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ABSTRAK
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, UPAH
MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENGANGGURAN TENAGA
KERJA BERPENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA TAHUN 2000-2016
Stefanus Tupen Kraeng Making
Universitas Sanata Dharma
2017

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh
pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory study. Data dalam
penelitian merupakan data sekunder yang mencakup pegangguran berpendidikan
tinggi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi. Data dalam
penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi
Linear Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di
Indonesia tahun 2000-2016; (2) investasi berpengaruh negatif terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016;
dan (3) upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, investasi, upah minimum provinsi dan
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi.

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, INVESTMENT, PROVINCIAL
MINIMUM WAGE TO HIGHLY EDUCATED UNEMPLOYMENT IN
INDONESIA DURING 2000-2016
Stefanus Tupen Kraeng Making
Sanata Dharma University
2017
This research aims to examine and analyze the effect of economic growth,
investment and provincial minimum wage to highly educated unemployment in
Indonesia in 2000-2016.
This research is an explanatory study. The data in this research is secondary
data which cover highly educated unemployment, economic growth, investment,
and provincial minimum wage. The data were obtained from Badan Pusat Statistik
(BPS-Statistics Indonesia) and Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Multiple Linear Regression analysis was used as a technique of data analysis.
The result of data analysis shows that: 1) economic growth had no effect on
the number of highly educated unemployment in Indoenesia in 2000-2016; 2)
investment had negative effect on highly educated unemployment in Indonesia in
2000-2016; and 3) provincial minimum wage had positive effect on highly
educated unemployment in Indonesia in 2000-2016.

Keywords: economic growth, investment, provincial minimum wage, and highly
educated unemployment.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di

dunia, dengan jumlah populasi sebesar 264 juta penduduk (Population Reference
Bureau, 2017). Jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai
negara dengan jumlah sumber daya manusia yang banyak serta mudah
memperoleh tenaga kerja. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga dapat
meningkatkan konsumsi serta menjadi pasar untuk hasil produksi. Potensi-potensi
jumlah penduduk yang besar ini apabila dipersiapkan dengan baik untuk menjadi
tenaga kerja yang mempunyai kualitas serta daya saing yang tinggi dapat menjadi
modal penggerak dan meningkatkan perekonomian.
Potensi jumlah penduduk yang besar ternyata belum dapat menjadi
penggerak perekonomian. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,02 juta orang atau
sebesar (5,5%) dari jumlah angkatan kerja di Indonesia. Jumlah pengangguran
5,5% ini menjadi indikasi bahwa potensi jumlah penduduk yang besar belum
mampu dimanfaatkan karena minimnya lapangan kerja yang tersedia. Dengan
kata lain, jumlah pengangguran yang besar ini menjadi beban dalam
perekonomian Indonesia.
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Menurut

Kepala

Badan

Pusat

Statistik

(BPS)

Suryamin,

tingkat

pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5%.
Namun jumlah pengangguran tersebut menurun bila dibandingkan dengan jumlah
pengangguran pada Februari 2015, yang mencapai 7,45 juta orang atau 5,81%.
Apabila ditinjau berdasarkan taraf pendidikannya, persentase lulusan sekolah
dasar yang menganggur menurun, yakni dari 3,61% menjadi 3,44%. Persentase
penduduk berpendidikan sekolah menengah pertama yang menganggur juga
menurun, yakni dari 7,14% menjadi 5,76%. Begitu juga dengan persentase
penduduk berpendidikan sekolah menengah atas menurun dari 8,17% menjadi
6,95%. Adapun persentase penduduk berpendidikan diploma I, II, dan III yang
menganggur juga menurun. Namun, tingkat pengangguran lulusan universitas
meningkat dari 5,34% menjadi 6,22% (Kukuh, 2016).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari tahun 2013-2016 angka
pengangguran berpendidikan tinggi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar
60,14%. Pada tahun 2013 jumlah pengangguran berpendidikan tinggi sebanyak
434.185 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 695.304 orang. Peningkatan
pengangguran berpendidikan tinggi yang sangat signifikan dan dalam jangka
waktu singkat menjadi indikasi bahwa gelar dan skill yang diperoleh melalui
pendidikan tidak menjamin seorang memperoleh pekerjaan dengan mudah.
Padahal dalam teori human capital pendidikan merupakan investasi untuk
meningkatkan produktivitas di masa depan dan solusi dalam mengatasi
permasalahan ketenagakerjaan. Kondisi pengangguran berpendidikan tinggi di
Indonesia dari tahun 2013-2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, data diolah
Gambar 1.1 Grafik Pengangguran Berpendidikan Tinggi (Lulusan Universitas)
Tahun 2013-2016
Dari grafik 1.1, terlihat bahwa jumlah pengangguran berpendidikan tinggi di
Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jangka waktu empat
tahun terakhir. Penganggguran tenaga kerja berpendidikan tinggi muncul sebagai
akibat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperluas fasilitas
pendidikan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang ternyata tidak selaras
dengan peningkatan kualitas lulusan. Hal ini berdampak pada semakin banyak
pencari kerja berusia muda dan berpendidikan. Menurut Suryadi (2014:11), gejala
pengangguran berpendidikan tinggi menunjukkan pendidikan belum relevan
dengan

kebutuhan

masyarakat

dan

pembangunan.

Dengan

banyaknya

pengangguran berpendidikan tinggi, pendidikan juga dapat dikatakan kurang
mampu mendorong tumbuhnya produktivitas perekonomian nasional.
Sulitnya lulusan universitas memperoleh pekerjaan bisa dilihat dari angka
pengangguran terdidik Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
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pada Agustus 2014, ada 9,5 persen (688.660 orang) dari total penganggur yang
merupakan alumni perguruan tinggi. Mereka memiliki ijazah diploma tiga atau
ijazah strata satu (S-1). Dari jumlah itu, penganggur paling tinggi merupakan
lulusan universitas bergelar S-1 sebanyak 495.143 orang. Menurut mantan Wakil
Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal, Indonesia perlu mendesain ulang
konsep pendidikan tinggi agar lulusannya mudah diserap industri. Banyaknya
lulusan perguruan tinggi menganggur karena adanya ketimpangan antara profil
lulusan universitas dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan
perusahaan. Berdasarkan hasil studi Willis Towers Watson tentang Talent
Management and Rewards sejak tahun 2014, delapan dari sepuluh perusahaan di
Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan perguruan tinggi yang siap pakai. Masih
menurut hasil studi itu, harusnya perusahaan tidak sulit mencari tenaga kerja,
sebab angka pertumbuhan lulusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun
selalu bertambah. Sementara itu, angka permintaan perusahaan terhadap tenaga
kerja selalu lebih rendah dari pada jumlah lulusannya (Gewati, 2016). Selain itu,
ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran tenaga kerja berpendidikan
tinggi yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi.
Faktor pertama yang mempengaruhi pengangguran berpendidikan tinggi
adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan
kapasitas produksi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan selama
periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan
cara membandingkan Gross National Product (GNP). Hukum Okun menyatakan
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bahwa untuk setiap penurunan 2 persen pertumbuhan ekonomi, angka
pengangguran meningkat sekitar 1 persen (Samuelson dan Nordhaus, 1994:287).
Menurut Zulhanafi, dkk (2013) apabila pertumbuhan ekonomi meningkat berarti
telah terjadi kenaikan terhadap produksi barang dan jasa karena kenaikan produksi
barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap faktor-faktor
produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi akan
mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang akan menyerap pengangguran,
termasuk pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Di

samping

pertumbuhan

ekonomi,

faktor

yang

mempengaruhi

pengangguran berpendidikan tinggi adalah investasi. Menurut teori Harrod-Domar
(Mulyadi, 2003:9-10), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga
memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas
produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Dengan
asumsi full employment. Hal ini dikarenakan investasi merupakan penambahan
faktor-faktor produksi, di mana salah satu dari faktor produksi tersebut adalah
tenaga kerja. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap
tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan
semakin meningkat pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Zulhanafi, dkk (2013) investasi yang meningkat akan mendorong pendirian pabrik
baru, pembelian peralatan dan mesin-mesin. Kegiatan penanaman modal ini akan
banyak membutuhkan input produksi di antaranya adalah tenaga kerja, sehingga
penyerapan terhadap tenaga kerja menjadi meningkat. Penyerapan tenaga kerja
yang meningkat dengan adanya investasi akan membuat penganguran
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berpendidikan tinggi berkurang karena tersedianya lapangan kerja. Hal ini
dikarenakan dunia kerja akan lebih mengutamakan para pencari kerja yang
memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam merekrut karyawannya.
Selain pertumbuhan ekonomi dan investasi, faktor yang mempengaruhi
pengangguran berpendidikan tinggi adalah Upah Minimum Provinsi (UMP).
UMP merupakan tingkat upah minimal yang harus dibayar oleh pengusaha kepada
karyawannya. Menurut Gilarso (2002:211), upah merupakan balas karya untuk
faktor produksi tenaga kerja manusia. Besarnya UMP tiap daerah/provinsi
berbeda-beda. UMP yang berlaku pada suatu wilayah bisa memberikan dampak
positif dan negatif. Menurut Gilarso (2002:40), dampak positif dari penetapan
upah dilihat dari penawaran tenaga kerja di mana kenaikan upah akan
menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah pengangguran akan
berkurang. Dampak negatif dari penetapan upah adalah saat upah buruh naik
maka akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja karena
perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja, sehingga jumlah pengangguran akan
meningkat. Pada pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi kenaikan upah
yang ditetapkan oleh pemerintah membuat penawaran jumlah tenaga kerja
mengalami peningakatan karena mereka bersedia bekerja saat besarnya tingkat
upah sesuai yang mereka inginkan.
Berdasarkan uraian, penulis tertarik melakukan penelitian tentang
“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Upah Minimum Provinsi
Terhadap Pengangguran Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi di Indonesia
Tahun 2000-2016”.
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B.

Batasan Masalah
Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, peneliti membuat batasan-

batasan dalam penelitian yang meliputi:
1.

Pengangguran berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.

2.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2016.

3.

Investasi yang meliputi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan
penanaman modal asing (PMA) di Indonesia tahun 2000-2016.

4.

Upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2000-2016.

C.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai

berikut.
1.

Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran tenaga
kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016?

2.

Apakah ada pengaruh investasi terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016?

3.

Apakah ada pengaruh upah minimum provinsi di Indonesia terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 20002016?

4.

Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum
provinsi secara bersama-sama terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016?
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D.

Definisi Variabel Penelitian
Definisi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.

Pengangguran Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi
Pengangguran berpendidikan tinggi merupakan pengangguran terbuka

berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Dalam penelitian ini, pengangguran
berpendidikan tinggi yang dimaksud adalah pengangguran lulusan universitas
yang dinyatakan dalam satuan orang.
2.

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB)

dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan persen.
3.

Investasi
Investasi adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam
negeri dan penanam modal asing. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah
besarnya realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
4.

Upah Minimum Provinsi
Variabel upah minimum provinsi dalam penelitian ini adalah rata-rata upah

minimum yang berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia yang dinyatakan
dalam satuan ribu rupiah.
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E.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitan ini adalah sebagai berikut.
Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 20002016.

2.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh investasi terhadap pengangguran
tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.

3.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh upah minimum provinsi terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 20002016.

4.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi
dan upah minimum provinsi secara bersama-sama terhadap pengangguran
tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.

F.

Manfaat Penelitian
Diharapkan hasil dari penelitan ini bisa bermanfaat bagi:

1.

Pemerintah
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang beberapa
faktor yang mempengaruhi tingginya angka penganguran berpendidikan
tinggi di Indonesia, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
mencari solusi permasalahan pengangguran di Indonesia.
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2.

Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka bagi
perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

3.

Peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta
dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

4.

Peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian
selanjutnya.
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BAB II
KAJIAN TEORETIK

A.

Pengangguran

1.

Pengertian Pengangguran
Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong

dalam kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif
sedang mencari kerja (Sumarsono, 2009:259). Senada dengan pendapat tersebut,
Mankiw

(2006:154)

mendefinisikan

pengangguran

sebagai

masalah

makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan
masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti
penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Sedangkan menurut Suryadi
(2014:77), pengangguran terdidik merupakan gejala yang menunjukkan kurang
bermanfaatnya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan ekonomi
produktif masyarakat. Gejala pengangguran tenaga kerja terdidik menunjukkan
bahwa

pendidikan

belum

relevan

dengan

kebutuhan

masyarakat

dan

pembangunan nasional.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang sedang
mencari kerja, maupun orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang
layak.

11
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2.

Bentuk – Bentuk Pengangguran
Bentuk – bentuk pengangguran menurut Sumarsono (2009:251) yaitu:

a.

Pengangguran friksional (frictional unemployment) adalah pengangguran
yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang
membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja
(angkatan kerja).

b.

Pengangguran struktural (structural unemployment) adalah pengangguran
yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak
mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja.

c.

Pengangguran teknologi (technology unemployment) adalah pengangguran
yang disebabkan perkembangan/pergantian teknologi. Perubahan ini dapat
menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang
diterapkan.

d.

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas
naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah
daripada penawaran kerja.

e.

Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran di saat pekerja
yang hanya bekerja di bawah jam normal (sekitar 7-8 jam per hari).
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3.

Jenis-Jenis Pengangguran
Jenis-jenis pengangguran khusus di negara sedang berkembang menurut

Edwards (dalam Todaro, 1999:244-245) yaitu:
a.

Pengangguran terbuka
Pengangguan terbuka yaitu mereka yang benar-benar tidak bekerja baik
secara sukarela maupun karena terpaksa.

b.

Setengah pengangguran
Setengah pengangguran yaitu para pekerja yang jumlah jam kerjanya lebih
sedikit dari yang sebenarnya mereka inginkan.

c.

Mereka yang nampak aktif bekerja tetapi sebenarnya kurang produktif
Adalah mereka yang tergolong dalam pengangguran terselubung, namun
bekerja di bahwah standar produktivitas optimal.

d.

Mereka yang memang tidak mampu bekerja secara penuh karena cacat yang
sebenarnya mereka ingin bekerja tetapi mereka berada pada kondisi yang
tidak memungkinkan.

e.

Mereka yang kurang produktif
Mereka yang tidak produktif yaitu mereka yang sesungguhnya mempunyai
kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif akan tetapi
mereka tidak memiliki sumber daya yang yang memadai untuk
mengahsilkan output karena yang mereka miliki hanya tenaga, sehingga
meskipun sudah bekerja keras hasilnya tetap saja tidak memadai.
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Menurut Edwards (dalam Arsyad, 2004:288), untuk mengelompokkan masingmasing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut.
a.

Waktu banyak di antara mereka yang bekerja ingin lebih lama, misalnya jam
kerjanya per hari, per minggu, atau per tahun.

b.

Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).

c.

Produktivitas

(kurangnya

produktivitas

seringkali

disebabkan

oleh

kurangnya sumberdaya-sumber daya komplementer untuk melakukan
pekerjaan).
4.

Dampak Pengangguran
Dampak pengganguran terhadap perekonomian menurut Sumarsono

(2009:260), ada dua aspek ekonomi, yaitu:
a.

Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara
Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah

meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan
dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi,
hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang
telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif
terhadap kegiatan perekonomian. Dampak negatif pengangguran terhadap
kegiatan perekonomian adalah sebagai berikut.
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1)

Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan
tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran
bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat
akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang
seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat
pun akan lebih rendah.

2)

Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari
sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi
akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan
masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar
dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana
untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan
pembangunan pun akan terus menurun.

3)

Pengangguran

tidak

menggalakkan

pertumbuhan

ekonomi.

Adanya

pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang
sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang.
Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk
melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat
investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.
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b.

Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan
masyarakat
Dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan

terhadap masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut.
1)

Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.

2)

Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan.

3)

Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

5.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran
Ada beberapa faktor yang mempengaruhipengangguran, yaitu:

a.

Pertumbuhan Ekonomi
Seorang ahli ekonomi dari Amerika yang bernama Arthur Okun (1926-1980)

mengemukakan sebuah teori yang kemudian disebut Hukum Okum (Okun’s
law). Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen
pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen
(Samuelson dan Nordhaus, 1994:287). Konsep hukum Okun didasari oleh hasil
observasi terhadap data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Hukum Okun
menjelaskan peningkatan pengangguran cenderung dikaitkan dengan rendahnya
pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Apabila pertumbuhan
ekonomi mengalami peningkatan maka pengangguran akan menurun, sebaliknya
apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka pengangguran akan
meningkat.
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b.

Investasi
Faktor kedua yang mempengaruhi pengangguran adalah investasi. Menurut

teori Harrod-Domar (Mulyadi, 2003:9-10), investasi tidak hanya menciptakan
permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin
besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin
besar pula. Dengan asumsi full employment. Hal ini dikarenakan investasi
merupakan penambahan faktor-faktor produksi, di mana salah satu dari faktor
produksi tersebut adalah tenaga kerja. Dengan begitu perekonomian secara
keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga
partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat pula.
c.

Upah Minimum Provinsi (UMP)
Upah Minimum Provinsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

pengangguran. Penetapan upah minimum provinsi yang berlaku pada suatu
wilayah bisa memberikan dampak positif dan negatif. Menurut Gilarso (2002:40),
dampak positif dari penetapan upah dilihat dari penawaran tenaga kerja di mana
kenaikan upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah
pengangguran akan berkurang. Dampak negatif dari penetapan upah adalah saat
upah buruh naik maka akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja
karena perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja, sehingga

jumlah

pengangguran akan meningkat. Mankiw (2003:156) juga berpendapat bahwa
adanya pengangguran adalah kekakuan upah (wage rigidity) atau gagalnya upah
melakukan penyesuaian sampai penawaran

tenaga

kerja sama

dengan
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permintaannya. Upah yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan
lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

B.

Pertumbuhan Ekonomi

1.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk

nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil (Wijaya, 1992:230).
Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan
output riil. Output total riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau
mengalami penurunan sepanjang waktu. Ini berarti perekonomian statis atau
mengalami penurunan. Perubahan ekonomi meliputi baik pertumbuhan, statis,
penurunan. Sedangkan menurut Kuznets (dalam Todaro 1999: 130), pertumbuhan
ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang
bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pertumbuhan ekonomi adalah proses

kenaikan kapasitas

produksi

suatu

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan
ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
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2.

Teori Pertumbuhan Ekonomi
Model atau teori pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli, yaitu:

a.

Teori Inovasi Schumpiter
Schumpiter

menekankan

peranan

inovator

sebagai

motor

utama

pertumbuhan ekonomi. Inovator adalah penemu yang mengembangkan dan
mengambil inisitif mengadakan perbaikan teknik dan kemudian berhasil
menerapkan. Dengan penemuanya ia memperoleh keutungan besar dalam waktu
singkat, kemudian keuntungan cepat menurun dan hilang akibat ditiru oleh para
pesaing. Tanpa inovasi keuntungan akan turun atau hilang kemudian naik lagi bila
ada penemuan atau inovasi baru. Jadi keuntungan ada karena penemuanpenemuan produk baru dan pasar baru secara terus-menerus (Wijaya, 1992:158).
b.

Model Pertumbuhan Harrod-Domar
Model

pertumbuhan

Harrod-Domar

menekankan

konsep

tingkat

pertumbuhan natural. Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan
juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model ini dapat
menentukan berapa besarnya tabungan dan investasi yang diperlukan untuk
memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju
pertumbuhan ekonomi

natural dikalikan dengan nisbah-output (Wijaya,

1992:159).
c.

Model Input-Output Antarindustri Leontief
Model pertumbuhan ekonomi Leontief merupakan gambaran menyeluruh

tentang aliran dan hubungan antar industri. Hubungan antar industri tersebut
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diukur

menggunakan

koefisien

input-input-output

dan

dalam

jangka

pendek/dianggap konstan tidak berubah (Wijaya, 1992:200).
d.

Model Pertumbuhan Ekonomi Lewis
Model pertumbuhan ekonomi Lewis merupakan model yang khusus

menerapkan kasus negara sedang berkembang banyak (padat) penduduk.
Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor tradisional
pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus
keuntungan (Wijaya, 1992:201).
e.

Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostow
W. W. Rostow (dalam Wijaya, 1992:201-203), mengemukakan teori

tahapan pertumbuhan ekonomi yang dilalui oleh suatu perekonomian ke dalam
lima tahap, yaitu:
1)

Pada tahap masyarkat tradisional masyarakat masih menggunakan cara-cara
produksi primitif dan dipengaruhi nilai-nilai tak rasional serta adat istiadat.
Tingkat produksi dan produktivitas sangat rendah.

2)

Tahap prasyarat lepas landas merupakan transisi persiapan mencapai
pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut.

3)

Tahap lepas landas ditandai oleh perubahan drastis dan pesat. Ciri tahap ini
adalah terjadinya kenaikan penanaman modal (investasi) produktif,
pertumbuhan sektor industri yang pesat, dan terbentuknya kerangka dasar
politik, sosial dan kelembagaan yang menjamin pertumbuhan cepat.

4)

Tahap gerakan ke arah kedewasaan merupakan tahap di mana teknologi
canggih sudah digunakan secara efektif dalam proses produksi atau
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pengolahan sumber-sumber daya alam. Ciri-cirinya adalah tingginya
keterampilan tenaga kerja serta semakin dominannya sektor industri
manufakturing yang menggantikan dan mendesak sektor pertanian dan
sektor-sektor tradisional berupa perubahan sistem manajemen dan
pengelolaan

bisnis.

Masyarakat

semakin

menyadari

akibat-akibat

industirialisasi terhadap kehidupan lingkungan.
3.

Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Todaro (2011:170), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan

ekonomi, yaitu :
a.

Akumulasi modal termasuk semua investasi yang berwujud tanah (lahan),
peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources).
Akumulasi modal akan terjadi jika sebagian dari pendapatan sekarang yang

ditabung dan kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar
output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi
infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas
komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam
pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal
manusia, pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.
b.

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.
Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan

jumlah angka kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor
yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan
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kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan
meningkatkan potensi pasar domestiknya.
c.

Kemajuan teknologi
Kemanjuan teknologi membuat manusia menemukan cara-cara baru dan

menggantikan cara-cara lama dalam pekerjaan-pekerjaan.
Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni :
1)

Kemajuan teknologi bersifat netral, terjadi tingkat output yang dicapai lebih
tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.

2)

Kemajuan teknolgi bersifat hemat tenaga kerja (labor saving), yaitu tingkat
output lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal
yang sama.

3)

Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan
teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang
ada secara lebih produktif.

4.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Tenaga
Kerja Berpendidikan Tinggi
Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen

pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen
(Samuelson dan Nordhaus, 1994:287). Menurut Zulhanafi, dkk (2013) apabila
pertumbuhan ekonomi meningkat berarti telah terjadi kenaikan terhadap produksi
barang dan jasa karena kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan
kenaikan permintaan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga
kerja. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru
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yang akan menyerap pengangguran, termasuk pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi.
C.

Investasi

1.

Pengertian Investasi
Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya

(resources) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat di
kemudian hari (masa datang). Untuk memudahkan pengertian dan perhitungan,
sumber daya (resources) ini biasanya diterjemahkan (dikonversi) menjadi satuan
moneter atau uang. Dengan demikian, secara konsep, investasi dapat didefinisikan
sebagai menanamkan uang sekarang untuk mendapatkan manfaat (balas jasa atau
keuntungan) di kemudian hari (Noor, 2015:41). Senada dengan pendapat tersebut
Dumairy (1997:132) mendefinisikan investasi atau penanaman modal sebagai
langkah awal kegiatan produksi. Investasi pada hakekatnya juga merupakan
langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal
mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak
atau lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap
negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan
investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta
dalam negeri, tapi juga investor asing.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa
investasi adalah suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal pada saat
ini, dengan harapan bisa mendapatkan manfaat yang lebih di masa yang akan
datang.
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2.

Manfaat Investasi

Menurut Noor (2015: 47), manfaat investasi yaitu:
1)

Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik)
Pada dasarnya, hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan

publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat. Contohnya adalah investasi di bidang pendidikan dan sumber daya
manusia, investasi di bidang kesehatan, investasi di bidang infrastruktur (jalan,
jembatan, pelabuhan, pasar, dan sebagainya), dan investasi lainnya yang
bermanfaat bagi masyarakat luas.
2)

Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu pribadi atau rumah
tangga.
Investasi yang bermanfaat untuk kelompok seperti investasi di bidang

olahraga, sedangkan investasi yang bermanfaat untuk rumah tangga seperti
investasi untuk usaha (mendapat penghasilan), investasi untuk pendidikan,
investasi untuk perumahan, dan investasi lain yang bermanfaat untuk pribadi atau
keluarga.
3.

Jenis-Jenis Investasi
Menurut Noor (2015: 252), menurut jenisnya investasi dapat dibedakan
menjadi dua kelompok, yaitu :

a.

Investasi langsung (direct investment), adalah investasi pada faktor produksi
yang menghasilkan aneka barang dan jasa untuk keperluan konsumsi
masyarakat, atau dikenal juga dengan investasi pada sektor riil.
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b.

Investasi tidak langsung (indirect investment), adalah investasi yang bukan
pada faktor produksi, melainkan pada sektor keuangan (finacial investment),
seperti deposito, beli saham, obligasi, dan sejenisnya, yang mengahasilkan
jasa keuangan, seperti deposito, beli saham, beli obligasi, reksadana,
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan investasi
pada surat berharga lainnya.
Menurut Mankiw (2006:477-493), investasi berdasarkan penggunaannya

dapat dibedakan menjadi tiga bentuk , yaitu :
1.

Investasi tetap bisnis, berupa pengeluaran untuk membeli peralatan dan
struktur yang digunakan untuk proses produksi.

2.

Investasi residensial, berupa pembelian rumah untuk tempat tinggal atau
disewakan.

3.

Investasi persediaan, berupa barang-barang perusahaan yang disimpan di
gudang, termasuk bahan-bahan dan perlengkapan, barang setengah jadi dan
barang jadi.

4.

Tujuan Investasi
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah
untuk:
a.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

b.

Menciptakan lapangan kerja.

c.

Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

d.

Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
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e.

Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional

f.

Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

g.

Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri.

h.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.

Faktor Penentu Investasi
Faktor penentu investasi menurut Samuelson dan Nordhaus (1994:136-137),

yaitu:
a.

Hasil penjualan
Suatu kegiatan investasi akan memberikan tambahan hasil penjualan bagi

persusahaan hanya bila investasi ini membuat perusahaan mampu menjual lebih
banyak. Ini berarti bahwa faktor penentu yang sangat penting terhadap investasi
adalah tingkat output secara keseluruhan (GNP).
b.

Biaya
Faktor penentu kedua terhadap tingkat investasi adalah biaya investasi.

Karena barang-barang berumur panjang, maka analisis biaya investasi lebih rumit
dari pada biaya komoditi lain seperti batu bara dan gandum.
c.

Ekspektasi
Unsur ketiga yang dapat mempengaruhi investasi adalah kadar ekspektasi

dan kepercayaan dunia usaha. Pada hakikatnya, investasi boleh dikatakan sebagai
perjudian mengenai masa depan, dengan taruhan bahwa hasil investasi akan lebih
besar dari pada biaya.
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6.

Pengaruh

Investasi

terhadap

Pengangguran

Tenaga

Kerja

Berpendidikan Tinggi
Menurut teori Harrod-Domar (Mulyadi, 2003:9-10), dalam teorinya
berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga
memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas
produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Dengan
asumsi full employment. Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor
produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan
begitu perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja yang
sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin
meningkat pula.

D.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

1.

Pengertian Upah Minimum Provinsi
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk

seluruh kabupaten/kota di satu provinsi (Sumarsono, 2009:181). Sedangkan
menurut Gilarso (2001:211), upah disebut juga tarif balas karya rata-rata yang
berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini
dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun.
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Upah mempunyai dua pengertian (Sukirno, 2005:351), yaitu:
a.

Upah uang
Adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai

pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam
proses produksi.
b.

Upah riil
Adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah

tersebut membeli barang–barang dan jasa–jasa yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan para pekerja.
2.

Sistem Upah
Menurut Gilarso (2001:216 - 217), sistem upah dibagi menjadi:

a.

Upah menurut prestasi (upah potongan)
Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan

dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya
hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau
hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan
mesin, kualitas bahan yang dipakai).
b.

Upah waktu
Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya

waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari,
per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang
hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang
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baik karena karyawan tidak tergesa-gesa dan administrasi dapat sederhana. Di
samping itu perlu pengawasan apakah si pekerja bekerja selama jam kerja.
c.

Upah borongan
Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang

diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu
pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan
ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana.
Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain -lain.
d.

Upah premi
Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan.

Upah dasar untuk prestasi ”normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila
seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi
”premi”. Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu,
penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam
perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah
berdasarkan time and motion study.
e.

Upah bagi hasil
Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha

keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau
pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih; direksi sebuah perusahaan
mendapat tantieme bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam perusahaan
tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.
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f.

Peraturan gaji pegawai negeri
Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip : pendidikan dan

masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji
pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.
3.

Faktor-Faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah
Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara

pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan
pekerjaan menurut Sukirno (2005:364-366) adalah:
a.

Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan.

b.

Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan.

c.

Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.

d.

Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.

e.

Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.

f.

Faktor geografis.

g.

Faktor institusional.

4.

Dinamika Pengupahan
Menurut Arfida (2003:159-161), terdapat lima penyebab dinamika

pengupahan, yaitu sebagai berikut.
a.

Produktivitas
Produktivitas merupakan sumber yang dapat menambah pendapatan

perusahaan, maka bila produktivitas naik maka upah juga cenderung naik.
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b.

Besarnya penjualan
Penjualan merupakan sumber pendapatan usaha yang menentukan

kemampuan membayar.
c.

Laju inflasi
Bagi sebuah rumah tangga, daya beli merupakan unsur yang penting dari

upah yang diterima dan buka upah nominal. Oleh karena itu, laju inflasi yang
digunakan untuk mendeflasikan upah nominal menjadi upah riil sangat penting.
d.

Sikap pengusaha
Kecepatan perubahan tingkat upah tergantung sikap pengusaha dalam

menghadapi hal-hal yang dapat mengakibatkan upah berubah.
e.

Institusional
Undang-undang mengharuskan perusahaan besar untuk mengadakan

kesepakatan bersama dengan serikat pekerja. Oleh karena itu, dalam perusahaanperusahaan di mana sudah ada serikat pekerja, tingkat upah diharapkan lebih
dinamis mengikuti perkembangan daripada perusahaan yang belum ada serikat
pekerjanya.
5.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran Tenaga
Kerja Berpendidikan Tinggi
Menurut Gilarso (2002:211), upah merupakan balas karya untuk faktor

produksi tenaga kerja manusia. Besarnya upah tiap daerah/provinsi berbeda-beda.
Upah yang berlaku pada suatu wilayah bisa memberikan dampak positif dan
negatif. Menurut Gilarso (2002:40), dampak positif dari penetapan upah dilihat
dari penawaran tenaga kerja di mana kenaikan upah akan menyebabkan
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penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah pengangguran akan berkurang.
Dampak negatif dari penetapan upah adalah saat upah buruh naik maka akan
berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja karena perusahaan akan
mengurangi jumlah pekerja, sehingga jumlah pengangguran akan meningkat.
Mankiw (2003:156) juga berpendapat bahwa adanya pengangguran adalah
kekakuan upah (wage rigidity) atau gagalnya upah melakukan penyesuaian
sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Upah yang lebih
rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga
dapat mengurangi pengangguran. Keynes menulis dalam “The General Theory”
bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja hanya bisa terjadi bila tingkat upah
turun.

E.

Penelitian yang Relevan
Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait pengangguran di Indonesia.

Pada tahun 2017, Martinus Patria Wanjatu meneliti tentang “Pengaruh APBD,
Angkatan Kerja, Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Lampung Tahun
2006-2015”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatori
yang menguji pengaruh APBD, angkatan kerja dan investasi terhadap tingkat
pengangguran di Provinsi Lampung. Pengumpulan data dengan teknik
dokumentasi yaitu dengan mencari data yang didapat dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Badan Pusat Statistik Lampung. Teknik analisis data yang digunakan
adalah Regresi Linier Berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh

negatif terhadap
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tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2006-2015, angkatan kerja
berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun
2006-2015 dan investasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di
Provinsi Lampung tahun 2006-2015.
Nina Cahyani pada tahun 2016 meneliti tentang “Pengaruh Jumlah
Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Mimimum Regional, Inflasi dan
Investasi terhadap Jumlah Pengangguran di DIY Tahun 1986-2015”. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian ex post facto. Data yang dikumpulkan menggunakan
teknik dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Data
dianalisis

menggunakan

regresi

linear

berganda.

Dari

hasil

penelitian

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah
pengangguran di DIY tahun 1986-2015, upah minimum regional berpengaruh
positif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015, inflasi
berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 1986-2015 dan
investasi berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di DIY tahun 19862015.
Penelitian relevan yang lain dilakukan oleh Riswandi pada tahun 2011.
Riswandi meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran
Pasca Krisis Ekonomi di Sumatera Barat periode 2000 hingga 2010”. Adapun
variabel-variabel

yang

dianalisis

adalah

Pertumbuhan

Ekonomi

(Yd),

Pertumbuhan Penduduk (Jp), Investasi Swasta (Is), dan Upah Minimum Regional
(w). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana
hubungan variabel Yd, Jp, Is, dan w serta untuk mengetahui dan menganalisis
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kebijakan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah dan memberikan langkah
kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran, sedangkan variabel lainnya
yaitu pertumbuhan penduduk dan investasi swasta memiliki pengaruh yang tidak
signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, pemerintah
daerah Sumbar perlu meningkatkan kesempatan kerja melalui upaya peningkatan
lapangan usaha dan keterampilan pekerja, 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.
Selain itu, keamanan berinvestasi baik ditinjau dari pihak masyarakat maupun
pemerintah di daerah juga menjadi penentu mau atau tidaknya investor melakukan
investasi dengan menjaga isu-isu tentang daerah baik isu sosial, ekonomi maupun
politik yang akan mempengaruhi perkembangan investasi di daerah tersebut.
Penelitian lain dilakukan oleh Farid pada tahun 2010. Farid Alghofari
meneliti tentang “Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007”.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori pertumbuhan
klasik, teori pertumbuhan David Ricardo, teori pertumbuhan ekonomi, teori A.W.
Phillips yang menganalisis hubungan tingkat inflasi dan pengangguran, teori
inflasi, dan teori upah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik deskritif, yaitu mendeskripsikan
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data dan grafik yang tersaji dan analisis korelasi untuk mengetahui besarnya
tingkat

hubungan

antar variabel.

Berdasarkan analisis

yang dilakukan

menunjukkan bahwa jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi
memiliki

kecenderungan

hubungan

positif

dan

kuat

terhadap

jumlah

pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan
angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kenaikan
jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah,
hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap jumlah
pengangguran. Mengadaptasi dari kurva Phillips, menunjukkan bahwa analisis
kurva Phillips

yang menggambarkan hubungan

tingkat

inflasi

dengan

pengangguran tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan inflasi di
Indonesia disebabkan oleh kenaikan barang-barang, bukan kenaikan permintaan
akibat kenaikan upah yang tinggi.

F.

Kerangka Berpikir Teoretik dan Hipotesis
Guna

mempermudah

penelitian ini, maka

pemahaman

disusun kerangka

mengenai

keseluruhan

rangkaian

berpikir dengan harapan agar

mempermudah pembaca dalam memahami tujuan dan maksud dibuat penelitian
ini. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

pengangguran. Setiap adanya peningkatan persentase pertumbuhan ekonomi
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diharapkan akan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di
sektor padat karya akan memberikan kesempatan kerja yang lebih besar terhadap
tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran akan menurun. Sebaliknya, bila
pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sektor padat modal akan mengurangi
kesempatan kerja yang lebih kecil terhadap tenaga kerja sehingga tingkata
pengangguran akan bertambah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
disimpulkan hipotesis pertama sebagai berikut.
H1: Ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran tenaga
kerja berpendidikan tinggi.
2.

Pengaruh investasi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan
tinggi.
Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam

perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan investasi tidak hanya
menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya
dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja
yang semakin besar pula. semakin tinggi investasi di suatu negara, maka tingkat
pengangguran menurun. Dengan adanya investasi ini terbukanya lowongan
pekerjaan semakin luas dan menyerap banyak tenaga kerja pada negara tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua sebagai
berikut.
H2: Ada pengaruh investasi terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi.
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3.

Pengaruh upah minimum provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi.
Besaran upah akan mempengaruhi pengangguran melalui permintaan dan

penawaran tenaga kerja. Upah yang berlaku pada suatu wilayah bisa memberikan
dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penetapan upah dilihat dari
penawaran tenaga kerja di mana kenaikan upah akan menyebabkan penawaran
tenaga kerja meningkat dan jumlah pengangguran akan berkurang. Dampak
negatif dari penetapan upah adalah saat upah naik maka akan berakibat pada
penurunan jumlah orang yang bekerja karena perusahaan akan mengurangi jumlah
pekerja, sehingga jumlah pengangguran akan meningkat. Berdasarkan uraian di
atas, maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga sebagai berikut.
H3: Ada pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap pengangguran
tenaga kerja berpendidikan tinggi.
4.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi
terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Pertumbuhan

ekonomi

dapat

mendorong

pertambahan

pendapatan

masyarakat, apabila terjadi pertambahan pendapatan masyarakat maka akan secara
langsung menyebabkan naiknya konsumsi. Naiknya konsumsi masyarakat akan
mendorong perusahaan untuk menaikkan produksi sehingga terjadi pertambahan
barang, modal dan investasi baru. Investasi sangat berperan penting di dalam
pembangunan ekonomi suatu negara di mana investasi dapat mempercepat laju
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tingkat pengangguran suatu daerah dapat
dilihat melalui kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi
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pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan
masyarakatnya dan tingkat pengangguran semakin menurun.
Terdapat hubungan positif antara tingkat upah terhadap investasi, hal ini
dikarenakan saat perusahaan memberikan upah minimum kepada para tenaga
kerja diatas rata-rata akan menguntungkan perusahaan, para pekerja yang bekerja
di tempat tersebut merasa terpacu untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas
perusahaan sehingga laba perusahaan meningkat. Dengan diiringi peningkatan
laba perusahaan, maka investasi perusahaan tersebut juga meningkat. Sistem
pengupahan berbasis produktivitas akan berdampak positif baik bagi pengusaha
maupun pekerja. Pendapatan yang tinggi akan didapatkan oleh pekerja yang
mampu memberikan output yang lebih. Disamping itu, kenaikan upah akan
menyebabkan kenaikan konsumsi masyarakat sehingga produksi perusahaan
meningkat. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan produktivitas, daya saing
usaha juga akan meningkat sehingga perusahaan dapat lebih berkembang dan
akan meningkatakan kesempatan kerja yang akan membuat pengangguran
menurun. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis keempat
sebagai berikut.
H4: Ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum
provinsi (UMP) terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan
tinggi.
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Berdasarkan uraian, dapat dirumuskan kerangka berpikir sebagai berikut.

Pertumbuhan Ekonomi
(X1)

H1
Investasi (X2)

H2

Pengangguran Tenaga Kerja
Berpendidikan Tinggi (Y)

H3
UMP (X3)

H4

Gambar 2.1
KERANGKA BERPIKIR
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Penelitian

ini

merupakan

jenis

penelitian

eksplanatori.

Penelitian

eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel dengan
menggunakan kerangka pemikiran terlebih dahulu kemudian dirumuskan dalam
bentuk hipotesis. Penelitian eksplanatori juga diartikan sebagai penelitian yang
bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan
menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.
Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan
Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran Tenaga Kerja Berpendidikan
Tinggi di Indonesia Tahun 2000-2016”.

B.

Jenis dan Sumber Data

1.

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

Penulis tidak mengambil data secara langsung di lapangan tetapi data diperoleh
dari dokumen-dokumen yang relevan. Karakteristik data berupa data kuantitatif
(angka).

40
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2.

Sumber Data
Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dicari

adalah data tentang pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi, pertumbuhan
ekonomi, investasi (PMDN dan PMA) serta upah minimum provinsi tahun 20002016.

C.

Variabel Penelitian
Data yang diteliti dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua variabel

yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah
variabel yang bersifat menentukan atau mempengaruhi variabel dependen.
Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel
independen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen (bebas) dan
satu variabel dependen (terikat).
a.

Variabel Independen (Variabel Bebas)
Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel pertumbuhan

ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi tahun 2000-2016.
b.

Variabel Dependen (Terikat)
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel pengangguran

tenaga kerja berpendidikan tinggi tahun 2000-2016.
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D.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1.

Pengangguran berpendidikan tinggi (Y)
Pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi merupakan pengangguran

terbuka berdasarkan pendidikan yang ditamatkan yaitu pengangguran lulusan
universitas yang dinyatakan dalam satuan orang. Data pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi diperoleh dari diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2000-2016.
2.

Pertumbuhan ekonomi (X1)
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB)

dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan persen. Data
pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 20002016.
3.

Investasi (X2)
Investasi adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam
negeri dan penanam modal asing. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah
perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
Data investasi diperoleh dari diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2000-2016.
4.

Upah Minimum Provinsi (X3)
Variabel upah minimum provinsi dalam penelitian ini adalah rata-rata upah

minimum yang berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia yang dinyatakan
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dalam satuan ribu rupiah. Data UMP diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2000-2016.

E.

Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan data sekunder dari Badan

Pusat Statistik (BPS) karena dalam penelitian ini peneliti hanya memerlukan data
sekunder untuk melihat apakah ada pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi,
invetasi dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data
pengangguran berpendidikan tinggi, pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan
UMP tahun 2000-2016. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional.

F.

Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu analisis regresi

berganda (multiple regresion analysis). Analisis data dilakukan dengan menguji
secara statistik variabel-variabel dengan bantuan perangkat lunak. Dari analisis
diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel
terikat dengan variabel bebas. Menurut Sugiyono (2012: 275), analisis regresi
ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana
keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih
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variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik turunkan
nilainya).
Menurut Gujarati, 1999 (dalam Noor 2014:62), analisis regresi berkenaan
dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas pada satu atau lebih
variabel lain, variabel yang menjelaskan (explanatory variabels), dengan maksud
menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata
(populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap.
Menurut Noor (2014), analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya
pengaruh secara kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap perubahan nilai Y.
Dengan kata lain, nilai variabel X dapat memperkirakan/memprediksi nilai
variabel Y. Dalam penelitian ini, peneliti memilih statistika uji analisis regresi
linier berganda. Model regresi dalam penelitian ini adalah:
Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+e
Keterangan:
Y

= Pengangguran Berpendidikan Tinggi

X1

= Pertumbuhan Eonomi

X2

= Investasi

X3

= Upah Minimum Provinsi
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G.

Uji Prasyarat
Dalam regresi linear berganda perlu dilakukan uji prasyarat, untuk

mengetahui persamaan regresi yang diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk
memprediksi variabel dependen. Di dalam uji prasyarat terdapat 2 yaitu: uji
normalitas dan uji linearitas.
1.

Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data

mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data bentuk lonceng
(bell shaped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi
normal, yakni data tersebut tidak menceng kiri atau menceng kanan (Santoso,
2002:34).
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model
regresi, nilai residu dari regresi mepunyai distribusi yang normal (Santoso,
2010:210). Salah Satu asumsi untuk m/enganalisis statistika adalah residual yang
terdistribusi normal. Penggunaan uji normalitas bertujuan untuk melihat
kenormalan distribusi residual dalam model regresi. Metode yang digunakan
adalah dengan metode uji Kolmogorov-Smirnov.
Kriteria pengujian:
a.

Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05; maka data
berdistribusi normal.

b.

Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig < 0,05; maka data tidak
berdistribusi normal.
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2.

Uji Linearitas
Linearitas adalah keadaan di mana hubungan antara variabel dependen

dengan variabel independen bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel
independen tertentu (Santoso 2002:43). Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.
Uji tersebut digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear
(Kasmadi dan Sunariah, 2013). Metode yang digunakan adalah dengan Uji
Hipotesis Serempak (Uji F). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung
dengan nilai Ftabel.
Kriteria dalam uji linearitas adalah sebagai berikut.
a.

Jika Fhitung > Ftabel atau nilai Sig < 0,05; maka Ho ditolak, Ha diterima,
artinya ada pengaruh signifikan.

b.

Sebaliknya, jika Fhitung < Ftabel atau nilai Sig > 0,05; maka Ho diterima, Ha
ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan.

H.

Uji Asumsi Klasik
Untuk mendapatkan model regresi yang dapat digunakan, maka perlu

dilakukan pengujian apakah ada tidaknya penyimpangan terhadap uji asumsi
klasik. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut:
1.

Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Kriteria untuk
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melihat apakah ada korelasi antar variabel adalah dengan melihat tolerance atau
variance inflation factor (VIF).


Tolerance > 0,1  tidak terjadi multikolinearitas.



Tolerance < 0,1  terjadi multikolinieritas.



VIF < 10

 tidak terjadi multikoinieritas.



VIF > 10

 berarti terjadi multikolinieritas.

2.

Uji Heteroskedastisitas
Menurut Noor (2014:64), tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah

dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan
metode korelasi Spearman. Metode ini dapat digunakan untuk sampel besar
maupun sampel kecil. Menurut Santoso (2014:215) ada kriteria dalam uji korelasi
Spearman, yaitu:
a.

Jika nilai Sig < 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi
antara variabel yang dihubungkan.

b.

Jika nilai Sig > 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi
antara variabel yang dihubungkan.

3.

Uji Autokorelasi
Untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode saat ini dengan periode

sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang
waktu berkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji DurbinWatson. Kriteria untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode saat ini
dengan periode sebelumnya, yaitu:
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Deteksi autokorelasi positif
Jika dw < dL maka terdapat autokorelasi positif
Jika dw > dU  tidak terdapat autokorelasi positif
dL < dw < dU  tidak meyakinkan, tidak ada kesimpulan pasti
Deteksi autokorelasi negatif
(4 – dw) < dL maka terdapat autokoelasi negatif
(4 – dw) > dU tidak terdapat autokorelasi negatif
dL < (4 – dw) < dU  tidak meyakinkan, tidak ada kesimpulan yang pasti

I.

Pengujian Hipotesis
Uji signifikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji

kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang
melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari
distribusi sampel dari satu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk
mengolah H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang
ada.
1.

Uji Keterandalan Model (Uji F)
Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen

yang dimasukan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen. Selain itu, juga digunakan untuk mengetahui
ketepatan model regresi yang dipilih. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan nilai Ftable dengan Fhitung. Sehingga
dapat dilakukan uji signifiknasi dengan hipotesis:
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Ho:

Tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah
minimum provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi
di Indonesia tahun 2000-2016.

Ha:

Terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah
minimum provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi
di Indonesia tahun 2000-2016.
Kriteria pengujian hipotesis dengan uji F sebagai berikut:
Dari regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum

provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indoensia
dari tahun 2000-2016 menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 5%)


Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya semua
variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait.



Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya semua
variabel bebas tidak berpengaruh tehadap variabel terkait.

2.

Uji Regresi
Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel

bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas.
Adapun kriteria pengujian hipotesisnya adalah:
a.

Dengan membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel


Jika Thitung < nilai Ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.



Jika Thitung > nilai Ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
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b.

Dengan membandingkan angka probabilitas signifikansi


Jika angka probabilitas signifikan < 0,05; maka Ho diterima dan Ha
ditolak.



Jika angka probabilitas signifikan > 0,05; maka Ho ditolak dan Ha
diterima.

Ha = Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel depeden.
Ho = Variabel independen berpengaruh terhadap variabel depeden.
3.

Uji Koefisisen Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2), baik dalam kasus regresi dengan menggunakan

dua variabel maupun lebih biasanya merupakan ukuran yang menggambarkan
seberapa besar variasi dalam variabel terikat (Y) mampu dijelaskan oleh variasi
variabel bebas (X) oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Dalam hal ini nilai
koefisien determinasi dapat diukur dengan melihat RSquare.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV akan membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi
deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian setelah diolah
menggunakan software SPSS versi 23.0 dengan model regresi berganda.
A.

Deskripsi Data
Pengangguran merupakan permasalahan yang dihadapi setiap negara di

dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2016 jumlah pengangguran terbuka di
Indonesia mencapai 7,02 juta orang. Sebagian dari jumlah pengangguran terbuka
merupakan pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi. Pada tahun 2016
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia mencapai 695.304
orang.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series
berdasarkan laporan tahunan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun
2000-2016. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengangguran tenaga
kerja berpendidikan tinggi. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini
adalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum regional. Deskripsi
data dependen dan independen akan disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini:

51

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

52

Tabel 4.1
DATA PENELITIAN

Tahun

(Y)
Pengangguran
Tenaga Kerja
Berpendidikan
Tinggi (orang)
276.076
289.099
269.415
245.857
348.107
395.538
395.554
566.588
598.318
701.651
710.128
543.216
445.836
434.185
495.143
653.586
695.304

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sumber : BPS Berbagai Edisi

(X1)

(X2)

(X3)

PDB (%)

Investasi
(PMA+PMDM)
(miliaran rupiah)

UMP (ribuan
rupiah)

4,80
3,32
3,66
4,10
5,13
5,60
5,50
6,30
6,10
4,50
6,10
6,50
6,23
5,78
5,02
4,79
5,02

240.365,30
215.397,36
112.822,15
160.283,75
132.639,74
118.318,13
74.700,94
132.284,35
183.205,23
139.462,78
206.413,57
252.595,47
329.722,65
476.969,31
511.035,09
583.326,90
601.829,90

216,50
290,50
362,70
414,70
458,50
507,70
602,20
667,90
743,20
830,70
908,80
988,80
1.088,90
1.296,91
1.584,39
1.790,34
1.997,82
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1.

Deskripsi Pengangguran Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi
Pengangguran dalam penelitian ini dilihat dari data pengangguran terbuka

berdasarkan pendidikan yang ditamatkan (lulusan universitas) tahun 2000-2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Pengangguran Berpendidikan Tinggi (Lulusan
Universitas) di Indonesia Tahun 2000-2016
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa jumlah pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi setiap tahunnya cenderung fluktuatif dari tahun 2000-2016.
Pada tahun 2000-2016 terjadi peningkatan jumlah pengangguran berpendidikan
tinggi dari 276.076 orang menjadi 695.304 orang atau sebesar 151,85%. Tingkat
pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 710.128 orang. Sedangkan
tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 245.857 orang.
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir angka pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2013 sebesar
434.185 orang; tahun 2014 sebesar 496.143 orang; tahun 2015 sebesar 653.586
orang dan tahun 2016 sebesar 695.304 orang.
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2.

Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang

menggambarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, khususnya dalam
bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan kenaikan output
dalam jangka panjang yang dapat diukur dengan melihat PDB. Dalam penelitian
ini, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam
kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam persen.
Permasalahan ekonomi yang dihadapai Indonesia adalah masih lemahnya
daya saing sektor industri dalam negeri dan tingginya ketergantungan terhadap
barang-barang impor. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam perekonomian
Indonesia adalah krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008
yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Krisis ekonomi ini juga
berdampak pada pemutusan hubungan kereja (PHK).

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2000-2016
Berdasarkan grafik di atas, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun
2000-2016 memiliki pola yang fluktuatif. Setelah melewati krisis ekonomi pada
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tahun 1998-1999 perekonomian Indonesia kembali pulih. Dari tahun 2000-2016
perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 5,20% setiap tahunnya.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 6,50%,
sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2001 sebesar
3,32%. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan konsumsi swasta dan
pemerintah, yaitu dengan pulihnya sektor industri, sektor jasa, sektor parawisata,
sektor pengolahan dan sektor pertanian. Walaupun terus berkembang, kondisi
perekonomian Indonesia masih belum mempunyai pondasi yang kuat karena
masih mudah dipengaruhi oleh gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam
maupun luar negeri.

3.

Deskripsi Investasi
Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya

(resource) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian
hari (masa datang). Investasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan
masyarakat baik individu, kelompok, dan bahkan negara. Dalam penelitian ini,
investasi adalah perkembangan realisasi investasi PMDM (Penanaman Modal
Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) yang dinyatakan dalam
miliar rupiah.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.3 Grafik Investasi di Indonesia Tahun 2000-2016
Berdasarkan grafik 4.3, terlihat bahwa investasi di Indonesia dari tahun
2000-2008 bergerak fluktuatif. Sedangkan investasi dari tahun 2009-2016 selalu
mengalami peningkatan. Dari tahun 2000-2016 terjadi peningkatan investasi dari
240.365 miliar menjadi 601.829 miliar atau meningkat sebesar 150,38%. Investasi
terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 74.700 miliar, sedangkan investasi
tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 601.829 miliar.
4.

Deskripsi Upah Minimum Provinsi (UMP)
Penetapan upah minimum provinsi dilakukan di tingkat provinsi atau tingkat

kabupaten/kotamadya, di mana gubernur menetapkan besaran upah minimum
provinsi (UMP) berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan
Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan
Provinsi atau Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan kebutuhan kehidupan
kerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar kerja.
Dalam penelitian ini, UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh
provinsi di Indonesia yang dinyatakan dalam satuan ribu rupiah.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 4.4 Grafik Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2000-2016
Berdasarkan grafik 4.4, terlihat bahwa upah minimum provinsi dari tahun
2000-2016 meningkat setiap tahunnya. Besaran upah minimum provinsi pada
tahun 2000-2011 jumlahnya kurang dari satu juta rupiah, sedangkan pada tahun
2012-2016 upah minimum provinsi jumlahnya lebih dari satu juta rupiah.
Peningkatan besaran upah minimum provinsi dari tahun 2000-2016 cukup
signifikan yaitu dari Rp216.500,00 menjadi Rp1.997.000,00 atau meningkat
sebesar 822,78%.
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B.

Analisis data

1.

Uji Prasyarat

a.

Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi

normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada output SPSS
versi 23.0 di bawah ini:
Tabel 4.2
Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
a,b
Normal Parameters
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

17
.0000000
88709.39750655
.192
.192
-.105
.192
c
.097

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan output yang diperoleh dari tabel 4.2, dapat dilihat nilai Asym.
Sig. (2-tailed) sebesar 0,097. Nilai Asym. Sig. (2-tailed) sebesar 0,097 ini lebih
besar dari nilai signifikansi (0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi, pertumbuhan ekonomi, investasi
dan upah minimum provinsi berdistribusi normal.
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b.

Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan

terikat mempunyai hubungan linear atau tidak. Hasil pengujian linearitas dapat
dilihat pada output SPSS versi 23.0 di bawah ini:
Tabel 4.3
Uji Lineritas
a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

Mean Square

F

3

96655306163.5
46

9.980

125909715295.
598

13

9685362715.04
6

415875633786.
235

16

Regression

289965918490.
637

Residual
Total

Df

Sig.
.001

b

a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi
b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi

Berdasarkan output tabel 4.3, diperoleh Fhitung sebesar 9,980 dengan taraf
signifikansi (α) = 5% dan Ftable 3,74. Setelah Fhitung dan Ftable diketahui, maka
langkah selanjutnya membandingkan Fhitung dan Ftabel. Apabila Fhitung > Ftabel maka
dapat dinyatakan bahwa model regresi dengan variabel bebas pertumbuhan
ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi dapat digunkan untuk
memprediksi variabel pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi, sebaliknya
apabila Fhitung > Ftabel maka dapat dinyatakan bahwa model regresi dengan variabel
bebas pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi tidak dapat
digunakan untuk memprediksi variabel pengangguran tenaga kerja berpendidikan
tinggi. Dari hasil perhitungan Fhitung (9,980) > Ftabel (3,74); maka model regresi
dengan variabel bebas pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum
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provinsi dapat digunakan untuk memprediksi variabel pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pertumbuhan
ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi memiliki hubungan yang linear
dengan variabel pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Nilai probabilitas Fhitung (signifikansi) pada tabel 4.3 memiliki nilai 0,001 dan
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa
model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh
pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.
2.

Uji Asumsi Klasik

a.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas (independen).
Kriteria uji multikolinearitas adalah sebagai berikut.
Melihat nilai tolerance :
-

Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih dari 0,1

-

Terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance lebih kecil atau sama dengan
0,1

Melihat nilai VIF :
-

Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih kecil dari 10

-

Terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10
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Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada output SPSS versi 23.0 di bawah ini:
Tabel 4.4
Uji Multikoleniaritas
Coefficients

a

Unstandardized
Coefficients
Model
1

(Constant)
Pertumbuhan
Ekonomi
Investasi
Upah Minimum
Regional

B

Standardized
Coefficients

Std. Error

Beta

214944.213 154470.234

Collinearity
Statistics
T

Sig.

1.391

.187

Tolerance

VIF

19046.896

30295.132

.111

.629

.540

.745 1.343

-.904

.355

-.971

2.545

.024

.160 6.255

458.629

119.623

1.514 3.834

.002

.149 6.698

a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi

Pengujian multikolinearitas untuk data variabel bebas adalah sebagai
berikut.
1)

Pertumbuhan Ekonomi (X1)
Dari hasil output tabel 4.4, (collinearity statistic) variabel pertumbuhan

ekonomi diperoleh nilai tolerance sebesar 0,745; yang berarti nilai tolerance
0,745 > 0,1 dan VIF (Variance Inflation Factor) sebesar 1,343; yang berarti VIF
1,343 < 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel
pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai korelasi dengan variabel lainnya. Dengan
kata lain pada variabel pertumbuhan ekonomi tidak terjadi multikolinearitas.
2)

Investasi (X2)
Dari hasil output tabel 4.4, (collinearity statistic) variabel investasi

diperoleh nilai tolerance sebesar 0,160; yang berarti nilai tolerance 0,160 > 0,1
dan VIF (Variance Inflation Factor) sebesar 6,255; yang berarti VIF 6,255 < 10.
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Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel investasi
tidak mempunyai korelasi dengan variabel lainnya. Dengan kata lain pada variabel
investasi tidak terjadi multikolinearitas.
3)

Upah Minimum Provinsi ( X3)
Dari hasil output tabel 4.4, (collinearity statistic) variabel upah minimun

provinsi diperoleh nilai tolerance sebesar 0,149; yang berarti nilai tolerance 0,149
> 0,1 dan VIF (Variance Inflation Factor) sebesar 6,698; yang berarti VIF 6,698 <
10. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah
minimun provinsi tidak mempunyai korelasi dengan variabel lainnya. Dengan
kata lain pada variabel upah minimum provinsi tidak terjadi multikolinearitas.
b.

Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan

varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi
yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut
homoskedastisitas. Dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode
korelasi Spearman.
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Tabel 4.5
Uji Heterokedastisitas
Correlations

Spearman's rho

Pertumbuhan Ekonomi

Investasi

Upah Minimum Regional

Unstandardized Residual

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Unstandardized Residual
.017
.948
17
.162
.535
17
.020
.940
17
1.000
.
17

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.5, diketahui bahwa nilai signifikan
variabel pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 0,948; investasi (X2) sebesar 0,535;
dan upah minimum provinsi (X3) sebesar 0,940. Dalam uji heteroskedastisitas ini
diketahui bahwa signifikan pertumbuhan ekonomi (0,948), investasi (0,535) dan
upah minimum provinsi (0,940) lebih besar dari nilai signifikansi (0,05). Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.
c.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan

asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu
pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Hasil uji korelasi dapat
dilihat pada output tabel 4.6 ini:
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Tabel 4.6
Uji Autokorelasi
Model Summary

Model
1

b

R

R Square
.835

a

.697

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.627

Durbin-Watson

98414.240

.977

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi
b. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi

Nilai Durbin-Watson yang tertera pada output SPSS disebut dengan Dw
Hitung. Angka ini akan dibandingkan dengan kirteria penerimaan atau penolakan
yang akan dibuat dengan nilai dL dan dU ditentukan berdasarkan jumlah variabel
bebas dalam model regresi (k) dan jumlah sampelnya (n). Nilai dL dan dU dapat
dilihat pada tabel DW dengan tingkat signifikasi (error) 5 % (α = 0,05).
Jumlah Variabel bebas: k = 3
Jumlah sampel: n = 17
dw

= 0,977

dU

= 1,7101

dL

= 0,8968

4-dw

= 3,023

4-du

= 2,2899

4-dl

= 3,1032
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Tabel 4.7
Tabel Durbin-Watson (DW)

Autokorelasi
Postif

Ragu-ragu

Tidak ada
autokorelasi

Raguragu

Autokorel
asi negatif

0

4
dL = 0,8968

dU = 1,7101

4- dU = 2,2899

Gambar 4.1
Uji Autokorelasi

4-dL =3,1032
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Nilai Durbin-Watson hitung sebesar 0,977 lebih besar dari dL= 0,8968 dan
lebih kecil dari dU=1,7101 yang artinya berada pada daerah ragu-ragu dan tidak
ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak
terjadi autokorelasi.

3.

Uji Kelayakan Model

a.

Uji Keandalan Model (Uji F)
Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen

yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen. Selain itu, juga digunakan untuk mengetahui
ketepatan model regresi yang dipilih. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan nilai Ftable dengan Fhitung. Sehingga
dapat dilakukan uji signifikansi dengan hipotesis:
Ho:

Tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah
minimum provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi
di Indonesia tahun 2000-2016.

Ha:

Terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah
minimum provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi
di Indonesia tahun 2000-2016.
Kriteria pengujian hipotesis dengan uji F sebagai berikut:
Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah

minimum provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di
Indoensia tahun 2000-2016 menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 5%).
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Jika Fhitung > Ftable, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya semua variabel
bebas berpengaruh terhadap variabel terkait.



Jika Fhitung < Ftable, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya semua variabel
bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8
Hasil Uji F
a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

F
9.980

Regression

289965918490.
637

3

96655306163.5
46

Residual

125909715295.
598

13

9685362715.04
6

Total

415875633786.
235

16

Sig.
.001

b

a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi
b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi

Berdasarkan output tabel 4.8, diperoleh Fhitung sebesar 9,908 dengan
probabilitas sebesar 0,001. Hasil Fhitung dibandingkan dengan Ftabel (dengan
menggunakan taraf F signifikasi 0,05; sehingga diperoleh Ftabel sebesar 3,34).
Jadi, Fhitung (9,980) > Ftabel (3,34), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah
minimum

provinsi

berpengaruh

terhadap

pengangguran

berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.

tenaga

kerja
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b.

Uji Regresi Berganda
Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh

satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel
dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.
Ha = Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum
provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di
Indonesia tahun 2000-2016.
Ho = Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah
minimum provinsi terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi
di Indonesia tahun 2000-2016.
Kriteria pengujian hipotesisnya adalah.


Jika angka probabilitas signifikan < 0,05; maka Ho ditolak dan Ha diterima.



Jika angka probabilitas signifikan > 0,05; maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Ha = Variabel independen berpengaruh terhadap variabel depeden.
Ho = Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel depeden.
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Tabel 4.9
Hasil Regresi Berganda
Coefficients

a

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Pertumbuhan Ekonomi
Investasi
Upah Minimum Provinsi

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

1.391

.187

214944.213

154470.234

19046.896

30295.132

.111

.629

.540

-.904

.355

-.971

-2.545

.024

458.629

119.623

1.514

3.834

.002

a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi

Berdasarkan uji regresi dari output SPSS versi 23.0 pada tabel 4.9, maka
hasil analisis menunjukkan bahwa pada tabel Coefficients pada kolom B,
Constanta (a) adalah 214944,213. Pertumbuhan ekonomi (b1) adalah 19046,896;
investasi (b2) adalah -0,904 dan upah minimum provinsi (b3) adalah 458,629.
Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa, constanta sebesar
214944,213; koefisien regresi X1 sebesar 19046,896; koefisien regresi X2 sebesar
-0,904 dan koefisien regresi X3 sebesar 458,629. Kesimpulan uji regresi di atas
adalah sebagai berikut.
1.

Pertumbuhan Ekonomi
Pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan

ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,540 > 0,05. Dengan demikian ho
diterima dan ha ditolak yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh
terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun
2000-2016.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

70

2.

Investasi
Pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa investasi memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,024 < 0,05, maka ho ditolak dan ha diterima. Selain itu,
investasi memiliki koefisien beta sebesar -0,904. Artinya jika investasi naik satu
satuan, maka jumlah pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi akan
menurun sebesar 0,904. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi
berpengaruh negatif terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di
Indonesia tahun 2000-2016.
3.

Upah Minimum Provinsi
Berdasarkan kolom signifikansi dapat dilihat bahwa upah minimum provinsi

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05, maka ho ditolak dan ha diterima.
Selain itu, upah minimum provinsi memiliki koefisien beta sebesar 458,629.
Artinya jika upah minimum provinsi naik satu satuan, maka jumlah pengangguran
tenaga kerja berpendidikan tinggi akan naik sebesar 458,629. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.
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c.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisen
determinasi dapat diukur dengan Rsquare, sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Koefisen Determinasi
Model Summary

b

Adjusted R
Model
1

R

R Square
.835

a

.697

Square

Std. Error of the Estimate

.627

98414.240

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi
b. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi

Diketahui nilai koefisien determinasi (RSquare) pada tabel 4.10, sebesar
0,697. Besarnya angka koefisen determinasi (RSquare) sama dengan 69,7%. Hal ini
menunjukkan bahwa proporsi pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah
minimum

provinsi

berpengaruh

terhadap

pengangguran

tenaga

kerja

berpendidikan tinggi sebesar 69,7%. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi,
investasi

dan

upah

minimum

provinsi

mempunyai

pengaruh

terhadap

pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi sebesar 69,7%, sedangkan
sisanya sebesar 30,3% (100% - 69,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini. Misalnya APBN dan inflasi.
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C.

Pembahasan
Berdasarkan tabel di bawah ini, bisa dilihat hasil regresi pengaruh

pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016,
sebagai berikut:
Tabel 4.11
Coefficientsa

Model
1 (Constant)
Pertumbuhan
Ekonomi
Investasi

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B
Std. Error
214944.21
154470.234
3

Beta

T

Sig.

1.391

.187

Collinearity
Statistics
Toleran
ce
VIF

19046.896

30295.132

.111

.629

.540

.745

1.343

-.904

.355

-.971

2.545

.024

.160

6.255

.002

.149

6.698

Upah Minimum
458.629
119.623
1.514 3.834
Regional
a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi

Model regresi linier berganda:
Y = a + B1X1+b2X2 + b3X3
Y = 214944,213 + 19046,896X1 - 0,904X2 + 458,629X3
+e
Koefisien regresi untuk variabel investasi sebesar -0,904; dan variabel upah
minimum provinsi sebesar 458,629. Hasil analisis regresi untuk variabel
pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi terhadap jumlah
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016
adalah sebagai berikut.
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1.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Tenaga
Kerja Berpendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 2000-2016
Berdasarkan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 23.0, diperoleh nilai

signifikansi (0,540) > (0,05). Dengan demikian ho diterima dan ha ditolak yang
berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran tenaga
kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016. Hal ini tidak sesuai
dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh
terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun
2000-2016.
Menurut Kuznets (Todaro 1999: 130), pertumbuhan ekonomi adalah
kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk
menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas
itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaianpenyesuaian teknologi, institusional (kelembangaan) dan ideologis terhadap
berbagai tuntutan keadaan yang ada. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi
membuat struktur perekonomian suatu negara akan berubah. Seperti yang
dihadapi oleh Indonesia pada saat ini, di mana terjadi perubahan dari masyarakat
agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan struktur perekonomian yang
sedang dialami oleh Indonesia akan berdampak pada peningkatan jumlah
lapangan kerja apabila para pelaku usaha menerapkan sistem padat karya di mana
mereka lebih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksi. Namun di sisi
lain perubahan struktur perekonomian akan menyebabkan terjadinya pengurangan
jumlah tenaga kerja apabila para pelaku usaha menerapkan sistem padat modal di
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mana mereka lebih menggunakan teknologi (tenaga mesin) daripada tenaga
manusia dalam memproduksi.
Dengan menerapkan teknologi baru dan proses produksi yang lebih baik,
para pelaku usaha/perusahaan akan lebih efisien dalam memproduksi suatu barang
dan jasa serta memperoleh keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan
menggunakan tenaga manusia. Penggunaan mesin dalam indutri akan mengurangi
jumlah pekerja manusia serta membuat kesempatan kerja menurun sehingga
membuat jumlah pengangguran meningkat. Di sisi lain, laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi ternyata tidak mampu menekan angka pengangguran. Untuk
itu perlu adanya perubahan kebijakan dalam pembangunan ekonomi yang bukan
hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga mampu meningkatkan
penyerapan tenaga kerja.
Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016,
dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor padat modal.
Hal ini menyebabkan perusahaan tidak memerlukan banyak tenaga kerja dalam
proses produksi karena perusahaan lebih menggunakan mesin. Penggunaan mesin
dalam proses produksi berdampak pada pengurangan jumlah pekerja manusia
yang mengakibatkan kesempatan kerja menurun dan jumlah pengangguran
meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik belum
tentu memberikan kesempatan kerja terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi karena industri padat modal juga bisa menjadi penunjang
pertumbuhan ekonomi yang baik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

75

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi dan
juga tidak sesuai dengan penelitan yang dilakukan olah Zulhanafi, dkk (2013)
yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan
Tingkat Pengangguran”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Hal
ini menunjukkan saat pertumbuhan ekonomi meningkat berarti telah terjadi
kenaikan terhadap produksi barang dan jasa karena adanya kenaikan produksi
barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap faktor-faktor
produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Kenaikan permintaan terhadap tenaga
kerja ini akan berakibat terhadap menurunnya tingkat pengangguran.Begitu
sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi turun berarti telah terjadi penurunan
terhadap produksi barang dan jasa karena penurunan produksi barang dan jasa
akan menyebabkan penurunan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya
adalah tenaga kerja. Penurunan permintaan terhadap tenaga kerja ini akan
berakibat terhadap meningkatnya tingkat pengangguran.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani
(2016) yang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Upah Minimum Regional, Inflasi, dan Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran
di DIY Tahun 1986-2015”. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,657 lebih besar dari
0,05; artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengangguran di DIY. Hal ini dikarenakan salah satu faktor pendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di DIY adalah adanya industri padat
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modal. Di mana sistem padat modal mengandalkan penggunaan mesin dalam
produksi sehingga mengurangi jumlah pekerja manusia dan membuat kesempatan
kerja menurun yang berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.
2.

Pengaruh

Investasi

Terhadap

Pengangguran

Tenaga

Kerja

Berpendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 2000-2016
Pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa investasi memiliki nilai
signifikansi (0,024) < (0,05); maka ho ditolak dan ha diterima. Selain itu, investasi
memiliki koefisien beta sebesar -0,904. Artinya jika investasi naik satu satuan,
maka jumlah pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi akan menurun
sebesar -0,904. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh
negatif terhadap jumlah pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di
Indonesia tahun 2000-2016. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan
bahwa investasi berpengaruh terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan
tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.
Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan
nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan investasi
menyebabkan pendapatan masyarakat naik dan terbukanya lapangan pekerjaan
yang lebih luas, sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran. Investasi
merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.
Dengan adanya investasi yang berasal dari dalam dan luar negeri diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas produksi, sehingga dapat meningkatkan lapangan
pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

77

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebanyak 50
perusahaan pertambangan siap merealisasikan investasi di Indonesia pada tahun
2014. Total nilai investasi tersebut mencapai US$ 31,3 miliar. Menurut kepala
BKPM, Mahendra Siregar, Pemerintah telah menyetujui investasi puluhan
perusahaan tambang di Indonesia yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Terdiri dari 21 perusahaan pengolahan bauksit, bijih besi, tembaga dan mangan.
Serta 29 perusahaan smelter nikel. Nilai investasi dari 21 perusahaan pengolahan
mencapai hampir US$ 20 miliar dan total investasi 50 perusahaan senilai US$
31,3 miliar (Aryanti, 2014).
Investasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016 dikarenakan investasi di
Indonesia yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan
penanaman modal asing (PMA) di beberapa sektor mempunyai nilai yang cukup
besar. Salah satunya adalah investasi di bidang pertambangan serta hasil alam dan
yang paling besar adalah investasi Freeport di Papua. Sektor pertambangan sangat
memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan tingkat
pendidikan yang tinggi. Artinya investasi di sektor pertambangan banyak
menyerap pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi. Selain itu, beberapa
sektor seperti telekomunikasi, teknologi, dan pariwisata yang setiap tahunnya
terus meningkat serta banyak memerlukan tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitan yang dilakukan olah Zulhanafi,
dkk (2013) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Produktivitas dan Tingkat Pengangguran”. Berdasarkan hasil penelitian
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menunjukkan investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di
Indonesia. Pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran dan investasi
mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh investasi.
Investasi yang meningkat menandakan adanya peningkatan terhadap kegiatan
penanaman modal baik itu berupa pendirian pabrik baru, membeli peralatan dan
mesin-mesin ataupun sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan penanaman modal ini
akan banyak membutuhkan input-input produksi di antaranya tenaga kerja,
sehingga penggunaan atau penyerapan terhadap tenaga kerja menjadi meningkat.
Kondisi meningkatnya penyerapan tenaga kerja akan berdampak pada
menurunnya jumlah pengangguran.
3.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran Tenaga
Kerja Berpendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 2000-2016
Upah minimum provinsi memiliki nilai signifikansi (0,002) < (0,05); maka

ho ditolak dan ha diterima. Selian itu, upah minimum provinsi memiliki koefisien
beta sebesar 458,629. Artinya jika upah minimum provinsi naik satu satuan, maka
jumlah pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi akan naik sebesar
458,629. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah minimum provinsi
berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran tenaga kerja berpendidikan
tinggi di Indonesia tahun 2000-2016. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang
menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh terhadap pengangguran
tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.
Upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap pengangguan tenaga
kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016 menunjukkan bahwa
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peningkatan UMP tidak selamanya berdampak baik bagi tenaga kerja. Jika tingkat
upah minimum di suatu daerah tergolong tinggi, tidak semua perusahaan mau dan
mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan. Menurut Case dan Fair
(2007:256), peningkatan upah dapat mengakibatkan perusahaan mensubstitusikan
tenaga kerja dengan modal sehingga menyebabkan kuantitas tenaga kerja yang
diminta berkurang. Hasil penelitin ini juga sejalan dengan hukum permintaan
pasar tenaga kerja, yaitu: jika upah pasar turun, kuantitas tenaga kerja akan naik.
Sebaliknya, jika upah pasar naik, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan turun.
Upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap tenaga kerja
berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016 dikarenakan perusahaan
membatasi jumlah tenaga kerja untuk mengurangi biaya modal. Kenaikan upah
akan membuat biaya produksi bertambah. Penambahan biaya produksi ini
tentunya akan berdampak pada peningkatan harga output sehingga permintaan
konsumen terhadap output akan berkurang dan keutungan perusahaan juga akan
menurun. Dengan demikian, kenaikan upah yang terjadi setiap tahunnya akan
menyebabkan

perusahaan

mengurangi

permintaan

tenaga

kerja.

Dalam

mengurangi jumlah tenaga kerja, perusahaan memiliki berbagai pertimbangan,
salah satunya adalah besarnya tingkat upah antar pekerja. Tingkat upah tenaga
kerja berpendidikan tinggi lebih besar jika dibandingkan dengan tenaga kerja
berpendidikan lebih rendah. Dengan demikian, untuk efisiensi biaya, perusahaan
akan melakukan pengurangan terlebih dahulu pada jumlah tenaga kerja yang
berpendidikan tinggi. Selain kebijakan pengurangan tenaga kerja, dalam merekrut
tenaga kerja perusahaan juga akan lebih memilih tenaga kerja berpendidikan lebih
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rendah. Hal ini dikarenakan tenaga kerja berpendidikan lebih rendah mempunyai
upah yang lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani
(2016) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Mimimum
Regional, Inflasi dan Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran di DIY Tahun
1986-2015”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien beta 1,367 dan nilai
signifikansi upah minimum regional sebesar 0,000 < 0,05; artinya upah minimum
regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di DIY
tahun 1986-2015. Kenaikan upah minimum regional (UMR) tidak selalu
berdampak baik terhadap pengurangan jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan
perusahaan membatasi dalam merekrut tenaga kerja agar mengurangi biaya
modal. Sehingga kenaikan UMR secara tidak langsung mengakibatkan
bertambahnya jumlah pengangguran. Pada umumnya perusahaan atau industri
kecil belum tentu mampu memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja
sesuai dengan UMR yang ditetapkan.
4.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Secara Bersama-Sama terhadap
Pengangguran Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi di Indonesia Tahun
2000-2016
Pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi Berdasarkan

output tabel 4.8, diperoleh Fhitung sebesar 9,908 > Ftabel (3,34), maka Ho ditolak dan
Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi,
investasi dan upah minimum provinsi secara bersama-sama berpengaruh terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016.
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Pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi secara
bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran tenaga kerja berpendidikan
tinggi di Indonesia tahun 2000-2016 menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di
Indonesia yang selalu tumbuh positif setiap tahunnya dapat mendorong
pertambahan pendapatan masyarakat, apabila terjadi pertambahan pendapatan
masyarakat maka akan secara langsung menyebabkan naiknya konsumsi. Naiknya
konsumsi masyarakat akan mendorong perusahaan untuk menaikkan produksi
sehingga terjadi pertambahan barang, modal dan investasi baru. Investasi sangat
berperan penting di dalam pembangunan ekonomi suatu negara di mana investasi
dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tingkat
pengangguran suatu negara dapat dilihat melalui kenaikan pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi tingkat
kesejahteraan masyarakatnya dan tingkat pengangguran semakin menurun. Selain
itu, saat perusahaan memberikan upah minimum kepada para tenaga kerja diatas
rata-rata akan menguntungkan perusahaan, para pekerja yang bekerja di tempat
tersebut merasa terpacu untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan
sehingga laba perusahaan meningkat. Dengan diiringi peningkatan laba
perusahaan, maka investasi perusahaan tersebut juga meningkat. Sistem
pengupahan berbasis produktivitas akan berdampak positif baik bagi pengusaha
maupun pekerja. Pendapatan yang tinggi akan didapatkan oleh pekerja yang
mampu memberikan output yang lebih. Disamping itu, kenaikan upah akan
menyebabkan kenaikan konsumsi masyarakat sehingga produksi perusahaan
meningkat. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan produktivitas, daya saing
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usaha juga akan meningkat sehingga perusahaan dapat lebih berkembang dan
akan meningkatakan kesempatan kerja yang akan membuat pengangguran
menurun.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh variabel
pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi terhadap
pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016,
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran tenaga
kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016. Hasil ini
dikarenakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia
adalah sektor industri padat modal. Sistem padat modal yang diterapkan
oleh perusahaan akan menyebabkan perusahaan tidak memerlukan banyak
tenaga kerja dalam proses produksi karena perusahaan lebih menggunakan
mesin. Penggunaan mesin dalam proses produksi berdampak pada
pengurangan jumlah pekerja manusia yang mengakibatkan kesempatan
kerja menurun dan jumlah pengangguran meningkat.

83

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

84

2.

Investasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran tenaga kerja
berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016. Investasi yang berasal
dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing
(PMA) di beberapa sektor seperti pertambangan, telekomunikasi, teknologi,
dan pariwisata yang setiap tahunnya terus meningkat. Investasi di beberapa
sektor ini sangat memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi
serta tingkat pendidikan yang tinggi. Artinya investasi ini banyak menyerap
pengangguran

tenaga

kerja

berpendidikan

tinggi

sehingga

dapat

menurunkan jumlah penangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di
Indonesia.
3.

Upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap pengangguran tenaga
kerja berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016. UMP berpengaruh
signifikan terhadap penangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi
disebabkan kenaikan UMP dari tahun ke tahun tidak memberikan dampak
terhadap pengurangan jumlah pengangguran tenaga kerja berpendidikan
tinggi karena perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mengurangi
biaya modal. Dalam mengurangi jumlah tenaga kerja, perusahaan memiliki
berbagai pertimbangan, salah satunya adalah besarnya tingkat upah antar
pekerja. Tingkat upah tenaga kerja berpendidikan tinggi lebih besar jika
dibandingkan dengan tenaga kerja berpendidikan lebih rendah. Dengan
demikian, untuk efisiensi biaya, perusahaan akan melakukan pengurangan
terlebih dahulu pada tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Selain
kebijakan pengurangan tenaga kerja, dalam merekrut tenaga kerja
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perusahaan juga akan lebih memilih tenaga kerja berpendidikan lebih
rendah. Hal ini dikarenakan tenaga kerja berpendidikan lebih rendah
mempunyai upah yang lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kerja
berpendidikan tinggi.
4.

Pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum provinsi secara
bersama-sama

berpengaruh

terhadap

pengangguran

tenaga

kerja

berpendidikan tinggi di Indonesia tahun 2000-2016 menunjukan bahwa
tingkat pengangguran suatu negara dapat dilihat melalui kenaikan
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi,
maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan tingkat
pengangguran semakin menurun. Investasi juga sangat berperan penting di
dalam pembangunan ekonomi suatu negara di mana investasi dapat
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sistem pengupahan
berbasis produktivitas akan berdampak positif baik bagi pengusaha maupun
pekerja. Pendapatan yang tinggi akan didapatkan oleh pekerja yang mampu
memberikan output yang lebih. Disamping itu, kenaikan upah akan
menyebabkan kenaikan konsumsi masyarakat sehingga produksi perusahaan
meningkat. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan produktivitas, daya
saing usaha juga akan meningkat sehingga perusahaan dapat lebih
berkembang dan akan meningkatakan kesempatan kerja yang akan membuat
pengangguran menurun.
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B.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat

diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Dalam rangka mengurangi pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi
di Indonesia, pemerintah perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang
stabil dan merata di setiap daerah. Pemerintah juga harus membuat
kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang
berorientasi padat karya, serta memberikan dukungan kepada para pelaku
UMKM dengan cara memberikan bantuan modal usaha serta pinjaman
dengan bunga yang ringan.

2.

Pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi baik yang berasal dari
penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing
(PMA) di sektor padat karya. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan
iklim investasi yang kondusif, menetapkan regulasi-regulasi tentang cara
dan persyaratan investasi yang mudah diterima oleh para investor, adanya
jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten,
menyediakan informasi yang akurat untuk para investor dalam rangka
promosi daerah, mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif
bagi calon investor.

3.

Pemerintah

harus

membuat

kebijakan

yang

benar-benar

dapat

mensinkronkan antara kepentingan pengusaha dan serikat pekerja dalam
penetapan upah baik upah minimum provinsi ataupun kabupaten/kota.
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4.

Perlu adanya peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi dengan
mengembangkan sistem keterpaduan antara pendidikan dan keterampilan
yang dibutuhkan oleh dunia usaha, sehingga para lulusan perguruan tinggi
setelah lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan.

5.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel ekonomi
lain

yang terkait

yang dapat

menjelaskan

pengaruhnya

terhadap

pengangguran tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia, seperti APBN
dan inflasi serta menggunakan time lag pada variabel penelitian seperti
pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing (PMA) dan PMDM
(penanaman modal dalam negri). Alasannya karena suatu variabel ekonomi
makro seringkali membutuhkan waktu beberapa tahun baru akan terasa
dampaknya. Misalnya pengaruh investasi tahun ini baru akan terasa
dampaknya terhadap perekonomian pada tahun berikutnya.
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Lampiran- Lampiran
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No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tahun

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

(X2)

(Y)

(X1)

Penangguran
Berpendidikan
(orang)

PDB (%)

276,076
289,099
269,415
245,857
348,107
395,538
395,554
566,588
598,318
701,651
710,128
543,216
445,836
434,185
495,143
653,586
695,304

4.80
3.32
3.66
4.10
5.13
5.60
5.50
6.30
6.10
4.50
6.10
6.50
6.23
5.78
5.02
4.79
5.02

PMDM
(miliaran rupiah)
92,410.40
58,816.00
25,307.60
48,484.80
37,140.40
30,665.00
20,788.40
34,878.70
20,363.40
37,799.90
60,626.30
76,000.70
92,182.00
128,150.60
156,126.87
179,465.90
216,230.80

PMA
(miliaran
rupiah)

147,954.90
156,581.36
87,514.55
111,798.95
95,499.34
87,653.13
53,912.54
97,405.65
162,841.83
101,662.88
145,787.27
176,594.77
237,540.65
348,818.71
354,908.22
403,861.00
385,599.10

(X3)
Total
Investai

240,365.30
215,397.36
112,822.15
160,283.75
132,639.74
118,318.13
74,700.94
132,284.35
183,205.23
139,462.78
206,413.57
252,595.47
329,722.65
476,969.31
511,035.09
583,326.90
601,829.90

UMP(ribuan
rupiah)
216.50
290.50
362.70
414.70
458.50
507.70
602.20
667.90
743.20
830.70
908.80
988.80
1,088.90
1,296.91
1,584.39
1,790.34
1,997.82
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Lampiran 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parameters

17
a,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
88709.39750655

Absolute

.192

Positive

.192

Negative

-.105

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

.192
.097

c
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Lampiran 3: Uji Linearitas
a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

Df

Mean Square

289965918490.

F

96655306163.5
3

9.980

637
Residual

46

125909715295.

9685362715.04
13

598
Total

Sig.

6

415875633786.
16
235

a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi
b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi

.001

b
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Lampiran 4: Uji Multikoleniaritas
Coefficients

a

Model
1

(Constant)

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B

Std. Error

Beta

214944.213 154470.234

T

Sig.

Tolerance

VIF

1.391

.187

.629

.540

.745 1.343

.024

.160 6.255

.002

.149 6.698

Pertumbuhan
19046.896

30295.132

.111

-.904

.355

-.971

Ekonomi
Investasi

2.545

Upah Minimum
458.629

119.623

1.514 3.834

Regional
a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi
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Lampiran 5: Uji Heterokedasitas
Correlations
Unstandardized
Residual
Spearman's rho

Pertumbuhan Ekonomi

Correlation Coefficient

.017

Sig. (2-tailed)

.948

N
Investasi

Correlation Coefficient

.162

Sig. (2-tailed)

.535

N
Upah Minimum Regional

.020

Sig. (2-tailed)

.940

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

17

Correlation Coefficient

N
Unstandardized Residual

17

17
1.000
.
17
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Lampiran 6: Uji Autokorelasi
Model Summary
Model
1

b

R

R Square
.835

a

.697

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.627

Durbin-Watson

98414.240

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi
b. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi

.977
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Lampiran 7: Uji F
a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

Df

Mean Square

289965918490.

F

96655306163.5
3

9.980

637
Residual

46

125909715295.

9685362715.04
13

598
Total

Sig.

6

415875633786.
16
235

a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi
b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi

.001

b
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Lampiran 8: Uji Regresi Berganda
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Pertumbuhan Ekonomi
Investasi
Upah Minimum Provinsi

Std. Error

Coefficients
Beta

T

Sig.

1.391

.187

214944.213

154470.234

19046.896

30295.132

.111

.629

.540

-.904

.355

-.971

-2.545

.024

458.629

119.623

1.514

3.834

.002

a. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi
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Lampiran 9: Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

b

Adjusted R
Model
1

R

R Square
.835

a

.697

Square

Std. Error of the Estimate

.627

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi
b. Dependent Variable: Pengangguran Berpendidikan Tinggi

98414.240

