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ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN 
SUKOHARJO DAN FAKTOR-FAKTOR YANG  

MEMPENGARUHI TAHUN 1990-2015 
 

Abstrak 

Pengangguran merupakan masalah Pengangguran sangat berpengaruh terhadap 
perekonomian dan sosial masyarakat suatu negara. Tujuan akhir dari 
pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan 
kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar setabil dan dalam 
keadaan terus meningkat. Jika tingkat pengangguran disuatu negara relatif tinggi, 
hal ini akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah 
diimpikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah 
penduduk, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap tingkat 
pengangguran di Kabupaten Sukoharjo tahun 1990-2015 dan seberapa besar 
pengaruhnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan mengambil 
data sekunder berupa deret berkala jumlah pengangguran di kabupaten Sukoharjo 
dari tahun 1990-2015. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi linier 
berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil 
analisis diketahui bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengangguran. Tingkat pendidikan 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengangguran. 

 
Kata kunci: tingkat pengangguran, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, 

pertumbuhan ekonomi, inflasi. 
 

Abstract 

Unemployment is a problem Unemployment is very influential on the economy 
and social life of a country's society. The ultimate goal of a country's economic 
development is basically to increase the prosperity of the people and economic 
growth so that it is stable and in a state of continuous improvement. If the 
unemployment rate in a country is relatively high, this will hamper the 
achievement of the economic development goals that have been dreamed of.This 
study aimed to find out the effect of variable population, education level, 
economic growth and inflation on the unemployment rate in Sukoharjo Regency 
in 1990-2015 and how much influence it has. This type of research is quantitative 
research by taking secondary data in the form of a periodic series of 
unemployment in Sukoharjo district from 1990-2015. The analysis tool used is a 
multiple linear regression model with the Ordinary Least Square (OLS) method. 
Based on the results of the analysis, it is known that the population, economic 
growth, and inflation have a significant influence on unemployment. The level of 
education does not have a significant effect on unemployment. 
 
Keywords:  unemployment rate, population, education level, economic growth, 

inflation. 
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1. PENDAHULUAN  

Perkembangan penduduk yang semakin cepat dan dalam jumlah yang besar dapat 

menimbulkan beberapa masalah baru dan salah satu masalah tersebut adalah 

masalah pengangguran. Nanga (2005) berpendapat, pengangguran merupakan 

suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja 

tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran 

merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang 

cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur dan jumlah setengah penganggur 

mengalami peningkatan. Sebaliknya, pengangguran dan setengah pengangguran 

yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang 

ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat. 

Jumlah penduduk yang cukup besar merupakan sebuah keunggulan bagi 

Indonesia dalam hal penyediaan tenaga kerja. Namun dalam hal ini juga 

memberikan dampak berupa tersedianya angkatan tenaga kerja yang besar pula. 

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan 

pekerjaan yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di 

dalam suatu daerah semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan 

cerminan kurang berhasilnya pengembanan di suatu Negara. Pengangguraan dapat 

mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara menurut Tambunan (2011). 

Pendidikan bisa diposisikan sarana untuk peningkatan kesejahteraan 

melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat 

kecerdasan atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin 

tingginya tamatan sekolah seseorang maka semakin tinggi pula produktivitas 

seseorang dalam bekerja. Tujuan akhir dari progam pendidikan adalah teraihnya 

progam kerja yang diinginkan. 

Indikator ekonomi selanjutnya yang dapat berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan 

pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Amri (2007) 

berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang 

terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara 

atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. 
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Ketika membicarakan tentang pengangguran, Inflasi juga memiliki peran 

penting dalam perubahan jumlah pengangguran. Inflasi merupakan kenaikan 

harga-harga secara umum. Inflasi yang terjadi karena adanya tarikan permintaan 

(demand pull) secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. 

Sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan akan suatu barang 

meningkat, maka harga barang itu sendiri akan meningkat dikarenakan 

terbatasnya ketersediaan barang tersebut. Pada kondisi tersebut produsen akan 

berusaha memenuhi permintaan pasar dengan meningkatkan kapasitas 

produksinya. Peningkatan kapasitas produksi ini berdampak pada penyerapan 

tenaga kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel jumlah 

penduduk, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh 

terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sukoharjo tahun 1990-2015 dan 

seberapa besar pengaruhnya. 

 
2. METODE 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder seperti ini 

pengumpulannya dilaksanakan oleh pihak lain (Nasir, 2000). Selain itu, data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa deret berkala 

(time series) dari tahun 1990-2015, yang meliputi data jumlah pengangguran di 

kabupaten Sukoharjo (BPS, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Tahun 1990-

2015). 

Metode dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Linear 

Berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Menurut Santoso (2010) 

regresi linear berganda merupakan sebuah metode analisis data yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan sebuah model atau persamaan yang 

menjelaskan hubungan antar variabel dependen dan independen. 

  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat 

pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pengangguran digunakan 
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alat analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan model ekonometrik 

sebagai berikut: 

PG =  +  +  +  +  +    (1) 

Keterangan: 

 = Konstanta 

 = Koefisien regresi jumlah penduduk (jiwa)  

 = Koefisien regresi tingkat pendidikan (jiwa) 

  = Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (milyar) 

 = Koefisien regresi inflasi (persen) 

  = Pengangguran (persen) 

  = Jumlah penduduk (jiwa) 

  = Tingkat pendidikan (jiwa) 

 = Pertumbuhan ekonomi (milyar) 

 = Inflasi (persen) 

  = Variabel pengganggu 

Tabel 1 
Hasil Estimasi Model Ekonometri 

PG = -15,83739 + 2,54E-05JP + 2,10E-05TP – 2,80E-07PE + 0,062199INF + et 

       (0,0286)**    (0,1273)***   (0,0135)**      (0,0580)*** 
R2 = 0,409083; DW-stat = 2,395126; F-stat = 3,634500; Prob. F-stat = 0,021131 
Uji Diagnosis 
(1) Multikolinieritas (VIF) 

JP =  708,9440; TP =   44,51767; PE =   7,662548; INF =  1,778361 
(2) Normalitas 

JB = 2,030815; Prob. (JB) = 0,362255 
(3) Otokorelasi 

2(3) = 3,312242; Prob. (2) = 0,3459 
(4) Heteroskedastisitas 

2(14) = 12,96679; Prob. (2) = 0,5291 
(5) Linieritas 

F(2,19) =  0,605768; Prob. (F) =  0,5559 

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: *Signifikansi pada = 0,01; 
**Signifikansi pada = 0,05; ***Signifikan pada = 0,10 Angka dalam 
kurung adalah nilai probabilitas t-statistik. 
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3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji multikolinieritas, berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai VIF untuk variabel PE dan 

INF lebih kecil dari 10, sementara nilai VIF variabel JP dan TP lebih besar dari 

10. Jadi, terdapat multikolinieritas pada variabel JP dan TP. 

Uji Normalitas Residual, berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai p, probabilitas, 

atau signifikansi empirik stastistik JB adalah sebesar 0,362255 (> 0,10); jadi H0 

diterima, maka dapat diketahui bahwa distribusi residual adalah normal. 

Uji otokorelasi, berdasarkan Tabel 1, terlihat nilai p, probabilitas, atau 

signifikansi empirik stastistik 2 uji BG sebesar 0,3459 (> 0,10); jadi H0 diterima, 

maka tidak terdapat masalah otokorelasi dalam model. 

Uji heteroskedastisitas, berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai p, probabilitas, 

atau signifikansi empirik stastistik 2 uji White adalah sebesar 0,5291 (> 0,10); 

jadi H0 diterima, maka tidak ditemukan heteroskedastisitas dalam model. 

Uji spesifikasi model, nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik F uji Ramsey Reset terlihat memiliki nilai sebesar 0,5559 (> 0,10); jadi 

H0 diterima. Kesimpulan spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian adalah 

tepat atau linier. 

 

3.3 Uji Kebaikan Model 

Eksistensi Model. Berdasarkan Tabel 1, terlihat nilai p, probabilitas, atau 

signifikansi empirik stastistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,021131, 

yang berarti < 0,05; jadi H0 ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam 

penelitian eksis. 

Koefisien determinasi (R2) menunjukan daya ramal dari model terestimasi. 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat nilai R2 sebesar 0,409083, artinya 40,9% variasi 

variabel pengangguran (PG) dapat dijelaskan oleh variasi variabel jumlah 

penduduk (TP), tingkat pendidikan (TP), pertumbuhan ekonomi (PE), dan 

variabel inflasi (INF). Sisanya 59,1 % dijelaskan oleh  variasi variabel-variabel 

atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
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3.4 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 uji t adalah i = 0, 

variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; dan HA-nya i ≠ 0, 

variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai 

p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t > α; H0 akan ditolak 

jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t  α.  

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen terangkum 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. 
Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel sig. t Kriteria Kesimpulan 

JP 0,0286 ≤ 0,05 Signifikan pada α = 0,05 
TP 0,1273 ≥ 0,10 Tidak Signifikan pada α = 0,10 

PE 0,0135 ≤ 0,05 Signifikan pada α = 0,05 
INF 0,0580 ≤ 0,10 Signifikan pada α = 0,10 

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: *Signifikansi pada = 0,01; 
**Signifikansi pada = 0,05; ***Signifikan pada = 0,10 Angka dalam 
kurung adalah nilai probabilitas t-statistik. 

 
3.5 Interpretasi Pengaruh Variabel independen 

Dari uji validitas pengaruh di atas terlihat bahwa variabel independen yang 

memiliki pengaruh signifikan adalah jumlah penduduk (JP), pertumbuhan 

ekonomi (PE), dan inflasi (INF). Sedangkan tingkat pendidikan (TP) tidak 

memiliki pengaruh signifikan.  

Variabel jumlah penduduk memiliki koefisien regresi sebesar 0,0000254. 

Pola hubungan antara variabel independen jumlah penduduk dan pengangguran 

adalah linier-linier sehingga apabila jumlah penduduk naik sebesar 1 jiwa maka 

pengangguran akan naik sebesar 0,0000254 persen. Sebaliknya apabila jumlah 

penduduk turun 1 jiwa maka pengangguran akan turun sebesar 0,0000254 persen. 

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien regresi sebesar                         

-0,0000002.80. Pola hubungan antara variabel independen pertumbuhan ekonomi 

dan pengangguran adalah linier-linier sehingga apabila pertumbuhan ekonomi 

naik sebesar 1 juta maka pengangguran akan turun sebesar 0,000000280 persen. 
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Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi turun 1 juta maka pengangguran akan 

naik sebesar 0,000000280 persen. 

Variabel inflasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,062199. Pola 

hubungan antara variabel independen inflasi dan pengangguran adalah linier-linier 

sehingga apabila inflasi naik sebesar 1 persen maka pengangguran akan naik 

sebesar 0,062199 persen. Sebaliknya apabila inflasi turun 1 persen maka 

pengangguran akan turun sebesar 0,062199 persen. 

3.6 Interpretasi Ekonomi 

3.6.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran 

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah penduduk merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Sukoharjo 

tahun 1990 - 2015. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. 

Artinya, jumlah penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan 

pengangguran terus meningkat. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Mukti Hadi Prasaja (2013) dengan judul “Pengaruh Investasi Asing, Jumlah 

Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah Periode 

1980-2011”. Jumlah penduduk menunjukkan adanya hubungan positif signifikan 

dengan tingkat pengangguran.  

Jumlah penduduk yang terus meningkat, maka akan banyak penduduk yang 

masuk dalam kategori angkatan kerja. Angkatan kerja yang meningkat, maka 

kesempatan kerja juga meningkat. Jumlah penduduk yang terus bertambah, 

apabila tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja baru, maka akan banyak 

penduduk yang tidak memperoleh pekerjaan (pengangguran). Penduduk yang 

meningkat dengan cepat akan mengurangi pendapatan (income), tabungan 

(saving) dan investasi. Penurunan pendapatan, tabungan dan investasi membuat 

pembentukan modal menjadi lambat dan kesempatan kerja semakin sedikit 

dengan begitu terjadi pengangguran. Apabila tenaga buruh meningkat 

dibandingkan lahan yang semakin sedikit, sumber modal dan faktor komplemen 

yang tersedia menurun, akibatnya pengangguran yang makin tinggi. 
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3.6.2 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran 

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak 

menunjukkan pengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Sukoharjo tahun 

1990-2015. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. 

Artinya, bahwa seseorang yang memiliki pendidikan tinggi ataupun rendah tidak 

akan berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Sukoharjo. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh W. 

Craig Riddell dan Xueda Song (2011) yang berjudul “The Impact of Education on 

Unemployment Incidence and Re-employment Success: Evidence from the U.S. 

Labour Market”. Berdasarkan data dari CPS dan sensus 1980, penelitian ini 

menemukan bahwa pendidikan secara signifikan meningkatkan keberhasilan kerja 

paruh waktu bagi yang sebelumnya menganggur. Menurut perkiraan yang 

dilakukan dari data CPS, lulusan SMA meningkatkan probabilitas pengangguran 

sekitar 40% dari sebelumnya. 

Banyak di antara mereka yang lalu terjun di sektor informal. Sedangkan 

bagi mereka yang bisa memperoleh pendidikan lanjutan, apalagi sampai ke 

jenjang universitas, mereka hanya mau bekerja kalau mendapatkan pekerjaan 

yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka tempuh dan lebih memilih 

pekerjaan di sektor formal sehingga mendapat kepuasan yang relatif tinggi. 

 
3.6.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran 

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten 

Sukoharjo tahun 1990-2015. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran.  

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Rusmusi IMP dan Agustin Susyatna Dewi (2012) yang berjudul “Pengaruh 

Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Pengangguran Di 

Indonesia (Periode 2001-2010)”.  Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya 

hubungan dengan tingkat pengangguran. 
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Ekonomi dikatakan tumbuh apabila produksi barang dan jasa meningkat 

dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan menciptakan 

lapangan pekerjaan dan pertambahan output, sehingga banyak tenaga kerja yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kapasitas output dan investasi juga akan meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kabupaten Sukoharjo memberikan 

peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada 

padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran. 

Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh terciptanya lapangan pekerjaan yang 

baru. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat didorong 

oleh permintaan domestik yang terus meningkat dan kapasitas produksi juga 

meningkat, maka untuk memenuhi permintaan domestik dan meningkatkan 

kapasitas produksi, perusahan perlu menambah tenaga kerja. Banyaknya tenaga 

kerja yang akan terserap sehingga pengangguran berkurang. 

 
3.6.4 Inflasi dan Tingkat Pengangguran 

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa inflasi menunjukkan pengaruh 

secara signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Sukoharjo tahun 1990 - 

2015. Inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Artinya, jika tingkat 

inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang 

relatif rendah. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Mukti Hadi Prasaja (2013) dengan judul “Pengaruh Investasi Asing, Jumlah 

Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah Periode 

1980-2011”. Inflasi menunjukkan adanya hubungan positif signifikan dengan 

tingkat pengangguran. 

Inflasi di Kabupaten Sukoharjo terjadi karena tingginya permintaan 

kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan perumahan. Tingginya permintaan 

pasar membuat stok produsen menurun. Untuk memenuhi permintaan pasar yang 

tinggi produsen melakukan penambahan faktor produksi dalam hal ini tenaga 

kerja (diasumsikan tenga kerja adalah satu-satunya faktor produksi) sebagai usaha 

peningkatan kapasitas produksi. Semakin tinggi permintaan agregat, maka 
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semakin tinggi kesempatan kerja yang diciptakan dan secara tidak langsung 

pengangguran turun. Inflasi yang tinggi terbukti dapat menyerap tenaga kerja dan 

mampu mengurangi pengangguran. Di sisi lain inflasi merupakan masalah 

perekonomian, jadi tidak dapat digunakan sebagai dasar kebijakan untuk 

mengatasi pengangguran. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 

Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pengangguran. 2) Tingkat pendidikan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap pengangguran. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, maka saran 

yang dapat wdiberikan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1) 

Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya harus dikelola 

dengan baik agar tidak menyebabkan banyaknya pengangguran terbuka seperti 

dengan mengadakan mobilitas tenaga kerja, pelatihan keterampilan tenaga kerja, 

pengembangan proyek-proyek umum, atau dengan pendirian industri yang padat 

karya, 2) Diharapkan pihak pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat 

mempertahankan serta meningkatkan mutu pendidikan, karena variabel tingkat 

pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengangguran, diantaranya yaitu 

dengan cara menyelenggarakan pendidikan terpadu, pelatihan, dan penyuluhan 

untuk pencari kerja, sehingga pengangguran akan menurun, 3) Dari segi 

pertumbuhan ekonomi, penanaman modal disektor industri hendaknya bersifat 

padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya manusia yang tersedia 

dengan tingkat pendidikan yang bervariatif dan dapat dilatih sesuai dengan 

keinginan pasar kerja, maka selain akan meningkatkan pendapatan daerah juga 

akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran, 4) Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo maupun pihak-pihak terkait diharapkan dapat menjaga 

stabilitas tingkat inflasi dengan kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah 

yang ditujukan untuk mengembangkan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja 

seperti sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

inflasi tetapi tetap melakukan pengembangan pada sektor-sektor riil sebagai upaya 
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meningkatkan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, 5) Bagi 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi pengangguran. Oleh karena itu, perlu dikembangkanya 

pembahasan dan penelitian lebih lanjut untuk kesempurnaan penelitian yang 

sudah ada. 
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