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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya 

merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel antara lain sumber daya 

manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain- lain. Oleh karena itu, 

pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. 

Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan 

konsumen hasil pembangunan itu sendiri. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang 

amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan 

ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah 

penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan 

kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. 

Permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat 

kesempatan kerja. Adanya ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia 

kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja akan menimbulkan gap yang disebut 

pengangguran. (Pangastuti, 2015) 

Permasalahan ketenagakerjaan disadari bersifat kompleks karena 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang 

seringkali tidak mudah untuk dipahami. Karena sifatnya yang kompleks, maka 

penanganan persoalan ketenagakerjaan memerlukan pendekatan yang menyeluruh 

atau lintas sektor serta diletakkan dalam arus utama (mainstream) perencanaan 
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pembangunan. Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar 

keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun 

jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. (Panorama, 2017). Produk 

Domestik Bruto adalah indikator ekonomi makro yang dapat memberikan 

gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah. Di dalam menghitung 

Produk Domestik Bruto yang di timbulkan dari suatu region. ( Pangastuti, 2015) 

 

Grafik 1.1 

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Provinsi, 2010–2017 (miliar rupiah) 

 

 
 Sumber: Badan Pusat Statistik 

 

Menurut grafik 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat Produksi Domestik Bruto di 

Indonesia selalu mengalami kenaikan di setiap tahun nya, seperti pada tahun 2010 

yang nilai nya sebesar 6.446.851,9, kemudian pada tahun 2011 meningkat lagi 

sebesar 7.422.781,0, selanjutnya pada tahun 2012 nilai nya juga meningkat 

signifikan sebesar 8.615.705,0, dan selanjutnya pada tahun 2013 nilai juga 

meningkat menjadi 9.546.134,0, lalu setiap tahun nya pun juga selalu meningkat 

sampai dengan tahun 2017 yaitu dengan nilai sebesar 13.587.213,0. 
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. Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan 

yaitu dengan melalui upah. Upah merupakan masalah yang menarik dan penting 

bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

pekerja. Sebagai salah satu dari barometer di dalam pengukuran-pengukuran 

berbagai macam kesejahteraan, maka pemerintah berperan aktif untuk 

mengaturupah. Pemerintah telah mengatur Upah Minimal Propinsi (UMP). Di 

berbagai propinsi ternyata penetapan upah minimum berbeda-beda, baik besarnya, 

persentase kenaikan setiap tahun, sistem penetapannya dan ruang lingkup yang 

ditetapkan. Beberapa provinsi menetapkan upah minimum tunggal dan sebagian 

provinsi lainnya menetapkan upah minimum sektoral. (Romadona, 2018) 

Grafik 1.2 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010-2017 

 

         Sumber: Badan Pusat Statistik (dalam miliyar rupiah) 

Seperti dalam grafik 1.2 Upah Minimum Propinsi tahun 2010-2017 diatas 

yang bersumber dari BPS, terbukti Upah Minimum Propinsi mengalami 

peningkatan selama tujuh tahun terakhir yakni dari tahun 2010-2017. Seperti 
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tahun 2010 UMP berada di 908.824 namun di tahun 2011 mengalami kenaikan 

menjadi 988.829, sedangkan ditahun 2012 pun UMP mengalami kenaikan 

sebesar  1.088.903, lalu di tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,84%, 

setelah itu Upah Minimum Propinsi selalu meningkat hingga tahun 2017 yaitu 

sebesar 2.142.855. 

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap 

kesempatan kerja. 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 (pinjaman). Oleh karena itu, 

dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk 

mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada 

rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. 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. (Hutagalung, 2013) 

Tabel 1.1 

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia 

Tahun 2013-2017 

 

Tahun Tingkat Inflasi  

2013 8,38 

2014 8,36 

2015 3,35 

2016 3,02 

2017 3,61 
Sumber: Badan Pusat Statistik  
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 Pada Tabel 1.1 diatas dapat dilihat tingkat Inflasi pada tahun 2013-2017 

tersebut adalah fluktuatif atau naik-turun. Bisa dilihat pada tahun 2013 tingkat 

inflasi nya sebesar 8,38, lalu pada tahun 2014 tingkat inflasi turun menjadi 8,36, 

kemudian terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2015 yaitu menjadi 

sebesar 3,35, selanjutnya turun lagi dengan tingat yang lumayan signifikan pada 

tahun 2016 menjadi sebesar 3,02, dan setelah itu terjadi kenaikan kembali tingkat 

inflasi pada tahun 2017 menjadi 3,62. Jadi dari data tersebut kita bisa melihat 

tingkat inflasi yang naik turun setiap tahun nya.  

 Dari uraian di atas menunjukan adanya permasalahan kesempatan kerja 

yang terjadi di Indonesia. Kesempatan kerja bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah Inflasi, Upah Minimum Propinsi dan Pertumbuhan Ekonomi. 

Dan ketidak sesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di 

lapangan. Tujuan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa seoalah 

hanya wacana saja. 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan 

utama yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Propinsi terhadap Kesempatan Kerja 

di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia? 
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C. Tujuan Masalah 

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan 

Kerja di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Propinsi terhadap 

Kesempatan Kerja di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Kesempatan Kerja di 

Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat  Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis berupa ilmu 

pengetahuan khususnya tentang analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum Propinsi dan Inflasi  terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi dalam 

melakukan   penelitian   selanjutnya   atau   sebagai   acuan   pengambilan 

kebijakan bagi pemerintah atau instansi terkait untuk mengatasi masalah 

Kesempatan Kerja di Indonesia. 
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E. Metode Penelitan 

1. Objek Penelitian 

Penelitian mengambil ruang lingkup Provinsi Indonesia. Dipilihnya ruang 

lingkup Indonesia dengan alasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Propinsi dan Inflasi terhadap 

Kesempatan Kerja di Indonesia. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan dipakai dalam penelitian adalah data time series yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan institusi daerah yang terkait. Data 

sekunder tersebut adalah PDB, UMP, Inflasi. 

3. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

upah minimum propinsi, dan inflasi terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia 

tahun 2001-2017, digunakan analisis dengan metode Error Correction Model 

(ECM). Dalam analisisnya proses pengolahan data menggunakan bantuan 

perangkat lunak Eviews. Analisis ini merupakan  mekanisme  koreksi kesalahan  

dilakukan  dengan  meminimalisasi  biaya  fungsi,  proses minimasi,  penataan  

dan  parameterisasi  akan  menghasilkan  persamaan  Error Correction Model  

jangka pendek standar sebagai berikut : 

Δ      =    +              +              +           + 

               +                +             +  

  ECT + εt 
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  dimana: 

 

KK                  = Kesempatan Kerja  

logPDB           = Produk Domestik Bruto 

logUMP          = Upah Minimum Propinsi 

INF                 = Inflasi  

ECT                = Error Correction Term ( ECT = log(PDB)t-1 + log(UMP)t-1 

+ (INF)t-1 – (KK)t-1 ) 

∆                     = Operator pembedaan (differencing) 

                      = λ; λ = koefisien penyesuaian (adjustment) 

                      = λβ0; β0 = Konstanta jangka panjang 

γ1,γ2,γ3            = Koefisien regresi jangka pendek PDB, UMP, INF 

γ4                    = -λ(1-β1);β1 = koefisien regresi jangka panjang PDB 

γ5                    = -λ(1-β2);β2 = koefisien regresi jangka panjang UMP 

γ6                    = -λ(1-β3);β3 = koefisien regresi jangka panjang INF 

ε                     = Unsur kesalahan (error term) 

t                      = Tahun 

 

Hubungan jangka panjang umumnya diformulasikan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut:  

 1∗=  0+ 1 1+  .          

Dalam jangka pendek, namun demikian, mungkin (bahkan hampir selalu) 

yang terjadi adalah disequilibrium pada suatu periode dikoreksi pada periode 

berikutnya. Berdasarkan konsep ini maka hubungan jangka panjang pada dasarnya 

bisa diestimasi melalui hubungan jangka pendek. Secara praktis Model Koreksi 

Kesalahan diformulasikan dalam hubungan jangka pendek sebagai berikut:  

ΔYt= α1 ΔXt – λ(Yt-1 – β0 - β1 Xt-1) + ut                                       

Di mana α1 merupakan parameter yang menjelaskan pengaruh jangka 

pendek dari variabel Xt, β1 parameter yang menjelaskan pengaruh jangka panjang 

variabel Xt, sementara itu λ adalah parameter penyesuaian, yang menjelaskan 

mekanisme koreksi kesalahan. Nilai λ adalah berkisar antar 0 dan 1, yang 



9 
 

menunjukkan bahwa hanya sebagian saja dari disequilibrium masa lalu dikoreksi 

pada masa sekarang, meskipun bukan keharusan.  

Persamaan diatas merupakan bentuk standar Model Koreksi Kesalahan ordo 

pertama. Parameterisasi persamaan ini dapat menghasilkan bentuk persamaan:  

ΔYt = γ0 + γ1 ΔXt + γ2 ΔXt-1 + γ3ECTt + ut                                           

di mana:  

γ3 = λ  

γ0 = λβ0  

γ1 = α1  

γ2 = -λ(1-β1)  

ECT = Xt-1 – Yt-1; 

Apabila koefisien ECT (γ3 atau λ) tidak signifikan dan nilainya tidak di 

antara 0-1, berarti hubungan equilibrium atau hubungan jangka panjang tidak 

terjadi. Hasil estimasi adalah tidak konsisten dengan teori ekonomi.  

Berdasarkan model koreksi kesalahan umum di muka Model Koreksi 

Kesalahan jangka panjang dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:  

KK∗ =β0+β1LogPDBt+β2LogUMPt+β3INFt+ut                                    

di mana:  

β0 = konstanta jangka panjang  

β1 = koefisien regresi jangka panjang LogPDB 

β2 = koefisien regresi jangka panjang LogUMP 

β3 = koefisien regresi jangka panjang INF 

ut = unsur kesalahan (error term) model jangka panjang 

Persamaan jangka panjang ini akan diestimasi melalui persamaan jangka 

pendek, yang formulasinya adalah sebagai berikut:  
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ΔKKt = α1ΔLogPDBt + α2ΔLogUMPt + α3ΔINFt + λ(KKt-1 – β0 + β1LogPDBt-

1 + β2LogUMPt-1 + β3INFt-1) + vt                                                          

di mana:  

α1 = konstanta jangka pendek LogPDB 

α2 = konstanta jangka pendek LogUMP 

α3 = konstanta jangka pendek INF 

λ = koefisien penyesuaian (adjustment)  

v = unsur kesalahan (error term) model jangka pendek standar  

Parameterisasi persamaan jangka pendek di atas akan menghasilkan 

persamaan estimator jangka pendek sebagai berikut:  

ΔKKt = γ0 + γ1ΔLogPDBt + γ2ΔLogUMPt + γ3ΔINFt + γ4 LogPDBt-1 + 

γ5LogUMPt-1 + γ6INFt-1 + γ7ECTt + εt                                                   

di mana:  

ECT = LogPDBt-1 + LogUMPt- 1 +INFt-1 - KKt-1  

γ7 = λ  

γ0 = λβ0; β0 = konstanta jangka panjang  

γ1, γ2, γ3,     = koefisien regresi jangka pendek LogPDB, LogUMP, INF 

ᵞ4 = -λ(1-β1); β1 = koefisien regresi jangka panjang LogPDB 

ᵞ5 = -λ(1-β2); β2 = koefisien regresi jangka panjang LogUMP 

ᵞ6 = -λ(1-β3); β3 = koefisien regresi jangka panjang INF  

ε = unsur kesalahan (error term)  

t = tahun 
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F. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah adanya hubungan 

linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa maupun semua variable 

yang menjelaskan model regresi Multikolinearitas dapat dilihat dengan 

tingkat Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Cara lain untuk 

mendeteksi multikolienearitas dengan membandingkan nilai R
2 

utama 

dengan R
2
 tiap variabel independen. Apabila nilai VIF suatu variable 

independen > 10, maka variable independen bersangkutan mengalami 

masalah multikolinieritas.  

2. Uji Normalitas 

Asumsi normalitas ganggunan (  ) adalah penting sekali mengingat 

uji validitas pengaruh variabel independen baik secara serempak (uji F) 

maupun sendiri-sendiri (uji t) dan estimasi nilai variabel dependen 

mensyaratkan hal ini. Uji normalitas dalam pengujian ini menggunakan uji 

Jarque-Bera. Dengan demikian langkah untuk menentukan formulasi 

hipotesis uji Jarque-Bera yaitu : 

Lakukan uji hipotesis dengan formulasi hipotesis : 

Hitung nilai Jarque Bera statistik untuk ut dengan rumus : 

JB = (N-k)/6  S2 + 1/4  (K-3)2 

Di mana S Skewness, K Kurtosis, N jumlah data, dan k jumlah 

parameter dalam model (jumlah variabel indepemden ditambah 

konstanta). 
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Lakukan uji hipotesis dengan formulasi hipotesis: 

Ho : distribusi ut normal 

Ha : distribusi ut tidak normal. 

Hasil dari pengujian ini kemudian di bandingkan dengan nilai signifikansi 

(  . Jika probabilitas Jarque-Bera > , maka dapat disimpulkan bahwa 

distribusi ut norma;. Namun, jika nilai probabilitas Jarque-Bera < , maka 

dapat disimpulkan bahwa distribusi ut tidak normal. 

3. Uji Autokorelasi 

Otokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh 

terhadap nilai variabel masa ini, atau masa datang. Kosekuensi dari 

keberadaan autokorelasi adalah metode regresi OLS akan menghasilkan 

estimasi yang terlalu rendah untuk nilai variasi εt dan karenanya 

menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk R2. Bahkan ketika estimasi 

nilai variasi εt tidak terlalu rendah, estimasi nilai variasi koefisien regresi 

mungkin akan terlalu rendah dan karenanya signifikansi dari uji t dan uji F 

tidak valid lagi atau menghasilkan konklusi yang menyesatkan. 

Penelitian ini akan memakai uji Breusch-Godfrey untuk melacak 

keberadaan autokorelasi. Langkah-langkah uji Breusch-Godfrey adalah 

sebagai berikut : 

a. Regres model lengkap, dapatkan nilai residualnya (εt). 

b. Regres ut terhadap seluruh variabel independen dalam model, 

ditambah dengan ut-1, ut-2,...... ut-p, dapatkan nilai R2 –nya. 
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c. Hitung statistik x2 dan probabilitas atau signifikansi empiriknya : 

x2 = N.R; Prob.(x2) = 1-CDF.CHIQ(x2.p) 

d. Lakukan uji hipotesis dengan formulasi hipotesis : 

Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model 

Ha : terdapat masalah autokorelasi dalam model 

Kemudian hasil pengujian ini dibandingkan dengan nilai signifikansi 

 . Jika probabilitas    ≤  , maka Ho ditolak yang berarti dapat disimpulkan 

bahwa terdapat masalah autokorelasi dalam model. Namun sebaliknya, jika 

    , maka Ho diterima, yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi 

dalam model. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi Ɛₜ tidak konstan atau 

berubah-ubah seiring dengan berubahnya nilai variable independen. 

Konsekuensi dari keberadaan heteroskedastisitas adalah metode regresi OLS 

akan menghasilkan estimator Ɛₜ dan demikian variasi dari koefisien 

regresi. Untuk melacak keberadaan heteroskedastisitas, penelitian ini akan 

menggunakan Uji White dengan hipotesis sebagai berikut : 

a. Regres model lengkap, dapatkan nilai residualnya (εt). 

b. Regres auxiliary regression, dapatkan nilai R2 –nya. 

c. Hitung statistik x2 dan probabilitas atau signifikansi empiriknya : 

 x2 = N.R; Prob.(x2) = 1-CDF.CHIQ(x2.df) 

 df yaitu banyaknya variabel independen dalam model auxiliary 

regression 
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d. Lakukan uji hipotesis dengan formulasi hipotesis : 

Ho : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Ha : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Kemudian hasil pengujian ini dibandingkan dengan nilai signifikansi 

 . Jika probabilitas    ≤  , maka Ho ditolak yang berarti dapat disimpulkan 

bahwa terdapat masalah hetetoskedastisitas dalam model. Namun 

sebaliknya, jika     , maka Ho diterima, yang berarti tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas dalam model. 

5. Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji asusmsi 

CLRS tentang linieritas model, sehingga sering disebut dengan uji linieritas 

model. Pada penelitian ini menggunakan uji Ramsey Riset dengan hipotesis 

sebagai berikut : 

a. Regres model lengkap, dapatkan nilai residualnya (εt) dan hitung 

predicted value-nya. 

b. Regres auxiliary regression, dapatkan nilai R2 –nya sebagai R2new. 

c. Hitung statistik F dan probabilitas atau signifikansi empiriknya : 

F = ((R2 new-R2old)/p)/((1-R2new)/N-k) ; Prob. (F) = 1 – CDF.F( 

F,p, N-k) 

d. Lakukan uji hipotesis dengan formulasi hipotesis : 

Ho : model spesifikasi model tepat 

Ha : model spesifikasi tidak tepat 
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Hasil pengujian ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai 

signifikansi (  . Jika nilai probabilitas statistik F >   maka dapat 

disimpulkan bahwa model signifikansi atau signifikansi model tepat. Namun 

sebaliknya, jika nilai probabilitas statistik F ≤    maka dapat disimpulkan 

model tidak spesifikasi atau model tidak tepat. 

G. Uji Statistik 

Uji  statistic  terdiri  atas  uji  eksistensi model  (uji f), uji  goodness of  fit 

(uji   ) dan uji signifikasi parameter secara individu (uji t). 

1. Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel 

independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam 

mempengaruhi variable dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar 

daripada nilai F table, maka variabel-variabel independen secara 

keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

a. Regres model lengkap, dapatkan statistik F dan probabilitas atau 

signifikansi empiriknya : 

F = 
       

       
 ; Sig.F = 1- CDF.F (F, k-1, N-k) 

b. Lakukan uji hipotesis dengan formulasi hipotesis : 

Ho : β1= β2 = .... = βn = 0, model yang dipakai tidak eksis. 

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

c. Menentukan tingkat signifikansi (α) dengan kriteria pengujian: 

Ho = diterima bila probabilitas atau signifikansi F > α. 

Ha = diterima( H0 ditolak) bila probabilitas atau signifikansi  F ≤ α. 
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2. Uji Interpretasi Determinasi (  ) 

Nilai    menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen 

dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai    berkisar antara 0 dan 1. 

Semakin besar nilai    berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. 

a. Variasi variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independen 

dalam model sebesar R
2
, sisanya 1- R

2
 dijelaskan oleh faktor 

(variabel) lain yang tidak diamati (dimasukkan) dalam model. 

b.  Time series, baik kalau ≥ 0,7. Cross section, baik ≥ 0,4. 

3. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Uji dilakukan untuk mengetahui berarti tidaknya suatu variable 

independen dalam mempengaruhi variable dependen. Jika nilai t dari 

parameter yang diestimasi signifikan dibandingkan dengan nilai t table, 

maka variable tersebut secara statistik berpengaruh terhadap variable 

dependen.  

Langkah uji t sebagai berikut : 

a. Regres model lengkap, dapatkan statistik t dan probabilitas atau 

signifikansi empiriknya : 

ti = 
  

       
 ; sig.ti = 2. (1-CDF. T (ti , N-k)) 

b. Lakukan uji hipotesis dengan formulasi hipotesis : 

H0 : βi = 0, variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh 

signifikan. 
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Ha : βi ≠ 0, variabel independen ke i memiliki pengaruh 

signifikan. 

c. Menentukan tingkat signifikansi (α) dengan kriteria pengujian: 

  Ho = diterima bila probabilitas atau signifikansi t> α 

Ha = diterima (H0 ditolak) bila probabilitas atau signifikansi            

t ≤ α 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang 

digunakan sebagai literatur dan landasan berpikir yang 

sesuai topik dari skripsi yang dapat membantu penelitian. 

Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran atas 

permasalahan yang diteliti. 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi 
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operasional, metode analisis data seta estimasi model 

regresi dengan panel data. 

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian dan 

analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian. 

5. BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


