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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berjudul “Analisis Kausalitas Antara PDRB Dengan 

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2012”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hubungan PDRB Dengan 

Penyerapan Tenaga Kerja dan Penyerapan Tenaga kerja Dengan PDRB. Jenis 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data jumlah 

orang yang bekerja dan data produk domestik regional bruto (PDRB) menurut 

harga berlaku di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah uji 

kausalitas Final Prediction Error (FPE) yaitu sebuah metode analisis guna 

mengetahui hubungan kausalitas antara dua variabel.  

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil stasioneritas menggunakan 

uji Dickey Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF) variabel PDRB tidak 

stasioner dan Penyerapan Tenaga Kerja stasioner. karena variabel PDRB belum 

stasioner maka dilanjutkan dengan uji derajat integrasi. Uji derajat integrasi 

variabel PDRB stasioner dan variabel Penyerapan Tenaga Kerja stasioner, 

dilanjutkan dengan uji kausalitas Final Prodiction Error (FPE). Uji kausalitas 

Final Prodiction Error (FPE) menunjukkan bahwa terjadi hubungan dua arah 

yaitu PDRB mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penyerapan Tenaga 

Kerja Mempengaruhi PDRB karena FPEPTK(m,o) sebesar 9.93E+10 > 

FPEPTK(mn,o) sebesar 3.64E+10 yang menunjukkan bahwa model yang tepat 

dengan keberadaan variabel PDRB dan FPEPDRB(m,o) sebesar 1.16E+11 > 

FPEPDRB(mn,o) sebesar 2.63E+10 yang menunjukkan bahwa model yang tepat 

dengan keberadaan variabel PTK.   

Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB dan Kausalitas Final Prodiction Error 

(FPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



A. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses pembangunan 

berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan perkembangan 

ekonomi daerah. Jumlah penduduk yang terus bertambah memiliki implikasi 

kebutuhan ekonomi masyarakat juga bertambah.Oleh sebab itu dibutuhkan 

penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini hanya bisa didapat melalui 

peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto 

(PDB) setiap tahun. 

Agar keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja terus terjaga, maka harus dicapai mekanisme timbal balik pertumbuhan 

ekonomi mendorong penyerapan tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja 

mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.Dari latar belakang masalah 

yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kausalitas Antara PDRB Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Provinsi Jawa Tengan Tahun 1985-2012”. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 

2002).Pertumbuhan ekonomi mempunyai dua segi pengertian yang 

berbeda.Pertama, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan 

bahwa sesuatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi 

dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi dari waktu ke 

waktu.Kedua, bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi 

yang dihadapi dalam jangka panjang (Sukirno, 2000). 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow) 

Pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan dengan model 

pertumbuhan solow. Model pertumbuhan solow menunjukkan 



bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi 

mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya 

sepanjang waktu (Mankiw, 2010).  

1) Akumulasi modal 

Model ini dikembangkan secara bertahap yaitu mengkaji 

penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi 

modal. Pada tahap ini diasumsikan bahwa angkatan kerja dan 

teknologi adalah tetap, kemudian ubah asumsi-asumsi ini dengan 

memperkenalkan perubahan-perubahan dalam angkatan kerja dan 

pada tahap terakhir akan memperkenalkan perubahan-perubahan 

dalam teknologi.  

2) Pertumbuhan Populasi  

Pertumbuhan populasi dalam model solow seperti halnya 

depresiasi, pertumbuhan populasi adalah suatu alasan persediaan 

modal pekerja mengecil. Jika n adalah tingkat pertumbuhan 

populasi dan δ adalah tingkat depresiasi, maka (δ + n) adalah 

investasi pulang pokok jumlah investasi yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan persediaan modal per pekerja k tetap konstan. 

3) Kemajuan Teknologi dalam Model Solow 

Model solow mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara 

input modal dengan tenaga kerja serta output barang dan jasa. 

Model itu bisa dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi 

yang merupakan variabel eksogen, yang mengasumsikan 

kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. 

b. Teori Pertumbuhan Endogen 

Proses pertumbuhan agar dapat dipahami sepenuhnya, kita perlu 

keluar dari model solow dan mengembangkan model-model yang 

menjelaskan kemajuaan teknologi yang berasal dari luar. Model-model 

ini sering disebut teori pertumbuhan endogen karena menolak asumsi 

model solow tentang perubahan teknologi yang berasal dari luar 

(eksogen) (Mankiw, 2010). 



c. Teori Pertumbuhan Schumpeter 

Teori Schumpeter dalam bukunya yang berjudul The Theory Of 

Economic Development mengemukakan bahwa sistem kapitalisme 

merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan 

ekonomi yang pesat. Faktor utama yang menyebabkan perkembangan 

ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau 

pengusaha (entrepreneurs). Menurut Schumpeter, pertumbuhan 

ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh 

semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunkan dalam 

proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi 

itu sendiri.  

d. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 

Menurut teori Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan 

faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan 

modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan 

(Arsyad, 2010). Dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal tidak 

hanya dipandang sebegai pengeluaran yang akan menambah 

kemampunan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, 

tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Teori ini 

menganggap bahwa kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan 

nasional ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat.(Arsyad, 

2010). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

a. Tenaga Kerja 

b. Kapital 

c. Sumber Daya Alam 

d. Teknologi 

e. Faktor Sosial 

4. Pengertian Tenaga Kerja 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja atau tenaga kerja 

adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan atau usaha 



tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi. Sedangkan 

menurut Dumairy tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas 

usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda (Dumairy, 

1996). 

5. Penyerapan Tenaga Kerja 

Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai 

tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. 

Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang 

terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu (Rahardjo,1984 (dalam 

Wicaksono (2010)). Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan 

kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyakya jumlah penduduk 

bekerja. 

6. Permintaan Tenaga Kerja 

Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara 

tingkat upah (harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang 

dikehendaki oleh perusahaan untuk dipekerjakan dalam jangka waktu 

tertentu (Wulaningrum, 2006). 

7. Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran tenaga kerja dibedakan menjadi penawaran tenaga kerja 

dalam jangka pendek dan penawaran tenaga kerja dalam jangka 

panjang.Penawaran tenaga kerja jangka pendek menganggap tenaga kerja 

berasal dari suatu populasi yang tetap dan pada tingkat keterampilan 

tertentu.Sedangkan penawaran tenaga kerja jangka panjang adalah ketika 

jumlah dan tingkat keahlian populasi dapat berubah. 

8. Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Proses pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi 

diawali dari peningkatan produksi sebagai akibat peningkatan tenaga kerja. 

Peningkatan produksi secara total merupakan peningkatan gross domestic 

product (GDP), dengan peningkatan GDP berarti meningkatkan pula 

pertumbuhan Ekonomi (Arsyad, 1992). 

 



C. METODE PENELITIAN 

Objek penelitian ini adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah.Kurun waktu 

dari objek penelitian ini adalah 28 tahun yaitu dari tahun 1985 sampai dengan 

2012.Data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Tengah. Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis uji 

kausalitas FPE yang merupakan sebuah metode untuk mengetahui dimana di 

satu sisi suatu variabel dependen (variabel tidak bebas) dapat dipengaruhi 

oleh variabel lain (independen variabel) dan disisi lain variabel independen 

tersebut dapat menempati posisi dependen variabel. Kausalitas antara variabel 

PDRB dan penyerapan tenaga kerja diformulasikan dalam dua bentuk model 

regresi sebagai berikut (Gujarati,1995): 
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Dimana: 

      = Penyerapan Tenaga Kerja 

 (    )   = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Ut  = variabel pengganggu 

k  = jumlah lag (waktu kelambanan) 

α,β, ,  = Koefisien masing-masing variabel 

diasumsikan bahwa gangguan U1t dan U2t tidak 

berkorelasi 

Tahapan umum dalam uji kausalitas FPE adalah (Gujarati, 2003) 

1. Uji Stasioneritas bertujuan untuk mengetahui apakah data stasioner 

ataukah tidak stasioner menggunakan uji unit root dickey fuller. 

2. Apabila kedua variabel stasioner maka dilanjutkan ke uji FPE. Bila salah 

satu variabel tdak stasioner, maka dilakukan uji kointegrasi. 



3. Apabila ternyata kedua variabel terkointegrasi, maka akan dilakukan uji 

kausalitas FPE pada data asli. Apabila tidak terkointegrasi, data yang 

tidak stasioner akan distasionerkan dengan cara melakukan differencing 

derajat d, baru kemudian dilakukan uji kasalitas FPE pada data yang 

stasioner. 

4. Hitung nilai FPE untuk masing-masing nilai n dengan rumus: 
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Dimana : 

m,n = Waktu kelambanan maksimum optimal 

N = Banyaknya Observasi regresi pada nilai lag maksimum 

SSE = sum of squaerd error atau sum of squared residuals – 

jumlah residual kuadrat. 

Pada saat FPEPTK(mn) minimum berarti n nilai adalah waktu kelambanan 

maksimum optimal untuk variabel PDRB, sebut saja sebagai 

FPEPTK(mn,o). 

5. Bandingkan FPEPTK(m,o) dengan FPEPTK(mn,o). Apabila FPEPTK(m,o) < 

FPEPTK(mn,o) berarti model yang tepat adalah model tanpa keberadaan 

variabel PDRB, artinya PDRB tidak menyebabkan PTK. Apabila 

FPEPTK(m,o) > FPEPTK(mn,o) berarti model yang tepat adalah model 

dengan keberadaan variabel PDRB, artinya PDRB menyebabkan PTK 

D. Analisis Data 

1. Uji Stasioneritas 

Dengan Menggunakan bantuan komputer program Eviews 7 diperoleh 

hasil uji stasioner pada masing-masing variabel dengan model-model 

terbaik ditujukan pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 sebagai berikut : 

Model Terbaik AICminimum t-Statistic Critical value 

(5%) 

prob 

Model 1 Lag 0 34.55693 17.98822 -1.953858 1.0000 

Model 2 Lag 0 34.51034 12.06780 -2.976263 1.0000 

Model 3 Lag 0 34.40440 3.146828 -3.587527 1.0000 



Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil dari variabel PDRB 

tidak stasioner, hal tersebut dapat dilihat dari pemilihan semua model 

terbaik dengan nilai AIC minimum (34.40440) menunjukkan nilai t-

statistik variabel PDRB lebih besar atau bahkan positif dari nilai kritis 

tabel MacKinnon Crritical Value 5%. Hal yang sama juga dapat dilihat 

dari besarnya probabilitas yang lebih besar dari α = 0.05. 

Model Terbaik AICminimum t-Statistic Critical value 

(5%) 

Prob 

Model 1 Lag 1 28.25247  3.480529 -1.954414 0.9996 

Model 2 Lag 1 28.19464 -1.517481 -2.981038 0.5091 

Model 3 Lag 0 27.90621 -7.151195 -3.587527 0,0000 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel penyerapan tenaga 

kerja telah stasioner. Hal ini dilihat dari pemilihan semua model terbaik 

dengan kriteria AIC minimum (27.90621) pada model 3 mempunyai nilai 

t-statistik lebih kecil dari nilai tabel kritis MacKinnon 5% atau juga dapat 

dilihat dari nilai probabilitasnya lebih kecil dari α =0.05. maka dari hasil 

diatas dapat disimpulkan bahwa variabel ini stasioner. 

2. Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat integrasi perlu dilakukan untuk penstasioneran data agar 

diperoleh regresi yang tidak lancung. Penstasioneran data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan dengan menggunakan uji 

Dickey Fuller (DF) maupun uji Augmented Dickey Fuller (ADF) pada 

perbedaan tingkat satu atau derajat integrasi satu, yaitu untuk variabel 

PDRB menjadi D(PDRB) atau (PDRBt – PDRBt-1). Adapun hasil dari uji 

derajat integrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

Model Terbaik AICminimum t-Statistic Critical value 

(5%) 

Prob 

Model 1 Lag 1 34.84870  1.738137 -1.955020 0.9768 

Model 2 Lag 1 34.88570  0.414025 -2.986225 0.9795 

Model 3 Lag 0 34.70346 -3.982803 -3.595026 0,0225 



Berdasarkan tabel 4.5 tersebut menunjukkan bahwa, dari model-model 

terbaik pada AIC minimum sebesar (34.70346) salah satu model atau 

lebih memiliki nilai t-statistik lebih negatif atau lebih kecil dari nilai tabel 

Mackinnon Critical Value 5%, yaitu pada model 3lag 0. Hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB telah stasioner pada ordo 

pertama atau derajat satu (1
st
 Difference).Setelah penstasioneran pada 

variabel PDRB menjadi D(PDRB) maka selanjutnya akan dilakukan uji 

kausalitas Final Prediction Error (FPE). 

3. Uji Kausalitas Final Prediction Error (FPE) 

Hasil analisis kausalitas FPE variabel Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)  

mempengaruhi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)tersaji 

dalam tabel dibawah ini. 

PTK  D(PDRB) 

dpdrb(-1)  1.07E+14 ptk(-1)  2.63E+10 

dpdrb(-2)  8.29E+13   

dpdrb(-3)  8.75E+13   

dpdrb(-4)  1.01E+14   

dpdrb(-5)  1.02E+14   

dpdrb(-6)  1.07E+14   

dpdrb(-7)  5.22E+13   

dpdrb(-8)  4.89E+13   

dpdrb(-9)  5.06E+13   

dpdrb(-10)  5.50E+13   

dpdrb(-11)  6.16E+13   

dpdrb(-12)  1.16E+11   

    

Model 12  1.16E+11 Model 1  2.63E+10 

Ptk does cause dpdrb  

 

Dari table diatas dapat dilihat hubungan antara PTK dan PDRB.Hal 

ini menunjukkan bahwa regresi dengan keberadaan variabel PTK adalah 

lebih baik dibandingkan dengan regresi yang tidak menyertakan variabel 

PTK. Dengan demikian, variabel penyerapan tenaga kerja menyebabkan 

variabel produk domestik regional bruto (PDRB). 

 

 



D(PDRB)  PTK 

ptk(-1)  1.98E+11 dpdrb(-1)  9.69E+10 

ptk(-2)  1.03E+11 dpdrb(-2)  1.03E+11 

ptk(-3)  9.93E+10 dpdrb(-3)  9.86E+10 

ptk(-4)  1.06E+11 dpdrb(-4)  1.09E+11 

ptk(-5)  1.18E+11 dpdrb(-5)  1.14E+11 

ptk(-6)  1.00E+11 dpdrb(-6)  1.30E+11 

ptk(-7)  1.20E+11 dpdrb(-7)  1.47E+11 

ptk(-8)  1.36E+11 dpdrb(-8)  1.15E+11 

ptk(-9)  1.46E+11 dpdrb(-9)  1.57E+11 

ptk(-10)  1.43E+11 dpdrb(-10)  6.67E+10 

ptk(-11)  1.14E+11 dpdrb(-11)  3.64E+10 

ptk(-12)  1.57E+11   

ptk(-13)  2.47E+11   

Model 3  9.93E+10 Model 11  3.64E+10 

dpdrb does cause Ptk  

Hal ini menunjukkan bahwa regresi dengan keberadaan variabel 

D(PDRB) adalah lebih baik dibanding dengan regresi yang tidak 

menyertakan variabeal D(PDRB). Artinya, variabel Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) menyebabkan variabel Penyerapan Tenaga Kerja 

(PTK). 

Simpulannya, selama periode pengamatan yang meliputi rentang 

waktu tahun 1985 hingga tahun 2012. Ternyata pola kausalitas antara 

variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Penyerapan 

Tenaga Kerja (PTK) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pola 

kausalitas satu arah, yakni Produk Domestik Regional Bruto 

menyebabkan penyerapan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja 

menyebabkan PDRB. 

E. KESIMPULAN 

Hasil analisis uji kausalitas FPE memperlihatkan pola kausalitas dua 

arah, yaitu PDRB mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan penyerapan 

tenaga kerja mempenyaruhi PDRB. Hal ini terlihat dari nilai dimana 

FPEPDRB(m,o) > FPEPDRB(mn,o) yang menunjukkan bahwa model tepat 

dengan keberadaan variabel penyerapan tenaga kerja, artinya penyerapan 

tenaga kerja menyebabkan PDRB. Hasil regres dari nilai dimana FPEPTK(m,o) 

> FPEPTK(mn,o) yang menunjukkan bahwa model yang tepat dengan 



keberadaan variabel PDRB, artinya PDRB menyebabkan Penyerapan Tenaga 

Kerja. 

F. SARAN 

a. Pemerintah perlu mempertahankan apa yang telah dicapai pada saat 

sekarang ini sehingga untuk kedepannya masyarakat Jawa Tengah dapat 

lebih memakmurkan kehidupan dan trend penganguran diharapkan tidak 

ada. 

b. Strategi kebijakan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tertata dan 

selaras bagi daerah akan memberikan dampak positif untuk keberlanjutan 

pelaksanaan tujuan pembangunan ekonomi nasional.  

c. Dimasa mendatang diharapkan agar dilaksanakan suatu pengaitan 

bantuan dengan reformasi pasar bebas dan pembangunan kapasitas 

institusional serta peningkatan efektifitas pemerintah yang bersih demi 

terselenggaranya proses penyesuaian struktural yang berguna untuk 

peningkatan pertumbuhan daerah dalam upaya meningkatkan lapangan 

pekerjaan. 
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