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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk 
Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Inflasi terhadap 
Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Metode 
penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode 
Ordinary. Metode Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan, Indeks 
Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat 
Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingkat inflasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah. 
Pemerintah harus memperhatikan dan melakukan upaya peningkatan Produk 
Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia, karena variabel-
variabel tersebut mempengaruhi tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2017. 

Kata kunci: tingkat kesempatan kerja, produk domestik regional bruto, indeks 
pembangunan manusia, dan inflasi. 

 

Abstract 

 
The purpose of this study was to determine how the influence of gross regional 
domestic product, human development index, and inflation on the level of 
employment opportunity in the Province of Central Java in 2017. The research 
method used was multiple linear regression analysis using the Ordinary Least 
Square (OLS) method. The results showed that the gross regional domestic 
product had a positive and significant effect, the human development index had a 
negative and significant effect on the level of employment opportunities in Central 
Java Province. Meanwhile, the inflation rate does not significantly influence 
employment opportunities in Central Java Province. The government should pay 
attention and make efforts to increase gross regional domestic product and the 
human development index, because these variables affect the level of employment 
opportunity in the Province of Central Java 2017. 

Keywords: level of employment opportunity, gross regional domestic product, 
human development index, and inflation. 
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1.  PENDAHULUAN 

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara 

yang ada, baik negara maju maupun negara berkembang. Walaupun intensitas 

masalah tersebut berbeda-beda karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, tekhnologi yang digunakan, 

dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah. Dilihat dari sudut pandang 

ekonomi makro, perluasan kesempatan kerja dapat terjadi melalui pertumbuhan 

ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output perkapita secara konstan dalam 

jangka panjang (Boediono, 1999). 

 Masalah yang terjadi di Indonesia adalah jumlah lapangan pekerjaan yang 

tersedia tidak dapat menampung jumlah angkatan kerja yang ada. Hal ini 

disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai dengan 

peningkatan jumlah lapangan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang 

diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat 

kesempatan kerja cenderung menurun (BPS, 2011). 

 Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk di 

Indonesia sebesar 237,641,326 jiwa dengan jumlah angkatan kerja 105,80 juta 

jiwa (BPS, 2010). Tabel 1. menunjukan keadaan tenaga kerja Indonesia tahun 

2013-2015.   

Tabel 1. 
Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Indonesia 

Tahun 2013-2015 

Jenis Kegiatan Utama 
Satuan 

 
20131 20142 2015 

Agustus Februari Agustus Februari Agustus 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Angkatan Kerja Juta orang 120,17 125,32 121,87 128,30 122,38 
      Bekerja Juta orang 112,76 118,17 114,63 120,85 114,82 
      Penganggur Juta orang 7,41 7,15 7,24 7,45 7,76 
2. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 
% 66,77 69,17 66,60 69,50 55,76 

3. Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

% 6,17 5,70 5,94 5,81 6,18 

4. Pekerja tidak penuh Juta orang 37,74 36,97 35,77 35,68 34,31 
      Setengah penganggur Juta orang 11,00 10,57 9,68 10,04 9,74 
      Paruh waktu Juta orang 26,74 26,40 26,09 25,64 24,57 
Catatan:1 Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk 
 2 Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk 
Sumber : Berita Resmi Statistik No. 103/11/Th.XVII, 5 November 2015 
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Berdasarkan tabel 1. keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2015 

menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 5,9 juta orang 

dibanding Februari 2015 dan bertambah 510 ribu orang dibanding Agustus 2014. 

Penduduk bekerja pada Agustus 2015 berkurang sebanyak 6,0 juta orang 

dibanding Februari 2015 dan bertambah sebanyak 190 ribu orang dibanding 

Agustus 2014. Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2015 mengalami 

peningkatan yaitu sebanyak 110 ribu orang dibanding Februari 2015 dan 320 ribu 

orang jika dibanding Agustus 2014. Peningkatan jumlah angkatan kerja dalam 

setahun terakhir berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 

(TPAK) yang menurun sebesar 0,84%. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terpadat 

penduduknya di Indonesia yaitu sekitar 33.264.339 jiwa pada tahun 2013. Salah 

satu masalah yang dihadapi Jawa Tengah adalah masalah ketenagakerjaan, baik 

itu pengangguran maupun kesempatan kerja (BPS Jawa Tengah , 2013). Tabel 2. 

menunjukan kondisi tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2013-2015. 

Tabel 2. 
Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa 

Tengah Tahun 2013-2015 

Jenis Kegiatan Utama 
Satuan 

 
2013 2014 2015 

Februari Agustus Februari Agustus Februari 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Angkatan Kerja Juta orang 17,40 17,52 17,72 17,55 18,29 

      Bekerja Juta orang 16,44 16,47 16,75 16,55 17,32 
      Penganggur Juta orang 0,96 1,05 0,97 1,00 0,97 
2. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 
Juta orang 7,27 7,36 7,26 7,64 7,05 

3. Bukan Angkatan Kerja % 70,54 70,43 70,93 69,68 72,19 

4. Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

% 5,53 6,01 5,45 5,68 5,31 

5. Pekerja tidak penuh Juta orang 4,69 5,21 4,85 4,90 4,91 
      Setengah penganggur Juta orang 1,89 1,49 1,28 1,19 1,18 
      Paruh waktu Juta orang 2,80 3,72 3,57 3,71 3,73 

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No.37/05/33/Th.IX, 2015 

Berdasarkan tabel 2. keadaan ketenagakerjaan provinsi Jawa Tengah pada 

Februari 2015 menunjukkan perubahan yang digambarkan dengan adanya 

peningkatan kelompok penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat 

pengangguran. Jumlah angkatan kerja mencapai 18,29 juta orang bertambah 

sebesar 746 ribu orang dibanding Agustus 2014 dan bertambah sebesar 576 ribu 
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orang dibanding keadaan Februari 2014. Penduduk yang bekerja pada Februari 

2015 naik sebesar 771 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2014, dan 

bertambah 571 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2014). 

Sementara jumlah penganggur pada Februari 2015 mengalami penurunan sebesar 

26 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2014 dan naik sebesar 5 ribu orang 

jika dibanding keadaan Februari 2014. 

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 jumlah 

angkatan kerja di provinsi Jawa Tengah rata-rata mengalami peningkatan, setiap 

tahunnya jumlah orang yang bekerja rata-rata juga mengalami peningkatan, tetapi 

jumlah orang yang menganggur tidak berubah secara signifikan. Kesenjangan 

yang terjadi dapat dilihat dari perbedaan jumlah angkatan bekerja dan jumlah 

orang yang bekerja, kesenjangan ini akan berdampak pada pengangguran. Hal ini 

membuktikan bahwa tingkat kesempatan kerja di provinsi Jawa Tengah masih 

rendah dan penyerapan tenaga kerjanya belum maksimal. Berdasarkan masalah 

diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai masalah yang dapat 

mempengaruhi tingkat kesempatan kerja di provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap kabupaten dan kota dalam usaha 

mengatasi masalah ketenagakerjaan terutama masalah kesempatan kerja. 

 
2. METODE 

Dalam menganalisis pengaruh produk domestik bruto (PDRB), indeks 

pembangunan manusia (IPM) dan inflasi terhadap tingkat kesempatan kerja di 

provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dingunakan model regresi linear berganda 

dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan rumus sebagai berikut 

(Gujarati,2004): 

TKKi = β0 + β1PDRBi +  β2IPMi +  β3INFi +β4 Dummy+ i 
Keterangan: 
TKKi : tingkat kesempatan kerja 
PDRBi : produk domestik regional bruto 
IPMi : indeks pembangunan manusia 
INFi : inflasi 
Dummy : 1 (Kota) dan 0 (Lainnya) 

0 : Konstanta 
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1 … 6 : Koefisien regresi 

i : Error Term 
i : Observasi ke i 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah siap pakai dan dikumpulkan oleh orang lain baik 

dari kantor-kantor pemerintah, badan usaha atau hasil dari penelitian orang lain 

(Trenggonowati, 2009). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data deret lintang data (cross section data) yang meliputi 35 kabupaten dan 

kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. 

Sumber data tersebut berasal dari publikasi badan pusat statistik (BPS) 

provinsi Jawa Tengah yang meliputi data tingkat kesempatan kerja, data produk 

domestik regional bruto, data indeks pembangunan manusia dan data inflasi pada 

tahun 2017. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil Estimasi Model Ekonometri 

Hasil estimasi model ekonometrik beserta uji pelengkapnya terangkum dalam 

Tabel 3. 

Tabel 3. 
Hasil Estimasi Model Ekonometri 

 
TKKi = 9,470654 + 0,370675 PDRBi - 0,034374 IPMi - 0,045838 INFi - 4,724149 D1i +  

                   (0,0009)*             (0,0310)**       (0,6313)***     (0,1974)*** 
4,72 D0i 

 

R2 = 0,882439; DW-Stat. = 2,175072; F-Stat. = 37,45880; Prob. F-Stat. = 0,000000 
 
Uji Diagnosis 

1) Multikolinieritas (VIF)   
PDRB =  3,191955; IPM =  3,594754; INF = 1,424849; D1 = 1467,873 

2) Normalitas  
JB(2) = 0,626670; Prob. JB(2) = 0,731005 

3) Heteroskedastisitas  

 2(12) = 7,258207; Prob. 2(12) = 0,8401 
4) Linieritas  

F(12,22) = 0,479663; Prob. F(12,22) = 0,9056 
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Sumber: Data diolah. 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. 

3.2 Uji Asumsi Klasik  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section, sehingga 

seperti yang disajikan dalam Tabel 3., uji asumsi klasiknya akan meliputi uji 

multikolinieritas, uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, dan uji 

spesifikasi atau linieritas model. 

3.2.1 Uji multikolinieritas  

Uji multikolinieritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji  Variance 

Inflation Factors (VIF). Uji ini untuk menganalisis variabel independen manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai VIF > 10 maka 

terdapat masalah multikolinieritas pada variabel. Hasil uji multikolinieritas dapat 

dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. 
Hasil Uji Variance Inflation  Factors (VIF) 

Variabel IF Kriteria Keterangan 
PDRB  3,191955 < 10 Tidak ada masalah multikolinieritas 
IPM 3,594754 < 10 Tidak ada masalah multikolinieritas 
INF  1,424849 < 10 Tidak ada masalah multikolinieritas 
D1 1467,873 > 10 Menyebabkan masalah multikolinieritas 

Sumber: data sekunder yang diolah. 

3.2.2 Uji Normalitas Residual  

Normalitas residual akan diuji memakai uji Jarque Bera (JB). H0 uji JB adalah 

distribusi residual normal; dan HA-nya distribusi residual tidak normal. H0 

diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik JB > 

α; H0 ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik 

JB ≤ α. 

Dari Tabel 4., terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik JB adalah sebesar 0,731005 (> 0,10); jadi H0 diterima, distribusi residual 

normal.  

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. H0 uji White adalah 

tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model; dan HA-nya terdapat masalah 
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heteroskedastisi-tas dalam model. H0 diterima apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2uji White > α; H0 ditolak apabila 

nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2uji White ≤ α. 

Dari Tabel 3., terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik 2uji White adalah sebesar 0,8401 ( > 0,10) ; jadi H0 diterima, 

kesimpulan tidak terdapat heteroskedasti-sitas dalam model.  

3.2.4 Uji Spesifikasi Model  

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji 

memakai uji Ramsey Reset. Uji Ramsey Reset memiliki H0 spesifikasi modelnya 

tepat atau linier; sementara HA-nya spesifikasi modelnya tidak tepat atau tidak 

linier. H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey Reset > α; H0 ditolak apa-bila nilai p (p value), probabilitas 

atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset ≤ α. 

Nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F uji Ramsey 

Reset terlihat memiliki nilai sebesar 0.7151 (> 0,10) – lihat Tabel 3.; jadi H0 

diterima. Kesimpulan spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian tepat atau 

linier. 

3.3 Uji Kebaikan Model  

3.3.1 Eksistensi Model  

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama atau menguji apakah model yang dipakai 

eksis atau tidak. Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara 

simultan bernilai nol). H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikasi empirik statistik F > α.; H0 akan ditolak jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F ≤ α. 

Dari Tabel 3., terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,000000< 0,01; jadi H0 ditolak, 

kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis. 
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3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (R2)  

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

Tabel 3. terlihat Nilai R2 (R-square) sebesar 0.882439, artinya 88,24% variasi 

variabel tingkat kesempatan kerja (TKK) dapat dijelaskan oleh variabel produk 

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

(INF), dan dummy (D1). Sisanya sebesar 11,76% dijelaskan variabel-variabel atau 

faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model. 

{Cara perhitungannya : 1-88,24% = 11,76%} 

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. 

Dari Tabel 3. terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi 

empirik statistik t varibel PDRBsebesar 0,0009 (< 0,01); variabel IPM0,0310 

(<0,05); variabel INF0,6313 (>0,10); dan variabel D10,1974 (> 0,10). Dari hasil 

ini dapat disimpulkan variabel PDRB dan IPM secara sendiri-sendiri memiliki 

pengaruh signifikan, namun variabel INF dan D1 tidak memiliki pengaruh 

signifikan. 

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen terangkum 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. 
 Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel sig. t kriteria Kesimpulan 
PDRB 0,0009 ≤ 0,01 Signifikan ada α = 0,01  
IPM  0,0310 ≤ 0,05 Signifikan ada α = 0,05  
INF  0,6313 ≥ 0,10 Signifikan tidak ada α = 0,10  
D1  0,1974 ≥ 0,10 Signifikan tidak ada α = 0,10  

Sumber : Data diolah 
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3.5 Interpretasi Pengaruh Variabel independen  

Interpretasi dari hasil regresi berdasarkan uji t mengenai pengaruh produk 

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

(INF), dan dummy (D1)  terhadap tingkat kesempatan kerja (TKK) di 35 

kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2017 hasilnya adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Produk domestik regional bruto  

Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa produk domestik regional bruto 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja di Jawa 

Tengah tahun 2017 pada α = 0,05.Variabel produk domestik regional bruto 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,370675. Pola hubungan antara variabel 

independen produk domestik regional bruto dan tingkat kesempatan kerja adalah 

logaritma-linier sehingga apabila produk domestik regional bruto naik sebesar 1 

persen maka tingkat kesempatan kerja akan naik sebesar 0,370675 x 100 = 37,06 

persen. Sebaliknya apabila produk domestik regional bruto turun 1 persen maka 

tingkat kesempatan kerja akan turun sebesar 37,06 persen. Artinya, semakin tinggi 

produk domestik regional bruto yang ada di kabupaten atau kota Jawa Tengah 

maka semakin tinggi tingkat kesempatan kerja dan sebaliknya. 

3.5.2 Indeks pembangunan manusia  

Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja di Jawa 

Tengah tahun 2017 pada α = 0,05.Variabel indeks pembangunan manusia 

memiliki koefisien regresi sebesar -0,034374. Pola hubungan antara variabel 

independen indeks pembangunan manusia dan tingkat kesempatan kerja adalah 

logaritma-linier sehingga apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 

persen maka tingkat kesempatan kerja akan turun sebesar 0,034374 x 100 = 34,37 

persen. Sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia turun 1 persen maka 

tingkat kesempatan kerja akan naik sebesar 34,37 persen. Artinya, semakin 

tinggiindeks pembangunan manusia yang ada di kabupaten atau kota Jawa Tengah 

maka semakin turun tingkat kesempatan kerja dan sebaliknya. 
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3.5.3 Inflasi 

Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kesempatan kerja di Jawa Tengah tahun 2017 pada α = 0,10. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak ada pola hubungan antara variabel inflasi dengan 

tingkat kesempatan kerja. 

3.5.4 Variabel Dummy (Wilayah)   

Variabel wilayah diperlakukan sebagai variabel dummy dimana D=0 (kabupaten) 

dan D=1 (kota). Jika variabel dummy ini dikaitan dengan tingkat kesempatan kerja 

maka hasilnya tidak berpengaruh signifikan pada α = 0,10. Sesuai dengan hasil uji 

t  yang telah dilakukan diatas bahwa tidak ada pola hubungan antara variabel 

dummy dengan tingkat kesempatan kerja. 

3.6 Interprestasi Ekonomi 

Interpretasi ekonomi berdasarkan interprestasi analisis di atas terkait pengaruh 

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

inflasi (INF), dan dummy (D1)  terhadap tingkat kesempatan kerja (TKK) di 35 

kabupaten dan kota Jawa Tengah tahun 2017 hasilnya adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Produk domestik regional bruto  

Berdasarkan interprestasi analisis menunjukan bahwa produk domestik regional 

bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja di 

Jawa Tengah tahun 2017. Pola hubungan antara variabel independen produk 

domestik regional bruto dan tingkat kesempatan kerja adalah logaritma-linier 

sehingga apabila produk domestik regional bruto naik maka tingkat kesempatan 

kerja akan naik. Sebaliknya apabila produk domestik regional bruto turun maka 

tingkat kesempatan kerjajuga akan turun. Artinya, semakin tinggi produk 

domestik regional bruto yang ada di kabupaten atau kota Jawa Tengah maka 

semakin tinggi tingkat kesempatan kerja dan sebaliknya. 

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permana dan 

Wenagama (2015) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB)dan Tingkat Upah terhadap Kesempatan Kerja melalui Investasi di 

Provinsi Bali Tahun 1993-2013”. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
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teknik analisis jalur (path analysis). Hasil pengujian menunjukan bahwa PDRB 

berpengaruh signifikan terhadap terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seharusnya melakukan upaya dalam 

meningkatkan PDRB karena semakin tinggi nilai PDRB-nya maka tingkat 

kesempatan kerja juga meningkat, artinya pengangguran semakin sedikit, 

kemiskinan berkurang, dan tercipta kesejahteraan hidup masyarakat.  

3.6.2 Indeks pembangunan manusia  

Berdasarkan interprestasi analisis menunjukan bahwa indeks pembangunan 

manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja di 

Jawa Tengah tahun 2017. Pola hubungan antara variabel independen indeks 

pembangunan manusia dan tingkat kesempatan kerja adalah logaritma-linier 

sehingga apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 persen maka 

tingkat kesempatan kerja akan turun. Sebaliknya apabila indeks pembangunan 

manusia turun 1 persen maka tingkat kesempatan kerja akan naik. Artinya, 

semakin tinggiindeks pembangunan manusia yang ada di kabupaten atau kota 

Jawa Tengah maka semakin turun tingkat kesempatan kerja dan sebaliknya. 

Pengaruh negatif kenaikan IPM terhadap kesempatan kerja di Jawa 

Tengah, terjadi karena tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja (Sudarwati 

& Silalahi, 2018). Selain ketersediaan lapangan kerja yang sedikit, kenaikan IPM 

berpengaruh negatif juga disebabkan banyaknya jumlah pencari kerja lebih 

banyak dari pada lapangan kerja yang tersedia (Fauzan et al., 2020). Penyebab 

lain yang kemungkinan terjadi adalah, bahwa kenaikan IPM, belum tentu 

bersesuaian dengan kompetensi yang dipersyaratkan. 

3.6.3 Inflasi 

Berdasarkan interprestasi analisis menunjukan bahwa inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja di Jawa Tengah tahun 2017. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada pola hubungan antara variabel inflasi dengan 

tingkat kesempatan kerja. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dona, dkk. (2018) 

dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis 
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menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan 

kerja. Inflasi di Pulau Jawa pada tahun 2017 tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kesempatan kerja.Hal ini disebabkan inflasi yang terjadi di Jawa Tengah 

berasal dari sisi penawaran.Inflasipenawaran merupakan kenaikaninflasi yang 

disebabkan adanya peningkatan biaya input (cost push inflation). Selain akibat 

biaya mengalami peningkatan,inflasi penawaran juga dapat dipengaruhi kebijakan  

pemerintah, sehingga mempengaruhi kenaikan harga (administered prices) dan 

supply shock. Kenaikan harga dari sisi biaya merupakan faktor penting yang 

menyebabkan inflasi di Indonesia, hingga di pulai Jawa. Faktor lain yang 

mempengaruhi sisi penawaran sehingga berpengaruh terhadap inflasi adalah 

kebijakan yang diambil oleh instansi lain di luar Bank Indonesia, misalnya 

kebijakan penghapusan subsidi pemerintah atau kebijakan kenaikan pajak yang 

mengakibatkan meningkatnya harga barang tersebut (administered prices) 

(Nurhardiansyah, dkk., 2017). Misalnya kenaikan inflasi yang sangat tinggi pada 

tahun 2008 (dan juga pada 2013) terutama terkait dengan kebijakan kenaikan 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  

Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran 

(supply shock), misalnya pada saat terjadi musim kering yang mengakibatkan 

gagal panen, kejadian bencana alam dan gangguan distribusi bahan pokok 

sehingga distribusi tidak lancar. Gangguan tersebut akan mempengaruhi jumlah 

barang yang ditawarkan akan mengakibatnya kenaikan tingkat harga barang-

barang tersebut secara umum dan pada akhirnya akan meningkatkan laju inflasi. 

Dengan alasan tersebut, maka tidaklah tepat apabila perubahan jumlah 

kesempatan kerja yang terjadi di Pulau Jawa dihubungkan dengan tingkat inflasi. 

Hal ini dikarenakan infasi diukur melalui tujuh belas sector perekonomian dan 

bukan kenaikan permintaan akibat upah yang tinggi.  

3.6.4 Variabel Dummy (Wilayah)   

Variabel wilayah diperlakukan sebagai variabel dummy dimana D=0 (kabupaten) 

dan D=1 (kota). Jika variabel dummy ini dikaitan dengan tingkat kesempatan kerja 

maka hasilnya tidak berpengaruh signifikan pada α = 0,10. Sesuai dengan 

interprestasi analisis  yang telah dilakukan diatas bahwa tidak ada pola hubungan 
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antara variabel dummy dengan tingkat kesempatan kerja antara kota dan 

kabupaten. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa regresi linier berganda dengan metode ordinnary least 

square (OLS) tentang pengaruh variabel produk domestik regional bruto, indeks 

pembangunan manusia dan inflasi terhadap tingkat kesempatan kerja di provinsi 

Jawa Tengah tahun 2017. 

 Dari analisis uji t diketahui bahwa ada dua variabel yang secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja yaitu produk domestik 

regional bruto berpengaruh positif dengan tingkat α = 5% dan indeks 

pembangunan manusia berpengaruh negatif dengan tingkat α = 5%, sedangkan 

variabel inflasi dan dummy wilayah secara statistik tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja di provinsi Jawa Tengah, dengan 

demikian tidak ada perbedaan tingkat kesempatan kerja antara wilayah kota dan 

kabupaten pada α = 5%. 

 Koefisien determinasi disusun untuk mengetahui prosentase total variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam 

model. Nilai R2 (R-square) sebesar 0.882439 artinya variasi variabel tingkat 

kesempatan kerja (TKK) dapat dijelaskan oleh variabel produk domestik regional 

bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM) dan inflasi (INF) sebesar 

88,24%, dan sisanya sebesar 11,76% dijelaskan variabel bebas lain yang tidak 

disertakan dalam model. 

 Dalam upaya meningkatkan  kesempatan kerja di provinsi Jawa Tengah, 

pemerintah hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

menambah pelatihan kerja yang tepat guna menghasilkan jumlah tenaga kerja 

yang berkompeten sehingga penyerapan tenaga kerja sangat tinggi dan masyarakat 

memperoleh perkerjaan yang sesuai kemampuan sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan hidup, dengan demikian jumlah pengangguran semakin berkurang di 

provinsi Jawa Tengah semakin kecil. 
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