkat 

investasi, suku bunga dan jumlah industri. 

Berdasarkan perumusan model yang telah dijelaskan pada bab III, yang 

digunakan untuk melihat kebenaran hipotesis, maka regresi yang digunakan 

adalah regresi linear berganda dengan menggunakan data dari tahun 1980 – 

2011. Secara umum model persamaan linear ditulis sebagai berikut : 

 

Y = βiXi + γizi + μ 
 

Keterangan :  
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                     Y    :   variabel terikat = Pengangguran Terbuka.   

                     βi  : koefisien variabel PDRB, Upah Minimum Kota/kabupaten, 

Inflasi 

                    Xi  :     variabel PDRB, Upah Minimum Kota/kabupaten, Inflasi 

                     γi   :     koefisien variabel makro lainnya 

zi   :     variabel Makro Lainnya 

μ    :    term error 

 

4.3.1. Hasil Pengolahan Regresi 

Untuk mempermudah perhitungan dari data yang cukup banyak maka 

dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (soft 

ware) komputer program Eviews.  

 

4.3.1.1   Uji Asumsi Klasik 

 

Seperti penjabaran yang telah dibahas pada metodologi penelitian di bab 

III, maka seluruh variabel dalam penelitian ini akan diuji menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Di sini dapat dilihat apakah seluruh variabel bebasnya 

lolos uji asumsi klasik atau tidak. 

 

     4.3.1.1.1. Asumsi Normalitas 

        Uji normalitas adalah sebuah uji untuk melihat apakah variabel yang diteliti 

dan galat model dari persamaan regresi yang terbentuk mengikuti sebaran 

normal atau tidak. Hipotesis yang berlaku untuk uji ini yaitu : 

 
H0: Variabel yang diamati mengikuti sebaran normal  

H1: Variabel yang diamati tidak mengikuti sebaran normal 
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Pada regresi linier berganda, hipotesis yang diharapkan adalah menerima 

hipotesis H1 atau menolak hipotesis H0 yaitu mengikuti sebaran normal. Hipotesis 

H1 diterima apabila nilai signifikansi dari residual model adalah lebih besar dari 

alpha 5%. 

 

 

Tabel 4.4 :  Uji Normalitas 
 
 

       
    Sumber : Olah Data Eviews, 2012. 

 

Tabel 4.4 ini adalah hasil uji normalitas pada variabel 

log_PENGANGGURAN hingga variabel log_INDUSTRI. Variabel 

log_PGANGGURAN, log_PDRB, log_UMK, log_INFLASI, log_INVESTASI, 

TK_BUNGA, log_INDUSTRI mengikuti sebaran normal karena nilai signifikansi 

yang lebih besar dari alpha 5%. 
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   4.3.1.1.2.  Asumsi Multikolinieritas 

Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa setiap variabel bebas (prediktor) 

hanya berpengaruh pada variabel respon dan bukan pada variabel bebas 

lainnya. Hipotesis pada asumsi ini yaitu : 

 
H0 : Terdapat multikolinieritas pada variabel bebas  

H1 : Tidak terdapat multikolinieritas pada variabel bebas 

 
Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menerima hipotesis 

H1 yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas/prediktor. Hipotesis 

H1 diterima apabila nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,900. 

 

 

Tabel 4.5 :  Uji Multikolinearitas 

 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y  1.000000  0.184063  0.175074  0.154091 -0.089625  0.626203  0.602788 

X1  0.184063  1.000000  0.779770 -0.136185  0.817702 -0.089461  0.760579 

X2  0.175074  0.779770  1.000000 -0.114950  0.822935 -0.088227  0.689237 

X3  0.154091 -0.136185 -0.114950  1.000000 -0.214828  0.469371 -0.057535 

X4 -0.089625  0.817702  0.822935 -0.214828  1.000000 -0.254433  0.568910 

X5  0.626203 -0.089461 -0.088227  0.469371 -0.254433  1.000000  0.314548 

X6  0.602788  0.760579  0.689237 -0.057535  0.568910  0.314548  1.000000 

      

    Sumber : Olah data Eviews, 2012. 

 

Tabel 4.5 merupakan hasil pengujian non multikolinieritas. Pada tabel di 

atas bisa dilihat nilai untuk variabel log_PENGANGGURAN (Y), log_PDRB (X1), 

log_UMK (X2), log_INFLASI (X3), log_INVESTASI (X4), TK_BUNGA (X5), dan 

log_INDUSTRI (X6) adalah kurang dari 0,90, maka hipotesis yang diterima 
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adalah hipotesis H1 yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas dan 

dapat dikatakan bahwa asumsi non multikolinieritas pada model ini terpenuhi. 

 

 

   4.3.1.1.3.  Asumsi Heterokedastisitas 

Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa ragam (variance) dari variabel 

pengganggu adalah sama. Pengujian heterokedastisitas menggunakan metode 

White. Hipotesis pada asumsi ini yaitu : 

 
H0 : Tidak terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas  

H1 : Terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas 

 
Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menerima hipotesis 

H0 yaitu tidak terdapat heterokedastisitas pada variabel bebas. Hipotesis H0 

diterima apabila nilai signifikansi lebih besar dari alpha 5%. 

 

 

Tabel 4.6  Uji Heterokedastisitas 
 
 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.779845   Probability 0.126403 

Obs*R-squared 16.93489   Probability 0.152063 

    

Sumber : Olah data Eviews, 2012. 

 

Dari table 4.6, terlihat bahwa nilai signifikansi untuk Obs*R-squared 

adalah sebesar 0,1520, nilai tersebut lebih besar dari alpha 5%, maka hipotesis 
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yang diterima yaitu hipotesis H0 dan model regresi memenuhi asumsi non 

heterokedastis dan layak dipakai pada model dengan alpha sebesar 5%.  

 

 

   4.3.1.1.4.  Asumsi Autokorelasi 

Asumsi non autokorelasi adalah sebuah pengujian untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi yang digunakan terbebas dari masalah autokorelasi 

yaitu gangguan yang berasal dari waktu. Asumsi ini digunakan karena data yang 

digunakan pada penelitian ini dilakukan berulang terhadap waktu. Pengujian 

asumsi ini menggunakan statistik uji Durbin Watson. Hipotesis untuk asumsi ini 

yaitu: 

 
H0: Model tidak terdapat autokorelasi 

H1: Model terdapat autokorelasi 

 
Hipotesis yang diharapkan dalam model regresi ini yaitu menolak 

hipotesis H0 dan menerima hipotesis H1. Hipotesis H1 diterima apabila nilai uji d 

berada di antara dU dan 4-dU (dU<d<4-dU). 

 

 

Tabel 4.7 :  Uji Autokorelasi 

 

Durbin-Watson statistic = 1.55375 

   

Sumber : Olah data Eviews, 2012. 

 

 

Pada uji DW, nilai d yang didapatkan sebesar 1,55375 dan nilai 

pembanding dL sebesar 1,019 dan dU sebesar 1,819. Karena nilai d berada di 
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antara nilai dL dan dU yaitu (1,019<1,553<1,819), maka tidak dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi atau tidak pada model. 

 

 

4.3.1.2   Hasil Pengujian Hipotesis 

 
Sesuai dengan metodologi penelitian yang telah dijabarkan pada bab III, 

maka seluruh variabel dalam penelitian ini akan diuji menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Melalui model ini akan terlihat ada tidaknya hubungan 

antar variabel baik itu secara parsial maupun simultan serta kemampuan seluruh 

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. 

 

4.3.1.2.1.  Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai R2 koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar 

variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R2 dalam 

penelitian ini sebesar 0.72, hal ini berarti bahwa kemampuan variabel PDRB, 

UMK, Inflasi, Investasi, tingkat bunga, dan Jumlah Industri mempengaruhi 

variabel Pengangguran Terbuka sebesar 72%. Sedangkan sisanya 28% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Secara 

lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini : 
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Tabel 4.8 :  Koefisien Determinasi (R2) 

 

Variabel bebas Variabel terikat 
Koefisien 

Determinasi 
R2 

LOG_PDRB 

LOG_PENGANGGURAN 

 
 

0,72 
 
 
 

LOG_UMK 

LOG_INFLASI 

LOG_INVESTASI 

TKBUNGA 

LOG_INDUSTRI 
     

Sumber : Olah data Eviews, 2012. 

 

 

4.3.1.2.2.  Uji Parsial ( Uji T ) 

Uji parsial menunjukkan bahwa apakah setiap variabel bebas dapat 

memberikan pengaruh pada variabel terikat. Hipotesis pada uji t yaitu : 

 
H0 : Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat 

H1 : Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 

 
Pada regresi linier berganda, kondisi yang diharapkan adalah menerima 

hipotesis H1. Hipotesis H1 diterima apabila nilai mutlak t hitung ( |thit| ) bernilai 

lebih besar dari t tabel ( tdf (α/2)) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% 

(0.050). Nilai tabel yang didapatkan dengan db=31 dan alpha 5% adalah sebesar 

2,0395. 
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Tabel 4.9 :  Uji T 

 

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X1 -0.456119 0.042088 10.83725 0.0000 * 

X2 0.116423 0.095855 1.214576 0.0954 *** 

X3 -0.062979 0.078869 -0.798530 0.0782 *** 

X4 -0.181173 0.043341 -4.180212 0.0003 * 

X5 0.008965 0.003469 2.583982 0.0157 ** 

X6 -0.546220 0.136007 4.016135 0.0004 * 

 

Keterangan :         *   : Berpengaruh pada tingkat 0,01 

                       **  : Berpengaruh pada tingkat 0,05 

                       *** : Berpengaruh pada tingkat 0,10 

            Sumber : Olah data Eviews, 2012. 

 

 

Nilai probabilitas log_PDRB atau nilai signifikansi lebih besar dari alpha 

1% (0,000<0.010), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H1 dan dapat 

dikatakan bahwa variabel log_PDRB berpengaruh secara nyata pada variabel 

log_PENGANGGURAN TERBUKA pada taraf signifikansi 1%.  

Nilai probabilitas log_UMK atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 10% 

(0,0954<0.10), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H1 dan dapat 

dikatakan bahwa variabel log_UMK berpengaruh secara nyata pada variabel 

log_PENGANGGURAN pada taraf signifikansi 10%.  

Nilai probabilitas log_INFLASI atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 

10% (0,0782<0.010), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H1 dan 

dapat dikatakan bahwa variabel log_INFLASI berpengaruh secara nyata pada 

variabel log_PENGANGGURAN pada taraf signifikansi 10%.  

Nilai probabilitas log_INVESTASI atau nilai signifikansi lebih kecil dari 

alpha 1% (0,0003<0.010), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H1 dan 

dapat dikatakan bahwa variabel log_INVESTASI berpengaruh secara nyata pada 

variabel log_PENGANGGURAN pada taraf signifikansi 1%.  
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Nilai probabilitas TINGKAT_BUNGA atau nilai signifikansi lebih kecil dari 

alpha 5% (0,0157<0.050), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H1 dan 

dapat dikatakan bahwa variabel TINGKAT_BUNGA berpengaruh secara nyata 

pada variabel log_PENGANGGURAN pada taraf signifikansi 5%.  

Nilai probabilitas log_INDUSTRI atau nilai signifikansi lebih besar dari 

alpha 1% (0,0004<0.010), maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H1 dan 

dapat dikatakan bahwa variabel log_INDUSTRI berpengaruh secara nyata pada 

variabel log_PENGANGGURAN pada taraf signifikansi 1%. 

 

4.3.1.2.3.  Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji simultan menunjukkan bahwa apakah terdapat pengaruh dari variabel 

bebas/prediktor terhadap variabel terikat/respon secara simultan. Hipotesis pada 

uji F yaitu : 

 
H0 : Seluruh variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara simultan  

H1 : Seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan 

 
Pada regresi linier berganda, kondisi yang diharapkan adalah menerima 

hipotesis H1. Hipotesis H1 diterima apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F 

tabel ( Fdf1,df2 (α)) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% (0.050).  

 

 

Tabel 4.10 :  Uji F 

 

Variabel bebas Variabel terikat 
F 

hitung 
Signifikansi 

LOG_PDRB  - 
LOG_INDUSTRI 

LOG_PENGANGGURAN 13,19 0,000* 

     

  Sumber : Olah data Eviews, 2012. 
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Pada table 4.10 didapatkan nilai F hitung sebesar 13,19 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai F tabel dengan db1=6 dan db2=25 dan alpha 5% 

adalah sebesar 2,490. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 

(13,19>2,490) atau nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 5% (0,000<0,050), 

maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis H1 dan dapat disimpulkan bahwa 

secara bersama-sama terdapat pengaruh yang nyata dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan tingkat kesalahan 5%. 

 

   4.3.1.3  Hasil Penelitian 

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi dapat 

menjelaskan bagaimana bentuk pengaruh dari setiap variabel bebas pada 

variabel respon. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

 
Log_PENGANGGURAN =  – 0,4561 log_PDRB + 0,1164 log_UMK – 0,0629 

log_INFLASI – 0,1811 log_INVESTASI + 0,0089 TK_BUNGA –  0,5462 

log_INDUSTRI 

 
Interpretasi yang dapat dijelaskan dari model regresi yang terbentuk di atas yaitu: 

 

1. Nilai koefisien variabel log_PDRB sebesar 0,4561 dan bertanda negatif 

menyatakan bahwa setiap peningkatan log_PDRB sebesar 1 satuan 

maka variabel log_PENGANGGURAN akan menurun sebesar 0,4561. 

Dan hal ini sesuai dengan Hipotesis awal penelitian ini yaitu terdapat 

pengaruh secara negatif antara PDRB terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Kota Malang serta sesuai pula dengan Teori Pertumbuhan 

Ekonomi Harrod dan Domar yakni tentang pengaruh positif (berorientasi 
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pada padat modal) dan pengaruh negatif (berorientasi pada padat karya) 

antara PDRB terhadap jumlah pengangguran terbuka. 

 

2. Nilai koefisien variabel log_UMK sebesar 0,1164 dan bertanda positif 

menyatakan bahwa setiap peningkatan log_UMK sebesar 1 satuan maka 

variabel log_PENGANGGURAN akan meningkat sebesar 0,1164. Dan hal 

ini sesuai dengan Hipotesis awal penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 

secara positif antara UMK terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota 

Malang serta sesuai pula dengan Teori Kekakuan upah (Wage rigidity) 

keynesian baru yaitu gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai 

penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya akibat 

pemberlakuan peningkatan UMK. 

 

3. Nilai koefisien variabel log_INFLASI sebesar 0,0629 dan bertanda negatif 

menyatakan bahwa setiap peningkatan log_INFLASI sebesar 1 satuan 

maka variabel log_PENGANGGURAN akan menurun sebesar 0,0629. 

Dan hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian ini yaitu terdapat 

pengaruh secera negatif antara inflasi terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Kota Malang serta sesuai pula dengan Teori Kurva Phillips 

yakni tingkat inflasi didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan 

cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya 

permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, 

kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka 

untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas 

produksinya dengan menambah tenaga kerja. 
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4. Nilai koefisien variabel log_INVESTASI sebesar 0,1811 dan bertanda 

negatif menyatakan bahwa setiap peningkatan log_INVESTASI sebesar 1 

satuan maka variabel log_PENGANGGURAN akan menurun sebesar 

0,1811. Dan hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian ini yaitu 

terdapat pengaruh secara negatif antara investasi terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Malang serta sesuai pula dengan Teori 

Kurva Philips dan Keynesian tentang permintaan aggregat efektif yaitu  

dalam mengatasi pengangguran maka perlu dilakukan kegiatan 

permintaan aggregat yang efektif di dalam negeri seperti peningkatan 

pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi dan pengeluaran 

pemerintah sehingga nanti berdampak pada tumbuhnya perekonomian 

nasional yang diikuti turunnya jumlah pengangguran. 

 

5. Nilai koefisien variabel TK_BUNGA sebesar 0,0089 dan bertanda positif 

menyatakan bahwa setiap peningkatan TK_BUNGA sebesar 1 satuan 

maka variabel log_PENGANGGURAN akan meningkat sebesar 0,0089. 

Dan hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian ini yaitu terdapat 

pengaruh secara positif antara tingkat bunga terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Malang serta sesuai pula dengan Teori 

Tingkat Bunga keynesian yaitu Jika tingkat bunga tinggi, masyarakat akan 

tertarik untuk menyerahkan uang kas yang dimilikinya kepada bank, 

khususnya dalam bentuk deposito dan sebagian mungkin dalam bentuk 

tabungan, akibatnya, permintaan terhadap komoditi akan berkurang, dan 

hal ini   dapat  menyebabkan harga  turun. Turunnya  harga  akan  

mendorong   dunia   industri   untuk   mengurangi produksinya, akibatnya 

pengangguran meningkat. 
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6. Nilai koefisien variabel log_INDUSTRI sebesar 0,5462 dan bertanda 

negatif menyatakan bahwa setiap peningkatan log_INDUSTRI sebesar 1 

satuan maka variabel log_PENGANGGURAN akan menurunkan sebesar 

0,5462. Dan hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian ini yaitu 

terdapat pengaruh secara negatif antara jumlah industri terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Malang serta sesuai pula dengan Teori 

pertumbuhan dan perkembangan industri Rostow yaitu kegiatan 

mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau bahan 

jadi menjadi barang dengan nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri guna mendapatkan 

keuntungan maksimal. 

 

 

4.4   Diskusi Model Temuan 

  
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat kita lakukan 

kegiatan diskusi yang tujuannya untuk lebih mendalami dan memperluas 

wawasan guna menjawab lebih rinci dan detail tentang variabel – variabel yang 

mempengaruhi pengangguran terbuka di Kota Malang pada penelitian ini. 

Pertama, hasil dari penelitian ini bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh secara negatif terhadap pengangguran terbuka di Kota Malang, hal 

ini berarti peningkatan PDRB pada Kota Malang berpengaruh pada penurunan 

jumlah pengangguran terbuka. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nainggolan (2009) pada variabel PDRB yang hasilnya pun negatif. Beliau 

melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara”. 

Pernyataan ini memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota 

Malang secara potensial disebabkan oleh derasnya modal yang masuk untuk 



76 
  

 
 

 

berinvestasi serta perkembangan sektor – sektor perekonomian di Kota Malang 

yang kondusif untuk jangka panjangnya, yang terkenal dengan banyaknya sektor 

pariwisata, industri makanan ringan dan pendidikannya sehingga memberikan 

peluang kesempatan kerja baik itu mendirikan usaha baru maupun memperluas 

jaringan usaha yang dapat dilihat dari banyaknya sektor usaha baru yang 

muncul. Usaha ini rata – rata didominasi oleh sentra industri mikro, sehingga 

menurunkan jumlah pengangguran terbukanya. 

Kedua, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) berpengaruh secara positif terhadap pengangguran 

terbuka di Kota Malang, hal ini berarti peningkatan UMK pada Kota Malang 

berpengaruh dalam penelitian ini membuat jumlah pengangguran terbuka 

semakin meningkat dan ini menjadi suatu keadaan mengkhawatirkan untuk 

jangka panjangnya apabila keadaan ini terus berlanjut. Penjelasan rincinya, 

setiap buruh yang menuntut kenaikan UMK setiap tahunnya yang maksudnya 

untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kaum buruh, justru berdampak negatif 

terhadap keberlangsungan perusahaan tempatnya bekerja. Hal tersebut 

dikarenakan jika UMK meningkat maka secara otomatis biaya produksi yang 

dikeluarkan tinggi, sehingga terjadi inefisiensi pada perusahaan dan langkah 

yang akan diambil yaitu pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya 

produksi dan menyeimbangkan perusahaan dan secara langsung hal ini akan 

berakibat terjadi PHK dan pengangguran pun tidak dapat dihindari. Hasil di atas 

serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha (2011) yang berjudul 

”Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Percetakan Skala Kecil-

Menengah di Kota Makassar” yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara upah dengan penyerapan tenaga kerja di Kota 

Makassar. Akan tetapi pada 5 tahun terakhir ini jumlah pengangguran terbuka di 
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Kota Malang menurun yang disebabkan oleh berpindah tempat keluar kota serta 

hasil dari program dan kebijakan pemerintah yaitu pengiriman transmigrasi 

kedaerah potensial, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri dan 

pemberlakuan tenaga kerja kontrak. 

Ketiga, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh 

secara negatif terhadap pengangguran terbuka di Kota Malang, hal ini berarti 

peningkatan inflasi pada Kota Malang membuat jumlah pengangguran terbuka 

menurun dan hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alghofari 

(2007) yang berjudul ”Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-

2007”, di mana hasilnya menyatakan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pengangguran di Indonesia selama 27 tahun. Melihat hasil yang 

diperoleh ini menjadi suatu keadaan yang bagus dan mendukung dalam 

menciptakan perekonomian yang sehat dan dinamis kedepannya. Pernyataan 

tersebut didasarkan pada inflasi merupakan cerminan naiknya permintaan 

agregat, yang selanjutnya permintaan akan naik dan harga akan naik pula. 

Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut 

produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja 

dan dengan mendirikan atau menambah unit usahanya dalam hal ini 

membangun industri baru sehingga pengangguran akan berkurang, dan hal itu 

didukung dengan kondisi fundamental makroekonomi yang membaik, daya tarik 

investasi yang terjaga dan menguntungkan serta perkembangan ekonomi global 

yang akhir – akhir ini relatif lebih kondusif yang keseluruhannya itu dapat dilihat 

wujudnya dengan tingkat inflasi yang relatif stabil dan banyaknya Industri baru 

yang muncul pada Kota Malang. 

Keempat, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi 

berpengaruh secara negatif terhadap pengangguran terbuka di Kota Malang, hal 
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ini berarti pengaruh dari peningkatan investasi pada Kota Malang membuat 

jumlah pengangguran terbuka menurun dan ini menunjukkan bahwa investasi 

memang menjadi komponen utama dalam perekonomian guna kesejahteraan 

yang merata bagi masyarakat. Namun ternyata perkembangan investasi yang 

meningkat di Kota Malang ini hanya sedikit yang menggunakan tenaga kerja 

manusianya sebab investasi tersebut perwujudannya lebih berfokus pada padat 

modal. Industri yang merupakan perwujudan investasi semacam ini rata-rata 

sangat bergantung pada keahlian pekerjanya dalam mengelola dan 

mengembangkan teknologi sehingga jarang terjadi industri padat modal kolaps 

karena ada perubahan harga di pasar. Hal itu senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ridha (2011), hasil penelitian beliau menyatakan banyaknya 

industri kecil-menengah yang tumbuh di Kota Makassar mampu menurunkan 

jumlah pengangguran yang ada secara nyata. 

Kelima, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bunga 

berpengaruh secara positif terhadap pengangguran terbuka di Kota Malang, hal 

ini berarti pengaruh dari peningkatan tingkat bunga pada Kota Malang membuat 

jumlah pengangguran terbuka meningkat. Hasil tersebut pun serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2010)  tentang  “analisis pengaruh  

PDB  sektor  industri,  upah riil,  suku bunga riil, dan jumlah unit usaha terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan sedang dan besar di 

Indonesia tahun 1990-2008, di mana hasilnya menjelaskan bahwa tiap adanya 

kenaikan suku bunga maka akan berakibat dikuranginya tenaga kerja disetiap 

industri guna keberlangsungan industri yang ada, ini menunjukkan bahwa tingkat 

bunga mempunyai peran yang sangat mencolok terhadap peningkatan 

pengangguran terbuka. Hal itu dapat dijelaskan secara detail pada tahun 1980 

hingga 1998 tingkat bunga yang cenderung naik membuat para investor hanya 
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melakukan kegiatan cari aman seperti banyak melakukan obligasi, SUN dan 

lainnya sehingga perputaran uang hanya terjadi di pasar modal saja yang 

diperkuat oleh krisis moneter tahun 1998. Sementara itu disaat tahun 1999 

hingga 2011 tingkat bunga cenderung turun dan kejadian tersebut tidak disia-

siakan oleh para pencari pinjaman atau debitur yang bersifat produktif 

(wirausaha) untuk meminjam dana guna membiayai dan membangun usaha 

mereka seperti yang terlihat di jenis pekerjaan utama dalam BPS Kota Malang 

bahwa sektor perdagangan yang mendominasi semua sektor yang ada. 

Keenam, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah industri 

signifikan dan berpengaruh secara positif terhadap pengangguran terbuka di 

Kota Malang, hal ini berarti pengaruh dari peningkatan jumlah industri pada Kota 

Malang membuat jumlah pengangguran terbuka menurun dan ini menunjukkan 

bahwa jumlah industri yang bertambah di Kota Malang rata-rata termasuk dalam 

industri padat karya yang bisa dilihat karakteristik industrinya yakni industri 

manufaktur dan industri menengah dan mikro.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh 

secara positif maupun negatif dari variabel Produk Domestik Regional Bruto, 

Upah Minimum Kota, Inflasi, Investasi, Tingkat Bunga dan Jumlah Industri 

Terhadap Pengangangguran Terbuka sebagai indikator kemajuan perekonomian 

di Kota Malang tahun 1980 - 2011. Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama, Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif terhadap 

pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota 

Malang sejalan dengan diikutinya penurunan pengangguran terbuka di Kota 

Malang, yang mana dapat dilihat dari data perkembangan antara PDRB dan data 

pengangguran terbuka Kota Malang tahun 1980-2011. 

Kedua, Upah Minimum Kota (UMK) yang mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap pengangguran terbuka. Hal tersebut mengindikasikan apabila UMK 

meningkat maka jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang akan naik pula 

begitupula sebaliknya dan apabila masalah ini tidak dapat diselesaikan akan 

berdampak buruk pada jangka panjang. 

Ketiga, Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran 

terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika inflasi di Kota Malang naik, maka 

pengangguran terbuka yang merupakan indikator ekonomi akan menurun. 

Keempat, Investasi pun juga mempunyai pengaruh negatif terhadap 

pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika jumlah investasi di 
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Kota Malang naik, maka pengangguran terbuka akan menurun sebab banyak 

sektor usaha yang muncul. 

Kelima, tingkat bunga ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap 

pengangguran terbuka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan tingkat 

bunga akan berdampak buruk terhadap jumlah pengangguran terbuka di Kota 

Malang yakni semakin meningkat. 

Keenam, jumlah industri ternyata mempunyai pengaruh negatif terhadap 

pengangguran terbuka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah 

industri akan berdampak dan memiliki nilai yang sangat berharga terhadap 

pertumbuhan ekonomi kedepannya yaitu jumlah pengangguran terbuka di Kota 

Malang yakni semakin menurun. 

 

 

5.2. Saran 

 
Bertitik tolak dari peran penting Pemerintah Daerah dalam mengurangi 

jumlah pengangguran terbuka dan kreativitas tinggi oleh masyarakat di Kota 

Malang serta didukung hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada pihak 

– pihak terkait . Pertama, jika dilihat sejauh ini kinerja ekonomi Pemerintah 

Daerah Malang terbukti baik dalam pengentasan masalah sosial dan ekonomi 

makro. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kesejahteraan 

masyarakat yang merata. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat lebih 

mengoptimalkan 9 sektor dalam PDRB agar kesembilan sektor tersebut mampu 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di Kota 

Malang seperti pelatihan untuk menjadi wirausaha mandiri dan kreatif.  
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Kedua, Pemerintah Daerah Kota Malang ataupun buruh yang menuntut 

kenaikkan UMK telah terbukti secara jelas akan membebankan pengusaha dan 

jalan satu-satunya baginya adalah pengurangan tenaga kerja guna 

menyeimbangkan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah 

UMK tiap tahun. Sehingga diharapkan Pemda Malang dapat lebih 

mengintensifkan dan mendukung pada program pelatihan berwirausaha baik itu 

lewat Internal maupun eksternal agar tidak bergantung hanya kepada sektor 

industri saja.  

Ketiga, untuk jangka panjang akan lebih baik bila inflasi diusahakan pada 

tingkat yang stabil sebab tingkat inflasi yang stabil akan menurunkan tingkat suku 

bunga yang secara langsung kemudian akan tetap memicu banyaknya 

permintaan atas kredit usaha maupun konsumtif dan akan banyak sektor usaha 

yang bermunculan nantinya.  

Keempat, Investasi merupakan salah satu penopang utama dalam 

keberhasilan perekonomian di Kota Malang. Untuk kedepannya perlu dipikirkan 

dan direalisasikan agar jangan hanya memperhatikan jumlah investasinya saja, 

akan tetapi produktivitas dari investasi tersebut yang diintensifkan agar 

penambahan investasi dapat lebih produktif dalam menghasilkan output 

produksi.  

Kelima, naiknya tingkat bunga merupakan implikasi dari tingginya laju inflasi, 

karena jika inflasi tinggi maka akan diikuti pula oleh meningkatnya kebijakan 

terhadap sumber-sumber pembiayaan yang menyebabkan naiknya tingkat bunga 

Bank Indonesia. Untuk menstabilkannya maka kebijakan yang diambil adalah 

menjaga dan mengawasi secara ketat kestabilan tingkat bunga agar tetap stabil, 

sejalan dengan kondisi makro ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini. 
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Keenam, untuk jumlah industri di Kota Malang sudah tergolong industri 

produktif dan padat karya dan hal itu harus dipertahankan untuk jangka 

panjang. Disini peneliti berharap agar jika ada peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian serupa agar dilakukan penyempurnaan dari penelitian 

ini yang disadari masih banyak kekurangannya seperti area penelitiannya 

diperluas mencakup kota dan kabupaten, perhatikan juga arus urbanisasi 

dalam mata pencaharian (komuter). 
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Lampiran 1. Data Mentah 

Tahun PENGANGGURAN 
TERBUKA (jiwa) 

PDRB (juta) 
UMK 

(rupiah) 
INFLASI 
(persen) 

INVESTASI 
(juta) 

TINGKAT 
BUNGA 
(persen) 

JUMLAH 
INDUSTRI 

1980 9085 3296371 5540 13.35 262 10.18 44 

1981 8815 3466963 6638 5.68 298 12.71 57 

1982 10771 3578897 7250 6.42 328 9.8 71 

1983 11404 3644928 8634 8.6 384 6.27 82 

1984 14223 3799662 9530 9 407 7.83 98 

1985 13862 3903867 10765 11.72 443 9.61 104 

1986 15140 4122312 11455 6.63 479 10.63 119 

1987 15442 4233184 12250 9.45 547 12.96 122 

1988 16741 4409181 14650 5.61 582 11.28 148 

1989 17631 4744178 15880 8.44 618 13.57 153 

1990 17970 4942275 16632 10.02 663 17.91 172 

1991 22222 5216681 18200 13.08 704 23.42 192 

1992 23174 5497373 20330 6.27 726 19.14 196 

1993 28038 5857805 23930 7.59 971 14.11 207 

1994 29784 6339366 31290 10.14 1961 12.8 234 

1995 30735 6886589 36820 7.44 2822 16.94 251 

1996 26376 7487276 40740 4.62 3637 17.23 270 

1997 27003 7858900 135353 7.38 4184 20.63 265 

1998 38965 7191136 153971 93.16 6120 41.12 252 

1999 43202 7390519 179528 1.49 6858 23.76 225 

2000 26546 8178908 236000 10.62 4510 12.54 225 

2001 24477 9967760 325000 12.45 29600 15.81 218 

2002 40899 9537799 443000 9.74 71486 15.21 218 

2003 24147 9916866 497100 3.23 71486 10.04 220 

2004 28249 10457655 548000 6.28 27419 8.5 220 

2005 39644 10976205 575300 15.74 20335 12.75 190 

2006 10257 11602643 681000 5.92 440386 9.75 188 

2007 10390 12164007 743000 5.93 130904 8 197 

2008 11217 12909497 802941 10.49 115851 9.25 187 

2009 11820 13524787 945373 3.55 16027550 6.5 225 

2010 11817 13540947 1006263 6.7 937402 6.5 243 

2011 10175 14044853 1079887 6 12026875 6 251 

Sumber : Malang Dalam Angka tahun 1980 – 2011, 2012 
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Lampiran 2. Data Log 

 

log_PENGANGGURAN log_PDRB log_UMK log_INFLASI log_INVESTASI TINGKAT_BUNGA log_INDUSTRI 

3,958325 6,518036 3,743510 1,125481 2,418301 10,180 1,643453 

3,945222 6,539949 3,822037 0,754348 2,474216 12,710 1,755875 

4,032256 6,553749 3,860338 0,807535 2,515874 9,800 1,851258 

4,057057 6,561689 3,936212 0,934498 2,584331 6,270 1,913814 

4,152991 6,579745 3,979093 0,954243 2,609594 7,830 1,991226 

4,141826 6,591495 4,032014 1,068928 2,646404 9,610 2,017033 

4,180126 6,615141 4,058995 0,821514 2,680336 10,630 2,075547 

4,188704 6,626667 4,088136 0,975432 2,737987 12,960 2,08636 

4,223781 6,644358 4,165838 0,748963 2,764923 11,280 2,170262 

4,246277 6,676161 4,200850 0,926342 2,790988 13,570 2,184691 

4,254548 6,693927 4,220944 1,000868 2,821514 17,910 2,235528 

4,346783 6,717394 4,260071 1,116608 2,847573 23,420 2,283301 

4,365001 6,740155 4,308137 0,797268 2,860937 19,140 2,292256 

4,447747 6,767735 4,378943 0,880242 2,987219 14,110 2,31597 

4,473983 6,802046 4,495406 1,006038 3,292478 12,800 2,369216 

4,487633 6,838004 4,566084 0,871573 3,450557 16,940 2,399674 

4,421209 6,874324 4,610021 0,664642 3,560743 17,230 2,431364 

4,431412 6,895362 5,131468 0,868056 3,621592 20,630 2,423246 

4,590675 6,856798 5,187439 1,969229 3,786751 41,120 2,401401 

4,635504 6,868675 5,254132 0,173186 3,836197 23,760 2,352183 

4,423999 6,912695 5,372912 1,026125 3,654177 12,540 2,352183 

4,388758 6,998598 5,511883 1,095169 4,471292 15,810 2,338456 

4,611713 6,979448 5,646404 0,988559 4,854221 15,210 2,338456 

4,382863 6,996374 5,696444 0,509203 4,854221 10,040 2,342423 

4,451003 7,019434 5,738781 0,79796 4,438052 8,500 2,342423 

4,598177 7,040452 5,759894 1,197005 4,308244 12,750 2,278754 

4,011020 7,064557 5,833147 0,772322 5,643834 9,750 2,274158 

4,016616 7,085077 5,870989 0,773055 5,116953 8,000 2,294466 

4,049877 7,110909 5,904684 1,020775 5,0639 9,250 2,271842 

4,072617 7,13113 5,975603 0,550228 7,204867 6,500 2,352183 

4,072507 7,131649 6,002712 0,826075 5,971926 6,500 2,385606 

4,007534 7,147517 6,033378 0,778151 7,080153 6,000 2,399674 
Sumber : Olah data, 2012 
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Lampiran 3. Hasil Regresi Eviews 

 

Dependent Variable: Y 
Method: Least Squares 
Date: 01/18/13   Time: 08:19 
Sample: 1980 2011 
Included observations: 32 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X1 -0.456119 0.042088 10.83725 0.0000 
X2 0.116423 0.095855 1.214576 0.0954 
X3 -0.062979 0.078869 -0.798530 0.0782 
X4 -0.181173 0.043341 -4.180212 0.0003 
X5 0.008965 0.003469 2.583982 0.0157 
X6 -0.546220 0.136007 4.016135 0.0004 

R-squared 0.720032     Mean dependent var 4.270867 
Adjusted R-squared 0.702440     S.D. dependent var 0.213073 
S.E. of regression 0.116229     Akaike info criterion -1.275861 
Sum squared resid 0.337732     Schwarz criterion -0.955231 
Log likelihood 27.41378     F-statistic 13.19679 
Durbin-Watson stat 1.553754     Prob(F-statistic) 0.000001 

 

 

Normalitas 
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Series: Residuals

Sample 1980 2011

Observations 32

Mean      -4.44E-16

Median  -0.018500

Maximum  0.255278

Minimum -0.209085

Std. Dev.   0.104377

Skewness   0.551576

Kurtosis   3.392438

Jarque-Bera  1.827939

Probability  0.400930
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Multikolinearitas 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y  1.000000  0.184063  0.175074  0.154091 -0.089625  0.626203  0.602788 

X1  0.184063  1.000000  0.779770 -0.136185  0.817702 -0.089461  0.760579 

X2  0.175074  0.779770  1.000000 -0.114950  0.822935 -0.088227  0.689237 

X3  0.154091 -0.136185 -0.114950  1.000000 -0.214828  0.469371 -0.057535 

X4 -0.089625  0.817702  0.822935 -0.214828  1.000000 -0.254433  0.568910 

X5  0.626203 -0.089461 -0.088227  0.469371 -0.254433  1.000000  0.314548 

X6  0.602788  0.760579  0.689237 -0.057535  0.568910  0.314548  1.000000 

 

 

Heterokedastisitas 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.779845    Probability 0.126403 
Obs*R-squared 16.93489    Probability 0.152063 

 

 

Autokorelasi 

Durbin-Watson stat 1.553754 

 

 


