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BESAR & SEDANG TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI 
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Abstrak 

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang disebabkan oleh jumlah 

angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang 

ada, sehingga tidak semua angkatan kerja dapat terserap oleh lapangan kerja dan 

mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat. Pada tahun 2014-2018  

pengangguran di Indonesia cenderung berfluktuasi sehingga angkanya tidak selalu 

menurun disetiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan 

perusahaan industri besar dan sedang terhadap tingkat pengangguran di Indonesia 

tahun 2014-2018 dengan menggunakan analisis data panel dengan regresi fixed 

effect model. Hasil penelitian menunjukan secara simultan seluruh variabel 

penelitian berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Secara parsial variabel 

upah minimum provinsi dan jumlah industri besar dan sedang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengangguran, sementara pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. 

 

Kata Kunci: upah minimum, pengeluaran pemerintah, industri, pengangguran  

 

Abstract 

Unemployment is an employment problem caused by the number of the workforce 

that is greater than the number of existing employment opportunities, so that not 

all workforce can be absorbed by employment and cause the number of 

unemployed to increase. In 2014-2018 unemployment in Indonesia tended to 

fluctuate so that the figure did not always decrease every year. This study aims to 

analyze the effect of the provincial minimum wage, government spending on 

education and large and medium industrial companies on the unemployment rate 

in Indonesia in 2014-2018 by using panel data analysis with fixed effect 

regression model. The results showed that simultaneously all research variables 

had an effect on the unemployment rate. Partially, the variables of the provincial 

minimum wage and the number of large and medium industries have no 

significant effect on the unemployment rate, while government spending on 

education has a significant effect on the unemployment rate. 

 

Keywords: minimum wage, government expenditure, industry, unemployment 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh 

negara Indonesia. Tidak hanya pada negara berkembang, pengangguran juga 

merupakan masalah bagi negara-negara maju di dunia. Tingginya tingkat 

pengangguran dapat berpengaruh pada stabilitas nasional setiap negara. 

Pengangguran menjadi masalah yang masih sangat sulit dipecahkan hingga saat 
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ini. Ketenagakerjaan memiliki hubungan yang erat dengan perekonomian, karena 

merupakan salah satu aspek penting bagi perekonomian, termasuk perekonomian 

Indonesia. 

Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mereka yang 

tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bersedia menerima pekerjaan dan 

memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Apabila jumlah angkatan kerja 

lebih besar dibandingkan dengan kesempatan kerja maka yang akan terjadi adalah 

meningkatnya jumlah pengangguran. Masalah pengangguran harus segera diatasi, 

jika tidak pengangguran dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, salah 

satunya pengangguran yang tinggi mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat 

hingga kasus kriminalitas (Badan Pusat Statistik, 2020). Pengangguran adalah 

masalah makroekonomi yang secara langsung mempengaruhi manusia dan 

menjadi masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, tidak bekerja dan 

kehilangan pekerjaan dapat menurunkan standar hidup serta mengakibatkan 

tekanan psikologis (Mankiw, 2006). 

Upah minimum dapat menjadi faktor penyebab pengangguran. Upah 

secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. 

Upah merupakan imbalan bagi pekerja atau buruh atas pekerjaan yang dilakukan. 

Setiap terjadinya kenaikan tingkat upah akan diiukuti dengan penurunan 

permintaan tenaga kerja, yang kemudian menyebabkan pengangguran meningkat. 

Begitu sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat upah maka penyerapan tenaga 

kerja akan meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat upah memiliki 

hubungan timbal balik dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. 

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah di Indonesia dijabarkan 

dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). Ketika pengeluaran 

pemerintah tinggi dan diikuti dengan aktivitas ekonomi yang semakin kompleks 

diharapkan kesempatan kerja semakin tinggi pula sehingga jumlah pengangguran 

dapat ditekan. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan digunakan untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang 

penting dalam meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang untuk 

menyerap teknologi modern serta mengembangkan kapasitas demi terwujudnya 
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pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2011). 

Sektor industri memegang peran penting sebagai mesin  pembangun 

ekonomi karena memiliki nilai keunggulan dibandingkan sektor lain. Nilai modal 

yang tertanam sangat besar, kemampuan terhadap penyerapan tenaga kerja yang 

besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah setiap input yang diolah 

menjadi keunggulan sektor industri (Muhtamil, 2017). Proses Industrialisasi yang 

berhasil tidak lepas dari adanya dukungan kapasitas sumber daya manusia yang 

relevan dan kemampuan proses dalam memanfaatkan sumber daya alam dan 

sumber daya lain yang tersedia secara optimal (Arsyad, 2010). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mengambil 

judul “Dampak Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah Bidang 

Pendidikan dan Perusahaan Industri Besar dan Sedang Terhadap Tingkat 

Pengangguran di Indonesia”. 

 

2. METODE 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berbentuk data panel. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang terdiri dari data upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan, perusahaan industri besar dan sedang dan tingkat pengangguran 

selama periode 2014-2018 dan terdiri dari 33 Provinsi di Indonesia, yang 

diperoleh dari laporan periodik Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan 

perusahaan industri besar dan sedang terhadap tingkat pengangguran di Indonesia 

adalah analisis regresi data panel, dengan kurun waktu 2014 sampai 2018 yang 

diolah menggunakan software Eviews 10. Model ekonometrika dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 (1) 

 

Dimana: 

TP = Tingkat Pengangguran 

UMP = Upah Minimum Provinsi 

PPBP = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 
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JU  = Jumlah Industri Besar 

dan Sedang β0 = Konstanta 

β1,2,3 = Koefisian regresi variabel independen 

 ε = Error terrm 

i = Cross Section 

t = Time Series 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Hasil Estimasi  

Hasil Estimasi regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model 

(ECM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Regresi Dana Panel Cross Section 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM FEM REM 

C 11.9321 11.65206 14.48479 

LOGUMP -0.322111 0.054012 -0.298887 

LOGPPBP 0.047943 -0.028684 -0.014911 

LOGJU 0.563659 -0.018586 0.337761 

 

 
 

0.744749 0.988471 0.254211 

Adj.  0.739992 0.985343 0.240315 

F- statistic 156.5837 316.0016 18.29295 

Prob. F- statistic 0.000000 0.000000 0.000000 

 

3.2 Pemilihan Model Terpilih 

Uji chow digunakan untuk mengetahui model mana yang terpilih antara Common 

Effect Model dengan Fixed Effect Model.  

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

          
     Cross-section F 85.219411 (32,129) 0.0000 

Cross-section Chi-square 511.066433 32 0.0000 

          
 

Tabel 2. menunjukan bahwa nilai probabilitas chi-square 0.0000 < (0,05) 

maka H0 tidak diterima. Kesimpulannya adalah model yang terpilih adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 
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Uji hausman digunakan untuk mengetahui model mana yang terpilih 

antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model.  

Tabel 3. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob. 

Cross-section random 52.69679 3 0.0000 

Tabel 3. menunjukan bahwa nilai probabilitas chi-square 0.0000 < (0,05) 

maka H0 tidak diterima. Kesimpulannya adalah model yang terpilih adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

Tabel 4. Model Estimasi Fixed Effect Model 

 = 11.6520 + 0.0540 – 0.0286 – 0.0185  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 11.65206 1.228198 9.487113 0.0000 

LOG(UMP) 0.054012 0.106806 0.505702 0.6139 

LOG(PPBP) -0.028684 0.009362 -3.063911 0.0027 

LOG(JU) -0.018586 0.067714 -0.274476 0.7842 

     

 = 0.9884;  DW-Stat. = 2.4539;  F-Stat. = 316.0016 prob. F-Stat. = 0.0000 

Keterangan: *Signifikan pada α 1%; **Signifikan pada 5%; ***Signifikan pada 10%  

Tabel 5. Model Estimasi Fixed Effect Model 

PROVINSI Effect Konstanta 

Aceh 0.500528 12.152588 

Sumatera Utara 1.363235 13.015295 

Sumatera Barat 0.303802 11.955862 

Riau 0.653692 12.305752 

Jambi -0.390889 11.261171 

Sumatera Selatan 0.595879 12.247939 

Bengkulu -1.103764 10.548296 

Lampung 0.578115 12.230175 

Kepulauan Bangka Belitung -1.373361 10.278699 

Kepulauan Riau -0.470934 11.181126 

D.K.I Jakarta 1.321585 12.973645 

Jawa Barat 2.983408 14.635468 

Jawa Tengah 2.188356 13.840416 

D.I Yogyakarta -0.395276 11.256784 

Jawa Timur 2.215767 13.867827 

Banten 1.632714 13.284774 

Bali -0.934384 10.717676 
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Nusa Tenggara Barat -0.056534 11.595526 

Nusa Tenggara Timur -0.331799 11.320261 

Kalimantan Barat -0.004503 11.647557 

Kalimantan Tengah -0.718089 10.933971 

Kalimantan Selatan -0.107785 11.544275 

Kalimantan Timur 0.149268 11.801328 

Sulawesi Utara -0.289666 11.362394 

Sulawesi Tengah -0.715249 10.936811 

Sulawesi Selatan 0.651707 12.303767 

Sulawesi Tenggara -0.862168 10.789892 

Gorontalo -1.658854 9.993206 

Sulawesi Barat -1.800551 9.851509 

Maluku -0.563854 11.088206 

Maluku Utara -1.452547 10.199513 

Papua Barat -1.381877 10.270183 

Papua -0.525972 11.126088 

   

Sumber: BPS Indonesia (diolah) 

 

Berdasarkan tabel 5 memperlihatkan konstantan pada masing-masing 

Provinsi, Provinsi dengan nilai konstanta tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat 

dengan nilai konstanta sebesar 14.635468. Dilihat dari nilai konstanta tersebut 

dapat disimpulkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sedangkan wilayah dengan nilai 

konstanta terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai konstanta sebesar 

9.851509 dan Provinsi Gorontalo dengsn nilai konstanta 9.993206, nilai tersebut 

menunjukkan tingkat pengangguran di Sulawesi Barat dan Gorontalo lebih rendah 

dibandingkan dengan daerah lain. 

3.3 Uji Kebaikan Model 

Dapat dilihat dalam tabel 4 bahwa nilai Prob. F-Statistik sebesar 0.0000 ≤ 0.05 

maka H0 tidak diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa model terestimasi Fixed 

Effect Model (FEM). 

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.) yang telah dilakukan 

mendapatkan nilai  sebesar 0.9884. Hal ini menjelaskan bahwa upah minimum 

provinsi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan jumlah industri besar 
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dan sedang dapat menjelaskan variabel tingkat pengangguran sebesar 98.84%, 

sisanya 1.16% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model. 

Uji Validitas pengaruh merupakan uji signifikansi untuk masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji validitas pengaruh 

menggunakan uji t, dimana H0: βi = 0 (variabel independen ke i tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan); Ha: βi ≠ 0 (variabel independen ke i memiliki 

pengaruh signifikan). H0 diterima apabila probabilitas t-statistik > α dan H0 tidak 

diterima apabila probabilitas t-statistik ≤ α. Hasil uji validitas pengaruh variabel 

independen dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji Validasi Pengaruh Variabel Independen 

Variabel T Prob t Kriteria Kesimpulan 

LogUMP 0.505702 0.6139 > 0.10 Tidak Signifikan 

LogPPBP -3.063911 0.0027 < 0.05 Signifikan α = 0.05 

LogJU -0.274476 0.7842 > 0.10 Tidak Signifikan 

Sumber: BPS Indonesia (diolah) 

 Berdasarkan data tabel 6 bahwa Pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran, sedangkan upah 

minimum provinsi dan jumlah industri besar dan sedang tidak memiliki pengaruh 

terhadap tingkat pengangguran. 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh yang telah dilakukan menunjukan bahwa 

koefisien dari variabel upah minimum provinsi bernilai positif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mulatsih (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di 

Indonesia tahun 2013. Tidak signifikannya pengaruh yang diberikan oleh tingkat 

upah minimum terhadap pengangguran diakibatkan oleh perbedaan upah 

minimum yang tidak signifikan disetiap daerah serta kenaikan upah pada 

umumnya disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang terus meningkat. 

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini sama dengan penelitian yang 



 

 

8 

dilakukan oleh Kaharudin, et al (2019). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kota Manado tahun 2001-2017. Pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan yang dipergunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

pendidikan, dapat memperbaiki modal manusia dan meningkatkan produktivitas 

sumberdaya manusia.  

Ketika kualitas pendidikan seseorang meningkat, maka akan terserap oleh 

pasar tenaga kerja dengan keahlian yang dimilikinya sehingga mampu 

mengurangi tingkat pengangguran yang ada.  

Jumlah industri besar dan sedang memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Winarti (2018), bahwa jumlah perusahaan industri berpengaruh 

tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Perbedaan pada kondisi 

perekonomian setiap provinsi menyebabkan perbedaan pada output yang mampu 

dihasilkan oleh suatu daerah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari PDRB setiap 

daerah, dimana tidak semua daerah di Indonesia menjadikan sektor industri 

sebagai kontribusi tertinggi terhadap PDRB.  Dengan perbedaan tersebut sektor 

industri bukan satu-satunya sektor yang dapat menyerap tenaga kerja pada setiap 

provinsi di Indonesia. Selain itu industri dalam skala besar banyak menggunakan 

teknologi dan membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi dan produktivitas 

yang tinggi.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Data Panel tentang pengaruh Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Jumlah Industri 

besar dan Sedang terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 2014-2018, 

maka dapat disumpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan pengujian pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow 

diketahui bahwa model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Kemudian 

pada uji Hausman model terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Sehingga 
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estimasi model yang paling tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Fixed Effect Model (FEM). 

Dari hasil uji signifikansi simultan (uji F) diketahui bahwa secara simultan 

variabel Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikam 

dan Jumlah Industri Besar dan Sedang berpengaruh terhadap Tingkat 

Pengangguran. 

Dari hasil uji validitas pengaruh (uji t) diketahui bahwa variabel 

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkat Pengangguran. Kemudian variabel Upah Minimum Provinsi dan Jumlah 

Industri Besar dan Sedang tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat 

Pengangguran. 

Nilai  dari model FEM adalah sebesar 0.9884 atau 98.84%, yang artinya 

variasi variabel upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan dan jumlah industri besar dan sedang menjelaskan variasi variabel 

tingkat pengangguran sebesar 98.84%, sisanya 1.16% dijelaskan faktor lain yang 

tidak disertakan dalam model. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan penulis adalah sebagai berikut: Dalam menetapkan Upah Minimum 

Provinsi dengan tepat, pemerintah harus memperhatikan kemampuan pada 

perusahaan, sektor ekonomi, dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas dan 

mengembangkan usaha.  

Disarankan untuk pemerintah agar meningkatkan pengeluaran 

pemerintahnya disetiap bidang termasuk bidang pendidikan, serta melakukan 

kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat 

teralokasi dengan baik keseluruh daerah di Indonesia, yang nantinya diharapkan 

pengeluaran pemerintah tersebut dapat meningkatkan kualitas modal manusia, 

mendorong pengembangan kegiatan dan sektor ekonomi yang menyerap tenaga 

kerja relatif tinggi sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. 

Meningkatnya jumlah industri besar dan sedang juga harus dibarengi 

dengan peningkatan pada kesempatan kerja. Pemerintah juga harus lebih 
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memperhatikan industri besar, sedang, dan industri kecil, rumah tangga serta 

mampu mengatur regulasi yang tepat agar tenaga kerja dapat terserap kedalam 

sektor industri.  
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