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ABSTRAKSI  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator yang penting dalam 
menilai kinerja suatu perekonomian. Terutama untuk melakukan analisis tentang 
hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau daerah. 
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat 
menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode 
tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah yang terus 
menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa suatu perekonomian wilayah 
tersebut berkembang dengan baik.  

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1991-2011”. Tujuan dari penelitian 
ini untuk pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan 
penduduk (PP), upah minimum (UM), inflasi (INF) dan investasi (INV) terhadap 
tingkat pengangguran di Jawa Tengah.  

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis adalah metode estimasi 
OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen kecuali pertumbuhan penduduk.  
 
Kata kunci: Pengangguran, PDRB, PP, UM, INF, dan INV. 
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I. PENDAHULUAN  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting 

dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan 

analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu 

negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu 

wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa 

perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. 

Sebaliknya apabila suatu perekonomian tersebut tidak dapat berkembang 

dengan baik hal terburuk yang akan muncul salah satunya adalah masalah 

pengangguran. 

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi 

oleh negara berkembang salah satunya negara Indonesia. Tingginya tingkat 

pengangguran dalam suatu negara dapat membawa dampak negatif terhadap 

perekonomian negara tersebut. Angka pengangguran yang rendah dapat 

mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta dapat mencerminkan 

adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan 

pemerataan pendapatan, oleh karena itu kesejahteraan penduduk meningkat.  

Tingkat inflasi juga menjadi salah satu penentu dari tingkat 

pengangguran. Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan 

salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang 

dihadapi suatu negara. Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya 

inflasi, jenis inflasi salah satunya adalah inflasi tarikan pemerintah. Inflasi 

tarikan permintaan (demand-pull inflation) adalah inflasi yang disebabkan 

karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan 

dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan (Sukirno, 2010). 

Adanya inflasi tarikan permintaan akan berdampak juga pada tingkat 

upah dan tingkat investasi. Inflasi ini terjadi ketika perekonomian mencapai 

tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi 

berjalan dengan pesat. Secara tidak langsung hal tersebut dapat berpengaruh 

pada tingkat upah yang diberikan, karena perusahaan berani menawarkan 

upah atau gaji yang lebih tinggi dalam mendapatkan pekerja baru  untuk 
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menyelesaikan barang dan jasa produksinya. Presentase angkatan kerja yang 

mengganggur adalah indikator kunci kesehatan perekonomian 

II. LANDASAN TEORI 

A. Teori Pengangguran 

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang 

tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi 

mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994). 

Angka pengagguran adalah persentase jumlah penganggur terhadap 

jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi 

tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur (Sumarsono, 

2009). Menurut Sukirno (2000), dalam suatu perekonomian modern 

pengangguran dibagi  menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut.  

1. Pengangguran Normal  

Pengangguran yang  disebabkan oleh  keinginan para pekerja untuk 

mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai untuk mereka.  

2. Pengangguran Stuktural  

Perkembangan suatu perekonomian akan menimbulkan perubahan-

perubahan yang tidak selalu baik akibatnya kepada penggunaan 

tenaga kerja.  

3. Pengangguran Konjungtur 

Pengangguran  yang disebabkan oleh kemerosatan kegiatan ekonomi 

dinamakan pengangguran konjungtur. Kemerosatan ekonomi 

menyebabkan pengangguran konjungtur biasanya berlaku sebagai 

akibat kemerosotan dalam pengeluaran atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh perekonomian tersebut.  

B. Teori Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah produk yang 

dihasilkan oleh suatu daerah-daerah lain dalam negara tertentu.  Menurut 

Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 
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meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari 

perkembangan suatu perekonomian. 

1. Teori Klasik  

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, 

jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, 

serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1981).  

2. Teori Schumpeter 

Pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi 

mengalami keadaan dimana adakalanya berkembang dan pada ketika 

lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh 

kegiatan para pengusaha (entrepreneur) melakukan inovasi atau 

pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa 

(Sukirno, 2000). 

3. Teori Harrod Domar  

Tujuan dari analisis Harrod Domar adalah menerangkan tentang 

syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi akan terus 

menerus teguh, yaitu agar seluruh barang modal yang tersedia 

digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah 

sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal  yang terwujud 

sebagai akibat dari investasi di masa lalu. 

4. Teori Neo Klasik  

Teori pertumbuhan Neo Klasik pada dasarnya bertujuan untuk 

menerangkan faktor-faktor utama yang menentukan pertumbuhan 

ekonomi dan sumbangan relatif dari berbagai faktor ini dalam 

menciptakan pertumbuhan  ekonomi. Dalam teori neo klasik ini 

ditunjukan tiga jenis input yaitu modal, teknologi dan tenaga kerja 

menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan peranan dari modal dan 

perkembangan teknologi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. 
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C. Teori Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap 

sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. 

Hal tersebut berarti semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti 

semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan semakin banyak jumlah 

penduduk akan meningkat potensi pasar domestik (Arsyad, 2010). Laju 

pertumbuhan penduduk berkatiatan erat dengan berbagai tahap 

pembangunan ekonomi. Mula-mula tingkat keseimbangan subsisten, laju 

pendapatan, kesuburan dan kematian sesuai dengan tingkat 

kelangsungan hidup penduduk (Arsyad, 2010). 

Menurut Smith, penduduk  yang meningkat apabila tingkat upah 

yang berlaku lebih tinggi dari pada tingkat upah subsistensi, yaitu tingkat 

upah yang hanya untuk memenuhi sekedar hidup. Jika tingkat upah lebih 

tinggi dari pada tingkat upah  subsistensi maka banyak penduduk 

melaksanakan perkawinan relatif mudah sehingga meningkatkan angka 

kelahiran (Djoyohadikusumo, 1994). Pertumbuhan penduduk 

mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara 

barat adalah dengan terjadinya migrasi internasional secara besar-

besaran, lebih dari enam juta penduduk diseluruh dunia pindah ke benua 

Amerika pada tahun 1850 dan 1914 (Todaro, 2011). 

D. Teori Inflasi 

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang 

secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai 

macam barang itu naik dengan persentase yang sama (Nopirin, 1995). 

Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa 

dampak atau akibat sebagai berikut Nanga (2005: 248).  

1. Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan.  

2. Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi.  

3. Inflasi juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam 

output dan kesempatan kerja, dengan cara memotivasi perusahaan 
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untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan 

selama ini. 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik 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. 

Kenaikan harga-harga yang dikarenakan semisal musiman, menjelang 

hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai 

pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Inflasi dapat digilongkan 

menjadi 4 yatiu sebagai berikut (Boediono,1998).  

a) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun) 

b) Inflasi sedang( antara 10 – 30% setahun) 

c) Inflasi berat (antara 30 – 100% setahun) 

d) Hiperinflasi ( diatas 100% setahun) 

E. Teori Investasi 

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-

pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama 

menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan 

digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. 

Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian 

untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan 

datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan 

barang-barang modal lama yang harus didepresiasikan (Sukirno, 

2008:121). 

Disamping kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat 

terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasioanal dan taraf kemakmuran masyarakat. 

Tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian yaitu 

sebagai berikut (Sukirno, 2000). 

1. Investasi merupakan kompenen dari pengeluaran agregat 



6 
 

2. Pertambahan barang  modal sebagai akibat investasi akan menambah 

kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan 

menstimulir pertambahan produksi nasioanl dan kesempatan kerja. 

3. Investasi selalu di ikuti oleh perkembangan teknologi. 

Teori investasi ini dinamakan  teori neo klasik karena pandangan 

dasarnya dilandaskan kepada pemikiran ahli-ahli ekonomi Kalsik 

mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh 

perusahaan–perusahaan (Sukirno, 2000).  

Menurut Deliarnov (1995:84) adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi jumlah investasi yaitu antara lain adalah inovasi dan 

teknologi, tingkat perekonomian, tingkat keuntungan perusahaan, dan 

situasi politk. 

Beda halnya dengan pendapat Sukirno (1981), faktor –faktor yang 

menentukan investasi diantaranya adalah ramalan mengenai keadaan 

dimasa yang akan datang, tingak bunga, pertumbuhan dan 

perkembangan teknologi, tingkat pendapatan nasionaldan perubahan-

perubahannya, serta keuntungan yang dicapai perusahaan-perusahaan.  

F. Teori Upah Minimum 

Menurut Kaufman dan Hotckiss (1999) upah minimum yang 

diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. 

Menurut PP No 8/1981 mengenai upah dan upah minimum adalah 

sebagai berikut (Ananta, 1997). Upah adalah suatu penerimaan sebagai 

imbalan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

dilakukan yang dinyatakan dan di nilai dapat bentuk uang yang 

ditetapkan atas dasar persetujuan dan peraturan-peraturan perundang-

undangan serta dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha 

dan karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah minimum 

adalah upah minim yang ditetapkan secara minimum regional, sektor 

regional maupun sup sektor. Berbagai pandangan upah dari sisi produksi 

adalah sebagai berikut.  
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1. Upah menurut produsen yaitu biaya yang harus dibayarkan kepada 

pekerja dan diperhitungkan dalam penentuan biaya total. 

2. Upah menurut pekerja adalah pendapatan yang diperoleh dari 

penghasilan penggunaan tenaga kerja kepada perusahaan. 

Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus perbedaan 

upah yang besar dalam kehidupan sehari-hari timbul karena perbedaan 

kualitas pekerjaan. Pekerjaan bervariasi menurut kondisinya 

menyenangkan atau tidak, dengan demikian untuk menarik orang agar 

mau bekerja di tempat yang kurang menyenangkan, upah haruslah lebih 

tinggi. Perbedaan upah yang diberikan semata-mata sebagai kompensasi 

perbedaan pekerjaan yang bersifat nonmoneter (seperti menarik tidaknya 

sebuah pekerjaan) disebut perbedaan kompensasi (Compensatting 

differentials). 

G. Hubungan Pengangguran dengan Pertumbuhan PDRB 

Arthur Okun (1929-1979) adalah salah seorang pembuat kebijakan 

paling kreatif pada era sehabis perang. Hukum Okun menyatakan bahwa 

untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP 

potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum 

Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output 

dan pasar tenaga kerja, yang menggambarkan asosiasi antara pergerakan 

jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka pengangguran 

(Samuelson and Nordhaus, 2004). 

H. Hubungan Pengangguran dengan Upah Minimum 

Besarnya tingkat perubahan upah adalah nol. Apabila tingkat 

pengangguran  mencapai U1, ini berarti permintaan tenaga kerja lebih 

besar dari tingkat pengangguran pada full employment sehingga terjadi 

kenaikan upah secara positif. Semakin besar permintaan tenaga kerja, 

yang berarti semakin sedekit  pengangguran yang terjadi, maka semakin 

besar pula tingkat kenaikan upah tenaga kerja. Sebaiknya, apabila 

tingkat pengangguran yang terjadi sebesar U2 yang berarti terjadi 

kelebihan penawaran tenaga kerja atas pengangguran full employment. 
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Perubahan tingkat upah negatif, dan akan menjadi semakin kecil apabila 

penawaran tenaga kerja menjadi berkurang yang berarti kita bergerak 

mendekati Uo (Algifari, 1998). 

I. Hubungan Pengangguran dengan Inflasi 

Kurva philips menyimpulkan adanya hubungan timbal balik antara 

tingkat pengangguran dan laju inflasi, yaitu apabila pemerintah ingin 

menetapkan tingkat pengangguran yang rendah, maka ini hanya akan 

dapat dicapai dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan begitu sebaliknya. 

Hubungan antara inflasi dan pengangguran sebagaimana ditunjukan oleh 

kurva philips tersebut (Algifari, 1998). 

J. Hubungan Pengangguran dengan Investasi 

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan 

suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan 

taraf kemakmuran masyarakat.  

III. METODE ANALISIS DATA 

A. Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data yang digunakan berupa data deret berkala (time series) dari tahun 

1991-2011, meliputi data pengangguran, PDRB, pertumbuhan penduduk, 

upah minimum, inflasi, dan investasi. Data penelitian ini diperoleh dari 

laporan periodik Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). 

Definisi Operasional Variabel 

1. Pengangguran 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang 

tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi 

belum dapat memperolehnya. Data ini dapat diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) di Jawa Tengah terbitan dari tahun 1991-2011.  

2. Produk Domestik Regional Bruto 
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Produk yang dihasilkan oleh suatu daerah-daerah lain dalam negara 

tertentu. Data ini dapat diperoleh dari laporan Bank Indonesia (BI) 

terbitan dari tahun 1991-2011.  

3. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, 

dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam 

sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. 

Data variabel  ini dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

terbitan dari tahun 1991-2011. 

4. Inflasi 

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga 

yang berlaku dalam suatu perekonomian. Data inflasi dapat diperoleh 

dari laporan Bank Indonesia (BI) terbitan dari tahun 1991-2011. 

5. Investasi 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan 

penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-

barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam 

perekonomian. Data variabel ini dapat dipeoleh dari  Badan Pusat 

Statistik (BPS) terbitan dari tahun 1991-2011. 

6. Upah Minimum 

Upah minimum yaitu jumlah upah yang dibayarkan berdasarkan 

satuan ukuran kerja, misalnya satuan waktu, seperti harian, 

mingguan, atau satuan hasil. Data variabel  ini dapat diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) terbitan dari tahun 1991-2011. 

B. Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai 

alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews. Adapun 

model ekonometri yang dipakai adalah sebagai berikut.  

P = β0 + β1PDRBt + β2PPt + β3Inft + β4Invt + β5UMt + ut 
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Keterangan :  

P  = Tingkat Penganguran (Juta Jiwa) 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)  

PP  = Pertumbuhan Penduduk (Juta Jiwa) 

Inf =  Tingkat Inflasi (Persen) 

Inv = Investasi (Ribu USD)  

UM = Upah Minimum (Rupiah) 

β0   = Kostanta 

β1 = Koefisiensi PDRB 

β2  = Koefisiensi Pertumbuhan penduduk  

β3  = Koefisiensi Inflasi 

β4  = Koefisiensi Investasi 

β5  = Koefisiensi Upah Minimum 

ut  = Variabel Pengganggu 

Metode OLS digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, pertumbuhan penduduk, upah minimum, inflasi, dan investasi 

terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 1985 sampai 

2010. Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model 

yang digunakan, terlebih dilakukan beberapa tahap pengujian 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap pengujian diantaranya adalah uji multikolinieritas, uji 

normalitas residual (ut), uji heteroskedastisitas, uji otokorelasi, dan 

uji spesifikasi model.  

2. Uji Statistik 

Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

uji kebaikan model (uji F), uji koefisien determinasi (R2), dan uji 

validitas pengaruh (uji t).   
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IV. HASIL ANALISIS  

1. Regresi Model OLS 

Dari hasil estimasi variabel PDRB, inflasi, investasi, dan upah 

minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

pengangguran pada tingkat signifikasi 1%. Sedangkan hanya variabel 

pertumbuhan penduduk yang tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengangguran pada tingkat signifikasi sampai dengan 10%. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan uji asumsi klasik yang dilakukan, dalam model 

penelitian tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan otokorelasi. 

Sedangkan pada uji normalitas residual dan spesifikasi model, model 

penelitian yang digunakan memiliki distribusi ut normal dan model yang 

digunakan linier. Pada model yang digunakan juga tidak terdapat 

masalah multikolinieritas, sehingga model penelitian lolos dari uji 

asumsi klasik. 

3. Uji Statistik 

Berdasarkan uji kebaikan model, dengan menggunakan tingkat 

signifikasi 0,01, maka diperoleh F tabel sebesar 4,45 maka F hitung lebih 

besar dari F tabel yaitu 39.07272 > 4,45. Hal ini berarti bahwa secara 

bersama-sama variabel PDRB, pertumbuhan penduduk, inflasi, investasi, 

dan upah minimum berpengaruh terhadap pengangguran dan model 

penelitian eksis untuk digunakan. Berdasarkan uji validitas pengaruh 

variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, dan upah minimum 

signifikan pada tingkat signifikasi 1%, sedangkan variabel pertumbuhan 

penduduk tidak signifikan terhadap tingkat signifikasi berapapun. Dari 

hasil uji R2 besarnya nilai statistic koefisien determinasi yang diperoleh 

dari regresi linier adalah sebesar 0.928695. Berarti bahwa 92.8692 

persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen yaitu variabel PDRB, pertumbuhan penduduk, inflasi, 

investasi, dan upah minimum. Sisanya sebanyak 7.1308 persen 
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dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model. 

V. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Adanya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi dan 

upah minimum terhadap jumlah pengangguran di Jawa Tengah, 

diharapkan PEMDA Jawa Tengah terus meningkatkan dan menjaga 

kesetabilan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus mengontrol 

tingkat inflasi yang terjadi sehingga menarik investor untuk berinvestasi 

di Jawa Tengah, dengan begitu akan tercipta lapangan pekerjaan dan 

akan mengurangai pengangguran di Jawa Tengah.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data 

terbaru dan memperbanyak variabel yang mempengaruhi pengangguran, 

sehingga penelitian yang dilakukan mempunyai hasil yang lebih valid. 
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