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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENGANGGURAN TERBUKA DI KARESIDENAN PATI  

TAHUN 2007 – 2015 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum 

kabupaten (UMK), produk domestic regional bruto (PDRB), indeks pembangunan 

manusia (IPM) terhadap tingkat  pengangguran terbuka (TPT) karesidenan Pati 

tahun 2007-2015. Data yang digunakan adalah data panel dengan mengambil 5 

kabupaten  yang terdapat di karesidenan Pati dengan runtut waktu 9 tahun (2007-

2015). Melalui data sekunder yang diambil dari studi pustaka baik literature BPS, 

jurnal dan penelitian terdahulu. Data tersebut diolah dengan menggunakan data 

panel dengan metode terpilih yaitu metode analisis Random effect Method (REM) 

dibantu dengan software E-views7 dalam pengoperasiannya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan variabel upah minimum kabupaten berpengaruh secara signifikan 

pada tingkat signifikansi 1% dan produk domestik regional bruto berpegaruh 

signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap tingkat pengangguran terbuka di 

karesidenan Pati periode tahun 2007-2015. Sedangkan variabel indeks 

pembanguan manusia tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat 

signifikansi 10% terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di karesidenan 

Pati periode tahun 2007-2015. 

Kata kunci: Upah Minimum Kabupaten (UMK), Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) , Indeks Pemabangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT). 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of district minimum wage 

(UMK), gross regional domestic product (PDRB), human development index 

(IPM) on open unemployment rate (TPT) Residency Pati 2007-2015. The data 

used is panel data by taking 5 districts contained in residency of Pati with 9 years 

time (2007-2015). Through secondary data taken from literature study both BPS 

literature, previous journal and research. The data is processed by using panel data 

with selected method that is Random Effect Method (REM) analysis method 

assisted with E-views7 software in its operation. The results of this study show 

that district minimum wage variables significantly influence at 1% level of 

significance and the gross regional domestic product significantly affects the level 

of 5% significance of the open unemployment rate in residency of Pati for the 

period of 2007-2015. While the variable of human development index does not 

influence significantly at the level of significance of 10% to the open 

unemployment rate (TPT) in residency Pati period 2007-2015. 

Keywords: District Minimum Wage (UMK), Gross Regional Domestic Product 

(GRDP), Human Development Index (IPM) and Open Unemployment Rate 

(TPT).
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1. PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi Indonesia adalah masalah 

pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau 

mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan 

karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah 

mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang 

bersamaan mereka tak bekerja (Kuncoro, 2015). 

Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat membawa 

dampak negatif terhadap perekonomian negara tersebut. Pengangguran akan 

membawa beban tersendiri. Bagi pemerintah pusat, beban tersebut berupa 

pendapatan nasional menurun, produktifitas tenaga kerja rendah, tingkat investasi 

masyarakat menurun, dan meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka di 

Jawa Tengah hampir tersebar ke seluruh kabupaten dan atau kota. Dari tahun 

2007-2015 tingkat pengangguran terbuka di jawa tengah mengalami fluktuasi. 

Selama sembilan tahun terakhir dari tahun 2007-2015tingkat pengangguran 

terbuka tertinggi di jawa tengah pada tahun  2011 sebesar  7,07%, dan 

pengangguran terendah pada tahun  2015 sebesar 4,99%. 

2. METODE PENELITIAN 

Untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pem- 

bahasan, perluuntuk  memberikan pengertian atau definisi operasional dari 

masing-masing variabel yang dibahas. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai 

berikut : 

2.1.Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengangguran terbuka yang 

terjadi di karesidenan Pati yang dinotasikan sebagai ( TPT ). Pengangguran 

terbuka ( TPT ) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah 

angkatan kerja. 
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2.2.Variabel Independen 

1). Variabel upah minimum kabupaten ( UMK ) adalah hak pekerja/buruh 

yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk 

tunjangan kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan. 

2). Variabel produk domestik regional bruto ( PDRB ) adalah jumlah nilai 

tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah 

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu 

periode tertentu. 

3). Variabel indeks pembangunan manusia ( IPM ) adalah mengukur 

capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. 

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi 

dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan 

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas 

karena terkait banyak faktor. 

Guna menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten, produk domestik 

regional bruto, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran terbuka 

di karesidenan Pati, penelitian ini menggunakan regresi data panel. Data panel 

merupakan gabungan dua data time series dan data cross section. Kombinasi 

antara observasi times series dan cross section memberikan lebih banyak 

informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak 

degree offreedom dan efisien. Model regresi data panel bisa dirumuskan sebagai 

berikut (Gujarti, 2012): 

2.2.1. Metode common-constant (pooled ordinary least square atau PLS) 

TPTit = β0 + β1LOG ( UMKit ) + β2 LOG ( PDRBit ) + β3 LOG ( IPMit ) + uit 

Keterangan : 
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TPT_it :   Pengangguran untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

UMKit:  Upah minimum kabupaten 

PDRBit∶ Produk domestik regional bruto 

IPMit   ∶ Indeks pembangunan manusia 

i :   menunjukkan kota dan kabupaten 

t :   Menunjukkan deret waktu 2007-2015 

ut :  Variabel pengganggu 

2.2.2. Metode fixed effect (fixed effect model atau FEM) 

Model regresi FEM adalah sebagai berikut : 

 

                                                   

     

2.2.3. Metode random effect (random effect model atau REM) 

Model regresi REM adalah sebagai berikut : 

TPTit = β0 + β1 LOG ( UMKit ) + β2 LOG ( PDRBit ) + β3 LOG ( IPMit ) + uit 

Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan 

beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM atau REM 

yang paling tepat untuk digunakan. Uji yang dapat digunakan antara lain 

(Gujarti, 2012): 

1. Uji Chow (likelihood test ratio) 

Uji Chow yakni pengujian yang digunakan untuk mengetahui 

apakah model FEM lebih baik dibandingkan dengan model PLS dengan 

melihat signifikansi uji Chow yang dapat dilakukan dengan uji statistik F. 

Langkah-langkah uji chow adalah sebagai berikut (Gujarati, 2012): 

a. Formulasi hipotesis 

H0 : model yang dipilih polled last square/PLS 

Ha : model yang dipilih fixed effect method/FEM 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) 
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c. Menentukan kriteria pengujian 

H0 diterima bila prob. F > α  

H0 ditolak bila prob. F < α 

d. Simpulan 

Jika prob. F > α, maka H0 diterima sehingga model yang dipilih polled 

least square. Sedangkan jika prob. F < α, maka H0 ditolak sehingga 

model yang dipilih fixed effect. 

2. Uji Hausman 

  Guna mengetahui apakah model fixed effect lebih baik dari model 

random effect, maka digunakan uji hausman. Statistik uji hausman 

mengikuti distribusi statistik chi-square dengan derajat bebas sebanyak 

jumlah peubah bebas (p). Langkah-langkah uji hausman sebagai berikut 

(Gujarati, 2012): 

a. Formulasi hipotesis 

H0 : model yang dipilih random effect method/REM 

Ha : model yang dipilih fixed effect method/FEM 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) 

c. Menentukan kriteria pengujian 

H0 diterima bila prob. chi-square > α  

Ha ditolak bila prob. chi-square < α 

d. Simpulan 

Jika prob. chi-square > α, maka H0 diterima sehingga model yang 

dipilih random effect method. Sedangkan jika prob. chi-square < α, 

maka H0 ditolak sehingga model yang dipilih fixed effect method. 

Setelah dilakukan uji Chow dan Hausman maka akan terpilih satu model 

terbaik. Selanjutnya dilakukan analisis (Gujarati, 2012) : 

1. Uji validitas pengaruh (Uji t) 

 Uji t merupakan pengujian variabel-variabel secara individu, 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen dan mempengaruhi variabel dependen, dengan 

beranggapan variabel independen lain tetap atau konstan. Langkah-

langkah uji t sebagai berikut (Gujarati, 2012): 
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a. Menentukan hipotesis  

H0: βi= 0  varibel independen ke i tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

Ha : βi ≠ 0 varibel independen ke i berpengaruh secara signifikan. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) 

ttabel  = t (α/2,N-k) 

c. Kriteria pengujian 

H0 diterima bila : -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

 H0 ditolak bila    :  thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

Gambar 2-1 

Daerah Kritis Uji t 

Sumber : Gujarati, 2012 

d. Menentukan nilai thitung  

e. Kesimpulan  

Jika nilai thitung berada di antara atau sama dengan –ttabel dan ttabel, 

maka H0 diterima sehingga variabel independen ke i tidak 

berpengaruh signifikan. Sedangkan jika nilai -thitung kurang dari 

atau lebih dari -ttabel, maka H0 ditolak sehingga variabel independen 

ke i tidak berpengaruh signifikan. 

2. Uji kebaikan model (Uji F) 

 Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen 

yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen secara signifikan. Langkah-

langkah uji F sebagai berikut (Gujarati, 2012) : 

a. Menentukan hipotesis  

H0: β1= β2 = ... = βn = 0; model yang dipakai tidak eksis  

Ha : β1≠ β2  ≠ ... ≠ βn ≠ 0; model yang dipakai eksis  

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) 

Ftabel = F(α;k-1;n-k) 



7 

 

c. Kriteria pengujian 

H0 diterima bila Fhitung ≤ Ftabel 

H0 ditolak bila Fhitung > Ftabel 

Gambar 2-2 

Daerah Kritis Uji F 

Sumber : Gujarati, 2012 

d. Menentukan nilai Fhitung  

e. Kesimpulan  

Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima sehingga model yang 

dipakai tidak eksis. Sedangkan jika nilai Fhitung > Ftabel maka H0 

ditolak sehingga model yang dipakai eksis. 

3. Uji koefisien determinasi atau adjusted R-square (R
2
) 

 Adjusted R-square (R
2
) bertujuan untuk mengetahui proses fase 

total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model. Nilai adjusted R-square (R
2
) digunakan 

untuk mengukur kebaikan suatu model (goodness of fit).  

 Nilai adjusted R-square (R
2
) yang sempurna adalah 1, yaitu apabila 

gambaran keseluruhan variasi variabel dependen dapat dijelaskan 

sepenuhnya oleh variabel independen dalam model, sehingga 

kesimpulannya adalah: 

a. Nilai adjusted R-square (R
2
) yang kecil atau mendekati nol, berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen sangat lemah. 

b. Nilai adjusted R-square (R
2
) mendekati satu, berarti kemampuan 

variabel independen dalam model mampu menjelaskan hampir 

semua variasi variabel dependen. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Analisis Data 

Hasil output pada regresi menggunakan metode commonatau pooledleast 

square(PLS) dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

TPT_it =76,60536  - 6,025373  LOG (UMK)it* +1,492164 LOG (PDRB)it* - 

0,188178 IPMit** 

Keterangan: * signifikan α= 0,01 

   ** signifikan α = 0,1 

Hasil output pada regresi menggunakan metode fixed effect model (FEM) adalah: 

TPTit  = 68,86872 – 5,950073 LOG (UMK)it* +1,614072 LOG(PDRB)it** -

0,121200 IPMit 

Keterangan :* α = 0,01 

  ** α = 0,1 

Hasil output pada regresi menggunakan metode random effect model (REM) 

dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

TPTit = 69,70093 -5,718579 LOG (UMK)it* +1,455639 LOG(PDRB)it** -

0,140621 IPMit 

Keterangan : * signifikan α = 0,01 

**  signifikan α = 0,05 

Berdasarkan hasil estimasi data panel untuk memilih model yang terbaik dengan 

uji chow dan uji hausman, maka terpilih model yang terbaik yaitu random effect 

method atau REM. 

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari 

(Gujarati, 2012): 

a. Uji validitas pengaruh (uji t) 

Uji t digunakan untuk menganilisis pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Kesimpulan hasil uji t adalah sebagai berikut: 

1). Upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran terbuka pada α = 1% 

2). Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran terbuka pada α = 5% 
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3). Indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran terbuka pada α = 10% 

b. Uji statistik F (uji F) 

Uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau menguji apakah model 

yang dipakai eksis atau tidak. Hasilnya menunjukkan model yang dipakai eksis. 

Dengan kata lain variabel upah minimum kabupaten,produk domestik regional 

bruto, dan indeks pembangunan manusia secara simultan dan bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka pada α = 0,01%. 

c. Koefisien determinasi atau adjusted R-square (R2) 

Hasil output regresi menunjukkan adjusted R2 sebesar 0,195092 atau 

19,50 %, maka interpretasinya adalah variasi variabeltingkat pengangguran 

terbuka (TPT) dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum kabupaten (UMK), 

produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM) 

sisanya sebesar 80,5 variasi variabel TPT dijelaskan oleh variabel bebas lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. 

3.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui  bahwa variabel upah minimum 

kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka 

pada α = 1%, produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengangguran terbuka pada α = 5%, dan indeks pembangunan manusia 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka pada α = 10%. 

Adapun pembahasannya sebagai berikut : 

a. Upah minimum kabupaten (UMK) 

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa upah minimum 

kabupaten (UMK) berpengaruhnegatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) pada α = 0,01.Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi tingkat upah minimum kabupaten disuatu wilayah maka semakin 

rendah tingkat pengangguran terbuka, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah 

upah minimum kabupaten di suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat 

pengangguran terbuka.Oleh karena itu, hipotesis pertama yang berbunyi “Variabel 
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upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di 

karesidenan Pati tahun 2007-2015” didukung. 

b. Produk domestik regional bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa produk 

domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada α = 0,05 tahun 2007-2015. Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa semakin tinggi produk domestik regional bruto di suatu 

wilayah maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran terbuka dan sebaliknya. 

Oleh karena itu,hipotesis kedua yang berbunyi “Variabel PDRB berpengaruh 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di karesidenan Pati tahun 2007-2015” 

didukung. 

c. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa indeks 

pembangunan manusia (IPM)tidakberpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) pada α = 0,10. Oleh karena itu, maka hipotesis 

ketiga yang berbunyi “ Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di karesidenan Pati tahun 2007-2015” 

tidak didukung. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh upah minimum 

kabupaten, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia 

terhadap pengangguran terbuka di karesidenan Pati tahun 2007-2015 dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Pada pengujian model uji Chow menunjukkan bahwa model FEM lebih

tepat digunakan daripada model PLS. Selanjutnya, dengan dilakukannya uji 

Hausman menunjukkan model REM lebih tepat digunakan dibandingkan dengan 

model FEM. Sehingga penelitian ini pada pengujian model uji Chow dan uji 

Hausman teripilih model yang terbaik yaitu model REM. 

2. Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) Nampak bahwa variabel

produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran (α) sebesar 5% dan variabel upah minimum kabupaten (UMK) 

berpengaruh signifikan terhadap pengangguran pada (α) sebesar 1%, sedangkan 
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variabel indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran di karesidenan Pati tahun 2007-2015. 

3. Berdasarkanuji F Nampak bahwa variabel upah minimum kabupaten, 

produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di karesidenan 

Pati tahun 2007-2015 (α) 1%. 

4. Berdasarkan hasil output regresi menunjukkan adjustedR2 sebesar 

19,04% maka variabel pengangguran dapat dijelaskan oleh variabel indeks 

pembangunan manusia (IPM), produk domestik regional bruto (PDRB), dan upah 

minimum kabupaten (UMK). 

 

Adapun saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah pusat harus meningkatkan ketrampilan pekerja dan calon pekerja 

guna menghadapi persaingan di era globalisasi ini. Sehingga calon pekerja dapat 

bersaing di dunia luar dan diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di 

Indonesia. 

2. Pemerintah karesidenan Pati hendaknya lebih tanggap dalam mengurangi 

jumlah pengangguran dengan memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada 

masyarakat serta memberikan pendidikan yang layak guna mempersiapkan 

masyarakat di karesidenan Pati bersaing dengan masyarakat wilayah lain dalam 

hal pekerjaan guna mengurangi pengangguran di karesidenan Pati. 

3. Bagi masyarakat luas sebaiknya lebih terampil dalam hal skill agar bisa 

membantu menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang lain. 
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