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PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, INFLASI, PDRB DAN UPAH 

TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN 

DI JAWA TIMUR 

ABSTRAK 

Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh pertumbuhan penduduk, PDRB, inflasi 

dan upah terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur tahun 1986-2015.  Metode 

penelitian ini dengan desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat 

publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data 

secara runtut waktu (time series) dari tahun 1986-2015.   Populasi penelitian ini adalah 

seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian ini adalah dari 

seluruh populasi pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan 

kriteria dari tahun 1986 – 2015. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan 

multiple regression analysis yang merupakan metode regresi berganda linear dengan 

menggunakan program Eviews7.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil 

Pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi tingkat pengganguran di Jawa Timur , Inflasi 

tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur, PDRB tidak mempengaruhi 

tingkat pengangguran di Jawa Timur dan Upah mempengaruhi tingkat pengangguran di 

Jawa Timur. 

Kata Kunci : Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Inflasi, Upah dan Tingkat Pengangguran 

ABSTRACT 

This study will examine the effect of population growth, PDRB, inflation and wages on 

unemployment rate in East Java in 1986-2015. This research method with this research 

design is kind of quantitative research by doing hypothesis test. The data used is secondary 

data by viewing publication of Central Bureau of Statistics of East Java Province. This 

study uses time series data from 1986-2015. The population of this research is all districts 

and cities in East Java Province. The sample of this study is from the entire population of 

district and city governments to be sampled in accordance with the criteria from 1986 

to 2015. The analysis tool used is multiple regression analysis which is a linear 

multiple regression method using Eviews7 program. The result of data analysis shows 

that the results of population growth does not affect the unemployment rate in East Java, 

Inflation does not affect the unemployment rate in East Java, GDP does not affect the 

unemployment rate in East Java and Wages  affect the unemployment rate in East 

Java. 

Keywords: Population Growth, GRDP, Inflation, Wages and Unemployment Rate 

1. PENDAHULUAN

Jawa timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya 

terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km
2
, dan jumlah penduduknya 

38.847.561 jiwa (2015). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di 
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Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa 

Barat. Jawa timur dikenal sebagai pusat kawasan Timur Indonesia, dan memiliki 

signifikansi perekonomian yang cukup tinggi yakni berkontribusi 14,85% terhadap 

produk domestik Bruto. Pertumbuhan penduduk dapat dipandang sebagai faktor 

pendukung pembangunan sebab dengan pertambahan penduduk berarti juga 

pertambahan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar 

(Sukirno,2001). 

Permasalahan dalam bidang kependudukan berpengaruh pada masalah 

ketenagakerjaan. Dari tahun 2005-2015, Jawa Timur mengalami masalah pertumbuhan 

penduduk yang signifikan, yakni rata-rata sebesar 1,4 persen tiap tahun. Pertumbuhan 

penduduk terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.71 persen. Angkatan kerja di 

Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, kecuali  pada tahun 2008 

yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -0,45 persen. Rata-rata 

peningkatan angkatan kerja yang terjadi di Jawa Timur adalah sebesar 1,9 persen per 

tahun. 

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, Pengangguran Terhadap 

Angkatan Kerja Di Jawa Timur Tahun 1986-2015 

Tahun Penduduk (orang) Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran (persen) 

Z 30 328 049 13 352 606 1.85 

1987 30 606 954 14 547 367 2.23 

1988 30 816 391 15 294 576 2.25 

1989 30 944 202 15 328 233 2.27 

1990 31 112 878 15  432 144 2.17 

1991 31 856 287 15 566 687 2.15 

1992 32 022 052 15 489 201 2.29 

1993 32 206 021 15 589 769 2.46 

1994 32 370 441 15 580 195 3.26 

1995 32 655 151 15 570 627 3.32 

1996 33 089 936 16 414 278 3.47 

1997 33 257 524 16 588 550 3.31 

1998 33 447 470 16 833 798 4.10 

1999 33 654 521 16 982 225 4.95 

2000 35 340 101 16 996 862 4.39 

2001 35 633 391 17 004 186 6.51 

2002 35 930 146 17 011 512 6.43 

2003 36 206 106 16 525 698 8.79 

2004 36 535 527 17 374 955 7.69 

2005 37 070 731 17 689 834 8.51 
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2006 37 480 743 17 962 624 8.19 

2007 36 709 068 18 751 421 6.79 

2008 36 974 290 18 882 277 6.42 

2009 37 238 158 19 305 056 5.08 

2010 37 567 706 18 698 108 4.25 

2011 37 886 971 18 604 866 5.38 

2012 36 764 014 19 411 256 4.11 

2013 47 627 388 19 553 910 4.30 

2014 38 612 216 19 306 508 4.19 

2015 38 849 576 19 367 777 4.47 

Sumber: Statistik Tahunan Jawa Timur, BPS , 1986-2015 

Dengan terus bertambahnya jumlah populasi penduduk Jawa Timur dari tahun 

ke tahun disatu sisi memang memberikan dampak positif yaitu tersedianya banyak 

tenaga kerja yang tersedia. Namun disisi lain karena banyaknya jumlah tenaga kerja 

tidak sebesar jumlah kesempatan kerja yang tersedia maka banyak penduduk Jawa 

Timur yang menjadi pengangguran. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat 

akan menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja dan apabila tanpa diikuti dengan 

perluasan kesempatan kerja dapat menimbulkan masalah pengangguran. 

Selain pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah 

satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama 

untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan 

suatu negara atau suatu daerah. Perekonomian disuatu daerah dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat 

menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus 

menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah 

tersebut berkembang dengan baik (Amir, 2007). 

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga 

barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 2006). Dengan semakin tingginya 

tingkat inflasi yang terjadi maka berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran. 
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Tabel 2. Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengngguran Di Indonesia Tahun 1986-2015 

Tingkat Pengangguran 

Tahun Inflasi (Per sen)  Peningkatan (persen) 

1 1986 8.48 1.85 

2 1987 9.26 2.23 

3 1988 6.46 2.25 

4 1989 6.73 2.27 

5 1990 6.69 2.17 

6 1991 9.97 2.15 

7 1992 5.28 2.29 

8 1993 10.19 2.46 

9 1994 8.25 3.26 

10 1995 8.86 3.32 

11 1996 6.06 3.47 

12 1997 9.11 3.31 

13 1998 95.21 4.10 

14 1999 1.24 4.95 

15 2000 10.46 4.39 

16 2001 14.13 6.51 

17 2002 9.15 6.43 

18 2003 4.23 8.79 

19 2004 5.92 7.69 

20 2005 15.19 8.51 

21 2006 6.76 8.19 

22 2007 6.48 6.79 

23 2008 9.66 6.42 

24 2009 3.62 5.08 

25 2010 6.96 4.25 

26 2011 4.09 5.38 

27 2012 4.5 4.11 

28 2013 7.59 4.30 

29 2014 7.77 4.19 

30 2015 3.08 4.47 

Rata-Rata 10,379 4.52 

Sumber : Statistik Jawa Timur, BPS, 1986-2015 

Dari tabel 2 dapat dilihat perbandingan antara inflasi dengan tingkat 

pengangguranyang ada di Jawa Timur pada periode waktu tahun 1986-2015. Tingkat 

inflasi yang ada di Jawa Timur pada kurun waktu tersebut mengalami perubahan. Pada 

tahun 1998 tingkat inflasi di Jawa Timur mencapai 95.21 %, merupakan angka 

tertinggi dalam kurun waktu sepulauh tahun tersebut. Sedangkan angka terendah pada 



5 

tingkat inflasi pada periode waktu tersebut adalah pada tahun 1998 sebesar 1.24 %, dan 

rata-rata pertumbuhan terakhir adalah sebesar 8.79 %. Sama dengan besaran tingkat 

inflasi yang cenderung mengalami fluktuasi, tingkat pengangguran di Jawa Timur juga 

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 1986-2015, pertumbuhan 

tingkat pengangguran di Jawa Timur mencapai 10,379 %. 

Indikator selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (Sukirno, 2006). PDRB adalah produk 

nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga 

negara dan orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 2006). 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa besarnya tingkat pengangguran dan 

jumlah pengangguran yang terjadi  di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan 

adanya kenaikan besaran PDRB walaupun tingkat pertumbuhan cenderung lambat. 

Kontjoro (2003) memperkirakan bahwa, jumlah angkatan kerja sebanyak 2.5 juta jiwa 

yang muncul setiap tahun tidak akan terserap bahkan dalam jumlah separuhnya dengan 

pertumbuhan ekonomi sekitar 3 persen. Minimal pertumbuhan ekonomi sebesar 7 

persen untuk menyerap angkatan kerja baru tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik 

(BPS) Choiril Maksum memperkirakan, setiap pertumbuhan PDB sebesar 1 persen 

dapat menambah jumlah pekerja sekitar 400.000 orang (Suara Karya, 2006). 

Tabel 3. Pertumbuhan Upah dan Pertumbuhan PDRB di Jawa Timur Pada Tahun 1986-

2015 

Tahun 
Pertumbuhan 

PDRB 

Pertumbuhan 

Upah (Persen) 

Pertumbuhan Pengangguran 

(persen) 

1986 4.1 2.51 1.85 

1987 4.87 2.85 2.23 

1988 6.63 2.77 2.25 

1989 7.46 2.70 2.27 

1990 8.01 2.62 2.17 

1991 7.09 -38.62 2.15 

1992 7.04 0.83 2.29 

1993 7.11 3.47 2.46 

1994 7.22 1.68 3.26 

1995 8.32 1.73 3.32 

1996 8.26 0.77 3.47 

1997 11.50 1.53 3.31 

1998 -20.99 7.92 4.1 

1999 1.21 19.23 4.95 

2000 3.26 25.81 4.39 
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2001 3.33 2.56 6.51 

2002 2.76 11.36 6.43 

2003 4.78 11.84 8.79 

2004 5.83 13.14 7.69 

2005 5.84 9.68 8.51 

2006 5.80 14.71 8.19 

2007 6.11 15.00 6.79 

2008 6.16 11.48 6.42 

2009 5.01 14.00 5.08 

2010 7.46 10.53 4.25 

2011 -89.36 11.90 5.38 

2012 6.64 5.67 4.11 

2013 6.08 16.28 4.3 

2014 5.86 15.44 4.19 

2015 5.44 0.00 4.47 

Rata-Rata 1.96 6.71 4.52 

Sumber : Statistik Tahunan Jawa Timur, BPS, 1986-2015 

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. 

Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa 

jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2000). Penetapan tingkat upah 

yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap 

besarnya tingkat pengangguran yang ada, semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan 

oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang 

bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan 

akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang akan terjadi 

(Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi 

upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang 

harus dikeluarkan oleh  suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan 

efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya. 

Upah minimum regional merupakan upah minimal yang diterima pekerja dan 

harus dibayarkan oleh perusahaan  kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di 

suatu daerah. (Boediono, 2004) Sedangkan upah rata-rata propinsi adalah jumlah rata-

rata upah minimum di seluruh  provinsi (Statistik Indonesia, 2012). Berdasarkan Tabel 

3 dapat dilihat hubungan antara tingkat pertumbuhan upah dan tingkat pengangguran di 

Indonesia. Hubungan tersebut  berjalan searah. Walaupun tingkat upah  cenderung 

fluktuatif tetapi besaran tingkat upah yang ditetapkan pemerintah Indonesia terus 
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meningkat besarannya tiap tahun. Besaran upah yang ditetapkan pemerintah pada 

periode 1986-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000, tingkat upah yang diterima 

oleh pekerja mengalami peningkatan sebesar 25.81%.   

2. METODE

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data sekunder time 

series tahunan yaitu variabel pertumbuhan penduduk, PDRB, inflasi dan upah terhadap 

tingkat pengangguran. Data time series adalah data satu objek yang meliputi beberapa 

periode waktu (bisa kuartalan, tahunan, dan seterusnya). Data dalam penelitian ini 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa timur. 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder 

yang dikumpulkan dan diperoleh secara runtut waktu (time series) dari tahun 1986-

2015. Data dalam objek penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dinas 

atau instansi terkait dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang 

terselesaikannya penelitian ini. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel  dependen  yaitu 

Pengangguran. Dan variabel independen pertumbuhan penduduk, inflasi, PDRB, upah 

dan dummy (0= sebelum krisis tahun 1998; 1=sesudah krisis tahun 1997) terhadap 

tingkat pengangguran. 

Metode analisis data menggunakan multiple regression analysis yang 

merupakan metode regresi berganda linear. Untuk melihat penaksiran nilai yang akurat 

dalam fungsi regresi linier berganda, maka perlu dilakukan uji goodness of fit meliputi, 

uji statistik F, uji determinan R
2
, dan uji t.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Gambar 1 terlihat, pertumbuhan penduduk tahun 1986-2015 

mengalami kenaikan tahun 1986 -2015 sebesar 1,061% pada tahun 2007 mengalami 

penurunan sebesar 2,06%. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali sebesar 

29,55%. 
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Gambar 1. Grafik Data Perkembangan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa 

Timur Tahun 1986 – 2015 

Berdasarkan Gambar 2. Grafik PDRB tahun 1986-2015 mengalami kenaikan 

tahun 1986-2015 sebesar 5,191% pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 

20,99%. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan kembali sebesar 7,46%.  

Gambar 2. Grafik Data Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 1986 – 2015 

Berdasarkan gambar 3 terlihat, pertumbuhan inflasi tahun 1986-2015 

mengalami kenaikan tahun 1986 -2015 sebesar 62,61% pada tahun 2009 mengalami 

penurunan sebesar 62,53%. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali sebesar 

68,67%. Peningkatan dan penurunan inflasi mi tidak terlihat jelas dalam grafik diatas 

karena peningkatan dan penurunan tidak terlalu signifikan. 
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Gambar 3. Grafik Data Perkembangan Inflasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 1986 – 

2015 

Berdasarkan Gambar 4. terlihat, pertumbuhan upah tahun 1986-2015 

mengalami kenaikan tahun 1986 -2015 sebesar 6,86% pada tahun 1991 mengalami 

penurunan sebesar 38,62%. Pada tahun 2000 mengalami kenaikan kembali sebesar 

25,81%. Peningkatan dan penurunan upah minimum tidak terlihat jelas dalam grafik 

diatas karena peningkatan dan penurunan tidak terlalu signifikan. 

Gambar 4. Grafik Data Perkembangan Upah di Provinsi Jawa Timur Tahun 1986 – 

2015 

Berdasarkan gambar 5. terlihat, perkembangan pengangguran tahun 1986-2015 

mengalami kenaikan tahun 1986 -2015 sebesar 4,44% pada tahun 2012 mengalami 

penurunan sebesar 23,61%. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali sebesar 

4,62%. 
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Gambat 5. Grafik Data Perkembangan Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 

1986 – 2015 

Tabel 4. Hasil Estimasi Model Ekonometri 

UEMPt= -41.133 – 0.008Inft  – 0.492Log(PDRB)t + 3.634Log(POP)t + 0.910Log(UMR)t

   (0,4723)       (0,6089)                     (0,3466)             (0,0772)*** 

          +1.615D1t + µt 

(0,0421)**

R
2
 = 0,876; DW-Stat = 2,589; F-Stat =26.04; Prob. F-Stat = 0,000

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

Inf= 1,530; Log(PDRB)=5,476; Log(POP)=5,598; Log(UMR)= 5,190 

(2) Otokorelasi 


2
(3) = 4,927; Prob.(

2
) =0,1772

(3) Linieritas 

F(2,21) = 0,4879l; Prob.(
2
) =0,621

(4) Normalitas 


2
(2) = 3,700; Prob.(

2
) =0,157

(5) Heteroskedastisitas  


2
(3) = 0,28.006; Prob.(

2
) =0,2155

Sumber : BPS; Keterangan:*Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; 

***Signifikan pada α= 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (p value) 

t-statistik. 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai VIF Inf= 1,530; 

Log(PDRB)=5,476; Log(POP)=5,598; Log(UMR)=5,190. Dari hasil ini menunjukkan 

bahwa semua nilai VIF < 10, sehingga tidak ada masalah multikolinieritas. 

Dari hasil Tabel 4 

=0,1772, yang berarti > 0,10, jadi H0 diterima kesimpulan tidak terdapat masalah 

Autokorelasi. 

Dari Tabel 4 terlihat nilai sigF (2,21) = 0,4879l; Prob.(2) =0,621, yang berarti 

> 0,010; jadi H0 diterima, artinya model yang digunakan merupakan model yang linier. 
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Dari Tabel 4 terlihat nilai signifikansi statistik Uji Jarque-Bera adalah sebesar 


2
(2) = 3,700; Prob.(

2
) =0,157, yang berarti > 0,10; jadi H0 diterima, distribusi ut

normal. 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa  nilai p, probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik 
2  

uji
 
White adalah sebesar 0,2155. Oleh karena nilai p

value 0,216 > 0,10, maka H0 diterima, kesimpulan tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam model.   

Berdasarkan tabel 4 terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,000 yang berarti < 0,01; jadi H0 

ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis. 

Berdasarkan dari hasil analisis R2 menunjukkan sebesar 0,876; artinya tingkat 

pengangguran di Jawa Timur sebesar 87,6% dipengaruhi tingkat pertumbuhan 

penduduk, Inflasi, PDRB,  upah dan sisanya sebesar 12,4% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak dimasukan dalam model. 

Uji validitas pengaruh yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t. H0  uji t 

: βi = 0; variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan dan HA  nya βi ≠ 

0; variabel independen ke memiliki pengaruh signifikan. H0  ditolak bila signifikansi 

statistik ti < α dan H0  Diterima bila signifikansi statistik ti > α. Hasil uji t dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel T Sig.t Kriteria Kesimpulan 

Inf -0.731257 0.4723 >0.10 Tidak signifikan pada α = 0.10 

Log(PDRB) -0.519088 0.6089 >0.10 Tidak signifikan pada α = 0.10 

Log(POP) 0.961905 0.3466 >0.10 Tidak signifikan pada α = 0.10 

Log(UMR) -1.854085 0.0772 <0.10 Signifikan pada α = 0.10 

D1 2.158257 0.0421 <0.05 Signifikan pada α = 0.05 

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Variabel inflasi memiliki koefsien regresi sebesar -0.008, pola hubungan antara 

variable inflasi dan tingkat penganguran adalah berkebalikan sehingga apabila inflasi 

naik sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran akan naik sebesar 0,008 persen, atau 

sebaliknya apabila inflasi turun sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran menurun 

sebesar 0,008. 

Variabel PDRB memiliki koefsien regresi sebesar 0,4928, pola hubungan antara 

variable PDRB dan tingkat penganguran adalah logaritma-linier sehingga apabila 

PDRB naik sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran akan naik sebesar 0,4928, 
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atau sebaliknya apabila PDRB turun sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran 

menurun sebesar 0,4928. 

Variabel pertumbuhan penduduk memiliki koefsien regresi sebesar 3.634, pola 

hubungan antara variabel pertumbuhan penduduk dan tingkat penganguran adalah 

logaritma-linier sehingga apabila pertumbuhan penduduk naik sebesar 1 persen maka 

tingkat pengangguran akan naik sebesar 3.634 persen, atau sebaliknya apabila 

pertumbuhan penduduk turun sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran meningkat 

sebesar 3.634 persen. 

Variabel upah memiliki koefsien regresi sebesar -0.910 persen, pola hubungan 

antara variabel upah dan tingkat pengangguran adalah logaritma-linier sehingga apabila 

upah naik sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran akan naik sebesar -0.910 

persen, atau sebaliknya apabila upah turun sebesar 1 persen maka tingkat 

pengangguran menurun sebesar -0.910 persen. 

Variabel dummy memiliki koefisien regresi sebesar 1,615, setelah krisis 

ternyata pola hubungan antar variabel dummy dengan variabel pengangguran 

mengalami kenaikan konstanta sebesar 1,615, jadi pola huungan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk 

tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Efek pertumbuhan penduduk 

terhadap tingkat pengangguran dari pasar tenaga kerja, menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh bagi kesempatan kerja. Menurut Nelson 

dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983, dalam Kumalasari, 2011) terdapat 

pengaruh langsung antara pertambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang 

pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak 

mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami 

penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. 

Pertumbuhan inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Inflasi 

bagi kelompok  pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang yang 

dimiliki untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang yang dimiliki akan mengalami 

penurunan daya beli sehingga secara riil pendapatan orang tersebut akan mengalami 

penurunan seiring kenaikan inflasi. Pendapatan riil merupakan pendapatan nominal 

dibagi dengan perubahan harga (Imelia, 2012).  
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 Dalam Amri Amir (2007), menjelaskan bahwa teori A.W. Phillips muncul 

karena pada saat tahun 1929, terjadi depresi ekonomi Amerika Serikat, hal ini 

berdampak pada kenaikan inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang 

tinggi pula. berdasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara 

tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada 

hubungan yang erat antara Inflasi dengan tingkat pengangguran, jika inflasi tinggi, 

pengangguran pun akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva 

Phillip. 

Inflasi memiliki hubungan terhadap tingkat pengangguran. Apabila inflasi yang 

dihitung adalah tingkat inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka 

tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat 

bunga (pinjaman). Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi 

karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. Karena 

adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik 

(tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips 

dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah 

(Nopirin, 2000). 

Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran. 

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi instrument yang sangat perpengaruh dalam 

penurunan kemiskinan. Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk pada kaum miskin, 

karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan structural modern 

(Todaro dan Smith, 2010). Meningkatkan peran serta  penduduk miskin dangan lebih 

memberdayakan penduduk miskin melalui perbaikan sumber daya manusia dan 

peningkatan akses terhadap sumber daya faktor produksi.  

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) merupakan indikator untuk melihat 

keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat 

pengangguran. Hasil pertumbuhan ekonomi harus menyebar disetiap golongan 

masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti, 2007). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi 

pengurangan kemiskinan (Siregar, 2006). Adapun syarat kecukupannya (sufficient 

condition) ialah, bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. 

Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, 

termasuk di golongan penduduk miskin (growth with equity). Secara langsung, hal ini 
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berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk 

miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, 

hal itu berarti diperlukan peran pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat 

pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan 

manufaktur. Tingkat Produk Domestik Regional Bruto yang dicapai (PDRB) dengan 

penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, semakin tinggi Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa upah berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran. Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam 

bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan 

tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang 

makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk 

Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-

tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 

2008). 

Upah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, karena 

tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh 

terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada, semakin tinggi besaran upah yang 

ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah 

orang yang bekerja pada negara tersebut. Sehingga semakin tinggi tingkat upah yang 

ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang akan 

terjadi (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin 

tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output 

yang harus dikeluarkan oleh  suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan 

melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga 

kerjanya.   

Hubungan upah yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dijelaskan 

oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah 

terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi 

pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang 

dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga 

pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi 

biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.  
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Menurut Samuelson (1997), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang 

bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek subtitusi yang mendorong tiap 

pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja 

lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya 

upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan 

lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva 

penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (backward bending curve). Kurva 

penawaran tenaga kerja dari orang-orang yang sangat berbakat serta unik, mempunyai 

bentuk yang tidak elastis.  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uji validitas pengaruh variabel independen menunjukkan bahwa 

inflasi nilai tidak mempunyai pengaruh secara signifikan karena tingkat sign t sebesar 

0.4723 > 0,10, variabel PDRB tidak mempunyai pengaruh secara signifikan karena 

tingkat sign t sebesar 0.6089 > 0,10, untuk variable pertumbuhan penduduk tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan karena tingkat sign t sebesar 0.3466 > 0,10, 

variable upah nilai mempunyai pengaruh secara signifikan karena tingkat sign t sebesar 

0.0772 > 0,10 sedangkan untuk dummy menunjukkan mempunyai pengaruh secara 

signifikan karena tingkat sign t sebesar 0.0421 > 0,10. 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinieritas 

menunjukkan lolos, uji Autokorelasi Uji Breusch Godfrey menunjukkan tidak terdapat 

masalah autokorelasi dalam model, uji Linieritas menggunakan Uji Ramsey Reset 

dalam kondisi model yang linier, Uji Normalitas menggunakan Uji Jarque Bera 

menunjukkan berdistribusi normal sedangkan Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji 

White tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.    

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat besarnya prosentase variasi 

(keragaman) variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen 

dalam model. Nilai koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur besarnya 

sumbangan atau kontribusi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan dari hasil analisis R2 menunjukkan sebesar 0,876; artinya tingkat 

pengangguran di Jawa Timur sebesar 87,6% dipengaruhi tingkat pertumbuhan 

penduduk, Inflasi, PDRB,  upah dan sisanya sebesar 12,4% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak dimasukan dalam model. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat pengangguran sebaiknya 

pemerintah maka disarankan agar segala bentuk kegiatan yang bersangkutan 

pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi penurunan Tingkat pengangguran di 

Provinsi Jawa Timur mengambil tindakan seperti melakukan ketersediaan lapangan 

kerja, meningkatkan mutu sumber daya manusia, usaha-usaha dalam mengatasi 

masalah industri Informal, seperti mempermudah perizinan usaha, memberi masyarakat 

pengembangan usaha rumahan, memberikan wawasan tentang pentingnya tingkat 

Pengangguran, melakukan penyuluhan tentang kewirausahaan. 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis variabel-variabel 

lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, serta memperluas 

pembahasan dan penelitiannya. 
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