
ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, IPM,  

JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA, DAN INFLASI 

TERHADAP UPAH MINIMUM DI PULAU SUMATERA 

TAHUN 2014-2019 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 

pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

 

Disusun oleh: 

 

RIZA MARDHIA ARDIYATSARI 

B300170207 

 

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2021 



 

i 
 

 



 

ii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, IPM,  JUMLAH 

PENDUDUK YANG BEKERJA, DAN INFLASI TERHADAP UPAH 

MINIMUM DI PULAU SUMATERA TAHUN 2014-2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah, indeks 

pembangunan manusia, jumlah penduduk yang bekerja, dan inflasi terhadap upah 

minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dianalisis denan 

regresi data panel. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman model fixed effect 

model (FEM) merupakan model yang terbaik. Hasil uji t menunjukkan bahwa 

variabel belanja pemerintah dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap upah 

minimum, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia dan jumlah 

penduduk yang bekerja memiliki pengaruh terhadap upah minimum di pulau 

Sumatera. Hasil uji F membuktikan bahwa pendekatan fixed effect model eksis. 

Koefisien determinasi sebesar 97,48% yang berarti bahwa variasi variabel upah 

minimum dapat dijelaskan oleh variabel belanja pemerintah, variabel indeks 

pembangunan manusia, variabel jumlah penduduk yang bekerja, dan variabel 

inflasi. Sisanya 2,52%, dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 

Kata kunci: upah minimum, belanja pemerintah, indeks pembangunan manusia,  

jumlah penduduk yang bekerja, inflasi, data panel. 

Abstract  

This study aims to analyze the effect of government spending, human 

development index, working population, and inflation on the minimum wage on 

the island of Sumatra in 2014-2019. The data used in this study is secondary data 

sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of 

Fiscal Balance and analyzed by panel data regression. Based on the results of the 

Chow test and Hausman test, the fixed effect model (FEM) is the best model. The 

results of the t-test show that the variables of government spending and inflation 

have no effect on the minimum wage, while the variables of the human 

development index and the number of working people have an influence on the 

minimum wage on the island of Sumatra. The F test results prove that the fixed 

effect model approach exists. The coefficient of determination is 97.48%, which 

means that the variation of the minimum wage variable can be explained by the 

government spending variable, the human development index variable, the 

number of working population variables, and the inflation variable. The remaining 

2.52%, explained by other independent variables not included in the model.  

Keywords: minimum wage, government spending, human development index, 

number of working population, inflation, panel data 
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1. PENDAHULUAN 

Tenaga kerja merupakan pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan 

memiliki peranan dalam keberlangsungan proses produksi. Untuk itu tenaga kerja 

berhak mendapatkan balas jasa atau upah dari perusahaan atas pekerjaaannya. 

Sukirno (2005) menyatakan bahwa upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas 

jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para 

pengusaha. Upah menjadi hal yang penting diberikan perusahaan kepada tenaga 

kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaannya serta besarnya kebutuhan suatu hal 

yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha.  

Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam yang beragam. Keragaman 

sumber daya alam ini membuka berbagai peluang untuk mendirikan usaha 

industri. Semakin banyak industri yang berdiri maka akan semakin banyak pula 

tenaga kerja yang dapat di serap. Peningkatan penyerapan tenaga kerja perlu 

dilakukan mengingat negara Indonesia dihadapkan dengan masalah tingginya 

angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan menyebabkan 

persaingan dalam mencari tenaga kerja. Hal ini akan berakibat pada harga tenaga 

kerja atau upah yang tidak sesuai standar sehingga menjadi masalah yang menarik 

untuk di teliti. 

Penetapan upah minimum di masing masing provinsi di pulau Sumatera 

memiliki nominal yang berbeda. Ketentuan dalam penetapan upah minimum tidak 

dapat disamaratakan karena penetapan upah sendiri didasarkan pada kebutuhan 

hidup layak tiap individu sesuai dengan tempat tinggalnya. Menurut penelitian 

Ramadhani (2020) upah minimum provinsi tidak bisa disamakan dengan daerah 

lainnya sebab daya beli masyarakat dan nilai kebutuhannya sangat berbeda. 

Belanja pemerintah atau yang disebut pengeluaran pemerintah terdiri dari 

dua komponen yaitu pengeluaran langsung dan tidak langsung. Adanya 

pengeluaran pemerintah secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh 

terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan 

pengeluaran pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh 

terhadap peningkatan produksi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan 

kesempatan kerja dan berpengaruh terhadap upah. 
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Peningkatan upah dapat disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, seperti 

indeks pembangunan manusia . IPM merupakan alat ukur capaian pembangunan 

manusia yang terdiri dari beberapa komponen yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, 

dan kesejahteraan. Menurut Todaro (2000) upaya peningkatan pembangunan 

manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas tersebut secara tidak 

langsung juga akan berpengaruh terhadap besarnya upah yang diterima.  

Jumlah penduduk yang bekerja merupakan faktor selanjutnya yang 

mempengaruhi upah minimum. Jumlah penduduk yang bekerja dapat diartikan 

sebagai jumlah tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tenaga kerja merupakan faktor 

penting dalam sebuah proses produksi. Atiyana (2016) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah tenaga kerja terhadap upah 

minimum, ketika dalam suatu proses produksi terjadi pengurangan jumlah tenaga 

kerja maka upah minimum akan mengalami peningkatan. 

Inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan upah 

minimum. Inflasi merupakan tingkat perubahan harga secara umum untuk 

berbagai jenis produk dalam rentang waktu tertentu. Kenaikan harga yang tinggi 

ini akan mempengaruhi upah tenaga kerja. Menurut penelitian Zahari (2014) 

tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada upah. Ketika inflasi tinggi maka harga-

harga di pasaran akan naik hal ini menyebabkan tenaga kerja menuntut kenaikan 

upah untuk mencukupi kebutuhannya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh 

belanja pemerintah, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk yang 

bekerja, dan inflasi terhadap upah antar provinsi di pulau Sumatera tahun 2014 

hingga 2019.  

 

2. METODE 

Guna menganalisis bagaimana pengaruh belanja pemerintah, indeks pembangunan 

manusia, jumlah penduduk yang bekerja, dan inflasi terhadap upah antar provinsi 

di pulau Sumatera tahun 2014 hingga 2019, maka digunakan analisis regresi data 

panel dengan model ekonometrika sebagai berikut (Gujarati, 2007): 
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LOG(UMP)it = β0 + β1LOG(BP)it +  β2IPMit +  β3LOG(JPB)it +  β4 INFit +  εit       (1) 

Keterangan :  

UMP = Upah minimum provinsi (rupiah/tahun)  

BP = Belanja pemerintah (rupiah/tahun) 

IPM = Indeks pembangunan manusia (persen/tahun) 

JPB = Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa/tahun) 

INF = Inflasi (persen/tahun) 

ε = Error term (faktor kesalahan) 

β0 = Konstanta 

β1… β4 = Koefisien regresi variabel independen 

i = Observasi ke i 

t = Tahun ke t 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi Model Ekonometrik 

Hasil estimasi model ekonometrik dengan ujian asumsi klasiknya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Cross Section 

Variabel 
 

Koefisien Regresi 

PLS FEM REM 

C 10,15184 -3,777472 2,686481 

LOG(BP) 0,139758 -0,006942 -0,014122 

IPM 0,027345 0,113513 0,137961 

LOG(JPB) -0,103612 0,725705 0,177047 

INF -0,033715 -0,003914 -0,005175 

R
2 

0,540163 0,974824 0,933364 

Adj. R
2
 0,506720 0,967709 0,928518 

F-Statistik 16,15189 137,0085 192,5952 

Prob F-Statistik 0,000000 0,000000 0,000000 

Sumber: Lampiran 2. 

3.2 Pemilihan Model Estimasi Terpilih 

3.2.1 Uji Chow  

 Uji Chow digunakan untuk memilih model terestimasi antara Pooled Least 

Square atau Fixed Effect Model.  

Tabel 2. Hasil Uji Chow  

Statistik Nilai d.f Prob 

Cross-section F 88,241481 (9,46) 0,0000 

Sumber: Lampiran 3. 
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 Berdasarkan Tabel 4-2, terlihat bahwa p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F sebesar 0,0000 (< 0.01), jadi H0 ditolak. Simpulan, 

model terestimasi FEM. 

3.2.2 Uji Hausman  

 Uji Hausman digunakan untuk memilih model terestimasi antara Fixed 

Effect Model atau Random Effect Model. 

Tabel. 3. Hasil Uji Hausman  

Statistik Nilai d.f.  Prob. 

Cross section random χ
2
    31,577466 4 0,0000 

Sumber: Lampiran 4. 

 Berdasarkan Tabel 4-3, terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik χ
2 

sebesar 0,0000 (< 0.01), jadi H0 ditolak. Simpulan, 

model terestimasi terbaik adalah model Fixed Effect Model.  

 Berdasar uji Chow dan uji Hausman di muka, dengan demikian FEM 

terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model FEM  

tersaji pada tabel 4.  

Tabel 4. Model Estimasi Fixed Effect Method 

LOG(UMP)it = - 3,777472 – 0,006942LOG(BP)it + 0,113513IPMit 

                                                 (0,8897)              (0,0000)
* 

                       + 0,725705LOG(JPB)it – 0,003914INFit 

                                 (0,0008)
*
                    (0,1473) 

R
2
 = 0,974824 ; DW-Stat = 1,353322 ; F-Stat = 137,0085 ; Sig. F-Stat = 0,0000 

Sumber: Lampiran 2.  

Keterangan:  

*
Signifikansi pada α = 0,01;  

**
Signifikansi pada α = 0,05;  

***
Signifikansi pada α = 0,10;  

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik.  

3.3 Uji Kebaikan Model  

3.3.1 Uji Eksistaensi Model Terestimasi FEM  

 Berdasar pada tabel 4, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 (< 0,01); jadi H0 ditolak. 

Kesimpulan, model terestimasi FEM eksis. 
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3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasar tabel 4 terlihat nilai R
2
 sebesar 0,974824 atau 97,48%, artinya 

sebesar 97,48% variasi variabel upah minimum dapat dijelaskan oleh variabel 

belanja pemerintah, variabel indeks pembangunan manusia, variabel jumlah 

penduduk yang bekerja, dan variabel inflasi. Sisanya 2,52%, dijelaskan oleh 

variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.4. Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi FEM 

Uji validitas pengaruh digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari 

variabel independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji t. 

H0 uji t βi = 0: variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; HA uji 

t βi ≠ 0‖ variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima 

jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empiric statistic t > α; H0 akan 

ditolak jika nilai nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t ≤ 

α. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen  

Variabel T Sig.t Kriteria Kesimpulan 

Log(BP) -0,139412 0,8897 > 0,10 Tidak signifikan 

IPM 7,313160 0,0000 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

Log(JPB) 3,600392 0,0008 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

INF -1,474112 0,1473 > 0,10 Tidak signifikan 

Sumber: Lampiran 1, diolah 

3.5.Interpretasi Ekonomi  

Upah minimum di pulau Sumatera selama periode 2014-2019 dipengaruhi 

oleh variabel indeks pembangunan manusia (IPM), dan jumlah penduduk yang 

bekerja (JPB), sedangkan variabel belanja pemerintah (BP) dan inflasi (INF) tidak 

memiliki pengaruh.  

Variabel belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap upah minimum di 

pulau Sumatera. Artinya tinggi rendahnya belanja pemerintah tidak 

mempengaruhi upah minimum. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Suryani (2019) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh 

terhadap upah minimum provinsi, sebab ketika pengeluaran pemerintah untuk 

pembelian barang dan jasa meningkat maka akan diikuti dengan permintaan 
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barang dan jasa yang tinggi. dan menyebabkan peningkatan terhadap produksi 

serta kesempatan kerja. Kesempatan kerja tersebut akan mempengaruhi upah.  

Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap upah 

minimum di pulau Sumatera. Artinya, IPM yang tinggi akan menyebabkan upah 

minimum juga meningkat. Hal ini sejalan dengan Susanto (2015) yang 

menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap upah. 

IPM adalah salah satu ukuran pembangunan pada kualitas manusia di suatu 

negara, yang bisa dijadikan cerminan kinerja para pekerja. Dimana ketika para 

kualitas kinerja para pekerja semakin baik dalam bekerja, maka akan semakin 

disukai para perusahaan dan menguntungkan perusahaan. Ketika keuntungan 

perusahaan meningkat maka tingkat upah akan menjadi lebih tinggi. 

Jumlah penduduk yang bekerja (JPB) berpengaruh terhadap upah 

minimum di pulau Sumatera. Artinya semakin banyak jumlah penduduk yang 

bekerja maka akan semakin tinggi upah dan sebaliknya semakin sedikit jumlah 

penduduk yang bekerja maka semakin rendah upah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Hermawan (2018) yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap upah.  

Inflasi (INF) tidak berpengaruh terhadap upah minimum di pulau 

Sumatera. Artinya, tinggi atau rendahnya inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap 

upah minimum. Hal ini disebabkan karena permintaan barang dan jasa yang masih 

rendah dan masih dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga tidak ada kenaikan 

harga produk dan tidak ada pengaruh pada upah. Hasil ini didukung oleh Zahari 

(2014) yang menyatakan bahwa inflasi tidak mempengaruhi upah minimum di 

provinsi Jambi. Faktor yang menyebabkan inflasi tidak mempengaruhi tingkat 

upah minimum provinsi diantaranya adalah kebijaksanaan penetapan UMP 

didasari oleh hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh belanja 

pemerintah, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk yang bekerja dan 

inflasi terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019 maka dapat 
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disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman terpilih 

model fixed effect model (FEM) merupakan model yang terbaik. 

Hasil uji signifikansi parsial membuktikan bahwa indeks pembangunan 

manusia dan jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh terhadap upah minimum 

di pulau Sumatera selama kurun waktu 2014-2019 pada tingkat α sebesar 0,01. 

Sedangkan belanja pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh pada upah minimum 

di pulau Sumatera selama kurun waktu 2014-2019 pada tingkat signifikansi 0,10. 

Hasil uji signifikansi simultan membutikan bahwa model yang dipakai 

eksis atau secara bersama sama variabel belanja pemerintah, indeks pembangunan 

manusia, jumlah penduduk yang bekerja, dan inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap upah minimum di pulau Sumatera tahun 2014-2019 pada tingkat α 

sebesar 0.01. 

Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,974824 atau 97,48% yang berarti 

bahwa 97,48% variasi variabel upah minimum dapat dijelaskan oleh variabel 

belanja pemerintah, variabel indeks pembangunan manusia, variabel jumlah 

penduduk yang bekerja, dan variabel inflasi. Sisanya 2,52%, dijelaskan oleh 

variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: Bagi dinas tenaga kerja dan transmigrasi 

masing masing provinsi diharapkan dalam merumuskan penentuan upah minimum 

hendaknya dilakukan melalui survey langsung di lapangan. Dengan cara seperti 

ini diharapkan akan menemukan upah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan 

hidup tenaga kerja. 

Bagi pemerintah masing-masing provinsi di pulau Sumatera diharapkan 

dapat mengelola pengeluaran pemerintah kepada sektor-sektor ekonomi yang 

dapat meningkatkan produktivitas sehingga kesempatan kerja meningkat dan 

mempengaruhi peningkatan upah minimum. 

Diharapkan dinas tenaga kerja dapat memberikan program pelatihan bagi 

tenaga kerja, agar tenaga kerja memiliki kualitas kerja dan produktivitas yang 

baik. Sehingga,tenaga kerja dapat diserap oleh sektor-sektor produksi. 
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Bagi pemerintah masing-masing provinsi di pulau Sumatera diharapkan 

dapat mengendalikan faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap 

kondisi ekonomi makro sehingga inflasi dapat terkendali agar harga tidak 

fluktuatiaf dan ekonomi stabil . 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel 

lain yang dapat mempengaruhi upah minimum provinsi dan menggunakan model 

analisis yang berbeda agar hasil penelitian lebih sempurna. 
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